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Lankantis . Romoje, 1956 m. 
kovo 9—18, VĮfflto Vykdomosios 
Tarybos pirmininkei A. Deve-
nienei ir man, Vliko pirminin
kui, teko susitikti 1956 m. ko
vo 10,12, 14 ir 17, su Lietuvos 
diplomatijos šefu min. Stasiu 
Lozoraičiu ir kalbėtis Vliką ir 
Lietuvos diplomatus liečian
čiais klausimais. Pasikalbėji
muose be minėtųjų dalvvavo 
Lietuvos pasiuntinys prie Šv. 
Sosto min. Stasys Girdvainis ir 
pasiuntinybės patarėjas dr. A. 
Gerutis.

Diplomatijos šefas patiekė 
aštuonis punktus, kurie turi 
būti Vliko sutvarkyti, norint 
bendradarbiavimo siekti.

Vliko atstovų buvo pasiūlyta 
deklaruoti bendradarbiavimo 
principą ir sudaryti komisiją, 

i kuri aiškintų konkretų ben
dradarbiavimą ir padarytų 
abiem pusėm priimtinus pasiū
lymus.

Diplomatijos šefui atmetus 
Vliko atstovų pasiūlymą jo pa
tiekti astuoni punktai bus Vli
ko organų apsvarstyti ir priim
tas nusistatymas praneštas.

Jonas Matulionis
VLIKo pirmininkas.

Lozoraitis griežtai laikėsi savo 
pareikšto nusistatymo likti prie 
jo pateiktų reikalavimų bazės. 
Rūtų buvę — nenuoširdu gin
čytis ir daryti siūlymus dėl 
Vliko principinių klausimų, ku
rie išeina iš mūsų kompetenci
jos ribų, ir todėl tie reikalavi
mai perduoti svarstyti pačiam 
Vlikui.

PIJUS XII PRIEŠ PESIMISTUS tR PRIEŠ NETIKRUOSIUS TAIKOS PARTIZANUS

Velykos Romoje buvo šal
tos, vėjuotos su nuolatine grės
me lyti. Tačiau Šv. Petro aikš
tėje prieš baziliką susirinko 
350.000 tikinčiųjų, kurie laukė 
Šv. Tėvo Pijaus XII kalbos.

Iš Šv. Petro bazilikos balko

no tvirtu balsu itališkai popie
žius kvietė melsti Dievą švie
sos ir stiprybės tautų vadam, 
kurie vis toliau veda tautas į 
savižudybę atominiais ginklais 
ir automatiškom raketom, 
užuot atomine energija gerinę

žmonių gyvenimą, ją naudoda
mi taikos reikalam. Tačiau po
piežius pasisakė prieš pesimiz
mą. Tie, kurie sako, kad jau 
nieko negalima pagelbėti, ku
rie nesiekia socialinių refor
mų, nesą taikos partizanai.

Popiežiaus kalboje klausyto
jai pajuto įspėjimą prieš sovie
tinius komunistus, kai prabilo 
apie netikrus “taikos partiza
nus”, kurie nori tik suklaidinti 
žmones ir kiršinti vienus su ki
tais.

Taikos nedraugai šiandien 
pasinaudoja viena žmonių silp
nybe, rytoj kita, kad juos vie
ną prieš kitą kiršintų ar užliū
liuotų. Šiandien įie sugalvoja 
vieną mitą, kad jį rytoj nu
griautų, šiandien skelbia vieną 
sistemą, kad rytoj* sugrįžtų 
prie senosios. -

Bažnyčia kelia balsą ir rodo 
tiesos kelią aštriaisiais gyveni
mo klausimais ir prašo prisikė
lusį Kristų šviesos tiem, kurie 
valdo tautų likimą.

Popiežiaus kalba buvo per
duota 27 kalbom.

VTELYKV PARADE New Yorke pusantro milijono, 
nei pernai.

Amerikos 
komunisty turtas 

konfiskuotas

VYKDOMOSIOS TARYBOS 
PIRMININKĖS PAREIŠKIMAS

Eltos Informac. V. T. pirminin
kė A. Devenienė pareiškė, kad 
apie Vliko pirmininko ir jos

O Anglijos saugumas Įspėjo 
min. pirm. Edeną, kad gali bū
ti rimto triukšmo, kai atvyks 
Sovietų Bulganinas ir Chruš
čiovas.

Šia proga man dar. aiškiau 
pasidarė, kad visos derybos, vi
sokie pasižadėjimai ir sutartys 
tėra tik tiek verti, kiek mes 
turime geros valios juos vykdy
ti. Per visą metų eilę visokių 
raštų, protokolu, promemorijų 
ir panašių dalykų yra prirašyta 
ištisi tomai, o bendro darbo 
kaip nėra, taip nėra. Deja, ne
turime veiksmingos valstybės, 
nėra, kas prižiūrėtų pareigų ir 
įstatymų vykdymą. Todėl visas 
mūsų sugyvenimas ir iš jo išei-. 
nąs darbas gali remtis tik gera 
valia. Su tokia gera valia vyko
me ir jos ieškojome.

"Teko skaityti, kad Romoje 
buvo p. Žymantas ir p. Drun- 
ga, ar ir jie dalyvavo pasitari
muose?"

“Kiek žinau, jie buvo Romo
je per visą mūsų buvimo laika. 
Min. Lozoraitis prieš eile posė
džių darė pareiškimus, kad ir 
jie dalyvautų kartu. Mes pa
klausėme, kokiu titulu, kadan
gi čia tėra tik Vliko ir diploma
tų pasitarimas? Min. Lozoraitis 
atsakė, kad jie yra atstovai or
ganizacijos, kuri remia diplo
matus. Mes pareiškėme, kad 
visos Vliką sudarančios grupės 
ir sąjūdžiai taip' pat remia Lie
tuvos diplomatus ir kad nėra 
jokio reikalo, jog mūsų pasi
kalbėjimuose dar dalyvautų 

kurie liečia Vliko esme. Pra- pašaliniai asmenys ar organi- 
Šant kalbėtis apie konkrečius 
klausimus, min. Lozoraitis pa
reiškė, kad jis galėsiąs kalbė
tis tik tada, kai jo reikalavimai 
bus priimti, kitaip — jis ne
matąs geros valios iš Vliko pu
sės.

