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KIPRE SUKURSTYTOS

PITTSBI RGHE ožanigtes gėlės.

Šen. Kefauveris nunešė Stevensonasekretoriaus pavidnotojas, 
(kairėj) atėjo į užsieniu reikalu komisija su prezidento reikala
vimu 5 milijardu doL užsienio pagalbai.

didelė politiką. Už demokratus balsa
vo 420,000, o už respublikonus 
tik 195,000. Prieš ketveris ma-
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Prancūzai džiūgauja Amerikos pagalba
Prancūzam pasisekė išjudin

ti Ameriką iš jos neutralumo 
dėl įvykių Alžire .ir kitose Af
rikos dalyse. Kovo 20 Amerikos 
atstovas Paryžiuje C. D. Dillon 
spaudos konferencijoje pa
smerkė teroro vartojimą Afri
kos šiaurėje ir pareiškė, kad 
Amerika remia Prancūzijos 
pastangas “surasti liberalų ir 
teisingą sprendimą Alžiro klau
simui”. Atstovas paneigė gan
dus, kad Amerikos politika Af
rikos klausimu skiriasi nuo 
Prancūzijos.

Tai buvo atsakymas į pran
cūzų kolonistų kaltinimą Ame
rikai, kad ji remia arabų tero
rą. Atsakymas buvo pritartas 
prezidento Eisenhovverio. Pran
cūzai ta pareiškimą skelbė pir
muose laikraščiu puslapiuose 
džiūgaudami kaip didžiausiu 
laimėjimu.

KODĖL PRANCŪZAI 
DŽIAUGIASI AMERIKOS 

ŽODŽIU

Edenas žada dide
les derybas su 

Maskva
Anglijos min. pirm. Edenas 

pranešė parlamentui apie bū
simus pasitarimus su Sovietų
atstovais Bulganinu ir Chruš
čiovu. Jie bus Anglijoje balan
džio 18—27. Bus priimti kara
lienės, skyrium laboristų ir 
skyrium konservatorių. Pa
grindiniai pasitarimai eis pas
kutinėm dienom. Edenas kal
bėjo, kad būsią kalbamasi dėl 
“reikalų, kurie skiria pasauli”. 
Tai būsianti labai svarbi politi
nė konferencija, ne pramoginė 
kelionė.

Spėliojama, kad Edenas 
mėgins būti tarpininku tarp 
Sovietų ir Amerikos. Tame lig
šioliniame tarpininkavime jis 
vis daugiau atsistodavo Sovietu 
pusėje, susirūpinės Anglijos 
prekyba su Sovietais ir Kinais. 
Laisvojo ir pavergtojo pasaulio 
reikalai jam būdavo kelintoje 
vietoje.

STALINĄ TEBEKALTINA

Sovietuose eina mitingų ban
ga su kaltinimais Stalinui. Prie 
kaltinimų, kad jis nužudė marš. 
Tuchačevskj ir kitus 5000 auk
štųjų karininkų; kad jis atsa
kingas už didelius nuostolius 
kare su Hitleriu, prideda dar 
kad jis marino badu Ukrainos 
kolchozininkus ir kad norėjęs 
sulikviduoti Chruščiovą bei Mo
lotovą.

Dabar keliama mintis paša
linti ir Stalino kūną nuo Leni
no. O gal dar ir Stalingradą 
krikštys kitokiu vardu?

taikos apaštalas
SU PATRANKOM

Indijos min. pirm. Nehru 
visiem kalba apie taiką, o pats 
leido Indijos patrankom ir kul
kosvydžiais per visą dieną ap
šaudyti Pakistano sieną ir jo 
kariuomenę.

* FBI iofo Hoovorio prane
šimu, dabar Amerikoje yra 
20,289 komunistai; jų 69% 
gyvena New Yorke. Kitas di
desnis lizdas yra Californijoje.

Kipro saloje i neramumai sti- Jųjų 
prėja. Tie, kurie juos organi-, Ki 
zuoja, sugebėjo sukurstyti ne- - 000, 
apykanta ne tik tarp graiku ir*. 
an*4u, bet ir tarp graiku bei 
turku, tos salos' gyventojų. 
Kovo 19 graikai buvo sukurs- 
tvti prieš Vasilia kaimo gvven- 
toius turkus. Kurstytojas mi- * 
niai šaukės: “Vyrus užmuškit, 
moteris išprievartauki t”. Grai
kai taip toli nėjo, bet vis dėlto 
30 žmonių buvo sužeista.

Rytojaus dieną, atsikeršyda- 
mi, Nicosia miesto jauni tur
kai savo gyvenamam kvartale 
puolėsi akmenim danžvti grai
ku krautuves. Policija juos iš
sklaidė ašarinėm bombom. Su
žeistas tebuvo tik graikas fo
tografas. kuris norėjo “Įamžin
ti” riaušių vaizdą. Turkus nuo 
tolimesnių riaušių sulaikė tur
kų vietinis vadas gydytojas 
Kucuk.

Turkai skųsis Anglijai ir

graikų yra 400,- 
7100.000. Turkai 

kad Kipras būtų 
rie Graikijos. Jei

gu * ne Anglijos valdomas, tai 
Kipras turįs grįžti prie Turki
jos — aiškina turkai.

Karas rytuose būtu 
pasauline 
katastrofa

AMERIKOS ATSAKYMAS

Jis padrąsino prancūzus, kad 
dar gali išlikti jų rankose Al- 
žiras. O tai labai svarbu, nes 
po karo Prancūzija jau neteko 
Syrijos ir Libanono, neteko In- 
dokinijos. Afrikoje Marokas ir 
Tunisas yra pakeliui i laisvę. 
Alžiras kovoja dėl jos. Net Saa- 
ro kraštas baigia atsitraukti 
nuo Prancūzijos. Prancūzijos 
galybės raktas esąs Alžiras. Iš 
čia kontroliuojama didž. Saha- 
ros dykuma ir Prancūzijos ko
lonijos Afrikos gilumoje — 
ekvatorinė Afrika ir vakaru 
Afrika. Tai tokis plotas kaip 
visa Europa be Rusijos, gyven
tojų tik 21 mil, bet turtų dau
gybė. Be Alziro atitruktų “juo
doji Afrika” nuo Prancūzijos.

Už tat prancūzai taip džiau
giasi, kad Amerikos žodis pri
sideda prie Prancūzijos pasau
linės galybės gelbėjimo.

Prezidentas pasiuntė Kon
gresui siūlymą skirti užsienio 
karinei ir ūkinei pagalbai 4,- 
900.000.000 dol. Tai 
2.200.000.000 daugiau 
nai.

Prezidentas nurodė,
būtina pagalba. Ji turi 
Amerikos atsakymas i Maskvos 
pasigyrimą, kad ir ji rems ki
tus

reiškia 
nei per-

kad tai
būti

A Prez.; Eisenboweris spau
dai kovo 2^1 pareiškė:
★ Didesnis karas artimuose 

rytuose virstų pasauline kata
strofa. Bet kokių planų Ameri
ka turi tai katastrofai išvengti, 
prezidentas nepasakė.

A Pasidžiaugė prezidentas, 
kad propaganda prieš Staliną 
Sovietuose Amerikos sąjungi
ninkų nesuklaidins ir kad bus 
nedaug demokratinių valsty
bių, kurios patikės, jog visos 
blogybės ėjusios tik iš Stalino 
ir dabar pasibaigusios .

A Amerika turi pasauliui 
dar labiau parodyti savo taikin
gus siekimus.

A Amerikos pietų valstybėse 
rasės ginčą reikia švelninti; 
tačiau pietų valstybės turi su
sigyventi su mintimi, kad rei
kia eiti pažangos kryptimi.

A Vokietijoje sugautas sovie
tinis balionas.

GUBERNATORIUS 
PRALEIDO NAKTELĘ 

ANT BOMBOS .
Kipro gubernatoriui Hardin- 

gui įdėjo į čiužinį bombą. Ant 
jos gubernatorius išmiegojo 
visą naktį. Tik rytą . tarnas, 
klodamas lovą, ją rado ir su
sprogdino jau lauke. Įtaria, . 
kad ją galėjo įkišti berniukas, 
kuris patarnavo gubernato
riaus namuose ir prieš kiek 
laiko visai dingo. Šiaip kas 
nors jnešti negalėjo, nes namai 
apstatyti tankais ir sargybų 
sargybom.

Tai jau antras pasikėsini
mas prieš Kipro gubernatorių.

A Berlyne atsirado pabėgė
lis iš Leipcigo ir pranešė iš 
čia atvirute kom. milicijai, kad 
gelbėtų tris milicininkus, ku
riuos jis uždaręs savo šaldytu
ve, kai jie atėjo jo suimti.

★ Anglija protestavo Ameri
kai, kad ji delsia nuimti bloka
dą prekybai su raudonąja Ki
nija.

kraštus.

MALENKOVAS taakoM Lemtam eMrtrtnėsr. Kalbvi per vertėjl.

■ ra

★ Amerika kreipėsi kovo 20
Į Saugumo Tarybą, kad Šauk
tų posėdi Palestinos klausimui 
svarstyti.
★ Egipto min. pirm. Nasser 

užtikrino
Anglijos ir Prancūzijos užsie
nių reikalų
Egiptas nesirengia pulti Izrae
lio.
★ Jordanijos arabai derasi 

su Iraku dėl pagalbos Arabu 
legijonui išlaikyti. Pagalbos iš 
Egipto ir pietų Arabijos Jorda
nas atsisakė.
★ Syrijoje ir Irake leidžiami 

šūkiai boikotuoti Prancūzijos 
prekes, kol jie skriaudžia AI- 
žiro arabus nacionalistus.
★ Eisenhowerio kviečiamas, 

Indijos min. pirm. Nehru at
vyks Į svečius liepos mėn. ke
turiom dienom. Nehru pareiš
kė protestą prieš Senato nuta
rimus, kuriais paremiama Pa
kistanas.
★ Valst. sekr. Duiles kovo 21 

grižo iš Azijos kelionės, kurio
je jis padarė 27.000 mylių.

A Kinijos komunistai vėl 
apšaudė nacionalistų Quemoy 
salą.

karininko žodžiu

ministerius, kad

Demokratam buvo 
sensacija, kad pradiniuose rin
kimuose Minnesotos valstybėje 
demokratas šen. Kefauveris , tus buvo priešingai, 
nurungė Adlai Stevensoną. Ke- <
fauverio draugai džiūgauja. STREIKAS BAIGTAS 
Stevensonas pralaimėjimą pri
ėmė su šypsniu, žadėdamas pa
sitempti kitose valstybėse. Ar
timiausi rinkimai bus Aliasko
je, Floridoje, Californijoje. Ta
čiau tas pralaimėjimas sugadi
no Stevensonui propagandą. 
Anksčiau rodės, kad jis bus 
vienintelis, o dabar balsus jau 
skaldo.

Minnesotos rinkimai davė 
nelauktą ir kitą vaizdą. Esą 
daugelis respublikonų ir nepri
klausomųjų balsavę šiuo tarpu 
už demokratus, protestuodami 
tuo prieš respublikonų ūkinę

Westinghouse Electric Co. 
darbininkų streikas baigtas. „įį 
Susitarė, kad atlyginimas buvo 
pakeltas valandai 17—60 cn. -tį 
Atlyginimo vidurkis prieš strei- 
ką buvo §2.10. Streikas truko 
156 dienas. Jame dalyvavo 55,- 
000 darbininkų.

★ FBI ieško dingusio New 
Yorke gyvenančio ispanų žur
nalisto De Galindez. Jis buvo 
pabėgęs iš Ispanijos dar 1937, 
priešingas Franko, o taip pat 
ir komunistų režimui. Prieš 
tris mėnesius jis gavęs grasi
nimą. Spėjama, kad jis pagrob
tas ar nužudytas.

* Amerikos fermeriai 1955 
uždirbo 11 milijardų doL net-

KĄ RODO IR KO NERODO

Kai Amerikos protestantų 
dvasininkai atvyko Į Leningra
dą, jiem nąrodė antireliginio to. Tai vienu milijardu ma-
muzėjaus. Aiškino, kad jis dėl žiau kaip 1954. Prieš ketveris 
remonto uždarytas. Už tat nu
vedė i bažnyčią, kurioje buvo 
10.000 žmonių. Delegacija savo 
kelionę jau baigė. Dabar at
vyks rusų delegacija.

★ Prancūzija pranešė duo
sianti Izraeliui 12 sprausminių 
lėktuvų.

-M-

metus jie uždirbo 15 milijardu.
Pernai farmeriui tai reišk^^^ 
860 dol. mažesnes pajamas nei 
1954.

Demokratai sugalvojo sąmo
jį. kad Eisenhoweris esą suti
kęs būti kandidatu i preziden
tus dėl to. kad jis bijąsis virs
ti ūkininku.

KODĖL MASKVA TIKI SAVO PERGALE BE KARO?

AMERIKA NEGERA, NES PINIGŲ DUODA KAIMYNUI
Azijoje atsirado naujas gali

mas karo židinys — Kašmiras, 
kuris yra tarp Indijos, Pakista
no ir Kinijos. Tai kraštas su 
puspenkto milijono gyventojų 
ir 82,000 mylių ploto. Dėl jo 
eina ginčas tarp Indijos ir Pa
kistano. Byla Jungtinėse Tau
tose guli jau nuo 1948. Pakis
tanas ir Indija susitarė 1953 
pravesti dėl Kašmiro plebisci
tą, kam jis nori priklausyti.

Indija plebiscitą vis delsė. 
Jo bijojo, nes 77% gyventoju 
yra musulmonai ir mieliau dė
sis prie musulmoniško Pakis
tano. nei prie Indijos. Už tat 
Indija stengėsi vilkinti ir pa
mažu pripratinti gyventojus 
prie esamos okupacijos. Kaš- 
mirą tuo tarpu yra okupavus 
Indijos kariuomenė ir pastačius 
tokią vyriausybę, kaip Maskva 
paleckinę Lietuvoje. Paskuti
niais metais itin sustiprino 
spaudimą, suvaržydama spau-

dos ir kitokias laisves. O perci- Nehru, kuris paėmė iš Ameri- 
ta pirmadieni Pakistanas jau 
skundėsi, kad Indijos kariuo
menė per visą dieną apšaudė ha, kam ji duoda paramą Pa- 
Pakistano pasieni iš patrankų 
ir kulkosvydžių. Kovo 21 In
dijos min. pirm. Nehru parla
mente kaltino Amerika, kad ii 
duoda paramos Pakistanui. Ta 
parama padrąsinanti Pakistana 
ginkluotis, ir tai esanti “baisi 
problema”, privedusi prie in
cidentų pasienyje.

Taio kalbėjo Indijos min. 
pirmininkas Nehru. Tai tas 
pats Nehru. kuris taip dažnai 
kalba apie “moralinę pareigą" 
ginti mažąsias tautas nuo “im
perialistinio kolonializmo" (So
vietų okupacijos jis nelaiko 
kolonializmui. Tas pats, kuris 
davė garbės žodi remti plebis
citą. o dabar pakėlė protestą, 
kai Seato konferencija Azijoje 
paskatino Kašmire greičiau tą 
plebiscitą vykdyti. Tas pats

kos daugiau kaip pusę milijar
do dolerių paramos ir ja kaiti-

kistanui. Tas pats, kuris nepro
testavo. kai Chruščiovas paža
dėjo Kašmiro iškamšinęi vy
riausybei visokią parama, o 
protestuoja prieš Amerikos pa
ramą Pakistanui.

Šitas dviveidiškas “taikos 
apaštalas" dabar pakviestas at
vykti i Ameriką. O sprogimo 
ten Kašmire labai laukia Mask
va.

* Londono prasidėjo pirma
dieni nusiginklavimo konferen
cija. Ji nevieša.

* Anglija paskelbė kaltini
mus I-aos komunistų kariuome
nei, kad ji laužo 1954 susitari
mą dėl Indokinijos Ženevoje. 
Tuo reikalu Anglija kalbasi 
dabar su Maskva.

Du dalykai buvo dienos nau
jienos. Vienas — kad Sovietų 
bosas Chruščiovas ėmė taisyti 
Lenino mokslą. Leninas skel
bė, kad karas tarp komunisti
nio socializmo ir kapitalizmo 
esąs neišvengiamas. Dabar 
Chruščiovas ji pataisė. Pagal 
Chruščiovą —

komunistinis socializmas lai
mės pasaulio valdžią ir be karo.

Antras dalykas, kuris sukėlė 
ginčų pačioje Amerikoje, tai 
valst. sekr. Dulies žodis, kad 
sovietinis komunizmas per pas
kutinius metus atstumtas ir 
kad vakarų valstybės sustipri
no savo pozicijas. Demokratai 
Stevensonas ir Trumanas ii 
kaltino, kad • skelbia netiesa, ir 
reikalavo parodyti amerikiečiu 
tautai tokią padėti, kokia ji iš 
tikrųjų yra.

Kokia yra ta padėtis ir ko
kiu būdu bolševikai tikisi lai
mėsią be karo. atsakvm’>s duo
da “N. S. News a. W. Renort" 
žurnalo pateikiama medžiaga.

KA SOVIETAI DABR 
YRA LAIMĖJE*

Sovietai savo valdžioje 
turi 1 milijardą, arba trečdali 
visos žmonijos.

Kiti 500 milijonu yra vadi
nami neutralieji, kurie iš tik
rųjų yra palankūs Sovietam.

Taigi:
dęugitu kaip putė žmonijos 

yra arba komunizmo vakRiojo

jau

Kas turės savo rankose pramo
nės persvarą, tas valdys pasau
li. Taio mano Sovietai ir toje 
srityje nori laimėti lenktynes.

arba pakeliui i ii.
KUO SOVIETAI REMIA SAVO 

ATEITIES LAIMĖJIMUS?
Malenkovas Sovietuose buvo 

nusodintas ir pripažino savo 
kaltę, kad norėjęs stiprinti 
lengvąja pramonę, kuri duotų 
gyventojam reikalingų gyveni
mo reikmenų. Laimėjo Chruš
čiovas, kuris reikalauja stiprin
ti ir toliau sunkiąją pramone, 
didinančią Sovietų galvbę. Tas 
pramonės augimas atrodo taio:

Amerika nuo 1929 iki 1955 
savo pramonę padvigubino.

Kiti nekomunistiniai kraštai 
tuo metu savo pramonės nepa
dvigubino.

Sovietai tuo pačiu metu savo 
pramonę pakėlė

1960 Sovietai 
rikos gamybą.

Taigi:
komunistiniai

lenkdami nekomunistinius ta
vo pramonės gamyba, palaips
niui laimės oergale. kitus kraš
tus turės savo įtakoje be karo 
ir galės jiem diktuoti.

KOKIS KELIAS VEDA I 
SOVIETU PRAMONĖS

IŠAUGIMĄ?
Kad nuo 1960 Sovietai pra

lenktų Ameriką gamyboje, 
jiem reikalinga taika,

20 kartų.
prisivys Ame-

kraštai, pra-

Taikai palaikyti reikia suda
ryti vakarų pasaulyje opinna 
už “taiką", už “neutratema”. 
visuotini nusistatymą 
karą ir prieš jėgos vartojimą.

Taikos opinijai vakaruose 
sudaryti reikia skelbti koegzis
tencijos. galimo tarp dviejų si- - L 
stemų sugyvenimo šūkius.

Sovietai tiki, kad šitam savo . 
siekimui laimėti jie yra gavę 
palankias sąlygas. Pirmiausia 

t— Amerikos prezidento Užtik- , 
rihimą. kad Amerika nevartos 
jėgos. Atsisakius nuo jėgos 
vartojimo neteko praktinės 
reikšmės Sovietam vadinamas 
“kapitalizmo apsupimas", nu
kreiptas prieš Sovietus.

šitas užtikrinimas vertina
mas labiausiai dėl to. kad Ame
rikos ir juo labiau kitu vakaru 
visuomeninė opinija sudaroma 
tokia pat — nevartoti jėgos 
priemonių, sugyventi. Ilgainiui 
pati demokratinė vyriausybė, Q 
metusi toki šūki, nebegali jam .į 
atsispirti, kada jis virsta visuo
tiniu masiniu nusiteikimu.

Demokratinėje valstybėje su 
masių nuotaika reikia skaitv- 
tis. jos taip lengvai nepakeisi 
— tai ne diktatūrinė, kurioje | 
vakarykščias “tautų vadas” ir 
"visų mūsų vaikų tėvas” per 'įį 

vieną naktį padaromas galva- Jgj 
žudižu. maniaku, nusikaltėliu. ' 
ir ta pati “liaudis” jau 6rga- 
nizuoja manifestacijas prieš 
nusikaltėlį. M
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kiau

metais - buvo 
kompanija 

‘ vokie- 
revolve-

Georgijų ir pnjšo, kad ji kuo skubiau
siai atvyktų; jis galis ją auto- 
moičliu nuvežti. Bet ta atkir
tusi: ji nepažįstanti jokio Oko- 
lovičiaus... Ji pranešė apie 
įvyki policijai, ir tik buvo su
stiprinta sargyba prie Okolovj- 
čiaus..: Kitais , 
pasiųsta keturių 
pas Okolovičių. Keturi 
čiai su chloroformu, 
riais, injekcijos švirkštais, sun
kiu geležgaliu primušti ir 
krūva markių. Trys tie agentai 
pinigas susikišo į kišenius ir 
prisistatė vokiečių saugumui; 
ketvirtas suspėjo parsmukti į 
rytinę zoną...

nužudyti teori 
Okotovičių.