“Ar patelktieji min. Lozorai-

painformuotas prieš mėnesi ir 
buvo gautas Lozoraičio pritari
mas pasikalbėti. Į Eltos klausi
mą, kaip tie pasikalbėjimai su 
min. St. Lozoraičiu vyko, A. 
Devenienė aiškino:

“Buvome susitikę keletą kar
tu, tris kartus visai oficialiai. 
Vykdami kalbėtis su mūsų 
veiksniais Romoje, mes tikėjo
me, kad čia prie derybų stalo 
sėsis ne kokios priešingos ša
lys ir pradės tarp savęs rung
tis ar praktikuos diplomatija, o 
susitiksime kaip skaudžiai ken
čiančios tautos atsakingi as
menys ir kalbėsimės, ne apie 
tai, kas geresnis ar vyresnis, 
bet apie tai, kaip mūsų į di
džiausią nelaime patekusiai 
tėvynei padėti, kaip pagelbėti 
jos žmonėms. Visa tai, kas mus 
skiria, atidėsime Į šalį ir ieš
kosime, kas mus jungia ir

ką n* visi šiuo kritišku mo
mentu turime daryti.

Pirmame pasikalbėjime daly
vavo min. S. Lozoraitis, min. 
S. Girdvainis ir S. Lozoraitis— 
jun. Vėliau min. S. Lozoraitis 
pasikvietė dar dr. A. Geruti. 
Iš Vliko pusės buvome — Vliko 
pirmininkas J. Matulionis ir aš.

Pasikalbėjimo pradžioje min. 
Lozoraitis pastatė visą eilę 
principinės reikšmės klausimų,

zacijų atstovai, jie ir nedalyva
vo.”

• Lietuvos pasiuntinybė Wa- 
shingtone praneša, kad birže
lio pradžioje atvyksta iš Romos 
min. S. Lozoraitis ir p. I.ozo-

KaipMaskva pasiideVakaram - nusiginkluoti
Už Eisenhowerio planą reikalau ja Vokietiją išjungti ir Kiniią pr ipažinti.

Feder ‘.nių mokesčių įstaig; 
kovo 27 sukonfiskavo komunis
tų partijos ir komunistinio laik
raščio “Daily Worker” biurus 
ir turtą. Sukonfiskavo dėl par
tijos, nesumokėtų pajamų mo
kesčių 388,265 doL ir laikraš
čio 46,049 dot% 

Akcija įvykdyta staiga tuo 
ptčiu metu New Yorke. San 
Francisco, Philadelphijoje, Chi
cagoje, kitą dieną Detroite, Los 
Angeles.

Komunistai gali per 60 die
nų daiktus atsiimti, jeigu su
mokės mokesčius. Jei ne, tai 
jie bus parduoti iš varžytinių. 
“Daily Worker” leidėjas Alan 
Max skundėsi prezidentui, kad 
tai esąs “spaudos laisvės var
žymas”, bet savo ruožtu pradė
jo derybas su mokesčių įstaiga, 
norėdamas išpirkti konfiskuo
tus daiktus.

“Daily Worker” įsteigtas 
1920. Turėjo 30 tarnautojų. Po 
karo, kai pradėjo aiškėti Ame
rikoje, kad komunistai yra sve- Europos stengėsi sukliudyti 
timos valstybės agentai. “Dai
ly Worker” skaitytojai ėmė 
krikti. 1950 laikraštis jau buvo 
priverstas šauktis aukų. 1951 
turėjo 14.000 tiražą šiokiadie
niais, o šventadieniais iki 50.- 
000. Paskutiniu laiku nukrito 
iki 9—10,000. Padėties neiš
gelbėjo nė kainos pakėlimas iš 
5 cn. iki 10 ir puslapių skai
čiaus sumažinimas iš 12 iki 8.

• Valstybės tarnautojų Ame
rika turėjo vasario mėn. 2,- 
351,371, arba 4621 daugiau 
kaip sausyje.

VELYKŲ PARADAS : ~ -M 
NEW YORKE į

buvo saulėtas, bet šaltas.. Su
traukė Penktojoj Avė pusantro r 
milijono žmonių, bet naujieji . 
pavasariniai drabužiai turėjo - 
slėptis po kailiais ar apsiaus
tais. Tik popiet temperatūra 
pakilo per 50 laipsnių. y

LIURDO STEBUKLAI
Paryžiuje posėdžiavo 26 gy

dytojai iš Vokietijos, Belgijos, 
, Anglijos, Italijos ir Prancūzį- 
jos, tarp jų 10 ūniversi^tČT^ 
profesorių. Jie pripažino, kai 
trijų moterų pagijimas Liurd? 
medicinos priemonėm neišaiš
kinamas. “• .

ANGLIJOS KATALIKAI IR . 
TREMTINIAI REIKALAUJA
NYT pranešimu, Norfolko 

kunigaikštis, katalikas, ir Ang
lijos katalikų dvasinė vyriau
sybė kreipėsi Į Anglijos vyriau
sybę, kad į-aš

ji pareikštų savo protestą 
Bulganinui ir Chruščiovui '

kėlimo persekiojimą anapus 
uždangos.

“Ne, Vlikas mums buvo pa
vedęs kalbėtis tik konkrečiais 
bendro darbo reikalais. Gi pa
teiktieji 8 punktai liečia metų 
metais ėjusius ginčus dėl kom
petencijų. Susidariusios padė
ties akivaizdoje mūsų buvo pa
siūlyta parinkti bendru susita
rimu du patikėtinius Ir jiems 
pavesti sudaryti vieną bendrą 
darbo planą, kuris eitų tolimes
nių pasikalbėjimų baze. Min.

Švedijos 
kad nu

• Sovietai pakvietė 
min. pirm. Erlanderį. 
vyktų į Gruziją ir Armėnija. 
Nori parodyti, kad viskas tenai 
ramu.'

• Ginklus Izraeliui pažadėjo 
duoti Anglija ir Prancūzija. 
Amerika palieka jom laisvas 
rankas, o pati nesako nei taip 
nei ne.

Amerikoje užsieniečių re
gistravosi 2,622,462, arba 100,- 
000 daugiau kaip 1954.

Maskvos agentūra Tass pa
skelbė šeštadieni žinių apie 
Gromyko pasiūlymą nusigink
lavimo konferencijoje Londo
ne. Pasiūlymas sukėlė vakarų 
spaudoje susidomėjimo. Joje 
dedamos tokios antraštės: “So
vietai pritaria Eisenhowerio 
oro kontrolės planui”; sakoma, 
kad “Sovietų siūlymas priima
mas palankiai”. Kokis tas siūly
mas?

Pagal Tass pranešimą, Sovie
tai siūlo trim mėnesiam Įšaldy
ti visokį ginklavimąsi— sustab
dyti. Po trijų mėnesių pradėti 
nusiginklavimą mažinant ka
riuomenės skaičių. Iki 1958 
mažinimas turi būti baigtas.