Apie jį turįs Chochlovas 
kuo daugiausia patirti. Tam 
reikalui jam būsią patiekta pa
kankamai medžiagos.

Tik spėjo Chochlovas sugrįž
ti i savo, kabinetą, jam ant 
stalo jau gulėjo keturios sto
rosbylos — vis tai žinios apie

K
 dingo,jo . padėjėjai 
Bet Berijusaparatas 
10 naudojosi toliau 
Mritenkovas.

2 ' Chochlovo viršininkas Stud- 
j&ovas virto dabar visos Į- 
staigos viršininku. Vieną dieną 
jis iškvietė pas save Chochlo-

"Mes turime tamstai idomu 
: drauoe ChocMoyąi, 

L pįFądėjo įU, — jo tiesiogiai nė- 
\ sakėm* nes žinom iš anksto, 

kad tamsta nuo io atsisakvsi".

s statyti 25 aukšti) koliziejus. Jis kainuoja 35 na#.
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įpėdinis pareiškęs pretenzijas 
į salą per Jungtines Tautas.
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DRAMA
Kazimieras Sapiega. B. Sruoga. 250 p
Gims tautos genijus. L. J. Voieekaūskas. 30 p 
Žiurkių kamera. J. Grinius. 120 p. .

BELETRISTIKA
Didvyrių žemė. Karolė Pažėraitė 
Uždraustas stebuklas, St. Būdavas 
Audra žemaičiuose. Andriukaitis,

kyšiu, ji vėl tiesiai atsakė:
“Ne, ne, Kolia, aš nebijau. 

Geriau jau aš mirsiu Sibire, 
negu ...

(Bus daugiau.)

4.00
2.00
2.50

MUZIKA
Missa i n honorcm luini Cordis
Lietuviška muzika. C. Sasnauskas. 133 p.

ANGLIŠKOS:
Lithuania Through The Ages. A. Šapoka

(Gausiai iliustruota)
4 Martyred Bishops. T. Narbutas
Soviets Kili God in Lithuania, T. Narbutas .

\ Jo ąkvs neramiai pradėio 
Įlg-,. klaidžioti po kambarį, ir jis 

varžėsi tiesiai pasakyti kaip 
tai darydavo įgudęs teroristas 
Sudoplatovas. “Jeigu būtų rei- 

H?.kalingi du vokiečiai uždaviniui. 
J;.-- ar tamsta tokius galėtumei su- 

rasti. Greitai. Ir patikimus. Be 
baimės, nesvyruojančius ir tt.? 

pfA “Chochlovas atsakė, kad kiek
gi vienam uždaviniui turi būti sa- 

vas specialistas. Tad ir žmonių 
’ parinkimas priklauso nuo užda- 

p. vinio. Tačiau Studnikovas ir 
į vėl suko aplinkiniu keliu: 

“Imk tamsta grynai teoretiš- 
kai — jei reiktų ir jeigu tams- 

ęįta būtum toks organizatorius. 
' ką tamsta tokiu atveju geriau* 

sius rastum tinkamus. Pagal- 
3“ vok ir šiandien vakare man 

pranešk”.
f \ "Nors tai buvo neaiškiais žo

džiais sukta, bet prityrusiem 
žmonėm buvo viskas aišku ... 

L' Chochlovas pagalvojo apie savo
ė paruoštus Berlyne agentus

Kurt Weber ir Hans Kuko- 
L vitsch. Apie juos ir pranešė

SĮudnikovui.

ĮVAIRIOS
Lietuvių kalbos vadovas, 606 p.
Amerikos lietuvių vardynas. 279 p. 5 00 ir 7 00 (Įrištas)

“Kas?" — Įtemptai ji pa
klausė. "Ir vėl kelionė?"

“Galas žino. Jania” — kal
bėjau jai. — Dabar daug nesa
ko. Tik jų nutylėjimai 
nepatinka. Gal tai eilinė kelio
nę. Bet aš tuo abejoju, 
rodos daugiau, kad

jie planuoja žmogžudystę'

★ Vokietijos užs. reik. min. 
Brentano pakviestas Į Londoną 
balandžio pabaigoje, tuoj po 
Bulganino ir Chruščiovo. Ma
noma. kad Londonas derėsis su
Maskvos bosais ir dėl Vokie- ^o. nors jo verte iš tikrųjų 
tijos. yra menkesnė nei 10 cn.

“Namo parėjau laiku, kaip 
tik vakarienės — šešta valan
dą — pasakojo toliau Chochlo- 
vas. — Janina tuojau pajoto. , 

į“-. kad kažkas negera. “Kas nuti
lę ko?” ji paklausė mane. “Tiirė-

X Siu prisiimti nauja uždavin"".
' - pasakiau. Ji patylėjo ir tik 

žiūrėjo Į mane. “Taip. — aiški
nau jai. — Kažkas rengiama. 
Per pora dienu patirsiu smul-

ti, gilintis į saugumo praneši
mus, ir Drieš Chochlovo akis 
išaugo Okolovičiaus visa isto- 

. rija, kaip ji atrodo sovietų 
saugumui... Jis emigrantas ir 
teroristas. Jis nelegaliai buvo 
įsibrovęs i sovietinę zoną. Vi
sas pasienio saugumas dėl jo 
buvęs aliarmuotas. Saugumas 
suėmė du Okolovičius. Tik jie 
pasirodė netikri. O tikrasis 
nusikaltėlis vėl, prasmukęs į 
vakarus ... Buvo daugybę Oko
lovičiaus fotografijų. Okolovi
čiaus istoriją nustelbė pasako
jimai apie rusų , emigrantų 
NTS veikla — kaip jie siunčia 
agentus Į Rusija, kad ten kurs
tytu ir organizuotu banditu 
gaujas, kaip jie platina po 
kraštą lapelius ir rengia atei
čiai sukilimą. Raudonosios ar
mijos kariai, jūrininkai parga
bena tuos lapelius į Rusijos gi
lumą. Paskleidžia juos balio
nais ... Lyg tie visi lapeliai 
būtu apnuodiję sovietinio gy
venimo šulinius. Eilė agentų 
Sovietuose suimta, bet. jų vie
toj atsirado nauji, ir už jų vi
su stovi Okolovičius. Du kartu 
MGB mėgino ji pagrobti. 1950 pavojuje ji atsiduria, jei atsisa- 
vienas sovietinis agentas, vo
kietis. Limburge užkalbino 
Okolovičiaus žmoną: esą jos 
vyras Okolovičius esąs prie 
geležinkelio stoties sužeistas

“Kai parėjau namo — pasa
koja Chochfovas, —Janina nie
ko neklausė. Ji laukė, kad aš 
pats pradėsiu kalbėti.

“Jania. turiu uždavinį suor
ganizuoti užmušimą. Užmušti 
emigrantą, ' revoliucionierių. 
Atsisakyti negaliu, nes, žinai, 
mus sulikviduos”... Ištisas 
valandas kalbėjom. svarstėm 
visokias išeitis. Aiškinausi, kad 
aš pats nedalyvausiu žudyme, 
viską pavesiu kitiem atlikti. 
Aš tik suorganizuosiu visas ap
linkybes. Janina visus abejoji
mus išsprendė už save ir ma
ne.

“Ne, Kolia,
Jei tu organizatorius, 
būsi ir žmogžudys. Jei 
gus bus nužudytas, 
žuvę taip pat".

Kai jai nurodžiau.

DEJA FAKTAMS, JEI NETINKA MANO KURPALIUI

Studnikovas po kurio laiko 
pranešė: kad visi tikrinimai 
davė gerus atsiliepimus apie 
tuos du parinktus vyrus. Tik 
reiškė abejonę, ar jie kartais 
paskutiniu momentu neišduos.
Paskui iškilmingai ir tėvynės 
vardu Studnikovas pranešė, 
kad darbui vadovauti paskiria
mas jis. Chochlovas

Dėl Kipro salos antausius 
skaidosi dabar Anglija su Grai
kija. Nedrąsiai išreiškė ir Kip
ro turkai savo pageidavima — 
geriausiai Kiprą atiduoti Tur
kijai. nes ten yra ketvirtadalis 
turkų, salą Anglija gavo iš 
Turkijos, ir sala prie Turkijos 
arčiausiai prieina.

Dabar pasiskardeno dar nau
jas pretendentas i salą —pran- 

. tūzas Charles Roux de Lusig- 
nan. Esą Jo'prosenis nupirkęs 
Kipro sala iš kryžiuočių ordino 
už 100.000 Bizantijos piniginių 
vienetu, pagal dabartinius pini
gus už 126.000 dol. Kryžiuo
čiai jam perleido sala, už ku
ria patys tiek pat turėjo su
mokėti Anglijos karaliui Liūta- 
širdžiui. bet neturėjo pakanka
mai pinigu. Iš Lusignan gimi
nės sala išsprūdo tik tada, kai 
1750 ja užėmė Turkija ir ne- 

kad ji priklauso Lūsig-

Vokiečių linksmi pasakoji
mai seka apie septynis švabus, 
kaip jie susirūpino, kad gand
ras. bevarlinėdamas. 
dytų pievos. Siuntė
savo draugų gandro iš pievos 
išvaryti. Bet kad tas per pievą 
brisdamas daugiau neišbraidy
tų. tai kiti keturi jį paėmė ant 
neštuvų ir nešė per pievą gan
dro baidyti...

Panaši istorija nutiko su 
New Yorko miesto savivaldy
bės Įstaiga, kuri pereitą rude
ni sudarė komisiją kovai su 
nešvara gatvėse. Komisija su
organizavo 1650 savanorių tal
kininkų. Dabar jie visi darbą 
baigė ir pateikė raportą, ku- 

, riame išdėstė, kad labiausiai 
apšiukšlintos gatvės yra Brook- 
lyno ir Manhattano šaligatviai 
ir kad labiausiai jie apversti 
popieriais, toliau cigarečių dė
žutėm ir trečioje eilėj saldai
niu popieriukais ... Reikia ma
nyti. kad po tokio raporto gat
vės jau yra švaresnės.

AR PREZIDENTAS VETUOS*

Senatas patvirtino Atstovų 
Rūmų priimtą Įstatymą žemės 
ūkio produktų kainom parem
ti, Tam skirta 6 milijardai dol.. 
už kuriuos būtų supirktas že
mės produktų perteklius ir 
sukrautas Į sandėlius. Tai dide
lė parama ūkininkain. Bet 
prieš tai piestu stoja kitos pro
fesijos. kurių atstovai tvirtina, 
kad mokesčių mokėtojai turės 
tuos pinigus sudėti. Šen. 
Knowlandas mano, kad Įstaty
mą prezidentas vetuos. Bet 
rinkikų akyse demokratai vis 
tiek galės pasigirti, kad jie 
ūkininkam norėjo padėti. Prieš* 
įstatymą buvo respublikonai.

Naujienose kovo 14, 15, 16 
buvo J. Meškausko straipsnis 
“Rezistencija prieš Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą”. Jame rašoma apie 1941 su
kilimą prieš bolševikus, apie 
Lietuvių Aktyvistų Fronto ro
lę jame, apie paskesnes rezis
tencines organizacijas kovai 
prieš okupantus. Straipsnis 
dėmesio į vertas tuo, kad jis 
yra vienas iš tų, kurie rodo 
tendencijas nuvainikuoti rezi
stencines organizacijas, nuver
tinti jų vaidmenį kovoje dėl 
laisvės, o netiesiogiai nuver
tinti ir tos kovos prasmę. Au
toriai su tokiom tendencijom 
savo dabar turimus politinius 
supratimus užmauja ant praei
ties įvykių. Jeigu Įvykiai neį- 
telpa į jų supratimo rėmus, tai 
juo blogiau Įvykiam. Jie turi 
būti apkarpyti ar visai išmesti.

Tendencija labai nesveika. 
Bet ji dar negalPrasti pasiseki
mo, nes perdaug arti faktai, 
kurių liudinįnJ:aPrtebėra gyvi. 
Tie liudininkai'negalės nesi
stebėti autoriaus tvirtinimu, 
kad Lietuvos pogrindinė orga
nizacija neturėjo 1940—41 
metų okupacijoje ryšio* su lais
vuoju pasauliu ir negaudavo iš 
ten žinių. Autorius tai panei-

gia tvirtindamas:
“Vienintelis žinių šaltinis 

buvo slaptas Londono radijo 
klausymas"...

Kai tebėra gyvi tie, kurie su 
tokiom žiniom ėjo per sieną ir 
tokioj kelionėj buvo kulkų su
badyti,’7 tai tokia tendencija 
yra jų kraujo auko^ paniekini
mas.

Norėdamas paneigti Lietu
vių Aktyvistų Fronto rolę su
kilime prieš bolševikus, auto
rius tvirtina: “niekas nelaukė, 
kad kokie tai aktyvistai duotų 
Įsakymą sukilti ir šauktų prie 
ginklo.

Aktyvistų vardas buvo pra
dėtas linksniuoti gerokai vė
liau besiskirstant valstybinėse 
Įstaigose šiltesnes ir pelnin
gesnes vietas".

Tie, kurie taip drąsiai kitus 
teisia ir smerkia, nėra atpalai
duoti nuo, pareigos pasitikrinti 
faktus, jeigu jie yra jiem sve
timi. 0 liudininkai, kurie suki
limą vykdė yra paskelbę jau. 
kaip organizacija kūrėsi jau 
nuo 1940 spalio, kaip jos būre
liai buvo maskuojami Įvairiais 
vardais ir tt. Paneigti aktyvis-

tų rolę sukilime ir kelti pel
ningų vietų dalinimąsi yra ir 
prasilenkimas su tiesa ir dau
geliui žmonių moralinė skriau
da.

Skriauda daroma ir tautai, 
kai sukilimo kitokį motyvai 
nutylimi, o teiškeliamas

"savisaugos reikalas — gel
bėtis iš tremties Į Sibirą".

Pabrėžti savisaugą ir nuty
lėti pasiaukojimą 'yra tautos 
pastangų ir siekimų nuvertini
mas.

Kam iš tokio faktų nutylėji
mo ir klastojimo nauda? Tik 
jau ne tautai ir ne jos herojiš
kos kovos tikslam.

Galėtum manyti, kad tai nu
tiko dėl pasitaikančio žodžio 
netikslumo išsireiškimo neat
sargumo. Deja, autoriaus tai 
daroma sąmoningai, jeigu jis 
pasirašo “buv. adv.” Tos pro
fesijos žmogus, net ir “buv.” 
žodžio be reikalo negali laiky
ti.

Nauji vejai ir senas 
išnaudojimas

Komunistų partijos kongre
sas Maskvoje nutarė skelbti 
Vakaruose bendradarbiavimą 
tarp komunistų ir soc. demo
kratų ir organizuoti “liaudies 
frontus”. Regim jau pirmus 
praktiškus to naujo vėjo ženk
lus.

Italijos kom. partijos basas 
Togliatti, grįžęs iš Maskvos, 
paskelbė naują savo pąrtiios 
liniją — palankų neutralumą 
dabartinei vyriausybei Italijoj.

Prancūzijos kom. partijos 
bosas Duclos ‘nuėjo dar toliau 
— sukomandavo par’amen'c 
komunistam balsuoti už 'galio
jimus socialistui Mollet, už ka- 

. riuomenės siuntimą į Alžira 
prieš arabus, už naują mobili
zaciją. Anksčiau tai būtų susi
laukę komunistų didžiausio 
protesto.

Naujos taktikos tikslas buvo 
numatytas Maskvoje — ben
dradarbiauti pirmiausia su so
cialistais, juos infiltruoti, įeiti 
į parlamentus ir kur galima Į «. 
vyriausybes ir per tas įstaigas 
daryti komunistinės įtakos.

Bus Įdomu, kokiais būdais 
Amerikos lietuviai komunistai 
pasirodys su “liaudies fronto " 
atgaivinimo idėjom;

Pasisakydami už santykiavi
mą tarp rytų ir vakarų, siun
čiodami delegacijas į vakarus 
ir tokias pat delegacijas ar at
stovus priiminėdami iš vakarų. 
Sovietai jas išnaudoja žiauriau 
nei jų keikiami kapitalistai.. 
Antai vakarų Vokietijos nau
jam atstovui dr. Hass Maskvoje 
Sovietai davė butą. Už jį turi 
Vokietija mokėti mėnesiui, apie 
3500 dolerių. Tuo tarpu už vi
la ant Reino kranto, kurią Zo- 
rinas gavo iš Vokietijos, moka 
tik apie 600 dol. Keleiviai, ku
rie keliauja į Sovietų Sąjungą 
ar Į rytinę Vokietiją, turi mo
kėti už rubli ketvirtadalį dole-

Darbininko administracijoje galima gauti šios knygos
RELIGIJA IR FILOSOFIJA

Saulės giesmė, A. Maceina. 454 p................ $5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. .... 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p..... 2.00
Pranašystės apie pasaulio gala, Prel. P. Juras, 

111 p..................... .................................
Mergaitės kelias, M. Pečkauskaitė. 99 p.___ ....
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, .72 p. . ......
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian. 145 p. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p.........
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p.................
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p. .................................
šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p. 
Dievas ir žmogus, Prel. Bartkus ir J. Aleksa 

įrišta......
Aušros žvaigždė, Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. ..........
Amžinoji anka. kun. V. Pikturna

1.00 
0.75 
4).7Q 
1.0C 
1.50 
2.00

Medinis arklys. E. Williamš, 192 p...........
Susitikimas, J. Gailius, 155 p................ —
Don Kamiliaus pasaulis. 324 p...... ..............
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai. 150 p. 
Anoj pusėj ežero. P. Andriušis. 101 p. ----
Valentina. A. Vaičiulaitis. 142 p..............
Siela už sielą. D. Pilla. 304 p....................
Žirgeliai padebesiais. P. Tarulis, 99 p........
Pabučiavimas. J. Grušas. 155 p....................
Varpai skamba. St. Būdavas. 180 p........
Algimantas. V. Pietaris. 267 p............ .......

2.00
1.50 .
3.00
1.80
1.50
2.00 
2.00
1.50
1.50
1.50 
2.00

MALDAKNYGES
Atlaidų šaltinis. T. Kazimieras, kapucinas 
Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p. 
Sveika Marija, Kun. St, Yla, 357 p. ...... :......
Vardan Dievo (mažųjų maldos*. Kun. St. Yla.

133 p. .... 1.25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)
Jaunuolių maldos, P. Kirvelaitis, 159 p. 1.50

” ” geresniais viršeliais 2 50
Viešpaties Angelas, kan. A. Sabaliauskas. Odos 
de Iuxe. ... 4.50
Odos imitacija .... 2.50
Apsaugok Aukščiausias. Kun. Dr. P. Aleksa. 1.00

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas ........
Lietuvos archyvas f bolševizmo metai*, 436 p. 
Telšių kankiniai. 100’p. ... .—;..... ...................
Tolimieji kvadratai, J. Grišmantas, 200 p. ..... .. 
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai. Vac.

Biržiška. 100 p.
I-egendariškieji O. F. M. kankiniai. 45 p..........
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius. 127 p. . ..
I^aisvę ginant I t.. Pulk. J. Petruitis ............
Laisvę ginant II t.. Pulk. J. Petruitis
Kaip jie mus sušaudė. Pulk. J. Petruitis...........

1.00 
0.50 
2.00 
2.00
3.00 
1.80

POEZIJA
Senieniškių Idilės. Jonas Mekas.
Šventieji akmenys. F. Kirša. 112 p. 
Sesuo buitis. J. Aistis. 45 p................
Be tėvynės brangios. J. Aistis. 60 p. . 
Kelionė. A. Tyruolis. 126 p..............
Vai lėkite dainos 1200 dainų tekstai*. 220 p.
Etapai (Įrišta*. J. Kėkštas. 141 p. . 
liaukų liepsnos. A. Tyruolis. 44 p.
Atviros Marios. L. Andriekus, 136 p.

VAIKU LITERATŪRA 
Motulė paviliojo. L Pelėda 
Lapės pasaka. V. Pietaris 
Vaikų knygelė. Vysk. Valančius 
Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys. 93 p. 
Pasakos. Haufas. 93 p.
Velykų pasakos. N Butkienė. 32 p. 
Baltasis vilkas. K Binkis. 36 p.

1.00
. 1.50 
. 1 00
. 0.50

1.25 
1.00 
3.00
1 00 
2.00
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SUBSCRIPTION RATES PRENUMERATOS KAINA

DomestiC yearly ............. ..... ....... $6.00 Amerikoje metams
Brooklyn. N. Y............................ $6.50 Brooklyn. N. Y.

.......$6.00
tA KA

Half year .......... .......................... $3.50 Pusei metų ........ $3 50
Foreign .............. ........... ................ $6.50 Užsienyje __________ —------------  $6.50

Laikrašti tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako

Kam aukojama Stalino “garbe”?
Kai prieš trejus metus pla

čiai nuėjo žinia, kad “didžiojo 
Stalino” gyvųjų tarpe jau ne
bėra, tai iš Maskvos oficialiai 
buvo pareikšta: “Nemirtingas 
Stalino vardas gyvens amžinai 
sovietinių tautų ir pažangiosios 
žmonijos širdyse”. Mirusiojo 
“tautų tėvo, geriausio draugo, 
genialiausio vado” atvaizdai 
užėmė ištisus laikraščių pusla
pius.