VfcL DC G*po H kom. KMjo* 
kalėjimo, kuriame praleido po

Amerikai ir Sovietam pasilie- senhowerio oro kontrolės 
na tik dėl akių. Praktiškai šia
me plane pakartoti visi anks
tesnieji Sovietų siekimai:

išjungti Vokietiją iš vakarų 
ir paversti ją neutralia; laimė
ti pripažinimą raud. Kinijai; 
priimti Eisenhowerio oro kon
trolę tik po to, kai jau bus 
“baigtas nusiginklavimas",

kuri Sovietai vykdys be kon
trolės. Vakariečiai nusigink- 

. luos, o tuo metu Sovietai —kas 
nežino, kaip jie susitarimus 
vykdo.

kant kariuomenės po pusantro 
milijono, Anglijai ir Prancūzi
jai po 650,000. Tuo pačiu metu 
turi būti siaurinama ir ginklų 
pramonė. Toliau turi būti su
daryta tarptautinė kontrolė, 
kuri tikrintų uostus, aerodro
mus, geležinkelius, ginklavimo 
fabrikus. Vokietijos teritorijoje 
turi būti pašalinti visokį atomi
niai ginklai. Turi būti sudaryta 
“ribotoji zona", i kurią Įeitų ry
tinė ir vakarinė Vokietijos.

Amerika, Anglija, Prancūzi
ja, Sovietai susitars, kiek ka
riuomenės laikyti tokioje zo
noje. Taip pat šaukiama konfe
rencija, kuri syarstvs kariuo
menės apribojimą kom. Kini
jai.

Toje konferencie kom. Kini
ja dalyvauja kaip pilnateisis 
narys.

Kai bus sustiprintas pasiti
kėjimas tarp atskirų šalių, 

galės būti svarstomas oro 
kontrolės įvedimas,

ypačiai vartojamas fotogra
favimas iš oro tai kontrolei 
vykdyti.

Nors spaudoje pareikšta su
sidomėjimo, bet Amerikos spe
cialistai žiūri santūriai. Jie tu
ri gi matyti, kad Sovietai Čia 
nekalba apie atomini nusigink
lavimą ir tariamai priima Ei-

pla-
Bulganino ir Chruščiovo vizitą, 
nes juo Sovietai naudosis kaip 
įrodymu, kad Anglijos vyriau
sybė pripažįsta sovietų režiųia 
satelitiniuose kraštuose. ‘ —■

Konservatorių partijos deši
nysis sparnas pasipiktinęs su
manymu, kad karalienė turi 
pasimatyti su “tais dviėfp 
žmogžudžiais”. ;*

• Stalinas nušovė pats save 
antrąją žmoną Nadią Alehrije- 
vą, 1932. Taip dabar viešai a& 
kinama. Anksčiau buvo tvirti
nama. kad ji pati nusižudžiusi?

ANGLAI NENORI BUDELIO IR JONO ŽIAURIOJO
Sovietų saugumo šefas Iva

nas Serovas, atvyko į Londoną 
paruošti saugumo savo bosam 
Bulganinui ir Chruščiovui, ku
rie čia atkeliaus balandžio 18.

Serovas buvo sutiktas anglų 
spaudos nelauktai nepalankiai. 
Kaip rašo NYT. net kairusis 
Daily Mirdor ir dešinusis Daily 
Telegraph siūlė gen. Serovui 
keliauti namo ir ten sau liktis. 
Serovas tikrai išvyko anksčiau, 
negu buvo planavęs. Bet jis 
dar grįšiąs. IŠ anglų jis išside
rėjo, kad Maskvos bosus sau
gotų bent 14 sovietinių agen
tų, o buvo reikalavęs jų 60.

Amerikiečių NYT stebisi, ko
dėl taip angiai nusistatę prieš 
Serovą.

Į tokį naivų nusistebėjimą 
atsako prancūzų dienraštis Le 
Monde, prieš tai dar pripažin
damas, kad Serovas tikrai buvo 
priverstas sėsti į lėktuvą ir iš
sinešdinti. Mini, kad tikrai

anglai priėmė Serovą su pa
sityčiojimu. Kasdien Londono

Nes jis suteptas pabaltiečių 
krauju

nepripažino, o prezidentas Ei- 
senhoweris 1954 birželio 14, tų 
deportacijų metinėse, yra pa
reiškęs simpatijas nukentėju
siom tautom.

Priminė laikraštis taip pat 
kad pabaltiečių tremtinių bei 
emigrantų yra gausu Jungt. 
Valstybėse. Kanadoje, pietų 
Amerikoje. Australijoje, o Eu
ropoje daugiausia jų yra 
Anglijoje — apie 25,000. Tarp 
emigrantų — rašo laikraštis— 
yra didelis kiekis žurnalistu, 
profesorių, intelektualų, kurie 
yra pajėgūs varyti propagandą 
tame krašte, kuriame jie gyve
na.

Vakarų opinija yra palanki 
jų argumentam, juo labiau, 
kad sovietinė valdžia jokių ke
leivių ii vakaru neįsileidžia į 
Baltijos valstybes.

Primines, kad vienu tik lie-

sis kuklios dvasios, šitas žmo
gus sakėsi žurnalistam, kad tu
rėjusi įvykti klaida dėl jo as
mens. "Matote, ponai, kalbėjo 
jis žurnalistam, — argi aš esu 
Ivano Žiauriojo pavidalo?". 
Bet jo pareiškimas, sako "Le 
Monde", neįtikino kritikų.

Anglui rodės, kad sovietinis 
aukštasis pareigūnas kišasi į 
anglų reikalus. Ar anglų poli
cija yra nebepajėgi apsaugoti 
Bulganino ir Chruščiovo?

O dar labiau stūmė nuo Sie- 
rovo je elgesys, nors praėjo 
nuo jo penkiolika metu. Tai jo 
operacijos oriai pabaltiečius 
(paskui 1941 rudeni jis taio 
pat "evakuavo" vokiečius ii 
pavelgio).

1940 birželio mėn. Serovas tuvių Chicagoje esą daugiau 
suplanavo išvežti Lietuvos. I.at- 
vijos, Estijos “nepatikimą ele
mentą”. nors tuo metu tarp jų 
ir Sovietų Sąjungos veikė tar
pusavio pagalbos sutartis ...