Komunistinis Amerikos laik
raštis “The Daily Worker” irgi 
neatsiliko nuo to liaupsinimo. 
Jis pridėjo savo žodi: “Žmoni
ja neteko paties didžiausio 
mūsų laikų vyro.” Be to, Ame
rikos komunistai, gyvendami 
laisvame krašte ir žinodami, 
kad Stalino didybei ir jo ge
riem darbam nevisi čia tiki, 
dar šūkterėjo: “Didieji istori
jos žmonės pergyvena šmeiž
tus mažųjų žmogelių”. Vadina
si. jei kas drįstų sakyti, kad 
Stalinas savo darbu nebuvo nei 
didelis nei nemirtingas, tasai 
jau iš anksto apšauktinas 
šmeižiku.

Atsitiko gi tain, kad Stalino 
didžiuoju šmeižiku pagal “The 
Daily Worker” tenka dabar 
laikyti Nikitą Chruščiovą. Jisai 
Staliną išvadinęs beatodairiniu 
žudytoju, žiauruoliu diktato
rium. pas kuri užėjus, “nebuvo 
aišku, ar išeisi gyvas”. Tais sa
vo žodžiais Chruščiovas bent 
vieną dalyką iš tikrųjų bus pa
daręs nemirtinga: nuvainikavęs 
“nemirtingąjį Staliną”. Kam ji
sai ėmėsi tokio nelaukto žings
nio?

Stalinas niekada savo dar
bais nebuvo nei nemirtingas 
nei garbingas. Jis buvo retas 
istorijoje kraugerys.

Amerikietis žurnalistas R. 
Drummond teisingai pastebi: 
“Stalinas likvidavo keletą mi
lijonų rusų ūkininkų, kad pa
rodytu kitiem ūkininkam, kaip 

“geriau” ūkininkauti... Jis 
šlavė karininkus Raudonoj Ar
mijoj, kad likusius “įdrąsintų” 
būti ištikimesniais komunis
tais ... Jis valė Lenkiją, Latvi
ją, Lietuvą, Estiją, Čekiją, Ven
griją, Rumuniją, Albaniją, kad 
tų kraštų žmones padarytų 
“geresnius rusus”.

Tuose valymuose ir žudynė
se dalyvavo pats Chruščiovas 
ir kiti dabartiniai jo bendrai. 
Jie tada nematė nieko antiko
munistinio, nieko, dėl ko bū
tų radę reikalo kelti protestą, 
kad tai yra nežmoniška, krau
geriška. Kodėl jie tylėjo?

R. Drummond duoda visai 
teisingą atsakymą: “Chruščio
vas nepasmerkia Stalino tero
rizmo, o prikiša tik tai, kad jis 
terorizavo ne . tuos žmones”. 
Taigi, Chruščiovas terorizuoja 
kitus. Jo žodžiais tariant, ir pas 
jį “atėjęs nežinai, ar išeisi gy
vas”.

Kuriam tad tikslui reikėjo 
Stalinui “vainiką nuimti”?

★
Kai Chruščiovui nepavyko 

laisvojo pasaulio sužavėti “ko
egzistencija”, tai norima dabar 
jį patraukti “Stalino nuvaini
kavimu”. Girdi, dabar jau kiti 
Rusijoje laikai; dabar jau ne
žudomą, o žudžiusieji smerkia
mi; dabar gali su mumis dėtis 
visi — trockistai, visokio plau
ko socialistai, persekiotieji, bė
gliai ...

Tai nauja pasaka-seniem tik
slam siekti. O tie tikslai, kaip 
pastebi W. Lippmann, šiaip 
jau gana rausvas žurnalistas, 
yra jau ne tiek bolševikiški, 
kiek apskritai rusiški: atsistoti 
visam laikui Baltijos pamaryje, 
prieiti Reiną bei Dunojų ir per 
Balkanus atsiremti į Vidurže
mio jūrą. Taip pat dar caristi- 
nė Rusija siekė įtakos Persijo
je, Palestinoje, Arabuose, Ki
nijoje. Bolševikinė Rusija da
ro tą patį. Ji tam tikslui auko
ja išpūstą Stalino garbę.
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Dviveidiškumas, marksizmas, bet ne sovietų
Kaltinimai Vakarti politikams

darbininkas

Arkivyskupo deportacija, te
roristų žygiai, šaudymai Kipro 
saloje nervino ne tik Edeną, 
kada jis staigiais judesiais nuo
lat griebėsi stiklo vandens, 
teisindamas anglų elgesį Kip
ro saloje prieš parlainentą. 
Jam palengvėjo, kai parlamen
tas triukšmingai paplojo, jam 
pritardamas.

Bet Kipro istorijos privertė 
prašnekti ir Europos bei Ame
rikos spaudą; prašnekti ne tik 
apie anglus ir graikus, bet 
apie vakarų politikos siekimus 
ir metodus ir net apie .. .Lie
tuvą.

šveicarų “Die Tat” laikraš
tis

parodė Euro oos politikų
trumparegiškumą.

Esą anglu Edenas nieko he- 
pasimokė iš prancūzų, kurie 
taip pat deportavo Maroko sul
toną Ben Jussef, o netrukus 
turėjo jį sugražinti į sostą su 
didelėm iškilmėm.

“Schweizer Wochen-Zeitung” 
karčiai

demaskuoja vakarų politikos 
dviveidiškumą.

“Vakarų diplomatų didžiau
sias trūkumas yra tas, kad iie 
skelbia gražius žodžius, idėias, 
idealus anie laisve ir demokra
tija, o iš tikrųjų vadovauiasi 
plikais ūkiniais interesais. Visa 
artimųjų ir vidurio rytų politi
ka atsiduoda — jei neoasakv- 
tum smirda — nafta, žibalu. 
Dėl tos žaliavos dingsta švns- 
nvs, dingsta draugystė. Užku
lisiuose amerikiečiu ir an"lu 
naftos bendrovės vra nasirvžu- 
sios eiti ant peiliu. Kaip žiau
riai išduodami švenčiausi idea
lai, parodo anglu politika Km- 
re. Dešimtis metu skelbiama 
tautu ansicnrendimo teisė. Da
bar, kai Kinro gvventoiai n^' 
ja pasinaudoti ir prisijungti 
prie Graikijos. Anglija jiem 
kliudo smurtu ir prievarta. 
Brutalumo ir prievartos politi
ka yra priešinga laisvės ir de
mokratijos idėiom ... Tok’a 
politika atima iš tautu tikėji
mą valstybės vyru skelbia
mais šūk’ais ir iu darbingumu, 
kada mato, kaip iš už nuosta
biu pažadu išlenda beatodai
riškai ciniška interesų politi
ka”.

Tas nats laikraštis nurodo, 
kad bolševikai, marksistai, ge
riau pažįsta tautas ir iu sieki
mus; jie moka išnaudoti tautu 
didžiausia laisvės siekimą, tuo 
tarpų vakarai tikisi viską pa
darysią materialine parama

arba jėga išlaikysią sau sveti
mos žemės turtus.

"Kol vakarų politika kitom 
tautom negali duoti daugiau 
kaip tik pinigus ir materialines 
gėrybes, ji niekad nelaimės 
žmonių širdžių".

★

“Die Tat” laikraštis susirū
pinęs vieningos Europos liki
mu. Jis sako:

“Niekad apie. Eurona nebuvo 
tiek kalbama kaip 4ahar. Bet 
niekad europinės bendruome
nėm oaiaotimas nebuvo taio iš
blėsęs kaip dabar.

Retai kada buvo taip aišku, 
kad pasaulinio masto strategi
nis interesas, naftos imperia
lizmas yra stipresnis už eųro- 
piškumą, kaip rodo Kipro is
torija. Tautinis apsisprendi
mas, pasisakymas už tautinę 
laisve, kurios dėka laikosi vi
sos Europos tautos, šiandien 
skelbiamas nusikaltimu, kai jis 
pastoja kelia didžiųjų ir galin
gųjų interesam. Nuopelnai, ku
riuos Graikija davė Euronai 
per tūkstančius metų, padėti 
į svarstvklių lėkšte priešais 
naftos akcijas ir karinius at
ramos punktus, rasti per leng
vi.

Kad seni Europos idealai v’-a 
trypiami kojom, gaila, bet taip 
yra . . . Tai Markso nurodytas

KIPRO SALOS krautuvininkai, suvaryti po riaušių už spygliuotų 
vielų. Ten jie apiiūrimi ir paleidžiami namo.

kelias”.
Kitaip sakant,
vakarų politikai tariasi kovo

ja prieš marksizmą, o patys 
eina Markso keliais,

laikydami lemiančiais fakto
riais pinigus.

Graikijos įvykiai rodo at
garsio ir Amerikos Kongrese. 
Su kokiais nusiteikimais jie 
čia priimti? Senato 19 narių 
pareiškė simpatijas Kipro sa
los gyventojam ir pasiūlė re
zoliuciją.

D. Lawrence (NYHT) pa
žiūrėjo kritiškai į tas simpati
jas. Pirmiausia, sako, tai kiši
masis į Anglijos vidaus reika

Galim gyventi be namų, bet degtinė turi būti pigi
Krašte, kur nuo alkoholio 

virsta iš kojų vyrai, 
bet ir valdžios

Tai Prancūzija, kurioje ketu
ri su puse milijonai žmonių gy
vena iš alkoholio — jį dirbda
mi, pardavinėdami ir kt.

Vienam suaugusiam žmogui 
tenka per metus 31 litras grv- 
no alkoholio, Šveicarijoje tik 
13.

Vyru 15% ir moterų 5% 
tenka i sunkiųjų alkoholikų 
skaičių. 

lus, nes Kipras yra Anglijos 
suverenume. Kas būtų, jeigu 
anglai skelbtų rezoliucijas dėl 
Hawajų ar Puerto Rico. Sena
toriai sakė, kad Kipre didžioji 
gyventojų dalis yra graikai. 
Bet gyventojų daugumas dar 
nenulemia valstybinės priklau
somybės. Girdi, ir lenkų kai 
kuriuose Amerikos miestuose 
yra daugiau kaip Varšuvoje, o 
žydų daugiau nei visame Izra
elyje.

Nurodo, kad tie. kurie kal
ba apie graikų laisvės sieki
mus Kipre, neskiria,

kur yra araiky interesai ir 
kur graikais uridengti komu
nistų interesai.

Bet įdomiausiai atsikreipia 
Amerikos laikraštininkas prieš

Trečdalis visos tautos geria 
tiek, kad peržengia “saiką”.

Alkoholis kaltas dėl 40% 
visų auto katastrofų, 20—30 
procentu nelaimingų atsitiki 
mu darbe, 30% visokių nusi
kaltimų.

Per metus už alkoholį gyven
tojai išleidžia 675 milijardus 
frankų.

-o-
Atverčiam tos pačios tautos 

kita gvvenimo pusę, pažiūrime 
į jų butus.

Pusė milijono prancūzų Pa
ryžiuje turi gyventi viešbučiuo
se. Dažnai po du, tris, keturis 
asmenis viename kambaryje, 
nes nėra butų.

Statistikos rodo ir daugiau 
įdomiu reiškinių tame gyveni
me. Sakvsim, iš 30 miestų, ku
riuose yra per 30.000 gyvento
ju, 25% gyventojų neturi te
kančio vandens, 60% neturi 
moderniu klozetų, ir 80% bu
tu sostinėje nepažįsta tokiu į- 
rengimu kaip vonia. Paryžiaus 
butų 42,5% laikomi pergrūs- 
tais. kur viename kambaryje 
gyvena daugiau kain vienas as
muo. 35 r'r visų Parvžiaus šei
mų turi butus, kuriuose yra 
tik vienas kambarys. Provinci
joje ne ka geriau. Viename de
partamente iš 100 ūkininkų 
rasta, kad 65 gyvena taip pat 
butuose, kuriuose tėra vienas 
kambarys.

Prancūzijoje yra 200.000 bu
tų. kurie oficialiai pripažinti 
netinkami gyventi, bet juose

visus tuos, kurie kalba apie 
kolonializmą ar imperializmą 
tik Graikijoje, o tuo pačiu me
tu jie puola valstybės sekreto
rių, kai jis užsimena apie

“taikingą išlaisvįnim?" ry*’j 
Europos tautų, kuriose laisve- 
yra atėmę komunistai kaio tai 
Čeko Slovakijoje, Lenkijoje, 
Vengrijoje, Bulgarijoje, Rurrv- 
niįoie. Latvijoje, Lietuvoje ir 
Estijoje".

Šita spaudoje diskusija naro- 
dc- aštrias vakaru no'it’krm 
žaizdas. Ju pagrindinis ^’*;- 
nis — kad vakaruose poliškai 
atsižadėto prino’nu, iu vhto’e 
vadovaudamiesi š:ns d;prrs 
vo krašto in‘eresais. ^u d5»nes 
interesu itakoie susip’m^ 'o 
įvvki’i ir kelių jiem sare-ti 
vertinimas. ir nati vakaru 
litika. pasiklydus tuose iv”- 
kiuose nesurasdama fše;tie~. 
daros vis labiau bejėgė.

vis tiek gyvena; 200.000 butų 
visai nėra langu. Pačioje sosti
nėje 200,000 butuose, kurie 
nutarta nugriauti, nes juose 
nėra vėdinimo, gazo. elektros.

Iš 38,000 bendruomenių oro- 
vincijoje tik 27% turi elektra.

-o-

Stipriausias alkoholizmas ir 
menkiausia gyvenamųjų namų 
kultūra...

Ir vis dėlto, kai valdžia norė
jo sumažinti piniginę paramą 
alkoholio gamintojam, suvar
žyti jo vartojimą ir vartotojus 
apkrauti papildomais mokes
čiais, kad iš to gautais pinigais 
daugiau butų/galėtų įrengti.— 
tai parlamentas pareiškė val
džiai nepasitikėjimą.

KUO KO VAIKAI MIRŠTA

Tarpt, sveikatos organizaci
ja Ženevoje paskelbė savo ty
rinėjimų davinius, kad kasmet 
daugiau vaikų miršta nuo ne
laimingų atsitikimų negu nuo 
ligų. Ypačiai užtrokšta, arba 
maisto dalys patenka Į kvė
puojamuosius organus. Apsi
nuodijimo ir nusideginimo 
pats pavojingiausias amžius 
yra tarp 1 ir 4 metų. Nuo šū
vių daugiausia miršta tarp 15 
—25 metų. Senesniem žmonėm 
pavojingiausias yra kritimas. 
98% visų mirusių nuo parkriti
mo moterų buvo per 45 metus.

★ Gudai švenčia savo tauti
nę ir valstybinę kventę kovo 
25. Tai 38 sukaktis. f

ALDOUS HUXLEY į 

į
Sventadieno popietis

2.
Su Įnirtimu traukė jis bran

giuosius kvepalus; nusiminęs, 
lyg nuo to priklausytų jo gyve
nimas. jis jas stebėjo, studija
vo. Viena buvo su pilku, tam
siai pilkais kailiais papuoštu 
apsiaustu. Antrosios apsiaustas 
visas iš kailių. Vienas ar du 
tuzinai rudų auksinių lapių bu
vo išžudyta, kad ji nesušaltų 
šio pavasario popiečio drung
name šešėlyje. Viena iš jų mū
vėjo pilkomis, o antroji rus
vomis kojinėmis. Pirmosios ba
teliai buvo pilkai išdirbti ožiu
ko. antrosios — margo gyvatės 
kailio. Mažomis skrybėlaitėmis 
buvo apveržtos jų galvos. Ne
didelis juodas prancūziškas 
buldogas paskui lipinėjo ant 
kulnų, arba pasileisdavo pir
myn. šuns apykaklė buvo iš
puošta margais vilko plaukais, 
kurie kyšojo pasišiaušę iš jo 
juodo kaklo.

Piteris jas sekė iš taip arti, 
kad tik spėtų išeiti iš minios, 
jis galėjo nugirsti kaikuriuos 

judviejų pasikalbėjimus. Vie
na kalbėjo burkuojančiu bal
su. o antroji — lyg užkimusi.

— Koks dieviškas vyras, — 
sakė užkimusis balsas, —koks, 
ištikrųju, dieviškas vyras!

— Man Elizabieta irgi taip 
sakė, pridūrė Burkuojančioji.

— Ir koks puikus balius,— 
tęsė Užkimusioji. — Jis mus 
juokino visą vakara. Ir visi bu
vo gerokai įsismaginę. Atėjus 
laikui atsisveikinti, aš pareiš
kiau. kad noriu eiti pėsčia ir 
palikti likimui surasti man pa
kely taksi. Tai išgirdės, jis 
man pasiūlė ieškoti taksio jo 
širdy. Sakė turįs jų visą ko
lekciją ir visi esą laisvi.

Abi pradėjo juoktis.
Siaučiančių vaiku būrys at

bėgo iš užpakalio ir dūmė pir
myn. sutrukdydami Piteriui 
nugirsti jų pasikalbėjimo tęsi
nį. Jis juos prakeikė. Velnio 
perai — sukliudė jam atideng
ti visą paslaptį. Ir dar kokią 
paslaptį. Nepaprasto, nepažįs
tamo ir blizgančio gyvenimo 

paslaptį! Piterio svajonės vi
suomet buvo idiliškos ir pasto
rališkos. Net su lordo dukteri
mi jis svajojo gyventi kaime, 
ramiai ir šeimyniškai. Pasau
lis, kur vyksta šaunūs baliai, 
kur kiekvienas įsismagina ir 
dieviški vyrai kviečia deives 
ieškoti savo širdyse taksių, bu
vo jam tolimas ir nepažįsta
mas. Dabar jam švystelėjo tas 
pasaulis, užkerėjo jį savo tro
piškų ir egzotišku įvairumu. 
Jo visas geismas dabar buvo 
patekti į tą liuksuso pasauli, 
įsimaišyti pačiam vienokiu ar 
kitokiu būdu, bet būtinai, į 
jaunųjų deivių gyvenimą. Jei
gu jos dabar viena po kitos už
kliūtų kojas už anos iššokusios 
šaknies ir išnirtų. Jei... Bet 
jos ją peržengė be pavojaus. 
Pagaliau jau beliko viena vie
nintelė viltis — buldogas.

Šuva buvo išbėgės iš alėjos į 
pašalį pašniukštinėti vinkšnos 
kelmo, stovėjusios dešinėje už 
kelių metrų. Tuo metu bema
tant atbėgo airių veislės rudas 
šuo ir pradėjo savo eile uosty
ti kelmą, paskui buldogą. At
sargiai abu šunes pradėjo 
suktis vienas aplink antrą, 
uostydamiesi ir urgzdami. Pi
teris žiūrėjo momentą į juos 
su išsiblaškiusiu dėmesiu. Jo 
mintys buvo kitur. Jis beveik 
nematė tų dviejų šunų. Paskui 
žaibo greitumu atlėkė jam į 

galvą mintis: jie gal pradės 
luptis. Jei jie lupsis, jo ateitis 
užtikrinta. Jis herojiškai pultų 
jų perskirti. Jam gal būt net 
įkąstų. Bet tai nieko nereiškia. 
Priešingai, dar geriau, žaizda 
dar labiau suminkštintų dėkin
gos deivės širdį. Jis karštai 
geidė, kad šunys pradėtų lup
tis. Būtų baisus dalykas, jei 
deivės, ar rudžio šeimininkė 
pastebėtų ir perskirtų juos dar 
nepradėjusius imtis.

— O Dieve, — karštai jis 
maldavo, — neleisk joms per
skirti šunų, kol kova prasidės. 
Padaryk, kad šunes susipiau- 
tų.

Piteris buvo išauklėtas reli
gingai.

Vaikai jau buvo toli. Deivių 
balsai vėl pasigirdo.

—... toks baisiai įkyrus.— 
sakė Burkuojančioji. — Aš ne
galėjau nei žingsnio žengti, 
kad jo nesutikčiau šalia. Ir 
tokio kieto kailio. Aš jam sa
kiau. kad neapkenčiu žydų, 
kad jį laikau biauriu. kvailiu, 
be takto ir ciniku. įkyriu. Bet 
jis nei mažiausio dėmesio į tai 
nekreipė.

— Tu turėtum bent juo pa
sinaudoti naudingiems daly
kams. — sakė Užkimusioji.

— O. aš taip ir darau. — 
patvirtino Burkuojančioji.

— Tai vis jau šis tas.
— Taip, šis tas. — pritarė

Burkuojančioji, bet nelabai 
kas.

Po to buvo tyla.
— O Dieve, — meldė Pite

ris, — tik neleisk, kad jos pa
matytų!

— Jei tik — pradėjo vėl 
Burkuojančioji. — Jei tik vy
rai norėtų suprasti kad . ..

Staiga baisus urzgimas ir 
lojimas ją pertraukė. Abi jau
nosios moteriškės atsigrįžo į 
triukšmo pusę.

— Pongo!... — abi šaukė 
choru, išsigandusios ir įsakomu 
tonu. Ir dar greičiau:

— Pongo!
Bet jų komanda buvo veltui. 

Pongo ir airiškasis rudis jau 
buvo per daug susipiovę, kad 
kreiptų dėmesį.

— Pongo! Pongo!
Ir.
— Benny! — Veltui šaukė 

mažoji mergaitė ir jos storoji 
auklė, kurioms priklausė Ben
ny.

— Benny, eik čia!
Valanda išmušė, aistringai 

nujausta valanda, nešanti pil- 
rtą vilties ateitį. Triumfališkai 
Piteris šoko prie šunų.

— Bėk šalin. — suriko spir
damas airiškajam rudžiui į šo
ną. Nes rudis buvo priešas, bul
dogas — jų prancūziškas bul
dogas — draugas. Kaip vienas 
iš Olimpo dievų. Piteris buvo 
atėjęs į pagalbą.

— Bėk po velnių! — Įsikarš
čiavęs užmiršo ir savo užpuo- 
lančią kalbą. Raidę B jis visuo
met sunkiai ištardavo; bet šį 
kartą jam pasisekė sušukti: 

' “Bėk šalin” be menkiausio už- 
kliuvimo. Čiupo abu šunis už 
jų striukų uodegų, už sprandų 
ir. tempdamas vieną nuo ant
ro į priešingas puses, stengėsi 
juos perskirti. Laiks nuo laiko 
spyrė rudžiui į užpakalį. Ir bul
dogas jam įkando. Kvailesnis 
net už Ajaksą, buldogas nepa
jėgė suprasti, kad nemirštan
tysis kovojo jo pusėje. Piteriui 
tas nesukėlė jokio apmaudo, 
pačiame karštyje jis nejautė 
jokio skausmo. Iš kairės ran
kos. pervertos aštriais danti
mis. kraujas pradėjo smarkiai 
bėgti.

— A, a! — suriko Burkuo
jančioji. lyg į jos ranką būtų 
įkandę.

— Atsargiai. — prisidėjo 
persigandusi Užkimusioji. —

— Atsargiai?
Jų balsų garsai jam pridavė 

naujos drąsos. Jis spyrė ir 
tempė dar smarkiau; ir paga
liau po trumpos sekundės jam 
pavyko perskirti šunis. Nuty
kinęs momentą, kada šunes 
buvo paleidę iš nasrų vienas 
kito anatomiją, Piteris pasi
naudojęs proga, čiupo buldogą 
už atkiutusios sprando odos ir 

įnirtusį, betykojant! įkąsti, urz

giantį ir besispardanti pakėlė 
jį aukštyn. Rudis šokinėdamas 
lojo ir laiks nuo laiko atidarom 
žiaunom taikė pagriebti kada- 
rojančios juodas priešo letenas. 
Piteris Persėjaus gestu kėlė 
aukštyn nukirstą Gargono gal
vą; kiek nešė, ranka kėlė ka
ringąjį Pongo. kuris nardėsi 
ore. apsaugotas nuo pavojų. 
Puolantį rudį vijo šalin spirda
mas jam koja. Auklė ir mažo
ji mergaitė, jau spėjusios bent 
kiek atsikvėpti, prisėlino iš už
pakalio prie įsiutusio šuns ir 
vargais negalais užkabino sai
tą už kaklo diržo. Keturios ko
jos įbestos į žemę šliaužė žole; 
rudį besitaikantį ištrukti ir lo
jantį — gana silpnai — iš
temptas diržas smaugė jį —pa
vyko tik jėga nuvilkti. Iškel
tas šešias pėdas už juodo 
sprando į orą. Pongo veltui 
stengėsi išsivaduoti.

Piteris pasisuko ir prisiarti
no prie deivių. Užkimusiosios 
akys buvo siauros ir lūpos liūd
nos. tai buvo siauras tragiškas 
išvaizdos veidas. Burkuojančio
ji buvo apskritesnė, ružavai 
baltesnė ir mėlynom akim. Pi
teris žiūrėjo tai į viena tai į 
antrą ir negalėjo pasiryžti, ku
ri gražesnė.

Nuleido žemyn besitąsantį 
Pongo.

(Bus daugiau)
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AR IŠSIPILDYS FANTASTINIAI PLANAI? VOKIETIS RAKETŲ INŽINIERIUS, KODĖL 
REIKIA DIRBTINIO SA TELITO ERDVĖJE?

Mėnulis tiek amžių paslap
tingai šypsojosi dideliu veidu, 
vakarais žvelgė pro medžių ša- 
kės ir kuždėjo meilės svajones. 
Rodos, niekas nepalies šios že
mės romantiko, niekas jo nepa
sieks, — jis taip toli nuo mū
sų.

Bet modernusis žmogus, pa
sinaudodamas mokslo ir tech
nikos laimėjimais, užsimanė už
kariauti ir tylų, ramų roman
tišką mėnulį. Kalendoriun net 
datą pažymėjo, kada pirmasis 
žmogus įkels savo koją. Tokius 
planus sukūrė žmogus, nuolat 
tobulindamas susisiekimo prie
mones ir greičiau nugalėdamas 
erdvę. ' ■ V- '; j .

Seniai jau mėnulio nuotolį 
apskaičiavo astronomai ir rado, 
kad iki jo yra 385.000 kilomet
rų (vidurkis). Keliauja elipsės 
forma aplink žeme; didžiausias 
nuotolis yra — 252,710 mylių, 
mažiausias — 221,463 mylios.

Išradus radarą, nuotoliai bu
vo patikrinti. Radaro išsiųsta 
banga nuėjo į mėnulį ir sugrį
žo. Vadinas, mėnulį ne tik ma
tome, bet jau ir apčiuopiame.

Bet tokį nuotolį nugalėti at
rodo tikra fantazija! Argi žmo
gus įveiks?!

Seniau prieš Amerikos atra
dimą ir Kolumbo planai buvo 
fantazija. Kiek jis turėjo var
go, kol įtikino, kad reikia ke
liauti. Jo fantastiški planai iš
sipildė, pradėdami globalinį 
susisiekimą.

Dar po pirmo pasaulinio ka
ro atrodė fantazija lėktuvui 
be nusileidimo perskristi At
lantą ar Ramųjį vandenyną, 
šiandien toji fantaziją jau vir
to tikrove. Tad ir kelionė į 
mėnulį gali virsti realybe.

Mėnuliu vis daugiau domi
masi. Gerai jis išžvalgytas per 
teleskopus, padaryti jo žemė
lapiai. Spėjama, kad ten yra 
daug turtų: anglies, alyvos, 
brangiųjų akmenų. Tai kaip 
žmogus ten nesiverš, norėda
mas pralobti. Ir dar daugiau!

New Yorke prieš trejetą me
tę buvo užregistruota net to
kia bendrovė, kuri mėnulyje 
pardavinėja metalus ir mine
ralus. Už vieną akciją parduo
dama mėnulio 72 kvadratinės 
mylios.

Tokios bendrovės “išradė
jas” yra baronas Richard John 
de Touche-Skadding, save kil
dinąs iš Lietuvos. (Taigi, ir 
čia lietuviai!). Savo bendrovę 
jis remia istorine teise. Seniau 
kas pirmas įžengė į niekieno 
nevaldomą žemę, tuo pačiu ta
po jos savininku. Dabar baro
nas pirmas pasiskelbė, kad

jam priklauso mėnulio turtai, 
jis ir turįs teisės juos pardavi
nėti.

Kelionei į mėnulį jau dabar 
daromi apskaičiavimai, planai. 
Tuo klausimu išleista nemaža 
literatūros. Inžinierius Wemer 
von Braun parašė knygą apie 
mėnulio užkariavimą (Die Ero- 
berung dės Mondes). Kai kam 
ši pavardė nieko nesako, bet 
kas buvo antrame pasaulinia
me kare, tas žino, ką reiškia 
šis, vyras. Jis išrado Hitleriui 
raketą V-2. Dabar jis gyvena 
Amerikoje ir tobulina raketas. 
Tad jo pastabos apie kelionę 
į mėnulį pasidaro itin įdomios. 
Čia ir supažindinsime su Wer- 
ner von Braun “Mėnulio užka
riavimo” mintimis.

Mėnulio užkariavimas bus 
galimas tada, kai viršum že
mės bus pakabintas dirbtinis 
satelitas.

Kas yra tas satelitas ir ku
riem galam jo reikia?

Satelito vardą gerai pažįsta
me iš politikos; Vengriją, Če
koslovakiją, Lenkiją ir kitus 
sovietų pavergtus kraštus vadi
name Sovietų Sąjungos sateli
tais, nes jie neturi pilnos lais
vės, turi nuolat klausyti Mask
vos.

Mėnulis taip pat yra mūsų 
žemės satelitas — palydovas.

Jis nuolat keliauja aplink mū
sų žemę ir negali iš savo kęlio 
iškrypti. Tokį naują mėnulį— 
dirbtinį satelitą, kuris taip pat 
suktūsi aplink mūsų žemę, ir 
reikia pasikabinti. Tai bus 
tarptinė stotis kelionėje į mė
nulį. Ten raketos sustos, papil
dys savo kurą ir keliaus toliau.

Pradžioje iš dirbtinio sateli
to bus atlikti stebėjimai: kaip 
atrodo erdvė anapus žemės at
mosferos, ar daug ten meteorų, 
kosminių spindulių.

Bet čia pat kyla klausimas:
ar negalima raketos tiesiai 

šauti į mėnulį, kam vargti su 
tuo satelitu?

Jei norėtume tokią raketą 
pasistatyti, tai ji būt didesnė 
už Empire State Building’ą ir 
svertų 800.000 tonų. Dar šiuo 
metu negalime tokio svorio 
permesti per , erdves. Reikia 
imtis mažesnės raketos, bet jai 
neužteks kuro. Tad reikia ir 
tarpinės stoties, kur būtų gali
ma pasipildyti.

Šis dirbtinis satelitas bus ir 
daugiau kam reikalingas. Iš jo 
bus galima stebėti erdves ir 
tiksliai atspėti orą. Be to, sa
telitas suksis aplink žemę, iš 
jo galės fotografuoti, kas de
dasi žemėje. Prie jo pakabinęs 
atominę bombą, pasidarai pa
saulio policininku.

(Bus daugiau)

Finansiniuose sluoksniuose 
įtakingas “The Commercial 
and Finance Chronicle,” kovo 
8 d. talpina platų lietuvio ad
vokato William J. Drake-Dra- 
gūno pareiškimą organizacijos, 
kurios jis yra egzekutyvus vi
ceprezidentas, veiklos apžval
gą ir jo nuomones ekonominio 
ūkio klestėjimo JAV-se didelės 
perspektyvas ir šiais 1956 me
tais. šalia straipsnio žurnalas 
deda ir šio lietuvio fotografi
ją. Panašią Wm. J. Dragūno 
informaciją sausio 30 
bė ir “New York 
“World Telegram” ir 
kingieji New Yorko 
čiai.

National Commercial Finan
ce Conference, Ine., priklauso 
400 finansinių bendrovių viso
je Amerikoje. Tos bendrovės 
pereitais metais išskolino apie

5 bilijonus dolerių. Jos finan
suoja atidaras ir kolektuotinas 
sąskaitas. Jos finansuoja įmo
nių susijungimus, filmų ir te
levizijos gamybą, skolina in
ventoriui, mašinoms, importui 
ir eksportui, o taip pat įmonių 
įsigyjimui. Tų bendrovių fi
nansinė veikla daugeliu atve
jų parodo Amerikos ūkio lygį, 
jo kilimą.

Amerikoje yra apie 4,250®- 
mažesnių ir vidutinio dydžio 
prekybos ir pramonės įmonių. 
Daug jų ir beldžiasi į tų ko
mercinių bendrovių duris pa
skoloms gauti.

Kas metai JAV-bėse steigia
si 300.000 naujų biznių, toks 
pats skaičius jų ir likviduojasi. 
Naujai besikurią biznyje daž
nai neturi reikiamo patyrimo, 
tie pijonieriai eina į biznį pasi
traukę nuo varstoto, nuo maši-

nų, arba pardavėjai. Jie 
niausią ir susiduria su finansi
niais sunkumais, nes dažnai 
jiem trūksta kapitalo, nors jų 
biznis ir klesti, didėja. Komer
cinės finansinės bendrovės to
kiems vienintelė paramos vie
ta, nes komerciniai bankai, dėl 
įvairių veikiančių įstatymų ir 
kitų formalumų tokių naujų 
biznierių negali finansuoti. Be 
to, komercinių finansinių ben
drovių tikslas ne tik finansuoti 
tokius naujakurius, bet padėti 
ir patarimais.

Bendrai komercinių finansi
nių bendrovių veikla apima 
tas biznio sritis, kurių komer
ciniai bankai nefinansuoja. Tos 
komercinės finansinės bendro
vės numato didelį biznio JAV- 
se kilimą šiais 1956 metais ir 
tam jos pasiruošusios, kaip sa
vo pranešime pastebi Wm. J. 
Drake-Dragūnas. Taip pat pra
nešime nurodoma, kad palygi- 

(Nukelta į 6 psl.)

Dar gerokai prieš Velykas 
nusuka žiema nuo mūsų savo 
veidą, ir ateina pavasaris su 
pirmaisiais šiltesnio vėjo gū
siais. Kur nors paupiuose 
sprogsta kačiukai, želia pirma 
baili žolė. O Velykų sekmadie
nį suskamba varpai, šaukdami, 
liaupsindami, garbindami... 
Tomis dienomis dažną pagauna 
melancholiški prisiminimai to
limų, nesugrįžtamų dienų, bu
vusių Velykų. Ir kartu su to
mis buvusiomis, iš užmiršties 
kylančiomis Velykomis, prisi
menu šiandien sodrią, kvepian
čią žemę, ritinamus margučius 
ir suželdintus šviesiai žalios 
spalvos miežius. Tik keista, kad 
neateina mintin linksmos Ve
lykos, su saulės spindulių nu
bučiuota žeme, o galvoju apie 
vienas šaltas, snieguotas ir to
dėl neįprastas Velykas ... Gal
voju apie keistą veidą, kuris 

■ priklausė žmogui, kokį retai, o 
gal tik ir kartą, galima gyveni
me sutikti...

^UDIJA 1 LAISVĘ!
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Tai buvo gana seniai: dvyli- draugė man pripasakojo viso- 
ka, o gal ir -keturiolika metų 
atgal. Važiavome mudvi su 
drauge į šiaurės Lietuvoje 
esantį dvarą, kuriame jos tė
vas buvo ūkvedžiu. Kaip tik 
apie tą tėvą čia, ir papasako
siu, nes jis buvo tas keistas 
šaltų Velykų veidas.

Važiavome dvaro fajetone: 
prieš mus ant aukštos sėdynės, 
tartum į dangų iškilęs, sėdėjo 
vežėjas, mosikuodamas į visas 
šalis botagu ir vis ragindamas 
arklius. Arkliai dvaro, už tai 
gerai nupenėti, plačios jų nu
garos, žvilgantis, trumpas švie
siai rusvas plaukas. Traukia 
jie fajetoną per purvą ir atro
do, kad štai kyla vežimas į vie
ną pusę, štai vėl smunka kaž
kur į dumblo prarają. Aplin
kui liūdnos lygumos, besitę
siančios į abi puses, tik toli, 
toli su dangumi susiliejančios. 
Žemė tokia juoda, protarpiais 
bekyšanti iš sniego... O tos 
pilkos, debesuotos tėvynės die
nos pavasarėjant! Jau žinai, 
kad žemė drėgnumu kvepia, 
jau žinai, kad saulė greitai že
me ridinės, o tačiau aplinkui 
dar dunkso purvinas, nenutir
pęs sniegas, keliai mirksta 
purvo balose ir kur akis užma
to — vien tik stūksančios juo
dos ūkininkų pirkios. Ir skver
biasi ta liūdna, debesuota, tam
si diena tau į širdį ir sukelia 
nesuprantamą širdgėlą, tokią 
stiprią, tokią didelę, kad, me
tų metams praslinkus, negali 
nuo jos atsikratyti...

Dvare mūsų laukė su Vely
kų džiaugsmais draugės tėvai. 
Jau bevažiuodama, degiau ne
kantrumu pamatyti poną. Po
nia Angelė man nerūpėjo. Ma
čiau ją keletą kartų ir nors 
buvo ji ilgametė aktorė (o tai 
jau, savaime suprantama, ne
paprasta moteris), tačiau buvo 
kaip ir visi žmonės: elgėsi kaip 
damai pridera, rengėsi puoš
niai, žiūrėjo į viską ir visus II-

kių keisčiausių istorijų apie sa- 1 
vo tėvą. Esą, jaunas būdamas, i 
pabėgo jos tėvas iš namu, 1 
tarnavo švedų laive virėju, i 
paskui mokėsi Maskvos dra- 1 
mos studijoje. Ir štai, grįžęs į < 
Lietuvą, patapo tokiu nepap- ] 
rastu artistu, kad nė nepaju- i 
to, kaip pakilo į režisierius. 
Kaip vieną kartą, norėdamas 
savo visiems bendradarbiams ] 
įrodyti net savo ©nėrinius ga
bumus, sumanė režisuoti Euge
nijų Onieginą ir. bedemonst- - 
modamas Lenskiui graštų mir
ties puolimą, pats išsisuko ko
ją ... Kaip pamokų metu. atei
davo į gimnaziją ir prie klasės 
lango prispausdavo veidą, iš
versdavo akis ir iškišdavo lie
žuvį, o tas labai prajuokindavo 
draugės bendraklases ir iš
gąsdindavo mokytoją!

Tokių draugės pasakojimų 
prisiklausiusi, dažnai suabejo
davau, negi tai gali būti teisy
bė? O jeigu teisybė, tai kaip 
turi tas keistas žmogus atrody-

tai tikra teisybė, o jeigu aš ne
tikinti, tai ji galėsianti mane 
nuvesti į tamsų, uždarytą kam
barį ir parodyti man tos carie- 
nės biustą ir vargonėlius, ku
riais carienė pati grodavusi... 
O dabar nelikę Lietuvoje grafų 
Naryškinų nė vieno, nes dar 
seniai prieš karą išsidanginę 
jie į Angliją, ir iš ten valdę sa
vo gausius dvarus, žinoma, 
karui prasidėjus, jų dvarai bu
vę nusavinti, apsodinti sveti
mais ir savais perėjūnais ...

Ak, tos keistos. ' romantiš
kos, širdžiai patrauklios istori
jos!

Privažiavome dvaro parką. 
Diena jau liejosi į blyškią 
prieblandą. Gausūs medžiai 
stovėjo nuogi, susijungę savo 
galingomis, plačiomis šakomis. 
Tolumoje pro nuogus jų stuob
rius matėsi tamsus eglynas: 
toks nepereinamas, paslaptin
gas. Sniegas čia visur tebesto
vėjo. Pagaliau pamatėme ma
žą, gotiško stiliaus cerkvę, iš 
raudonų plytų sumūrytą. (Kei
stas jau toks didiko kapryzas: 
pravoslavų cerkvė gotiško sti
liaus!) Tolumoje jau stovėjo ir 
dvaro pastatai. Buvo tai didžiu
liai trijų sparnų rūmai, rūžavi. 
su kolonomis, su į upeliūkštį 1 
besileidžiančia terasa. 1

Ir tada aš pamačiau tą keis
tuolį. Buvo tai žmogus didžiu
lis: kai mūsų fajetonas priva
žiavo prie rūmų, atrodė, kad ~ 
jis net didesnis už ant pasastės 2

Įėjome į rūmų priebutį. Bu
vo jis dabar tamsus, dulkėtas, 
neprižiūrėtas. Apačioje dabar 
buvo dvaro administracijos 
kambariai, šiame didžiuliame, 
plačiais laiptais vainikuotame 
kambaryje dabar vaikščiojo 
perėjūnų kojos, žmonių tokių, 
kuriems čia buvo ne namai, 
kurie čia nepriklausė. Viskas 
buvo dulkėta, ir niekam nė ne
svarbu, kad nevalyta. Gal būt. 
kad kadaise čia stovėjo, sve
čius priimdama, kad ir toji pa
ti carienė? Kas žino... Buvo 
kažkaip liūdna ir nejauku.

Užlipome į antrąjį aukštą, 
kairįjį rūmų sparną, čia apsu
po mus namų atmosfera. Pasi
rodo. ponios Angelės būta ne 
tik gabios aktorės, bet ir geros 
šeimininkės. Visur buvo jauku, 
švaru. Virtuvėje dundėjo puo
dai, tarnaitės ruošė Velykas, 
neatsitikdama plušėjo ir ponia.

(Bus daugiau)

KRYŽIUS
Kryžius yra žmogaus gyve

nimo ženklas. Iš kryžiaus au
kos, atnaujintos Eucharistijoj, 
teka malonių šaltiniai Bažny
čiai.

“Kada būsiu pakeltas, pa
trauksiu visus prie savęs” — 
sakė Mokytojas, pasirinkdamas 
kryžių savo triumfo simboliu. 
Prieš tai kryžius reiškė paže
minimą; jis dar ir šiandien 
daugelio pajuokiamas. Bet ka
da amžių baigmėje Kristus pa
sirodys jau ne kaip Mokytoms 
ir Suramintoias. bet kaip Tei
sėjas ir Laimėtojas, tada ir 
kryžius sužvilgės visoje trium
fo didybėje. Ir su juomi visi 
tie, kurie jį laikė savo tikėjimo 
ženklu.

Kokia yra kryžiaus reikšmė, 
kokia šviesa skleidžiasi iš šios 
paslapties į žmogaus gyveni
mą? Atsakymą randame tik ti
kėjimo šviesoje.

Kančios apmąstyme, kurią 
dieviškasis Atpirkėjas iškentė
jo visai nekaltai. Kryžius turė
tų įkvėpti susitaikymo dvasią 
tarp žmogaus ir Dievo, tarp 
žmogaus ir žmogaus, šių laikų 
susiskaldyme — politiniame, 
ideologiniame ir socialiniame. 
— turėtų kiekvienas prisimin
ti kryžių, kuris yra visų bend
ras simbolis.

Kodėl tiek daug pikto pasau
lyje? Šiai skausmo problemai 
žmogus neturi atsakymo ir ne
turės iki regės Dievą danguje, 
o čia žemėje ras atsakymą tik 
kryžiuje, kur Meilė laisva va
lia leidosi nukryžiuojama, už 
kitų nuodėmes.