Laikraštis plačiai pasakojo, 
kaip Baltijos kraštai buvo užim
ti, kaip juose Serovas vykdė 
masines deportacijas. Primena,

simpatijas. o ne Edeno, rodyty msHeudinę*. Dėdama* kad vakarų valstybės aneksijos

MALENKOVO TRIUKAI 
ANGLIJOJE

Malenkovas Anglijoje išpopu- 
. liarintas. Jis demonstratyviai 

pasitraukia iš savo sargu, įsi
maišo tarp darbininku, su jais 
sveikinasi, per vertėja teirau
jas šeimininkių apie ju virtu
vės reikalus, ima ant ranku ir 
bučiuoja vaikus; suorganizuota, 
kad darbininkės jam bučkius į
abu žandus dalytų. Jis pats da- loHtrsščiai skelbę, kad Serevo, 
liną šokoladą ir saldainius. Ma- šito “budelio" ir “Jono žiau- 
lenkovas elgiasi Anglijoje taip riejo", buvimas įžeidžia anglę 
kaip Bulganinas ir Chruščiovas gerbf- Sovietinio saugumo še- 
Azijoje. Jam svarbu laimėti faa •risHai Mukę, kad nogėsi 
masės

kaip jų sostinėje Vilniuje, kad 
jie leidžia apie septyniasdešimt 
periodinių leidinių, autorius 
teigia, kad jie buvo pasirengė 
“priimti” gen. Serovą. Esą iš
lipdamas iš lėktuvo Londone. 
Sovietų saugumo šefas tade 
Hm tikrą vizitinę kortelę drau
gų, kuriuos jis buvo vizitavęs 
1941 birželio mėn.

.......  e
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Vokietijoje.

nanam — estui ir lai
išskyrus trečią narį

iš ’M. Gelžinio 
me -skelbiamo

Esą Gerutis.

Tokiai
♦aktu rii

- 'Naujienose kovo 24 M. 
žinis straipsny “Žiurkių 
džiotoias?” rašo jau ne
apie V. Rašte n 
tuo žiurkių m 
daugiau apie dr 
Gerutis vra bir

nes jis yra Vilko atstovas.
Sumini Gelžinis ir antra dr.

Geročio žygi, ivvkdytą š. m. 
sausio 27—29 ryšium su “Bal-

rybos pt 
mas ir 
tarnybos

“Pasitai- 
Paskiau

OAUININKAS

Kon&feftių itetkalų nūniste- 
riai tarėsi Berlyne, “Reino ope
racija” * buvo atidėliojama. 
Chochlovąs su savo dviem sėl> 
rais turėjo laukti, ^et jau va
sario mėnesi atėjo Įsakymas 
“vykdyti”. Toliau pats Choch- 
lovas pasakoja:

Me* ^vko^e »š Vienos kiek
vienas k’tah keliais. Manasis 
kelias ėio iš Austrijos pro Ita- 
fija, Šveicariją Į Vokietiją. Ziu- 
nche susitikau su savo agen
tais, atvykusiais tiesiog. Vasa
rio 15 pasiunčiau Weberi to
liau Į Frankfurtą Vokietijoje.

' atsiųstas jūsų nužudyti... P* 
Šakojau jam visą eilę smulk
menų, kąd fl^atytų, jog žinau 
ąpe j| viską b nemeluoju. Pa- 
minėjau jo juodą limuzinąir 
net jo numeri pasakiau. Pasa- 

P*®* tojau smulkmenas, kaip ii mė- 
gino anksčiau pagrobti. Smulk
menas, kuriąs pasakojo mūsų 
agentas, , laimingai pasprukęs, 
kai jo k»ti trys draugai buvo 
suimti. Bet ar jis manim tiki? 
Ką dar galėčiau jam pasakyti, 
kad jis patikėtų?

Okolovičius nežymiai šypso
josi ir ramiai atsakė: 
ko ir tokių dalykų”, 
jam tariau:

"Georgi Sergejev.ič.
rite man »adėti. Aš iūsu nužu
dyti nenaliu. Aš turiu žmoną 
ir kūdiki Maskvoje. Turime su-

\ Apie ketvirtą Valandą po j ' 
tų išsivadavau iš \Veberio 
draugystes ir parėjau į savo 
kambarį. Buvau manės sųsirąs- 
ti Okolovičių vasario 20.. Bet 
Weberio nervingumas mane 
vertė skubėti.

Man buvo pažįstami Okolovi- 
čiaus įpročiai iš raportu. žino
jau, kad jis pareina namo anie 
pusiau septintą valanda. Dau
gelio butų namai, kur gyveno 
Okolovičius, užrakinami nuo 
sentintos. Reikia turėti arba 
raktą arba paskambinti. Bet 
tarp pusės septynių ir septy-

nąyąu visus pi.nnvs, paskui j 
Lausana. kur ^abtriej -^^rtCelj 
su slaptais dokumentais.

Vakario 17 traukinai n’iyv- 
kau i Frankfurtą, kur įnane 
stotyje sutiko VVeberis.

K?t*» d*cna su Wev'°riu an- 
lankėmn nw<t. kuriuose gy
veno Okolovičius. Nuėjome 
taip nat iki biuro, kur jis di”- 
bo. Weberis stengėsi paslėnti 
savo nervingumą no arogan
tišku elgesiu, tardamas, kad 
visas reikalas atrodąs labai 
paprastas. Sakiau jam. kad tū-

$100,000 CHALLENGE
Spccn bes def’sittty 43eovered the ewu» ccd mef-.cl •? prė- 

vcn?ii:3*. dctocricj md conoeHrg Ccrebra! Fclsy «-*4 Mcrisl Vefi- 
c’occy fri t!: čir c-riy stoties. S1CC.039 5s affercd te e.iyer.e who eaa 
disprc.e Kits te ritė TrJs tccimiąao is mw re -Htiple. Hq$*y 
illt'snr’ei—end esi- to ctply—beoi jo s n: t.-t j ess cffceri.’ėly
trcet their eww feoM-s—: r» rtct’ters tw! erccacstfre mečete
w>o con pu/—f re s to th-je rito csrsat p*v. Bvcry boro sSoaM 
kovė this bes!-. O.-Cer Ir airy f-ren ;he di^e.-etsce Pervedi 
hce.'th hoppiecss er a l:fe ei rorrete 'er ysar bs’iv.

If va* de net have • sęcoomh* ttamseh, wrft» ct for COLD CAN
CER FACTS—rita mari MMriRf, fatlaol, tolly decemeated. 4S povo 
plisnyopMs ezpesa of caecer and rito bovrifptof molis that oh«o 
faHow wroo* lieatmeet, avar writteo. 2S coets o copy.

Compenotlon, r»luab!e prlzrc and 
an exa-nse-trer trtp to Dcnvcr arr 
Orine slfen ttie IS okteit pcople In 
thr wr>rM by SPSARS In eonnre- 
tlon wlth Ha Longevity R'*searrh 
Frolcrt no» nn^rr wa>. Wr want 
namri <»f all penim over 1H yrars.

siek 
lifo.