Žmogus susitaikins su žmo
gumi, kada jis susitaikins sU 
Dievu prie kryžiaus, kada sek
damas šv. Povilo pavyzdį nu
kryžiuos savo gyvenimą su 
Kristumi. Ne mokslas, ne poli
tika, ne ekonominės sistemos, 
ne produkcija, psichotechnika. 
išmokys žmones taikingai gy
venti, bet religija, tikroji reli
gija. meilė prie kryžiaus.

Išganytojo triumfas yra kiek
vieno jo pasekėjo triumfas. 
Kristus skelbė Bažnyčios trium
fą, bet tai nėra privilegija, o 
laimėjimas per vargą ir kan
čią. Ir nėra gražesnio ženklo, 
kuris primintų amžiną pergalę, 
kaip kryžius. BM.

ŠVENTAS SĄJŪDIS
Amerikos Legijonas yra pra

dėjęs sąjūdį šūkiu “Back to 
God”! Išganinga mintis. “Grįž
kime prie Dievo!" Amerika 
yra reikalinga daugiau tikėji
mo. Yra suskaityta, kad Ame
rikoje apie septyni milijonai 
žmonių gyvena be jokios reli
gijos. Esama kaimų ir mieste
lių. kur nėra jokios bažnytėlės, 
jokio kunigo. Ten gyvena geri 
žmonės, tik gaila, kad niekas 
jiems nepadeda geriau pažinti 
Dievą ir tikėjimą.’

Tačiau tai dar buvo ne vis
kas! Juk bolševikmečio metu 
vargšas jos tėvas (kaip draugė 
sakydavo) pridarė daug neap
galvotų dalykų, kad vokiečiam 
vos spėjus užeiti, pats tuojau 
a t s i s tatydino, parašydamas 
maždaug tokio turinio rašta: 
“Už visas mano padarytas 
kiaulystes prašau mane iš te
atro atleisti.” IŠ teatro, aišku, 
jį ne tik atleido o stačiai išme
tė, todėl atsidūrė jis Šiame sėdintį vežėją. Apsivilkęs buvo 
šiaurės Lietuvos užkampyje ir 
tapo valstybinių dvarų valdy
tojas.

Pats dvaras buvo, kaip ir 
dabartinis jo ūkvedis, vertas 
pamatyti. Be galo jau keistos 
praeities tai buvo vieta. Pri
rieto, pripasakojo man draugė, 
kad tai būta grafų Naryškinų 
gyvenvietės, kad kažkur! gra
faitė net Rusijos cariene tapu
si. (Tačiau net dabar nežinau, 

gu. melancholišku žvilgsniu, kuri Naryškinaitė ir ar iš viso 
Taigi, visai kaip gera aktorė! tokia carienė yra buvusi!) 
Visai kitoks turėjo būti ponas: Draugė man betgi tvirtino, kad tus!

trumpu, odiniu švarku, apsia- : 
vęs ilgais auliniais batais. Jo i 
veidas buvo išvagotas nesuskai- ; 
tomą daugybe raukšlių, tarsi i 
ne metai, o kiekviena diena i 
būtų palikusi ten savo pėdsa
ką. Pavadinsiu čia jį ponu Vik- i 
toru, nors visai ne tųks jo bu
vo vardas. Griebę jis mus abi 
už pažastų ir tiesiog išsviedė iš 
fajetono. Paskui suriko tokiu 
didžiu balsu, kad. man rodos, 
medžių šakos linktelėjo:

Jonai, paimk panelių daik-
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Jau išėjo iš spaudos 
JONO MEKO poezijos knyga 

SEMENišKIŲ IDILES
Knygoje autorius atskleidžia Lietuvos kaimo intimų 

gyvenimą ir parodo, kiek daug jame buvo poezijos.
Knyga turi 62 psl. Jos kaina $1.00.

Gaunama 
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 

680 Bu$hwick Avė. 
BROOKLYN 21, N. Y.
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Ruoškimės šventei
už įėjimą pardavinėjimas, o iš
laidų tarpe vien už patalpas 
Coliseum reikia mokėti 1.500 
doL, ir daug kitokių išlaidų, 
bet nenumatoma niekam mokė
ti už darbą, tad su likusiais re
sursais teks paremti pačius 
tolimiausius gausius chorus.

Dainų šventės komitetas nu
mato aukų rinkimą ir ne Chi
cagoje. šiam reikalui chorams 
siuntinėjami aukų lapai. Kur 
tik galima, prašome chorus pa
sistengti. Surinktų aukų lapus 
prašoma Dainų šventės komi
tetui grąžinti ligi gegužės 15 d. 
Galimai didesnės chorui reika
lingos pinigų sumos bus palik
tos pačių aukas rinkusių cho
rų dispozicijai. Stambesni au
kotojai (minimum 5 dol.) bus 
skelbiami Dainų Šventės vado
ve.

7. Dainų šventės komitetas 
susitarė su geležinkelių, auto
busų ir lėktuvų bendrovėmis 
kelionės papiginimo reikalu. 
Geležinkeliai ir autobusai duo
da 28% nuolaidos. Specialiai 
užsakyti autobusai yra žymiai 
pigesni, bet tai galima tvarky
ti tik vietose. Prašome ligi ba
landžio Į d. pranešti, kokias 
priemones choras naudos. 
Drauge praneškite ir adresato 
choro atstovo, kurs kelione rū
pinsis. Tų atstovų adresus duo
sime kur reikia ir su jais tar
sis geležinkelių kompanijos sa
vo iniciatyva.

8. Dainų šventės vadovas bus 
Dainų šventei išleista knyga. 
Choristai ją gaus nemokamai, 
kitiems ji bus pardavinėjama. 
Toje knygoje tarp kita ko bus 
atspausdinta: Dainų šventės 
programa, chorų ir chorvedžių 
atvaizdai, chorų istorijos ir 
choristų sąrašai vardai ir pa
vardės).

Dainų šventės vadovas bus 
malonus Dainų šventės prisi
minimas. Visas čia išvardintas 
žinias ir fotografijas prašome 
kuo greičiausiai, bet ne vėliau 
balandžio 1 d. atsiųsti Dainų j 
Šventės komitetui. Kas foto
grafijų ar žinių neatsiųs, tas, 
aišku, negalės čia būti tinka
mai reprezentuojamas.

9. Gerb. chorų vadovus ir 
chorų valdybas prašome arti
miausiu laiku šį raštą paskelb
ti visiems savo choro choris
tams.

Visais reikalais kreiptis: Dai
nų šventės Komitetas, 1602 So. 
48’ Ct„ Cicero 50, III.

Dainų šventės
Komitetas.

Dainų šventė greitai artėja 
Netruks prabėgti tie keli mė
nesiai ir jie nulems Dainų 
šventės pasisekimą. Už tai šis 
laikas ir kelių mėnesių rūpes
čiai turi būti paskirti tam di
deliam darbui atlikti.

Nuolat gauname žinių apie 
rūpestingą ir intensyvų choru 
darbą.

1. Pradedant kovo mėnesio 
pabaiga, bus lankomi chorai. 
Geras chorų pasirengimas yra 
pirmoji Dainų šventės sąlyga. 
Chorų darbas visur turi eiti 
su tinkamu rimtumu, ir apie 
tai Dainų šventės komitetas 
nori betarpiškos informacijos.

2. Kaip jau buvo skelbta, 
Dainų Šventė bus liepos 1 d. 
Chicagoje Coliseum patalpose 
(1513 So. Wabash). Birželio 30 
ryte suvažiavę chorai turės 
bendras repeticijas, šios repe
ticijos tiksli valanda bus pra
nešta vėliau. Pati Dainų šventė

.bus liepos 1 d. 3 vai. po pietų. 
Kad programa neužsitęstų per 
ilgai, šventės 'metu viešoms 
kalboms ir sveikinimams nu
matyta tik keletas minučių.

Repeticijos bus derinamos 
šu tuo pat metu Chicagoje 
vykstančiu Lietuvių Kultūros 
kongresu.. Po Dainų šventės 
vakare bus bendras Dainų 
Šventės ir Kultūros kongreso 
dalyvių banketas (už įėjimą 
reiks užsimokėti).

Taigi, būtinos chorų
gos sekmadienį liepos 1 d. prieš 
vakarą bus jau atliktos.

3. Dainų šventės dalyviams 
gaminamas specialus ženkliu
kas, kurį nemokamai gaus visi 
dainininkai.

4. Į Dainų Šventę atvykstan
čioj! publika, išskyrus choris
tus, turės pirkti bilietus. Bi
lietų kaina — 3.00, 2.00 ir 
1.50 dol. Bilietai bus pradėti 
platinti jau kovo mėn. Iš Įvai-

vietų į

parei-

rių JAV ir Kanados 
Dainų Šventę atvykstą ne cho
ristai gali pageidaujamų vietų 
bilietus užsisakyti jau dabar 
per šventėje dalyvaujančius 
chorus arba Dainų šventės ko
mitete. Dainų Šventės metu 
komitetas neužtikrina galimy
bių gauti pageidaujamos rūšies 
įėjimo bilietų.

5. Dainų šventėje užsiregis
travo 40 chorų su apie 1.500 
dainininkų. Pusė dainininkų 
gyvena Chicagoje. Ne Chicago- 
je gyveną chorai prašomi ligi 
balandžio 1 d. pranešti, kiek 
jiems bus Dainų šventės dieno
mis nakvynių reikalinga. Kas 
negali tiksliai, tegul praneša 
nors apytikriu tikslumu.

6. Kai kurie ne Chicagos 
chorai pranešė, kad jie turės 
sunkumų su kelionės išlaidų 
padengimu. Nors Dainų šven
tės komiteto pajamos sudaro 
tik aukos ir būsimas bilietų

VIEŠPATIES ANGELAS

Nors maldaknygė turi 
, 288 puslapius, bet yra at

spausdinta taip gerame ir 
ploname popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenė
je.

Maldaknygė mūsų poc-_ 
to buvo paruošta atsižvel
giant į naujausi liturginį 
sąjūdį ir mišių gfcdomosios 
dalys bei kitos svarbesnės 
maldos buvo įdėtos drauge 
lietuviškai ir lotyniškai. Di
džiosioms šventėms ir lai
dotuvėms įdėtas tų dienų 
kintamosios šv. mišių mal
dos. joje rasite daugiau 
kaip 30 giesmių.

Kalbą lygino prof Dr. 
A. Salys.

Maldaknygės kainos: 
Odos lux auksuoti kraštai

— $4.50

(klos imitacija auks. kraš
tai — $2.50.

Gaunama “Darbininke".

PABĖGĖLIU GLOBA IR ŠALPA
kada ir kiek .išbėgo 

iš Lietuvos?
a) Pirmieji iš Lietuvos nuo 

komunistinės grėsmės bėgo 
1940—41 m., Sov. Sąjungai 
Lietuvą Okupuojant; tada pabė
go apie 500 asmenų.

b) Antroji grupė, pasinaudo
jo 1941 m. Sov. Sąjungos su 
Vokietija sutartimi ir išvyko į 
Vokietiją 54.000 asmenų. Vo
kiečių duomenimis 1939 m. 
Lietuvoje gyveno 28.000 vo
kiečių. Tat lietuvių repatrijavo 
apie 26.000 asmenų.

c) Trečią pabėgėlių bangą. 
Sovietų frontui 1944—45, su
darė apie 60.000 asmenų.

Kiek ir kur emigravo?

d) Italijoj — (kartu su stu
dentais ir likusiais pabėgėliais) 
180.

e) Šveicarijoj apie 60.
f) Belgijoj 200.
g) Danijoj 119.
h) Švedijoj 30.
i) Olandijoj — keliolika as

menų (keletas senelių prieg- vokiečių gaunamos 
landoje).

Lietuvių ekonominė padėtis
Vokietijoje

nuo-

a) Į Ameriką apie 30.300
b) Į Kanadą 12.000
c) Į D. Britaniją 5.000
d) Į P. Ameriką 2.000
e) Į Australiją 5.500
f) Į N. Zelandiją 350

Likusieji Europoje pabėgėliai
‘ ~ Dėl nesveikatos ir kitu prie
žasčių negalėjusiųjų emigruoti 
ir dabar Europoje gyvenančių 
lietuvių yra apie 10.000. Jie 
pasiskirstę taip:

a) Vokietijoj — iš D. Lietu
vos apie 3.100 Klaipėdiečių ir 
Maž. Lietuvos pabėgėlių apie 
3.000. repatrijantų 2.000.

b) Prancūzijoj — kartu su 
prieš karą ten apsigyvenusiais 
ir po karo atbėgusiais — apie 
1025.

c) Austrijoj (daugumas iš 
Didž. Lietuvos) — 188.

Nors 1955 m. Vokietijoje bu
vo pastatyta pusė milijono nau
ju butų, kraštas nepajėgia nu
sikratyti stovyklų ir žmonės 
jose tebegyvena. Nemažėjan

čios pabėgėlių minios iš rytinės 
Vokietijos verčia naudotis ir 
apipuvusiais stovyklų barakais. 
Vakarų Vokietijoje dar yra 
apie 2000 stovyklų, kuriose gy
vena apie 300.000 žmonių. 
Dėl ši priežasčių ir žymi lietu
vių dalis gyvena stovyklose. 
Būtent: 21 stovykloje apie 
1.750 asmenų; 16 vietovių apie 
780 lietuvių jau apgyvendinta 
naujai pastatytuose namuose.

Apie 220 lietuvių džiovinin
kų, paliegėlių, senelių, kitų li
gonių — laikomi sanatorijose, 
senelių namuose ir ligoninėse.

Kiti, gyvena privačiai mies
tuose. miesteliuose ir kaimuo
se.

Iš viso lietuviai Vokietijoje 
gyvena 120 vietovių.

Sunkiausia padėtis yra gy
venančiųjų stovyklose. Stovyk-

ŽINIOS Iš ROCHESTER, N. Y
— Vlada Sabaliauskienė, 

Nazareth Čollege ass. prof.. ko
vo 11 d. Rochesterio liet, stu
dentams skaitė paskaitą apie 
akademinio jaunimo uždavi
nius. Prelegentė savo paskaito
je iškėlė akademinio jaunimo 
vaidmenį krašto ateities gyve
nime ir ypač pabrėžė lietuvio 
akademiko vaidmenį lietuvių 
tautos išsilaikymo ir tėvynės 
laisvės kovoje svarbą. Į klausi
mą dėl grupinės netoleranci
jos, prelegentė visai teisingai 
atsakė, kad visą tai priklausys 
nuo dabartinio akademinio jau
nimo pasiruošimo. Daugelis 
studentų gyvai dalyvavo disku
sijose. Susirinkimui vadovavo 
stud. Gražina Musteikytė, kuri 
yra Rochesterio liet, studentų 
skyr. pirmininkė.

— Dr. Ant. Musteikis, Buffa-
10 vienos collegijos prof.. kovo
11 ateitininkų ir kviestų svečių 
susirinkime skaitė paskaitą 
apie dabartinę mūsų partijų ir 
rezistencinių sąjūdžių pasiskir
stymą ir jų ideologiją.

Po paskaitos įvyko gyvos 
diskusijos, kuriose dalyvavo 
Dr. VI. Lelis. H. žemelis, Pr. 
Saladžius, Br. Krokys ir kt. 
Daugelis kėlė mintį, kad pana
šūs "tarpgrupiniai" susitiki
mai turėtų būti dažnesni, nes 
tai galį turėti geresnės įtakos į 
darnesnį grupių bendradarbia-

vimą ir t.t. Visi sveikino ateiti
ninkus. kaip šio žygio pradinin
kus. Žinoma, tai labai gražus 
sumanymas, bet ir šis susitiki
mas parodė, kad darnaus .rei
kalo supratimo dar toli gražu 
nėra, nes kiekvienas, jei taip 
galima pasakyti, į bendrus lie
tuviškuosius reikalus žiūri pir
miausia iš savo grupės taško, 
tik pas save matydamas viską 
kuo geriausiai klestint.

Dr. A. Musteikis, 
mokslininkas, kiek jam 
salvgos, savo paskaitoje 
visiškai objektyvus ir 
visiems paliko gražaus 
džio.

jaunas 
leido 
buvo 
todėl 
įspū-

— M. Lelevičienei, dr. VI. Lc- 
levičiaus žmonai, buvo padarv- 
ta sunki vidurių operacija. 
Operacija pavyko gerai, ir li
gonė taisosi pastebimai.

— Vytautas Grybauskas, ži
nomas krepšininkas ir tenisis- 
tas. kovo 3 d., laimėjo stalo te
niso meisterio titulą Monroe 
apskrityje. Apie ši mūsų tau
tiečio Vyt. Grybausko laimėji
mą gana šiltai atsiliepė Demo- 
erat and Cronicle ir Times 
Union Rochesterio dienraščiai 
savo sporto skyriuose.

chesterio liet, choras. Režisuo
ja Andr. Cieminis.

— Rochesterio Liet. Bendr. 
choras, vadovaujamas P. Armo- 
nO, šiuo metu atsidėjęs ruošia- 

Ssi Amerikos Lietuvių Dainų 
šventei, kuri įvyks liepos 1—2 
dd. Chicagoje.

— Vaidevutis Draugelis, tei
sininkų .Juozo ir Sofijos Drau
gelių sūnus, šiuo metu studi
juojąs Technologijos Institute, 
mokslo metų pradžioje konkur
so keliu laimėjo 1.000 dol. ne
grąžinamą stipendiją. Stipendi
ją buvo paskyręs vienas Ro
chesterio fabrikas. V. Drauge
lis yra veiklus liet, skautų 
draugovės narys.

— Ant. Liepa vis dar serga.

— EI. Gerdauskaitė kovo 18 
d. išskrenda Australijon ap
lankyti savo tėvą.

— šiuo metu Liet. Spaudos 
Kioske (šv. Jurgio liet, parapi
jos mokyklos raštinėje) labiau
siai perkamos knygos yra šios: 
J. Savickio “Žemė dega." ■ J. 
Gliaudos "Raidžių pasėliai." J. 
Jankaus "Senas kareivis Mata- 
tutis." II Radausko "žiemos 
daina" ir Vyt. Augustino "Lie
tuvos” vaizdų albumas.

— Čiurlionienės "Pinigėliai"
— trijų veiksmų linksma ko- G Enciklopediją užsisakė: R. 
mediją statoma balandžio 7 d. Kiršteinas ir Vyt. Grybauskas. 
Stato L. Bendruomenės Ro- Sb. -

lų barakai, statyti prieš karą 
ar karo metu, dažniausia 
saliose vietose, miškuose, pri
taikyti karo belaisviams laiky
ti, be patogaus susisiekimo li
nijų, ir todėl susirasti darbą 
yra labai sunku. Jų pagrindi
nis pragyvenime šaltinis yra iš

socialinės
pašalpos. Socialinių pašalpų

.normos nevienodos:
1. Viengungis ar šeimos gal

va gauna 47—65 markių mėne
siui,

2. Kiti šeimos nariai, vyres
ni kaip 16 metų, 30—36 mar
kių mėnesiui,

3. šeimos nariai, jaunesni 
kaip 16 10—30 markių mėne
siui.

Ypatingai sunki padėtis di
delių šeimų, nes maži vaikai 
gauna tik po 10 markių, ir ma
žiau. Todėl dažnoje šeimoje, 
apmokėjus šviesą ir kurą, vie
nam šeimos nariui į dieną te
lieka 60—70 pfenigių arba 16 
—18 amerikoniškų centų mais
tui. Toks šeimos biudžetas ne
užtikrina gyvenimo.

Socialinę pašalpą gaunančių
jų Vokietijoje yra apie 12 mi-' 
lijonų asmenų. Iš jų apie 2 mi
lijonai gauna mažiausias, vadi
namas Fersorge pašalpas. Vi
daus Reikalų Ministerijos ap
skaičiavimu. mėnesinis 
veninio 
žmogui, 
dų. yra 
maistui 
Žurnalas “Revue 
pragyvenimo minimumo ironiš
kai pastebi, kad “ūkio stebuk
lų šalyje policijos šuniui išlai
kyti iždas moka 40 markių mė
nesiui“. o šeimos vaikui teduo
dama tik 24 markės, ir dar 
mažesnė pašalpa.

Naujuose namuose (Sied- 
lung) gyvenančių padėtis dau
gelyje vietų nėra geresnė už 
stovyklose gyvenančiųjų, nes 
tie namai vokiečių buvo staty
ti skubomis. valdžios sklypuose, 
neatsižvelgdami susisiekimo 
patogumo ir į tai. ar gyvento
jai galės kokį toj vietoj darbą 
gauti. Todėl ir tų naujų sody
bų žmonės skursta be darbo.

Kur anksčiau geresnieji na
mai buvo tvarkomi kaip sto
vykla. ten. daugeliu atvejų, 
lietuviai pasiliko privačiai gy
venti. Ten panaikinta stovyk
lų administracija ir namai į- 
jungti į miestų ar miestelių 
bendrą administraciją. Ir šios 
kategorijos lietuvių gyvenimas 
nedaug skiriasi nuo pirmųjų 
dviejų, nes dauguma gyvena 
tokiuose kraštuose, kaip 
Schlesvvig liolstcin. Nieder- 
saihsen. Bavarija, kur nėra 
pramonės ir darbu. Vokietijos 
vyriausybė turi planus ir pa
mažu juos įgyvendina, perkel
dama pabėgėlius į pramonin
gus kraštus, pirmoj eilėj į 
Rheinland U'cstfalien, Hessen. 
Wuerttemberg - Badei). Perkė
limo tempą lėtina butu trūku
mas pramonės kraštuose, sa
kysim. Ruhro srity. Be to. įsta-

Vasario 16 proga Lietuvos 
laisvinimui sudėjo aukų: 15 
dol. — vietos lietuvių tremti
nių draugija.
Po $10.00
L. S. A. 142 kuopa, kun. Gra- 
deckas. A. Ramanauskas, H. 
Tamkus. Mr. ir Mrs. Biksiutis. 
Po $5.00
V. ir A. Gruzdžiai. V. šaulys. 
Mr. ir Mrs. Norkūnai. J. Jony
nas, A. Leikus, O. Norkunaitė. 
V. Mackevičiūtė, Mr. ir Mrs. 
Stačiukai, Mrs. Tamkus. 
Morkūnas, K. Eiduk^itis. 
Bagdonas, p. Makauskis.
Po $4.00 
židuonis. 
Po $3.00 
E. Ramanauskienė, 
baite, dr .Vėbra. V. 
tis, p. Gerdauskaį.
Po $2.00
Mrs. Tamkus. Mr. ir 
kietaičiai, V. Susins’:
Dickienė, J. Golden, B. Žukau
skas, Mr. Mišeikis, J. Zasciu- 
rinskas, R. Samulis, Mrs. Ma- 
tusienė, Mrs. Vaškienė, p. Pleč
kaitis, Bajanauskas iš Ansoni- 
jos.
Po 1.50
Mary Barbosa.
Po $1.00

-Ponios Mikalavičienė. Pikelie- 
nė, Rasimienė, Jonynienė. Ma- 
siulienė. Balsienė, Garbusaus- 
kienė. Stadalnikienė. Petrulie
nė. Petravičienė. Tamulienė. 
Novickienė. Pilvelienė. Kripai- 
tienė. Puslienė, Kudarauskienė. 
p. Reimontas. Medelis, šilins- 
kas. Lavin. V. Kripaitis. J. 
Šilkas, S. Zuromskis. A. Pus
tys, B. Zemliauskas. F. Lastys.
M. Kvaratiejus, Mrs. Kisielius. 
Mrs. Savickas. F. Rumškis. M. 
Masiulis. K. Ramanauskas. V. 
Vaškas. C. Kryževičius. J. Mau
kus, V. Ausiukaitis. S. Cvirka. 
E. Šilkas, p. Klasinskas. p. Kel
tis. p. Jokubauskas. p. Tirli- 
kas. J. Tamulis, p. Markūnas, 
p. Kašėta. P. Dudkevičius. p. 
Sudnickas.

Viso suaukota $227.25. Vi
siems aukavusiems New Have- 
no A. L. T. skyrius reiškia 
širdingą padėką.

A. L. T. New Haven. skyrius.

pragy- 
minimumas vienam 
neskaitant buto išlai- 
55. 61 markiu. Iš jų 

reikalinga 37 markės, 
dėl tokio

Elizabetli. IX. J.
Bendruomenės susirinkimas

Sekmadienį, kovo 25. 5 v. 
v. Lietuvių Laisvės salėje. 269 
Sccond St. Elizabethe Įvyks A. 
L. Bendruomenės Elizabetho 
apylinkės metinis susirinkimas. 
Visi Elizabetho ir apylinkės 
lietuviai, o ypač seniau atvykę 
ir čia gimę, kviečiami susirinki
me dalyvauti ir kartu Įsijungti 
į bendruomenės veikla.

Apylinkę, praeitų veiklos 
metų bėgyje tarp kita ko su
rengusią gan sėkmingą liet, 
liaudies meno parodą, ateinan
čiais darbo metais laukia dau
gybė kitų darbų. Susirinkime 
bus aptarti ateities veiklos pla
nai ir renkama nauja valdyba. 
Visi dalyvaukime! D.

★ Darbininko velykinis nu* 
meris išeina antradieni, balan- 
džio 27. Penktadienio numeris 5 
ei J Velykų šventės neišeina.

A Vadovas Verikaitis, solis- 
t s. balandžio 28 d. Eaton 
Auditorium. Toronte koncer
tuoja su Martha MacVicar, so
pranu. Programoje klasikinės 
ištraukos iš operų, atskirų 
kompozitorių, lietuvių ir latvių 
dainos, duetai.
★ Liet. Rašytojų Draugijos, 

premijos įteikimas įvyksta ko
vo 25 d. Chicagoje Liet. Audi
torijoje. Premiją laimėjo Hen
rikas Radauskas už knygą 
“žiemos daina“. Aktoriai K. 
Gaudrimas ir Z. Kevalaitytė 
paskaitys poezijos pluoštą iš jo 
kūrybos.
★ Religinio meno parodoje 

premijos bus įteiktos kovo 25 
d. šeštadienį. 2 v. p. p. šv. Kry
žiaus par. salėje. Premijų me
cenatai yra kun. dr. J. Pruns- 
kis — 500 dol.. kleb. kun. A. 
Linkus — 100 dol.. Liet. Dai
lės Institutas — 100 dol.

~ ★ Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugija Kanadoje, norėda
ma atkreipti didesni dėmesį į 
Mažąją Lietuva ir pastebėjusi 
nepaprastą lietuviškų leidinių 
trūkumą apie M. Lietuvą, skel
bia 1000 dol. Vydūno vardo 
premiją už geriausi veikalą 
apie Mažąją Lietuvą. Veikalas, 
kaip skelbia konkurso taisyk
lės. turi būti tinkamas versti 
ir i kitas kalbas. Didžiausią 
premijos dalį įneš pati Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugi
ja. tačiau ji kreipiasi į visuo
menę ir prašo tam reikalui 
aukų, kurias prašoma siųsti 
šiuo adresu: V. Peteraitis. 5155 
Bourboniere. Apt. 6. Montreal. 
Que.. Canada.
★ Studentų Gairių, leidžiamo 

Liet. Stud. Sąjungos biulete
nio. pasirodė kovo mėn. nume
ris. kuriame skelbiama aktuali 
Studentų Sąjungos medžiaga, 
suvažiavimų rezoliucijos, rinki
minė informacija.
★ Grožinės literatūros kon- . 

kursą akademiniam jaunimui 
skelbia Liet. Studentų Sąjun
gos Centro Valdyba. Konkur
sas baigiasi rugsėjo 1 d. Kon-

tymai lengvina pcrkeldinimą 
pabėgėlių Vokietijos piliečių 
nes jiems butų pastatymas yra 
finansuojamas iš lėšų, kurias 
jie turi teisės gauti, kaip at
lyginimą už paliktus kilmės 
kraštuose turtus. Svetimšaliai 
pabėgėliai, taigi ir lietuviai, 
neturintieji Vokietijos piliety
bės ir pabėgėlio teisių, tų pri- 
vileginių įstatymų lengvatomis 
pasinaudoti neturi galimybės 
ir todėl jų pcrkeldinimas yra 
sunki problema, nes pirmiau 
valdžia turi pastatyti butus.

Sanatorijose. ligoninėse ir 
prieglaudose laikomieji lietu
viai gauna nemokama gydymą, 
patalpas, maišia ir imi kelias 
markes 110—15 markių) i mė
nesį. Ilgų metų atskirtas nuo 
pasaulio gyvenimas, be 
nių ir draugų, vienodas 
tas. — kai kur silpnas, 
gonių ir senelių padėtį 
apsunkina ir apkartina.
žmonėms-yra būtina papildoma 
pašalpa, bent po 10 markiu į 
mėnesį. (B.d.)

gimi- 
mais- 
- li- 
labai 

šiems

savaitraštis. I^i- 
federacijos valdyba, 
kun. dr. P. Bačins-

■ .. . ■
Boleslovas Liubaus-

kviesti: Paulius Jurkus. Algir
das Landsbergis. Antanas Škė
ma ir Stepas Zobarskas. Gali 
dalyvauti visi sąjungos nariai 
ir šiais metais baigę gimnazi
jas.
★ "Tėviškės Aidai" šiuo var

du pasirodė pirmasis Australi
jos katalikų 
džia kat. 
redaguoja 
kas.
★ Kun.

kas, ilgesnį laiką gyvenęs New 
Yorke ir dabar einąs vikaro 
pareigas lietuvių parapijoj Du- 
bois. Pa., atkreipė dėmesį 
vietinio dienraščio "Courier - 
Express" savo laisvalaikio me
tu išgalvotais planais. Redak
torius G. \Vaylonis įdėjo kun. 
Liubausko fotografiją ir ilgą 
aprašymą apie jo išradimą — 
“safety device for vehicles".

. ★ Australijos LB Melboųrno 
apylinkė išsirinko naują valdy
bą: S. Balčiūną. Vai. Cižauską. 
Z. Samuolį. A. Muloką ir .L šeš- 
takauska.

Vytauto Augustino ■
Lietuvos Vaizdų Albumas

yra geriausia tlovana visokiomis 
Progomis Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuva visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, . k.as kokia 
kalba bekalbėtų.

viam įsigyti ir kitam dovanoti ■
Hlri.M; A T E I T I S. Wtlbnighby 

Avė, Brookhn 21,. X, y.
galinu* gauti: ’l

ATEITIES :«)nuntstr.Hih>j ir 
ir pas platintoju,.

Kaina 6 dol.

»)



liukais paversti. Ir šokių ka
pelos populiarumas dažnai sta
tomas aukščiau už dainininką, 
pianistų ar vaidintojų kūrybinį 
pajėgumą.

Kovo mėn. 17 d. detroitiečiai 
galėjo pasidžiaugti kitokiu pa 
renginiu. Detroito Lietuvių

1956 m. kovo 23 d. Nr. 22

Dramos Sambūris “Alka”.

organizuotam vakare kviečia visus linksmai

šv.

ENGINEERS

WE ARE

WEWANT

WEOFFER

nacių metais bu-

MEN

DIE MAKERS

JIG AND FIXTURE

Skyrius.

★ Sni,9o m*t". ni’

GARLAND MFG. CO
10533 GRATIOT DETROIT. MICH.

Apply Frvnch Road Entcrance

ASK FOR MR. TAYIjOR

d., 
vi-

Paiilius Gaubys

Tik vienas doleriukas ir 
atliekamas drabužiukas

Kad mieliems detroitiečiams 
būtų lengviau ir greičiau pa-

(buv. lietu-
Vernor Hw.

EMPIjOYMENT OFFICE OPEN 
MONDAY TURU FRIDAY S TO 5 

SATURDAYS 8 TO 12

Suomijos
Sibelius. Alhert
admirolas Byr-

Norite geros—meniškos fotosrafiios
PORTRETO, ŠEIMOS. VAIKU. JVAIRTU PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. Įvairių pobūvių ir pa n.)
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti senų fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
Lietuviu bendrovė OVER- 

SEAS ČARGO CO.. atstovau
janti didelę anglu firma RAS- 
KOBA Ltd., Izmdone. siunčia i 
LIETUVĄ ir kitus 
siuntinius 
džiagomis, 
vaistais ir kit. lOOOr g a ra n t — 
pilna* draudimas. Visus reika- 
Hn«us mokesčius sumoka siun
tėjas. gavėjui mokėti nieko ne
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono. Anglijos tad labai 
greita* pristatyme*.

Prašykite mus į IJETUVA 
siunčiamu vėrvbiu sąrašu:

OVERSEAS CARGO CO.
4424 S. ĖMkarelI St., 

CNcajo 31 III.
Telu Y Ardė 7-4337

Mažosios Lietuvos idėją mū
suose ir sudominti Mažąja Lie
tuva mūsų rašto žmones, skel
bia:

ur. Vydūno vardo $1000.0$.

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str„ Radgtvvood, Bmoklyn. N. Y.. 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

TALARSKI 
FUNEfc AL HOME

uAiąon’vr^ direktoriai
3M Mapfe Avestie, Hartford, Coiin.

Maloniai patarnauja Mūriams naujai Jmoštose patalpom*, 
prieinam* kaina.

Tfi.CWapH 0-1377

va
dovaujama Justo Pusdešrio,

AR ŽINAI, KAIP 
ATSIRADO ROTARY?

Rotary yra tokia tarptauti
nė organizacija. Vieni sako, 
kad ji vra tik nanaši'i masonu 
organizaciją. Kiti tvirtina, kad 
ji yra prieangis į masonus, taip 
kain “bobinčius” į bažnyčia. 
Šiandien ji žinomą visame na- 
saujvie. o jos nradžia tesiekia 
tik šio šimtmečio.

Prieš 50 metu Chicagos ad
vokatas Paul P. Hairis sukvie
tė pas save nosėdi. Jame dalv- 
vavo viso keturi asmens. Jie 
sutarė sudarvti klubą, kuris 
rūnintusi labdaros reikalais, o 
klubo posėdžiai būtu daromi 
iš eilės pas atskirus narius jų 
b»»+"ose. Klubo ženklu jie pa
sirinko rata. kuris lotyniškai 
verčiamas skamba —r rota; iš 
čia rotarv. ratu.

Šitie keturi vyrai nenumanė, 
kad ju organizacija virs pasau
linio masto, šiandien esą ro- 
tariečiu 411.000, klubu 8700. 
kurie išsisklaidę 92 kraštuose. 
Tarp rotariečiu yra švediios 
karalius Gustavas, 
Jrnnrinnnistas 
S^hvveitzeris. 
das,

Vokietijoje 
vo uždrausti masonai, taip pat 
ir rotariečiai. Dabar vėl atgai
vinti.

Lietuvoje tain pat veikė rr> 
tarv klubas. Tam 
rotariečiu Liętnvni? b”<ro K. 
Zaikauskas. K. Pakštas. D. Ja
saitis. Rotarv nalaiko draugiš
kumą ir savo klubu narius bet 
kokioje bėdoje gelbsti.

EKONOMINIO
Ūkio apyvarta ... C

(Atkelta iš 4 psl.) 

nūs 1954 pereitais. 1955 
m., finansinių komercinių ben- ' 
drovių apvvarta padidėjo 30^. 
1941 m. tos bendrovės buvo iš- 
skolinusios 536 milijonus dole
riu, o kain jau minėta, pere#- „ 
tais metais ju išskolinnųas j 
siekė arti 5 bilijonų dolerių.- 
Tų visų bendrovių centro vice-Į 
prezidentu yra lietuvis advoka- i 
tas Wm. J. Drake-Dragūnas. j 

Wm. J. Drake-Dragūnas lie
tuviams plačiai pažįstamas. Jis 
gimė ir augo Brooklvne. Jo tė-

Veikalas turi būti iš Mažo
sios Lietuvos gyvenimo, dabar
ties ar praeities, parašytas 
grožinės literatūros ar mokslo - 
veikalo pobūdžio, netrumpesnis v?a_.^n<^iuį_Šu_!niręįr^uv® 
kaip 250 puslapių spausdintos 
knygos normalaus formato ir 
tinkamas versti į svetimas kal
bas.

Premijai galima siųsti ir 
mašinėle parašytus veikalus. 
(3 egz.)

Premijuotini veikalai atsiun- 
čiami iki 1956 m. gruodžio 15

TJcfiivos Vvriii RndHn Proyframn
H atipriM raitijn irtetira WfX»A. IM* kyl«w*velr« 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1 =30 IKI VAL
Jei norite floje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHT* OF IJTHTANIA WTX)A
BRADDOCK, PA.

kraštus 
su vilnonėmis me- 

malstu, avalyne,

gjrtų dešreliu siraičitimi. Tuose 

atžymėjo savo penkerių metų 
kantatyymiai ar patrioti- scerMjnės veiklos sukaktį Petro 

Vaičiūno 4-rių veiksmų drama 
“Sudrumstoji ramybė”.

Sunku būtu jiasakvti. ar 
biaurus oras, ar detroitiečių 
aąatiškumąs scenos menui pu
blikos didžiulės salės nepripil- 
dė. Žiūrovų nebuvo nei . trijų 
šimtu. Pustuštė salė smarkiai 
rezonavo, pakenkdama net kai

JUSTAS PUSDEŠRIS SUDRUMSTĖ RAMYBĘ
Būna parengimų, kurių pasi-

siuvėiu kontraktorius. Wm. J. 
Drake-Dragūno gyvenimas — 
tai pavyzdys pasisekimo ir ko
pimo i viršūnes. Tačiau jis vi
sada parodo didelį darbštuma, 
pasiryžimą. Aukštais pažymiais 
jis baigė Columbijos universi
tete teisių mokslus, kur pra
džioje, net tris metus studija- V14ULU XĄA LU* Ua.*# ** .

dienos Mažosios Lietuvos Bi- vo mediciną. Baigęs teisių mok- 
čiulių Draugijos Kanados Cen
tro Valdybos antrašu:

V. Peteraitis, 5155 Bourbon- 
niere, Apt. 6, Montreal. Que., 
Canada.

Neatsiųsti veikalai nebus 
svarstomi.

Skiriama premija nebus skal
doma tarp atskirų autorių. 

Pinigų sutelkimų premijai 
rūpinasi MLBD Kanados Cent
ro Valdyba, talkinama visų ML 
BD skyrių.

Premija bus įteikta 1957 m. 
sausio 15 minėjimo-metu Mon- 
trealy.

MLBD Kanados Centro
Valdyba.

jis trūko tik 600. Prieš dešimtį 
metų pradėjo dirbti finansinia- 
me pasaulyje, čia jis kopia 
aukštyn ir aukštyn, šiandien 
lietuvis advokatas Wm. J, Dra
ke-Dragūnas yra tos didžiulės 
organizacijos Commercial Fi- 
nance Konference, Ine. egze- 
kutyvis viceprezidentas. Be to, 
jis neapleidžia advokatūros. 
Daug sudėtingų bylų jis vedą 
įvairiuose teismuose. Jis vedęs 
lietuvaitę Genovaitę Venckutę 
ir abu augina sūnų ir dvi duk
ras.

VVm. J. Drake-Dragūnas vi-

sius tuoj ėmėsi advokatūros, 
o kartu dirbo apdraudos ben
drovėse, vėliau 8 metus buvo 
laivų statybos bendrovių juris
konsultu ■— advokatu. 1940 ir ._________ _____ _
1942 m. kandidatavo į kongre- - sada pasiryžęs patarimais savo 
są. Paskutinį sykį laimėti kon- tautiečiams, o ypatingai nau- 
grese vietą, iš 100.000 balsų jai besikuriantiems biznyje.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Rekulekciję metu dalis tėvo lykinėm pramogom. Mokslei- 

Viktoro Gidžiūno pamokslų viai ateitininkai Velykų dienos 
bus skiriama 
jaunimui. Trijų dienų reku- 
lekcijos prasidės kovo 23 
7:30 vai. vakaro. Kviečiami 
si.

Kun. Juozą Čepukaiti,
Andriejaus parapijos kleboną, 
juozapinhi išvakarėse pirmiau
siai pasveikino jaunimo orga
nizacijos — skautai ir ateiti
ninkai. Buvo perduoti linkėji
mai, dovanėlės ir sudainuota— 
Ilgiausių metų. L. Bendruome
nės vardu sveikino Mykolas 
Bigenis, ateitininkų sendrau
gių vardu — Vincentas Gruz
dys, L. Katalikų Federacijos 
vardu — Kazimieras čikotas.

Mūsų studentai išėjo laužyti 
lietuviškų tradicijų, (gavėnios 
metu) savo pobūvį paversdami 
pasišokimu. Pobūvis vyko Lie
tuvių Banko patalpose, kovo 
17 d.

Vytautas Muraškauskas, vie
nas iš L. Bendruomenės Balso 
redaktorių, susirgo ir buvo pa
guldytas St. Agnės ligoninėn, 
kur jam padaryta vidurių 
operacija. Tikisi greit pasveik
ti.

Jaunimas jau ruošiasi pove-

pasišokti šv. Andriejaus para
pijos salėje. Studentų ateiti
ninkų linksmavakaris ten pat 
įvyks balandžio 7 d.

Seserys kazimierietės. kvie
čia Philadelphijoš ir kitų vie
tovių lietuvius į iškilmes pra
dėti statybos darbam naujų 
rūmų aukštesniajai mergaičių 
mokyklai, Newtown, Pa. Vie
tovė yra tik apie 25 mylių nuo 
Philadelphijoš miesto centro. 
Iškilmės bus kovo 25 d. 2:30 
vai. po pietų.

Lituanistinė mokykla Vely
kų atostogas jau pradėjo. Dar
bą vėl pradės balandžio 6 d.

Juzė Augaitytė dalyvavo Lie
tuvos teatro 35 metų sukakties 
meninėje programoje. Sukak
ties minėjimas vyko Camegie 
Hali, New Yorke.

Batai yra apranga ir todėl 
mielai priimami drabužių va
jaus metu. Atliekamus, dėvėti 
tinkamus batus, kartu su dra
bužiais atiduokime Balfui. Nu
gabenkime juos į surinkimo 
punktą betkurioje lietuvių kle
bonijoje. K. C.

NEW HAVEN, CONN
Laiškas Redakcijai

Gerbiamoji “Darbininko” Re
dakcija. Malonėkite patalpinti 
sekančiame numeryje žemiau 
pridedamą atitaisymą.

A. Ramanauskas.
A. L. T. New Haven Skyriaus

Pirmininkas.
š. m. kovo mėn. 2 d. “Dar

bininko” 16 nr. korespondenci
joje iš New Haven, Conn., ap
rašant Vasario 16 minėjimą, 
korės pondentas, pasirašęs 
“Mlg.” yra prasilenkęs su tie
sa ir dėl to kai kurie asmenys 
yra įsižeidę.