VOKIETIJOJE ATSTOVYBĖS PATARĖJAS
SPAUDA

(3)

(4)

(8)

“Tai 
jis

tuo pat keliu vasario 19. Vasa
rio 15 ir aš pats traukiniu iš
vykau iš Ziuricho. Pirma

it is often a combination of the 
disease from which it stemmed 
and its own malignant pathology.

rime laukti dar Kukowit- 
schiaus. o paskui

turime dar sulaukti - žudomo 
jo ginklo iš Vienos.

V. 5f. ANDRIANOV . Leningra
do srities kom. partijos vadas. 
Malenkovo draugas, yra kaž
kur dingės.

Čmmt Mosi Oftca Appeor?
Cancer is no rcspcctcr of per

sona. It atiteks the old and tha 
young, the mato and the. lemais. 
We are constantly treating can
cer in humans of all types and 
ages, from tiny bab'cs to ncar 
ecntcnarinns. Of tho hundreds of 
cases v'c have treated, only about 
one cancer out of every 25 was 

i on the (nitride of the body. The 
! oihers v.crc rome p'ncc inside, 
! amt mnstly in Vitai urgans or

one cause. Regandless of their 
type, they appear to have three 
or more causes. These we have 
found to be: 
(D

en- ; laflomatatory Diseeses
The “itis” discascs whkh most 

frcouently pass from mild or in- 
flammatory functional aihnents 
to chronic and p r. thological 
stages ending in cancer are those 
that affcct the stomach, colon, 
iiver, splccn, lungs, breasta, 
mouth, throat, bones, lymphatfc 
glnnds, malė and female rcpro- 
duciive organs, biadder, prostate, 
kidneys, and skin. The best sray 
to insu.-c agąinst uliimntely hav- 
ing cancer in the? e and othcr

It receivcs itr. natnc from ita lo- i
cation. mnlljfnancy »rd type of Į W^«l Conct Cancer?
tinmic involved. Scmc types jfrow,! Wh51e othėra have syarehcJ for 
some c:»t or destroy th-' tLsmr?., .,f
Soine canccrs are a combination I s'dc the beriy, v.,; he.ve soug’it ti:c 
of the two tyri ‘ ‘ .
(iefined bloorl voF.rels: in oihe-.s 
the blond filis the ti.’sucs, likę 
watcr in a sponge. Some are cn-1

“* closcd in a tovgh tisme capsn'c; ' 
othcrs are intermingicd v.ith the ! 
ccBs of vital orgnns, bones, | 
neneš, moneks or othcr tiss ics.«

kovo 24 M. Gel- 
me- 
tiek

in con* jinntion ■ niritgnancy-
i Ginče hcr.lth fs the mesi pre- 

«-f a:I tlnnrs, nrd s’nee joj 
have būt one life and one body, 
p;vt et and preserve them cen- 

! star.tly thrėuch natom! means.
i »'or farther mrorrcatioi, sre 
: yo«:r local chiropraetor and Wille 
‘Spears c'hirsprsc'tc HoapLaL 
iPenvi-r, Coh»» for 72 pages ef 
• l’roof of Chiropractic nesalta - 
. free. And trcrid «.« aamea o. 
į ūricnJa >cu want te have oor *»*• 
I oratore.—Adv.

EISKNIIOVVEKIS sm Meksikos prezidentu Adolfo 
(kairėje) ir Kanados ininisieriu -pirmininku Louis 

“Keruju kaimynų” konferencijoje, kuri jvyko VVhite 
Springs. IV. V.

KUNIGAS IŠ VAKARŲ LAN KĖŠI VILNIUJE
ir kad tts lankęsis Vilniuje.

“Pravda” dar paskelbė, kad 
Sovietų Sąjungos min. pirm, 
pavaduotojas Mikojanas pri
ėmė prof. Redinga pasikalbėti. 
Pasikalbėjimas trukęs daugiau 
kaip valandą. Apie pasikalbėji-

Michailovas Įtikinėja, kad 
religija turi laisvę, 

pagalbą šaukiasi ir Austrijos 
kuri pasikvietė Mask

va Į svečius.
saugumo generolo 
Berlyne leidžiamas 

“Už sugrįžimą į Tėvy
nę”. Nr. 16 mėgina įtikinti, kad 
Sovietuose nesanti persekioja
ma religija. Aprašant Kalėdų 

Lietuvoje lapely buvo 
kad per jas “bažny- 

buvo šventiškai papuoštos 
—. visur vainikai, žalumynai, 
gyvos gėlės ... Kalėdinėse pa
maldose dalyvavo ir daug ku- 

grįžusių šiais metais iš 
•migracijos” (kokios emigra
cijos: ar iš Sibiro?).

Įšventintas vysk, 
ir P. Maželis

jau ne 
kurį vadina 

medžiotoju, bet 
. A. Gerutį. Dr.

yra buvęs atstovvbės 
Šveicarijoje, dabar 

Lozoraičio atstovas 
Kokius veiksmus 

atlieka, aiškėja 
straipsnio ir ja- 
Gėručio laiško.

Gerutis, kaip atstovybės 
1955 rugpjūčio 16 

kreipėsi i Baltu Tarybos 
narius, kad i tos ta- 

kviečia- 
lietuviu diplomatinės 
atstovas". Tokis raš- 

u Tarvbos
estui ir latviui.

— lietu-

jis yra Vliko atstovas.

27—29 ryšium su “Bal- 
tvokiečiu- 

draugijosj suvažia- 
Lueneburge. To suvažin- 

dr. Gerutis lankė

sudaryti nrieš ben- 
rinkimus 1956 

tam tautininku, so- 
ir liau^’ninlcj.

reikalais ir su tokie 
rūpinasi atstovas Gero- 

Lietirvo? iždo li-

atlaikė pamaldas Vilniaus - Ra
polo bažnyčioje ir Telšių ka
tedroje, o apie 10.000 tikinčių
jų dalyvavę pamaldose Kauno 
įgulos bažnyčioje, kur jas lai
kęs Kauno arkivyskupijos val
dytojas J. Stankevičius. Vil
niaus Aušros vartų šv. Teresės mo turinį nieko nepaskelbta, 
bažnyčioje, kur susirinkę dau
giau kaip 2,000 tikinčiųjų, mi
šias atlaikęs Grąžo universiteto 
teologijos fakulteto dekanas 
prof. M. Redingas, kuris “šiuo 
metu vieši Tarybų Sąjungoje, 
pakviestas Religinių Kultų Ta
rybos prie TSRS Ministerių 
Tarybos pirmininko Polians- 
kio.”