Korespondencijoje yra para
šyta:

“Visi lietuviai dalyvavo. At
sisakė tik “Lietuvių bendrovės 
namai”, 243 Front St., nes to
raudono klubelio nariams Va- madieni. New Yorke telefonais 
sarto 16 Šventė nepakeliui... skambino i užmiesti 33.650.000*

Vardan tiesos reikia pasaky- kartu. Tai buvo 10 mil. dau- 
fi: giau nei paprastai.

1) Nevisi lietuviai dalyvavo. 
New Havene apytikriai lietu
vių yra priskaitoma apie 700— 
800, o dalyvavo minėjime apie 
250.

2) Lietuviu bendrovės na
mai A. L. T. New Haven sky
rius jokio atsisakymo nei raš
tu nei žodžiu nėra pareiškė. 
Priešingai, mini 'os bendrovės 
pirmininkas p. K ipaitis su 
žmona dalyvavo rūnėjime ir 
uoliai dalyvavauja A. L. T. vei
kloje. Minėjime taip pat teko 
matvti daugeli tos bendrovės 
narių.

Su pagarba

DETROIT, M1CH.

Šv. Pranciškaus moterų gil- Aliukevičius Adomas. Bendins- 
dos kovo 3 d. sėkmingo, gau- kas Juozas, Gabrišiūnas Stani
kai aolankyteT pobūvio pelnas slovas, Bundza Juozas, Besekir- 

skis Marija, Gutautis Jonas, 
Monkevičienė Petronėlė. Mor
kūnienė Domicėlė, Rudienė 
Viktorija, Ambrasas Adolfas, 
ir Jočionienė Veronika.

Reiktų atžymėti 1955 m. mi
rusį Adomą Aliukevičių, uolų 
liet, spaudos rėmėją. Jis aprū
pino liet, spauda ir tremtinius 
pirmais jų atvykimo metais, 
neturint jiems iš sykio darbo 
bei pinigo. Jis buvo mūsų baž
nyčios altoriaus ir zakristijos 
plastikinių gražaus rašto grin
dų fundatorius. Mirė persiri- 
tęs per 80 metų ir savo sutau
pytus pinigus paliko marijonų 
Marianapolio kolegijai.

Taip pat paminėtinas 1955 
m. rugp. mėn. miręs žinomas 
Athole buvęs ilgametis moky
tojas William R. Colton, dide
lis lietuvių bičiulis bei simpati
jas. Jo duktė yra ištekėjusi 
už lietuvio. Prieš keturiasde
šimti ir daugiau metų jis, ves
damas vakarinę anglu kalbos 
tjei pilietybės mokykla, mokė 
senus mūsų ateivius. O prieš 
penketą — šešetą metų mokė 
to pat dalyko naujuosius atei
vius — tremtinius. Dar nese
nai prieš savo staigią mirti da
lyvavo liet, parengimuose ir ro
dė mūsų vyčiams misijų filmą. 
Tremtiniai su dėkingumu atsi
mins savo buvusį mokytoja, 
kuris netik mokė angliškai, bet 
ir.. . skatino lietuvišką dainą, 
per mokyklos parengimus pra
šydamas dainuoti liet, dainų ir 
net subūręs kursantus Į chore
li, kuris per pažymėjimų Įtei
kimo iškilmes dainavo lietuviš
kai ...

paskirtas parapijos salės kė- 
dėms ir stalams įtaisyti. Salės 
remontas klebono kun. P. Ju- 
raičio rūpesčiu buvo atliktas 
1955 m. Pinigų surinko parapi
jos liet, draugijos. Dažė de
šimt parapijos vyru, Jono Kris- 
topaičio organizuoti.

Vasario 16 mūsų parapijoje 
buvo paminėta vas. 19 d., sek
madieni, šv. Mišiom. Jautru 
bei nuoširdų pamokslą pasakė 
klebonas kun. P. Juraitis. Var- 
goninkui V. Puškoriaus vado- _ 
vaujant choras pagiedojo tau
tinių dainų.

Vikaro kun. Alb. Jankausko 
organizuota naujoji mūsų para
pijos organizacija augštesniąia 
mokyklą belankančiam jauni
mui, pavadinta St. Francis 
Youth Council vas. 12 d. para
pijos salėje surengė bulvinių 
blynų vakarienę, kurią aplan
kė 220 svečių. Vakarienė pra
ėjo nuotaikingai Buvo trupu
tis ir programos: jaunimas 
skambino pianu.

Klebono P. Juraičio klebona
vimo sidabrinė sukaktis Atbo- 
le buvo atšvęsta 1955 spalio 
23 d. dalyvaujant svečiams ku- 
higams ir trejetui šimtų para
pijiečių. Klebonui Įteikta dova
nų: jų tarpe televizijos apara
tas.

Mūsų mirusieji 1954—55 m. 
parapija neteko šių savo na
rių: Houde Stella, Ivašauskas 
Marija, Brazdžius Dominikas, 
Einoris Pranciškus, Andriulai- 
tis Jonas, Nevedomskis Pranė, 
Pralinskas Povilas, Nevedoms- 
kis Kazimieras, Strapakas Iza
belė, Bundza Ona ir Majauskas 
Juzefą, Glebauskas Petronėlė,

kurių vaidintojų kalbos aišku
mui. Tačiau visas pastatymas, 
o ypač dekoracijos, Vyt. Ogil- 
vio sukurtos ir kruopščiai at
liktos, teikė tikro teatro vaiz
dą. Stasys Garliauskas, šio pa
statymo techninis vadovas ir 
administratorius, pasistengė 
sceną apstatyti reikiamais bal
dais. Jis ir buvo tas žmogus, 
kuris atėjo pagalbon J. Pus- 
dešriui, norėjusiam ir Įrodžiu
siam, kad galima ne elgetiški 
teatro pastatymai. Turtinga 
yra ALKA savo režisbrium ir 
dekoratorium, tačiau biednoka 
savo vaidintojų skaičiumi. Nors 
šiame pastatyme tik vienas 
Tvirbutas nebuvo toks, koki 
P. Vaičiūnas pramatė, o kiti 
daugiau, mažiau savo rolėms 
“atitiko”. Režisoriaus buvo su
kurta gražių akimirksnių ir be 
žodžių minutėlių. Gražų foną 
teikė ir muzika. Tie tylieji Jo
no Tvirbuto (Vyt Ogilivis), 
Danutės (Aldona Rastenytė), 
Liudo Saulėno (A. Gubilas)) ir 
klebono (J. Pusdešris) išgyve
nimai kartais daugiau pasakė 
nei ilgi monologai" ar dialogai. 
Kažin tik ar artistus “sekio
jus” prožektorius nebuvo per 
uolus gaudytojas...

Nemanau, kad meninei kūry
bai yra kokia riba ir kad gali
ma sakyti: “geriau jau neima-: 
noma”. Smagu tačiau, kad Al- - 
ka savo penkmetį atšvęsti pasi
ryžo ne bile kaip, o gerai. Ir 
ji tai Įvykdė. Sudrumsta ramy
bė bus gal tik tiems, kurie iš
girs, kad dėl jų abuojumo lie
tuviškam teatrui spektaklio 
administratorius ir režisorius 
pasidalins 100 dol. nuostoli...

P. Natas.

sidaryti nariais tos garbingos 
organizacijos, kurios vieninte
lis tikslas yra paduoti ranką - 
vargan patekusiems tautie
čiams gyvenantiems už jūrų— 
marių, Balfo 76 skyriaus val
dyba kovo 11 d. pradėjo narių 
drabužių ir avalynės vajų.

Nario mokestį galima užsi
mokėti ir pinigines dovanas 
Įteikti bet kuriam valdybos na
riui ar rinkti turinčiam lapą, 
arba pas visiems detroitiečiams 
žinomus prekybininkus: A. Pa- 
talauską ir P. Vedeiką, par
duotuvėje “Gaiva”, V. Paužą, 
knygyne ir dovanų parduotu
vėje “Neringa” ir V. Kukučio- 
nį, laikrodžių parduotuvėje.

Beto, dar bus galima nario 
mokesti užsimokėti ir visas do
vanas įteikti Balfo vakare, ku
ris Įvyks balandžio mėn. 7 d. 
Hispanos Unidos 
vių) namuose, W. 
25 gatvių kampe.

Aukso mintys
Cary Cooper, filmų artistas:
“Jaunos amerikietės svajoja 

apie vyrus, kurie būtų pasiry
žę atlikti kilnius žygius. Saky
sim, per mėnesi uždirbti 5000 
dolerių”.

Winthrop Rockefeller, naf
tos “karalius”:

‘Turtingas žmogus skiriasi
nuo vargingo tuo, kad vargin
gas visada galvoja apie savo 
būsimus pietus, turtingas apie 
buvusius”.

Katherine Hepburn, filmų 
artistė:

“Pietų metu man ne tiek 
svarbu tai, kas ant stalo, kiek 
tai, kas ant kėdžių”.

Coty, Prancūzijos preziden
tas:

“Didžiausias karo pavojus 
yra tas, kad tautos labiausiai 
bijo karo”.

ENGINEERS
ENGINEERS

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

ENGINEERS
Qnalified electrical, structural, mechanical. 
and architectural

ENGINEERS
Excellent salaries, all f ringe benefits, good 
working conditions, high management co- 
operation and above all, magnificent ad- 
vancement opportnnities for career minded.

ENGINEERS
PLEASE SUBMIT A COMPLETE RESUME, STATING 

EDUCATION. ENPERIENCE AND SALARY 
REQUIREMENT TO THE:

THE H. K. FERGUSON COMPANY
ENGINEERS AND BUILDERS

1783 EAST U-TH STREET, CLEVELAND 14, OHIO

I Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
Z 1.1. Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau-
1 kos, taip gi aliejiniai portretai
- P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Bcr- 
j lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 
į ir pigiau nei kas kitas.

; 85—27 88th St. Woodh*ven 21, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkvvay stotis.)

• Tek VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.



REAL ESTATE

SPORTAS

BOSTON, MASS.

Transglobus

SIUNTINIAI LIETUVON

ir jos

Prašoma rašyti angliškai

iHrcnmanuiiB
Lateat Interest Rate

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

BROOKLYN 27, N. Y.

Interest starta every month. 
Compounded aemi-aanually on 

January Ist and July Įsi.

7.68
5.53
4.42
3.75
9.21
1.53
1.53
3.04
3.20

R1DGEWOOD—$8500.2 family 
shingled, with 3 rooms finish- 
ed basement, 2 refrigators, 

2 gas stovės, 2 heat applianc- 
es, 12 rooms, 4 rented de* 

controlledj owner, E V 6-1648.

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Robuden 18 amp.
Robuden 60 tabl.
Serpasil 120 tabL
Streptomycin 10 gram.
Terramycin 16 caps.
Vitamin B-l 100 tabl.
Vitamin B-12 100 tabl.
Vitamin C 100 tabL 
Multivitamin 500 tabl.

Plūs a 1956 
BUICK 

and radio 
controlled 

garage

TRANSGLOBUS EXPORT 
1590 Second Avė. 

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

ALEXANDER'S CO. 
414 Broadway 

South Boston 27 Mass.

OPENS SATURDAY 
see the neu, 1956 Catholic War Veterans 

MODEL HOME

EVergreen 8-9770

Joseplr Garszva
GR ABORTUS 
BALSAMUOTOJAS

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

nėję partijoje.
Kovo 23 d. Staknys, Paške

vičius, Šukys, M. Slapšys, Sa
kalas, Vilpišauskas,.' Milčius, 
R. Adomaitis ir Račkauskas 
susitiks draugiškose rungtynė
se su Highland Pk. YMCA ko-

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 siuntini nieko neprimoka, nes siun
tinys pilnai apmokamas siuntėjo.

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

LONDON NEW YORK

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY
INVTTED

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

588 Franklln Avė., Hartford Aak for Mr.

ON LAKE BORNOSEEN 
Approxūnate 500 aeres % miles 

shore front. Modern 8 room resid- 
ence and other buildings. Suitable 
fon retreat house, iatholic youth 

camp, resort, sub. division price at 
$42000, terms. See or write Dept. D 
Wm H. Hart — (Howard 8-5541) 

Country Estate, Castleton, 
Vermont

N. Y. Representative 
Jos. P. Hafelton 

3180 Rochambeau Avė. Bronx 
OL 5-8541

J. B. SHALINS- i 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) 
Woodhave®, N. Y.

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

TeL VIrginia 7-4499

PARDUODAMAS
dar geras automobilis. Cbevvy 
1949, su 30.000 mylių. Apžiū
rėti geriausia šeštadieniais, 
8407 89 St.. Woodhaven, L. I., 
telef.: VIrginia 6-2544.

WAITKUS
F C N E R A L HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS VVAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOT.ARY PUBLIC

Patarnavimas diena ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 8-8484

vardis, dr. P. Grigaitis, L. ši
mutis, A Olis, J. Bajerčius, 
Alf. Wells, A. Kumskis ir M. B. 
Sachs.

Visais informaciniais šventės 
reikalais galima kreiptis į jos 
organizacinio komiteto sekre
torių šiuo adresu: Z. Žiupsnys, 
1100 W. Marųuette Rd., Chica- 
go. TeL: WEntworth 6-9401.

E. Š.

Tel. EVergreen 7-4335 

StephenAromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotoias 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė 
Br oklyn, N. Y.

Pirmasis 
o kiti — 
šachmatų 
vadovai.

sudarytas ir

Detroito Kovas Chicagoje
Kovo mėn. 17 d. Chicagoje 

viešėjo Detroito LSK “Kovo” 
krepšininkai, sužaisdami čia 
Vid. Vakarų apygardos krepši

nio pirmenybių rungtynes su

LAK — ST. JOHN'S 78—61
Pereitą šeštadieni Lietuvių 

Atletų Klubo krepšininkai pa
sirodė savo geriausioje formo
je. nugalėdami stiprią St. Joh- 
n’s komandą net 78—61. Pra
laimėję tai pačiai komandai 
pirmame rate net 18 taškų 
skirtumu, mūsiškiai atrodo pa
simokė. Priešininko milžiniš
ko ūgio vidurio puolikas Dauk
šos, pagelbstint Vyšniui, buvo 
palyginant gerai nudengtas, 
kai kada pavartojant ir nevisai 
leistinas priemones. Netekę sa
vo stipriausio ginklo, St. John’s 
turėjo pasitenkinti mėtymais 
iš toliau, nes po abiejų krep
šių lentomis aiškiai šeiminin
kavo Atletai. Beje, ir mūsiškių 
metimai šį kartą buvo daug 
tikslesni. Ką nors iš komandos 
išskirti būtų sunku, nes tą va
karą visi gerai sužaidė, tiek 
gynimas tiek puolimas. Tokioje 
formoje Amerikos Lietuvių 
Meisterio vardo apgynimas Či
kagoje įvykstančiose žaidynėse, 
nesudarytų didelės problemos. 
Mūsiškiam taškus pelnė: Kes- 
konis — 17, čilčius ir Kazlaus
kas po 16, Daukša ir Vyšnius 
po 12, ^Šlepetys — 5. Šiuo lai
mėjimu LAK vėl iškopė į pir
maujančių komandų tarpą. Se
kančios Pirmenybių rungtynės 
įvyksta kovo 31 d. 9 vai.

Atletas.

IX*, BROAPWAV »t BEDFORD AVĖ
5.15 En.-t-m ParkwAy at Noatrand Avrnur 

V<>ur Depozite In Thla Bank Are Fully Inaur.-d 
Up to 810.800.

Membrr FM^ral Deponit Inaurance Corporation

SPORTO ŽAIDYNĖS 
CHICAGOJE

Balandžio 21—22 dd. Chica
goje įvyksta Vl-jų š. Amerikos 
lietuvių sporto žaidynių pirma
sis ratas — salės sporto šakų 
varžybos, čia tikimasi gau
saus Amerikos ir Kanados 
sportuojančio jaunimo dalyva
vimo ir tam reikalui jau kruop
ščiai yra ruošiamasi.

Šias žaidynes pravesti yra 
paskirta Chicagos Lietuvių 
Sporto Klubui “Neris”, kuri 
savo keliu sudarė įvairius ko
mitetus, kurie pagelbės jų pa
ruošimo ir pravedimo darbuo-

| Tel. STagg 2-5043 S

I Matthew P. Ballas^ 
(BIELIAUSKAS) ?

FCNEBAL HOME
t M. P. BALLAS—Direktoriui
J ALB. BALTRŪNAS-BALTON J
5 Reikalų Vedėjas
F 660 Grand Street *
/ Brooklyn, N. Y, <
x NOTARY PUBLIC _ < t

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas JAmafca 6-7272

Chicagos “Neries” I penketu
ku. Nugalėtojais išėjo šeimi
ninkai, įveikę koviečius gana 
didele pasekme 104:64.

“Neriai” taškus pelnė: Ka
marauskas — 20, Nunis — 32, 
Vaičkus 1—20, Vaičkus 2—18, 
Aušra — 14; Detroitui — Ro
čka — 33, Memenąs — 15, Ru
gienis — 6, Skorubskas — 4, 
Petrauskas — 4, Raguckas 2.

Iš svečių tarpo išsiskyrė Ra- 
cka, kuris pasiekė didžiausią 
taškų skaičių per šias rungty
nes. Ed. Šulaitis.

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

Chicagos futbolininku veikla
Prieš kiek laiko įvykusiame 

Chicagos Lietuvių Futbolo klu
bo narių susirinkime buvo iš
rinkta nauja klubo valdyba, 
kuri pasiskirstė pareigomis se
kančia tvarka: Edvardas šulai
tis — pirm., Kazys Baltramo- 
naitis — reikalų ved.. Alg. Ma
linauskas — sekr., Jonas Per
kūnas — iždin. ir Eduardas 
Sadauskas — delegatas į ame
rikiečių lygą.

Šis klubas jau užregistravo 
vieną futbolo komandą į “Na
tional Socier” lygą, kurioje 
žaidimai prasidės balandžio 
mėn. viduryje .
. Iki šiolei futbolininkai susi
laukė didesnės paramos iš vie- 
no-asmęns — M. S. Paupero, 
kuris nupirko komandai unifor
mą. Tikimasi, jog atsiras ir 
daugiau sporto mėgėjų, savo 
auka galinčių padėti futboli
ninkams.

Visit The Holy Places
*v Let us srrange your pUgritnago

fcsBfiSiįsfr ““t trBVpl neods
Monthly pilgrimages to Knock, 
Lourdes. Fatima. Paray le Monial. 
Ars, Lisieux, Rome, Assisi, Mirac- 
ulous Medai Shrlne. Jerusalem, 
Bethlehcm, Nazare!h and Galilce 
For reservattono and illmtraded

įjSM booklet, write: Dept

CATHOLIC TRAVEL OFFICE 
K 1188 DuPont Orele BuUding

T** • Waid>fiurton. D. G

Ramunių arbatą ji- 
A sada yra gera gelta.

Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 
^ainuoia $1-25.

k \ Liepos žiedų arba-
ta geriama prakai- 
t a v i m u i sukelti, 

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
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 — 75<.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

čius, Z. žiupsnys, VI. Karpuš- 
ka ir Žulpa įeina į žaidynių 
varžybinį komitetą, 
yra jo pirmininkas, 
krepšinio, tinklinio, 
ir stalo teniso sričių

Taip pat yra
garbės komitetas Į kurį jau 
pakviesti ar numatyti pakviesti 
J. E. vysk. Brizgys, dr. P. Dauž-

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

Franciscan Fathers
Kennebunk Port, Maino

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki’ 

* mams, etc.

OVERSEAS PARCELS AGENCY 
of “HASKOBA” Ltd., London 
c o LAIMA
335 Union A v., B’klyn 11, N. Y.

V. Račkauskas pralošė J. Tint gtstravo Dr. Repečką paskuti- 
ir devintoje Moję V. Kuta
vičius pasidavė A.;Yllo< Pirmas 
išlošė Šukys, tačiau greit po to 
estai vedė 3-—1. Vilpišauskas,

u u Staknys ir Paškevičius pageri
New Yorice liet komanda naudai, bet es-

iškovojo pergalę prieš estus 4-4> po ko tania-
pasekme 5—4. tai^ą Het komandai užre- manda Liet Atletų Klube.

Pirmoje tartoje E. Staknys 
įveikė H' Attik, antroje Dr. J. 
Repečka suklupdė L Kuli, tre
čioje M. Paškevičius nunešė 
A. Tomberg, ketvirtoje A- Šu
kys apstatė J. Toomenuu, 
penktoje A. Sakalas neatsilai
kė prieš V. Mets, šeštoje T. 
Vilpišauskas nugalėjo A. Haa- 
vamąe, septintoje V. Milčius 
tapo auka G. Biber, aštuntoje

BARASEVIČIUS ir SCNUS : 
,F N *E R A L HOME 

251 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS • 
Laidotuvių Direktorius 
Tel. ANdrew 8-2590

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B A N G A

340 BIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

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

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

Darbas atUekamas piityinsfo techniko, pripattnto 
BOA Instituto, New Yorte.

You are cordially invited to inspect the home located at 

HILLSIDE AVĖ. and 192nd ST. 
HOLUS PARK GARDENS, JAMAICA EAST 

Daily and Sunday 2 P. M. to 10 P. M.
Ladi<?? • of the Auxiliary will be on hand to show you 

OL through this semi-Colonial home ,with the modern touch.
designed exclus>ively for the Catholic War Veterans by 
Architect J. Herbert Burmeister with General Contracting 
work done by Niek La Rosa & Son.
This gorgeous home has a 60'xl00’ plot. 7 rooms. 3 baths, 
finished recreation room and garage with automatic radio 
controlled door.

• Completely furnished by Deans
• Jalousies by O. G. Norton • Kitęhen by Amoroso, Ine.

* Z • 4 .

? > Presented as a featttfe of the1- 

1956 L I. HOME SH0W
To Be Held May Ist Through May 6th

$8.64 
3.04 
5.90 

10.67 
8.70 
3.75 
4.25 
3.18 
5.95 
4.80 
3.68 
4.35

$4.00 
7.20 
8.40

Vaistų siuntinėlius pristato
me į visus Europos kraštus, iš
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai 
rodo kaip žemą kainą reikalau
jame:
A. C. T. H. 12 amp. 
Cedilanid 80 tabl. 
Cortisone 20 čc 
Cortisone 40 tabl. 
Hydergin 120 tabL 
Hydergin 12 amp. 
Hydrocortisone 25 tabl. 
Irgapyrin 1x5 amp. 
Irgapyrin 100 tabl. 
Kombetin 25 amp.
Largactil 100 tabl.
Largactil 10x2 cc 
P. A. S. 500 tabl. 
P. A. S. 1000 tabl 
Rimifon 1000 tabL

THE Z
SAVINGS BANK

Organizacinį žaidynių komi
tetą sudaro šie asmenys: J. 
Budrys pirm.. A. Kikilas, — 
reikalų ved., Z. žiupsnys — se
kretorius, J. Bagdonas — iž
din., Ed. šulaitis — spaudos ir 
informacijos ved., P- Nedzins
kas — sportininkų apgyvendi
nimo ved., V. Juška — meno 
vakaro rengimo ved.

A. Lauraitis V. Adamkavi-

LENTEN S P E C I A L
DTFFERENT — A PI.ANTATION EXCLUSIVE 

------ CLAM BAKE PLATTER ------
E n jo y the delsiom faecinating |«ate of Cl«ms — Scallope — 

Shrimp'— Cooked and eerved In Aluminum Foll.
O P E N SUNOAYS

SOUTHERN PLANTATION RESTAURANT
CH 6-0169

WHERE ELSE BŪT ON FTRE ISLAND

DISPLAY

Are there the kinti of people you want to meet in the kinti of 
surroundings YOU wjll enjay? And nowhere elne on Fire Island 
būt here at The Lionei can you get ome room housekeepng apart- 
ment 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 Turther informatiom and 
our unbelievable low weekly and monthly rates call UL 5-6436 
— nite NE 9-8591.

The Lionei, Kismet Reach — Fire Island

DISPLAY

I
D ARNČE

FURNITURE CO.

i c.
O

Savings up to 60% 
ori Name B r a n d 
Modern and Tradi-

u
N

tional Bedroom, 
Living Room, Din- 
ij)g Rooms.

T Beferred PKyMrats Arringod

S AL 4-2810 155 E. 23



mm.
Dkįžipjo Vilniaus Seimo 

minėjime, kuris įvyks balan
džio 7 šeštadienį, 7 vai. vak. 
Apreiškimo par. salėje, įdomią 
paskaitą skaitys prof. dr. A. 
Kučas. Be paskaitos bus meni
nė dalis ir šokiai. Minėjimą 
rengia ALB New Yorko apy
gardos valdyba.

Studentams ir moksleiviams 
ateitininkams bei visam lietu
viškam jaunimui yra ruošia
mos rekolekcijos pas tėvus 
pranciškonus, 680 Bushwick 
Avė., Brooklyn 21, N. Y. Joms 
vadovaus Tėvas Leonardas An- 
driekus, OFM. Rekolekcijų 
pradžia kovo 23 d., penktadie
nio vakare 8 v. šeštadienio ry
te mišios ir konferencija 10 v. 
Tolimesnę programą praneš 
rekolekcijų vedėjas. Rekolek
cijos truks šeštadienį ir baig
sis sekmadienį. Visas lietuviš
kas jaunimas kviečiamas daly
vauti.

dvynai, šalys ir nuotykiai; G. 
K. Kijauskas — Pažinti, per
keisti, apaštalauti; L Paliokai- 
tė — Margučiai ir cukrinis 
avinėlis; sporto, darbų ir žmo
nių skyrius, knygų recenzijos 
ir ateitininkiškojo gyvenimo 
anžvalga. Numeris gausiai ilius
truotas. Viršelį puošia didelė 
Vyt. Maželio nuotrauka.

Naujas Karys\
Balandžio mėn. Karys, viršeliu 
įsidėjęs Trakų pilies griuvė
sius, irgi skirtas

Mes ir Velykos, 
tis — Pamarėliai

Velvkom. Ja- 
Andriekus — 
Ant Kasakai- 
nriklauso bal

tams; pik O. Urbonas toliau 
tęsia savo įdomią, gausiai ilius
truotą studiją apie senosios 
Lietuvos karines vėliavas, su
rastas Švedijoje. Romas Aukš
taitis baigia Liet, kariuomenės 
štabo II skvr. paskutiniu dienų 
aprašymą; Z. R. — Kavalerijos 
vaidmuo moderniame kare; 
Vincas Jonikas spausdina visą 
pluošta eilių; Ed. šulaitis — 
Šaltasis karas šaltame soorte; 
tęsiamas Ksenofono “žygis”, 
•įvairios apžvalgos ir kit.

Moterų krepšinis 
Pirmosios 
rungtynės įvyks balandžio 6 
d. 6 vai. vak. YMCA salėje, 
Broadway ir Marcy Avė. kam
pas, Brooklyne. Moterų krepši
nio komandą sudarė neseniai 
įkurta Moterų sporto sekcija 
prie LSK, kurią sudaro apie 15 
moterų mergaičių. Rungtynės 
vyksta tarp LSK moterų ko
mandos ir Flatbush moterų ko
mandos.

Vyrų choras

KO.KBL'KY (Boston, Mass.) po sniegu.

Brooklyno Piliečių klubas 
pradeda laisviau kvėpuoti. Klu
bo patalpos vėl lietuviškų or
ganizacijų ir susirinkimų vie-- 
ta. Nebėra čia ne tiktai raudo
nųjų organizacijų, bet ir pa- 
raudusiųjų. Dėl to Klubas ne
pajunta nei mažiausio nuosto
lio. Priešingai, paskutiniųjų sa
vaičių baro apyvarta yra pagy
vėjusi, o ypatingai tatai buvo 
ryšku Juozapinių pobūvio pro
ga. Gausus būrys daugiausia 
senųjų klubo narių, pripildė 
vaišių svetainę. Pobūvį pradė
jo buvęs baro šeimininkas Juo
zas Zakarauskas, perduodamas 
vakaro vadovavimą klubo , pir
mininkui Stasiui Gudui. Pirmi
ninkas pasveikino visus Juozus 
ir Juzės vardinių proga. Iškėlė 
Juozo vardo didingą reikšmę 
ir lietuvišką gražų paprotį 
švęsti vardines. Sveikintina, 
kad asmeninio pobūdžio šven
tė, kaip vardinės, Amerikos 

_ . ... lietuvių yra suvisuomeninta irKaralienes parap. salele. Cho- ...
Kovo 17 d. Free Baltic Hou- re apie 30 vyrų. sveaam 5aTOSe »r8anlzaclJOse

se New Yorke Lietuvos Ūkio 
Atstatymo studijų komisijos 
prekybos — ekonomijos sekci
ja buvo suruošusi viešas disku
sijas tema: Lietuvos ūkio įjun
gimas į federalinės Europos 
ūkį. Klausimą referavo dr. Jur
gis Budzeika. Skilusiose disku
sijose dėl temos platumo bet 
kokių konkrečių išvadų nepri
eita. Susirinkusieji pageidavo 
ruošti panašias diskusijas ir 
ateityje, paimant pagrindan 
atskirus konkretesnius klausi
mus. Diskusijose dalyvavo: A. 
Simutis, K. Bielinis, prof. J. 
Kaminskas, J. Galminas, A. Šo
va, M. Brakas, J. Audėnas.

Kun. Alfa Sušinskas,
iš Pittsburgho, Pa., savaitgaly
je lankėsi New Yorke, svečia
vosi pas savo bičiulius. Taip 
pat atsilankė ir Darbininke bei 
pranciškonų spaustuvėje, kur 
šiuo metu renkama jo knyga 
“Maršas jaunystei”. Kun. Alfa 
Sušinskas yra uolus spaudos 
bendradarbis, nuolat kiekvie
name numeryje rašo Ateityje, 
Vytyje ir Skautų Aide. Jo 
“Maršas jaunystei” pirmą kar
tą išėjo Lietuvoje ir turėjo di
delį pasisekimą jaunimo tarpe.- sudarytas prie Angelų Karalie- 
Antroji laida yra praplėsta, 
pertaisyta, pritaikant šių dienų kiui, ruošiasi iškilmingoms pri- 
jaunimo gyvenimui, 
leidžia preL P. Juras.

moterų krepšinio

vininkai, bet ir linkėjo klubui 
sėkmės. Klubo ižd. S. Karvelis 
(buv. siuv. kontr.) plačiau pa
lietė klubo ateities veiklą.

Dar kalbėjo klubo prekybos 
pirm. J. Masaitis, vicepirm. F. 
Bručas ir viešnia p. V. Pranc- 
kuvienė. Moterys reiškė pagei
davimo, kad jos taip pat mie
lai būtų klubo narės, jei tai 
leistų dabartinė klubo konsti
tucija. (Verta apie tai klubui 
pagalvoti. M. A.)

Pagaliau paaiškėjo, kad vai
šėse esama netiktai varduvi
ninkų, bet ir gimtadienio šven
tėjų. Ponia Liucija Masaitienė 
Megelaitė šventė savo gimta
dienį. Jai sudainuota ilgiausių 
metų. Minijos Alkis.
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Diskutavo

nės parapijos, vad. M. Liubers-

Knygą sikėlimo apeigoms Velykų pir-.
’ mai dienai. Repeticijos vyksta 

ketvirtadieniais 8 v. v. Angelų

Ieško Agotos Klimaitės nuo 
Marijampolės, žinančius prašo 
pranešti šiuo adresu: Antosė 
Demikaitė - Mockeliūnienė 36 
Marcy Avė., Brooklyn 11, N.Y.

bendrai visų. Tai

Jaunu mergaičių sodalicija
Velykose — balandžio 1 ren

gia velykinius šokius Apreiš
kimo parapijos salėje, North 
5th St. ir Hawemeyer, Brook
lyn, N. Y. šokių pradžia — 8 
vai. 30 min. Įėjimas — $1.25.

gražus pa- Gros Ted Maksimovicz orkest- 
protys ir skatinamas pavyzdys ras. Visi maloniai kviečiami 
visiems. Klubo veteranai: Juo- atvykti.
zas Draugelis, Juozas Ginkus, 
M. Nadzveckas, S. Simas ir k. 
netiktai sveikinosi, kaip vardu-

IŠNUOMOJAMAS 1 kambarys 
ir kitais

Velykinė Ateitis
Kovo mėn. Ateities numeris 

paskirtas Velykom ir pavasa
riui. Jame rašo: T. V. Gidžiū
nas — Velykų džiaugsmas; dr. 
J. Vaišnora — Pijaus XII dar
bo diena; Danutė Aleksandra
vičiūtė, K. Dainytė, Nerimą Na- 
rutė, E. Markevičiūtė - Ratais- 
kienė, O. Tamulytė — duoda 
savo kūrybos;- Alfa Sušinskas 
— Mes ir jie; Paulius Jatulis 
pradeda nuotykių skyrių —Di-

Gražus filmas
Verbų sekmadienį, kovo 25 

d., 3 v. p. p.- šv. Petro parapinės 
mokyklos mokinių tėvų ir mo
kytojų draugija (PTA) rodys 
filmą iš Kristaus Kančios vaidi
nimų Oberammergau, Bavarijo
je. Gautąjį pelną ši draugija 
skiria apmokėti išlaidoms, ku
rios susidarė už mokyklos re
montą.

Paradas atidėtas šeštadieniui
Kiekvienais metais kovo 17 d., 

šv. Petro šventėje, So. Bostone 
vyksta didžiulis paradas. Dėl 
audros, kuri kovo mėn. 16—17 
dd. Bostoną užvertė sniego kal
nais, paradas neįvyko ir jis ati
dėtas kovo 24 d.

* padarė Pilonidal Sinus operaci
ją

Graži sukakti*
Magdalena Kavolienė, kuri 

dabartiniu laiku gyvena 11 
Burnside Avė., West Roxbury, 

. Mass., kovo 20 d. atšventė savo 
79 m. amžiaus sukakti. Tą die
na. jos intencija mišios buvo at
laikytos šv. Petro parapijos 
bažnyčioje.

Krikštai
Šv. Petro n^raniįos bažnyčio

je pakrikštyti šie asmens: •
Povilas Antanas sausio 21 d., 

Alberto Kieminio ir Eleonoros 
Jurevich .- Klenonierė*? cūn”s. 
Tėvąi gyvena 665 E. 7th St., So. 
Boston.

Antanas Wiliiam sausio 22 d.. 
Jono Kisieliais ir Albinos Rač
kauskaitės - Kisielienės s’-’n”s. 
Tėvai gyvena 180 W. 7th St. So. 
Boston.

Stanislovas Jokūbas vasario 
6 d., Stanislovo Vasiliausko ir 

. Gretchen Quaks - Vasiliauskie
nės sūnus. Tėvai gyvena 37 
Joyce St., So. Boston.

Anita Liuyza vasario 12 d., 
Robert Boulos ir Virginijos Win- 
chus - Boulos duktė. Tėvai gyve- 

f na 473 Adams St., Dorchester. 
» Ona Joninė vasario 26 d., 

Antano Girniaus ir Valerijos 
Girnytės - Girnienės duktė. 
Tėvai gyvena 152 William St., 
Jamaica Plain.

Fridrikas Albertas vasario 
26 d., Fridriko Geisel ir Valda 
Willis - Geisel sūnus. Tėvai gy
vena 911 River St., High Park.

Pamela Marija kovo 18 d., 
Arnoldo Plevoko ir Vivijanos 
Gailius - Plevokienės duktė.

Tėvai gyvena 36 Tremlet St., 
Dorchester.
_ Jean Louise kovo 17 d., 
Antano Grazer ir Gertrude La- 
nergan - Grazer. Tėvai gyvena 
42 Lousdąje St. Dorchester.

Mir-?sisji
Po gedulingų ■ pamaldų Šv. 

Petro parapijos bažnyčioje pa
laidoti:

Jurgis Leilris (k^vo 5d) 
71 metu amžiaus. Velkius <r-- 
veno 1308 Liberty gatvėje Sn. 
Wevmouth. Ma^s. NuBųdi’^') 
naliko žmona ir viena sūnų. Pa
laidotas šv. Pranciškaus kari
nėse Weymouth, Mass.

Adomas šatikas (kovo 5 d ) 
71 metu amžiaus. Velionis g"- 
veno 1 Gri^es ga*vėie. Sp. 
Boston. Nuliūdime paliko žmo
na. dukteri ir tris s»»n»is. Pa
laidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Ona Zebel 
metų amžiaus. Velionė gyveno 
2 Pages Court, So. Boston. Pa
laidota Norwood kapinėse.

Jonas Jagminas (kovo 10 d.) 
73 metų amžiaus. Velionis gy
veno 320 W. Broadwav, So. 
Boston. Nuliūdime paliko dvi 
dukteris ir viena sūnų. Palai
dotas Naujos Kalvarijos kapi
nėse.

Kastantas Valeckas (kovo 13 
d.) 68 m. amžiaus. Velionis gy
veno 42 Baldwin Rd. Billerica, 
Mass. Nuliūdime paliko žmoną, 
sūnųv ir dukterį. Palaidotas 
Naujos. Kalvarijos^ kapinėse^ 
Dorchester. Nuliūdime paliko 
žmoną, sūnų ir dvi dukteris. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

(kovo 7 d.) 73

SKUBĖKITE SUTVARKYTI SAVO INCOME TAX: 
ČIA JUMS PATARNAUS

VYTAUTAS VEBELIONAS
Private Accountant

Jis sutvarko arba užveda naujas Jūsų bizniui knygas, daro 
steito ir federalinių mokesčių raportus bei patarnauja 

pilietybės gavimo ar panašiuose reikaluose.
Kasdien 7 P. M. - 9 P. M.

Savaitgaliais 9 A. M. - 6 P. M. arba pagal susitarimą
117 North 5th Street, Brooklyn H, N. Y.

Tel.: STagg 2-2420

Sunkiai susirgo
Lithuanian Forniture Co. sa

vininkas ir žymus Bostono vei
kėjas Aleksandras Ivaška sun
kiai susirgo ir dabartiniu laiku 
yra nuolatinėje daktarų prie
žiūroje.

Išvyko operacijai
Kun. Jonas Klimas kovo 22 d. 

nuvyko į Carney ligoninę, ku
rioje kovo 23 d. dr. St. Mikai

Lietimų Badijo Valandos Programa
WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.

Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — Lithuanian Radio Hour. 56 Cot-

su baldais, šildymu 
patogumais; galima naudotis 
virtuve — 414 So. 
Brooklyn, N. Y.

5th St,
VELYKOMS GINKŲ KRAUTUVĖJE

Velykoms ir kitoms progom 
kaip jau visiems yra gerai ži- 

; noma, galite rasti didžiausią 
pasirinkimą iš daug įvairių rei- 
kalihgų kitokių vertingų ir me
niškų gaminių.

Velykoms geriausi lietuviš
kos gamybos saldainiai. Rūtos, 
geriausiai mėgiamo šokolado 
vyšnios su romu, mišinys, kie
tesnio marmelado, slyvų, rie
šutų ir kt. įdarais, šokolado 
plytelės Laimutė, pagaminta iš 
importuoto šveicariško geriau
sio šokolado..

Petrąusko gamybos Chicago- 
je, gautose paskutinėse siun
tose įvairiausių naujų rūšių, 
skoniu ir pavadinimu popieru- 
kuose įvyniotų saldainių, de
taliam ir urmo pardavimui. 
Pasirinkimui sulig skonio, įvai
raus svorio supakavime ir įvai
riomis kainomjs,

Velykoms Ginkų krautuvėje, į 
visoks pasirinkimas yra labai ‘ 
didelis, stengiantis patenkinti 
visų pirkėjų skonį ir reikalavi
mus.

Jūsų maloniam atsilanky
mui esame pasiruošę, bet kada.
Juozas ir Ona Ginkai ir Sūnus

Savo dirbtuvėje jau paga
minti iš geriausio pieninio šo
kolado velykiniai įvairių dy
džių kiaušiniai, avinėliai, zui
kiai, skirtingi paukščiai, kry
žiai, lėlės ir daug kitko gražaus 
Velykoms.

Velykoms jau gauti pliuši
niai ir kitokie zuikiai, avinėliai, 
lėlės, katinėliai ir kitokį me
niški išdirbiniai.

Velykiniai specialūs įvairaus 
dydžio krepšiai, gražiai papuoš
ti su geriausiais saldainiais ir 
velykiniais gaminiais.

Velykoms didžiausias pasi
rinkimas geriausių firmų ga
mybos šokoladiniai ir vaisiniai 
saldainiai gražiose dėžėse.

Velykoms specialūs naujos 
laidos meniški lietuviški ir ang
liški sveikinimo atvirukai.

LIETUVOS
ISTORINIAI VAIZDAI

BROLIŲ MOTUZŲ SPALVUOTAM FILME
Visai skirtinga programa. Dalis filmo niekui nebuvo rodyta
VASARIO 1S O, 1938 M. Iškilmės prie Vytauto Didžiojo Muziejaus. 
LIETUVOS OLIMPU ADA. Atidarymo iškilmės ir įvairios varžybos. 
LIETUVOS KARIUOMENES JŽENGIMAS VILNIUN. Pamaldos 

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

piknikai ir kt.
LIETUVOS ARCHITEKTŪROS fŽYMYStS.

SBMAMBO, KOVO - MARCH 25
ŠVENTO JURGIO SALEJE

495 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 
Telef.: krautuvės 

EV 4-9293 
buto 

EV 4-2956.

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

. RENGIA LIETUVOS VYČIŲ 29 KUOPA

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

D. KLINGA 
naujoj vietoj
Jo raštinė dabar yra:

496 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.
(Klaščiaus raštinėj, skersai gatvę nuo Ginkų Palo- 

ciaus). Taksų ir kitais reikalais prašom kreiptis naujoj 
vietoj.

Valandos: 10 ryto iki 8 vai. vakaro.
Taksų raportavimas yra galvosūkis, kurį apsimoka 

pavesti specams.

JUOZAS GRABAU
KEAL ESTATE BROKER

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

(mortgidžių) ir Lt.

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

PASAULINIO GARSO BATAI 
Importuoti iš Vokietijos

54 ĮVEST 57-TH STREET, NEW YORK 19, N. Y.

Katalogai nemokamai. Tel Clrcle 5-8180 a I

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvvay. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOutb Boston 8-4618 ar 
8-1949; Kirkianti 7-8533.

EVergreen 8-9704

M. and Z. Collision Wbrks
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

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
mentę tvirtinimui

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai,, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO. Hartford. 
Connectieut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak., šešta

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Juozas Andriušis
Z38 Leonard Street Brooklyn II, N. 1.

EVergreen 7-8247.