Taigi Sovietų saugumo lape
lis pranešė, kad

tas prof. Redingas esąs pa
kviestas iš vakarų i Sovietus

Eltos Informacijos ta pro°a 
duoda žinių apie pati prof. M. 
Redinga. Esą Marselis Redin- 
gas kilimo liuksemburgietis. 
Profesoriavo Tiubingene, para
šė oenkiu tomų moralinės teo
logijos vadova. Nuo 1952 pa
kviestas Į Grąžą.

Jis daugiausia domisi ateiz
mo klausimu.

Tuo reikalu jis diskutavęs su 
prancūzu ateistu egzistencialis
tu Sartre ir išleidęs veikalą

Lietuvių kunigaikščiu apjungti 
rytiniu slavų kraštai jų pačių 
kalbomis buvo dažniausiai va
dinami Litovskaia Ru*. o in 
kalba ruski j jazyk. Pavadini
mas Bielorussija buvo kai ka
da neoficialiai vartojamas jau 
XIV a. ir taikomas Lietuvos 
šiaurinėms bei rytinėms pro- 
vinciioms. Pripeties baseine 
esančios žemės gavo kitą neo
ficialu vardą — Černaia Rus'. 
Iš Baltosios ir Juodosios Rus’ 
susidarė XVIII a. gale etnofra- 
finis vienetas, kuri vadiname 
lietuviškai Gudija (šis vardas 
lietuvių vartojamas gal nuo go
tu trumpalaikio viešpatavimo, 
kuomet lietuvių pietiniai kai
mynai slavai buvo virte gotų 
kolonijomis), lot. Alba Russia,

“Politinis ateizmas ir mark
sizmas”. O Grąže savo Įveda
mąją naskaita skaitės anie “To
ma Akvinietį ir Karolį Mark
są”.

Savo pažiūrom dėl taktikos 
su komunistais Redingas arti
mas “Russicum” instituto Ro
moje direktoriui prof. Wate- 
riui. Kritikai prikišo jam, kad 
jis esąs perdaug “naiviai opti
mistiškas” dėl santykių su ko
munizmu. Kritikam atsakyda
mas, jis aiškino, kad

tikinčiųjų padėtis komunistų 
valdomuose kraštuose labai 
sunki ir. dėl to ar nevertėtų 
bent pamėginti savo brolių sun
kią padėti palengvinti už tai 
neatsižadant nė krislelio tikro
jo krikščionybės mokslo...

1955 pavasarį Sovietų atsto
vybė Vienoje jam įteikė kvie
timą Sovietų vyriausybės kvie
timą atvykti į Maskva. Redin
gas betgi pirma užsuko į Ro
mą, o tik paskiau priėmė kvie
timą ir išskrido 'lėktuvu į Mas
kvą. Ten jis pirmiausia buvo 
priimtas E. Polianskio. religi-

(Nukelta į 6’psl.)

mų nurys aar turi oun amaros.
Pasiryžau vykti pas Okolovi

čių tuojau pat. Nuvažiavau 
tramvajum iki artimiausios nuo 
jo namo stoties. Buvo jau po 
pusiauseptintos, kai jo namus 
pasiekiau. Temo. Dirstelėjau į 
penktą aukštą, kur buvo pagal 
mano žinias Okolovičiaus bu
tas. Langas buvo apšviestas. 
Žinojau, kad

man' liko tik 20—25 minu
tės mano planui Įvykdyti.

Turėjau stumtelti duris, už
bėgti laiptais, susirasti Okolo
vičiaus butą ir ten paskambin
ti.

Penktarųe aukšte nebuvo jo
kių parašų prie durų. Skamb
telėjau i pirmas pasitaikiusias 
duris. “Ar ponas Okolovičius?” 
paklausiau vienmarškinį vyrą, 
kuris man pravėrė duris. “Ne. 
ne,” atsakė jis ir parodė į gre
timas duris. Vėl paskambinau 
ir pamačiau prieš save Okolo
vičių. Jis atrodė senesnis, nei 
ji rodė mano turimos fotografi
jos. Jo veidas buvo išdžiūvęs 
ir išvagotas. Jis nešiojo gels
vus akinius.

Mėginau būti ramus. Bet žo
džiai man veržėsi, nes turėjau 
greitai pasiaiškinti taip, kad 
jis manim patikėtų.

“Aš jus pažįstu. Georgi Ser- 
gejevič. sakiau jam, esu čia

rasti kokią galimybę, kad ma
no uždavinys nepasisektų ir 
būtu sukliudytas taio, idant 
Maskva nieko neįtartų. Tada 
aš galėsiu grįžti pas savo šei
mą .

“Ką — grįžti neįvykdžius 
uždavinio?” sušuko Okolovi
čius, “laikau tai negalimu daik
tu”.

“Tokiu atveju turite man 
padėti išgelbėti mano žmoną ir 
kūdikį Maskvoje”.

Okolovičius atsiduso, 
labai sunku”, palengva 
kalbėjo. “Gal ir galėtume jūsų 
šeimą išgelbėti, jeigu turėtume 
užtenkamai laiko. Jeigu ji bū
tų rytų Vokietijoje, galėtume 
tuojau imtis darbo. Bet į Mask
vą įsigauti ir iš ten paimti— 
tam laikas per trumpas”. Pas
kui patylėjęs kalbėjo: “Jūs gal 
būt čia atvykote su perdideliu 
tikėjimu — bet tai legenda, 
kurią sugalvojo pats MGB. Ga
lima daug padaryti, bet nesa
me visagaliai. Ir aš pakartoju:

netikiu, kad galėtumėt jūs 
grįžti į Maskvą. Kad ir kažin 
ką mes surengtume, jie ten 
įtars įus ir galbūt nužudys.”

Paskui jis pridėjo: “O ką 
jūs galvotumėte, jei šauktu- 
mės į pagalbą vakarines- galy
bes ?”

“Nežinau”, atsakiau, “gal

daugiau nieko ir nelieka”.
“Į kuriuos mėginsime ?” 

klausė jis toliau; “Į anglus ar 
amerikiečius?”

“Galima Į abejus. Tik pačio
je pradžioje į reikalą netrau
kite manęs. Bent neminėkite .*■ 
mano pavardės”.

“Aš ir pats nežinau jūsų pa
vardės”, priminė Okolovičius.

Mano pirmas susitikimas su 
vąkarų-saugumo žmonėm buvo 
trumpas.

Jie • manęs ramiai klausė. 
Patys pasakė labai nedaug. 
Papasakojau jiem kelias smul
kmenas apie save ir MGB. Jiem 
sakiau, kad man svarbiausias 
reikalas išgelbėti mano šeimą. 
Sumečiau galimybę: Okolovi
čius turi išvykti kur nors, ir 
tokiu būdu negalėdamas įvyk
dyti uždavinio grįšiu į Maskvą.

Kai mes grįžome, Okolovi
čius nebuvo optimistas. “O jei
gu nepasiseks šeimos išgauti. 
Nikolai Evgenijevič”, kalbėjo 
jis, “ir jei jus negalėsite atgal 
į Maskvą?” “Tai būtų taip bai
su, kad aš negaliu apie tai ir 
pagalvoti”, atsakiau, ”Mes tu
rime surasti išeitį”, (b.d.išoriam Saliui bei Skardžiui, 

kurie ... trėmimų dienom, sa
ko Narkeliūnaitė. buvo įtrauk
ti i išvežamųjų sąrašus.

Iš kortelių, kurios yra prie 
kiekvienos knygos, matyti, 
kiek jos vartojamos. Prie poli
tinių knygų apie Lietuva esą 
apstu pavardžių, kas jomis 
naudojosi. “Ir tarnautojai nė 
kiek nesistebi, jei tokios kny
gos prašai. Bet reikėjo matvti 
bibliotekininkės veido išraišką, 
kai anądien ia paprašiau to 
mažyčio Fusiškai - lietuviško 
žodynėlio. Nors žodvnų papras
tai neleidžiama išsinešti, bet 
bibliotekininkė šį žodynėlį pa
skolino net visai savaitei tar-

' naarnar-“3iri. turbūt^ vienintelė—viduramž. vok. Weizzen-Reuz- 
visose Tautose tokia, kuriai jo 
prireikė”.

GUDIJOS VARDAS 
IR PLOTAS

Aiduose 1956 Nr. 3 dr. Kazio 
Pakšto str. “Gudijos santykis 
su Lietuva" yra įdomiu žinių 
apie Gudijos vardą ir pirmykš
tį plota.

Esą XIII amžiaus eigoje Lie
tuva pradėjo apiungti gudų že
mes. Vytauto laikais XV a. 
pradžioje “pirmą kirti istori
joje visos būsimos Gr.liios že
mės atsidūrė po viena vėliava ..

zen, lenk. Bialorus. rus. Bielo- 
russija.

“Vytautinis Lietuvos plotas 
apėmė apie 900,000 kv. km.: iš 
ju apie 250.000 kv. km. galėtų 
būti laikomi besiformuojančios 
gudų tautos etnografine žeme. 
Kiek čia tuo metu buvo gyven
toju — neįmanoma apskaičiuo
ti. Tačiau Vytauto laikais jų 
tankumas buvo dar labai men
kas ir gudu žemėse gal dar ne
siekė dvieju gyventoju viena
me km. Tad gudų tuomet bu
vo arti 500.000.”

AS KNYGAS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

kovo 27 S. Nnikclj'- 
m~akoi.T-'» nolunklvo J

bihlio’c’o. Jure krr " i 
apie Lietuva. Kis buvo iš- 

tresnlvū* rr prieš kar”.. o 
pat ir kai kas iš dabrrii-

ir anglu—lietuviu kaL 
žodreai. Tiro iu vra ma

žne’v- 
Maskvme 1741.

jis buvo 
Lietuvoje per pirma 

Joje dėkojama 
ir profe-

CEV i KSTIIER. Alhum* karink vmfcn.
Mn^hingtonc aiMiiim AIMnvn Rkimi nMrnfo knmMjai. kad Ean*- 
p*i ghiti atominiai ginklai luri (MrlCn rHkCmrn.

Cancer Sufferers Finding New 
HopeThrough Recent Discoveries

Happy results on thousands of cancer patients treated 
at the Spears Chiropractic Sanitarium and Hospital, Den- 
ver, Colo., indicate that we have found the major causes 
of cancer. And, the new 2,150-bed cancer unit now under 
construction will probably make this the largest private 
hospital and cancer center in the ‘ 

" worid. Well-authenticated liter- 
ature explaining our researeh 
findings and results in cancer, 
arthritis and rheumatism, polio, 
multiple sclerosis, cerebral palšy, 
heart and other diseases is youn 
for the asking. We believe the 
Public is entitled to know the 
great skridęs we have made boto 
in our researeh and t

1 of the problem as well as other 
1 diseases.

T«» Ferfecferi
For many years, scientists all 

over the worra have been desper- 
ately searching for a sūnple diag- 
nostic tęst by which cancer ana 
predispositions to cancer could 
be easily deteeted. The search 
elseevhere is štili going on. Bot 
Spears has perfected probaHy 
the most accurate tęst yet dis- 
covered—one that has scored in 
more than 10JX)0 examinations a 
99$r succcss record in yrades 3 
and 4 cancer. 97% in grades 1 
and 2, and 94.6% in graoc O and 
non-cancerous cases. It is, how- 
ever, only one of the Severai 
highly-developed methods of di- 
agnosinp used at Spears.
What Is Cancer

Cancer may be a malięnant 
JCrowth or an eatin* ore, inside 
or outside the body, in which na- 
ture has lošt control of grou th, 
repair and other body funetions.

(2)

Interference with nerve sup- 
ply to the area affectcd; 
Body wastes — poisons — re- 
sulting from poor elimination 
from one or more of the 
eliminative organs;
Wrong foods and food com- 
binations, which cause vita- 
min imbalances and over- 
stimulate the growth of can
cer cells;
Trauma—injuries or irrita- 
tion of tissue cells;

ing from some hormone- 
forming glands manufactur- 
ing too much and others too 
little of their natūrai secre- 
tions;

(6) Enzyme imbalances, result- 
ing from Chemical altcrations 
in digestive juices, and body 
metabolism;

(7) Imbalances of vital combina- 
tions betiveen hormones, u. 
žymes and vitamins, result- I 
ing from Chemical alterations 
in these substances.
Pathogens and maiignins — ■ 
poisonous excretions thrown 1 
into the blood strcp.m from ' 
the diseases nrogreseing in- i 
to cancer ana the fJrst and ' 
succecding lesions of cancer i 
itself.

W!;ot Retcrioa Is Cancer 
To Othrr Diseases?

Wc have found that cancer is

Gertam Other Diseases
In certain organs it may be so 

much a part of other diseases 
that it is hardly recognizable as 
to type or pathology. Some can- 
cers are only recognizable *s 
such after thėy reach a death- 
produeing or terminai stage. This 
makes cancer prevention more 
important to the human race 
than cancer eure. It also indi- 
cates that the best way to han- 
dle cancer is to relieve cancer- 
producingdiseasesbefore-their----- —-
malignant stages are reached. 
Since every disease that can ul- 
timately end in cancer is cancer- 
ogenic, all such diseases should 
be recognized and treated accord- 
ingly, even in their eariieot 
stages. We now know what theoe 
diseases are.
Cancer BM FTOdact aff

scldcm a sep&rate ard d-sėr.ct; pails fa ta Savo s”ch dit.'azss re- 
,i ....v ,v. disease. It is ’.i-unily ti;e cr.d iicvvd by chirnprad»c n-jcsRines
.; a eurse of canccr originntrng <wi-j pj-oduet o' et! cr a id i hefore O ry cr.n pccsib’y end in

....... ..... -    a !<•’-' ; hą/y, y.v? have soug’it the 0;.'en 'flaa.&Acs i.. ' ’ ‘ 
of the two types. Soree have wcl!-, cause inside the bedv. Whi!? !with other di«cr.r,\ 
’*............................................“.......oihers eontended that some gerro Į p^bTcn, in diagi’o.’ing carlv can-Į •

or irriUaVor was probably Ccr fres in fnc dif^cultv in d?«- - ’
fank. ve felt that db lurbcd beoy | cro-ering where wtrrn other ’ 
fnnetions wore generally to i pnthological cr canceregerir con- 
hl.-’no. One o«* »hc most impor- cnel and cancer begins,
tant of our diacoveres v.ns that The discc«cs tvhlch ofren finaūy 
canccrs do not result from any ,nd in cancer rre vsi -'ūy of the 

* inflam’notory or ”iUs’’ ty p*4; Al-
• Utcugh cancer is tb.ought by 
' mrtny to be n sena-r/e and dis- 
i tinct morlndity, bring t.;** cn.l 
. pr niuct of leys virulcn*. ar r.mug- 
i norit conditit-ns w have found
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nuo bado, veikė ir čia. Gerąs-^^ 
darbas geru ir atmokamai, .
Bet kaip bus apmokėtas žmgi^^^ 
nis tų, kurie J. Jančį bolševi^.' 
kam buvo įdavę? Sakoma, nie-.

m . veltui nepraeina.

Grandinės prie gimtos žemės
Kiek kita istorija yra^»^^ 

dviem belgų karininkais, 
taip pat buvo bolševiku nelj^^JI 
vėie. o paskui iš ios pal«fet»^-^ 
tai Rampelbergas (34 metųjJr-’^ 
Blomertas (42 metų).

Ta "žmona" dar ne 
mano žmona

Galima suprasti, dėl ko3$fej 
vietai, sužinoję anie Il’n^jĮ^ 
pabėgima, nori jį susigrąžftgjį-l 
Tam reikalui jie jau bu«<r^^ 
gavę leidimą pasimatvtt^stt ” 
Hinskiu. Tačiau vokiečiai būvio 
pastate griežtas sąlvgas:

pasikalbėjimas galėto vricri 
tik vokiečių atstovu akivaizdoj 
pasikalbėjimo turinvs turė:o 
būti verčiamas į vokiečių kalbą 
ir nevalia buvo grasyti.

Hinskis grįžti nesutiko. Ne
paveikė ir “žmonos laiškas”, 
kurį bolševikai skubiai oro naš
tų pristatė. Ilinskis, ta laišką 
perskaitęs, pareiškė, kad jisį 
dar nėra vedęs ir “žmonos” 
kvietimą grįžti atmetąs be rū
pesčio. Be to, iš rašto stiliaus 
jam paaiškėję, kad laiškas re
daguotas trečiojo asmens, nes 
jo buvusi draugė nepajėgianti 
taip puikiai apvaldyti kalbą.

Hinskis dabar gyvena vie
nam mažam kambary, ruošiasi 
emigruoti į JAV ir yra nuola
tos saugomas vieno sargybimo. 
Bijoma, kad Vokietijos rvtinės 
zonos komunistų agentai jo 
nepagrobtų. Jau du kartu bu
vo atvykę nepažįstami asme
nys, kurie norėjo su Hinskiu 
pasikalbėti, tačiau iš akcento 
buvo greitai atpažinti vokiečiai 
iš Sovietu zonos ir prie Hins- 
kio neprileisti.

O mus ar-leisite9
Sovietu pasiuntinvs Bonnnie 

įniršęs dėl nesėkmės su Hins- 
kiu, pareikalavo Vokietiios vy
riausybe leisti bolševikam lan
kytis Valkos stovykloje, kad..

■T FRAHCISCAN FATHERS špagoje
buvo rašyta, kad laisvąjį pa
saulį pasiekė leitenantas J. 
Jančys, kitados švedų išduotas 
bolševikam. Smulkesnių žinių, 
kaip jis išsivadavo iš nelaisvės 
ir pasiekė Vakarus, nebuvo. 
Dabar visą tą istoriją aprašo 
vokiečių laikraštis “Der Heim- 
kehrer” (Pargrįžėlis namo).

Kovotojas su bolševizmu
Vyr. leitenantas J. Jančys 

karo pabaigoje buvo įsijungęs 
į kovą su bolševikais; kovojo 
drauge su .vokiečiais. Karui 
baigiantis jam pavyko motori
niu laiveliu perplaukti Baltiia 
ir pasiekti Švediją; jis gelbėiosi 
nuo bolševikų nelaisvės. Bet, 
pasirodo, pas švedus jis patekę 
•į naujas pinkles, švedai visus 
karius pabaltiečius 1946 me
tais gėdingai išdavė bolševi
kam. Išduotųjų tarpe buvo ir 
Įeita. J. Jančys. Jis buvo nu
teistas ir nutremtas Sibiran, 
kur perėjo daugelį vergų sto
vyklų. Paskutinė buvo Sverd- 
lovsk, prie Uralo, kur savo 
metu bolševiku buvo sušaudy
ta visa caro Nikaloiaus n šei
ma ir pats caras. Iš Sverdlovs- 
ko stovyklos J. Jančvs pasiekė 
vakarų Vokietija. Vieno iš jų 
likimas taip pat surištas su 
Lietuva — jis buvo partizanų 
Lietuvos miškuose. Bet pradė
kime tą istoriją nuo pradžios.

Kai tie du belgai karininkai 
per Vokietiją pasiekė pasaliau 
savo gimtąją žemę — Belgijos 
sieną, jie pamatė, kad prie sie
nos jų laukė belgų policija 
su..-, grandinėmis. Kam jos?
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Brooklyn. N. Y. _________  $6.50
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Idėjos ir kraujas neina veltui
savo divizijas ir metė jas į Al- 
žirą gaisro krauju gesinti.

Bet į Amerikos susirūpini
mą, kad bus silpninamas sau
gumas, Islandijos parlamente 
iš anksto buvo aiškinama, kad 
pernai liepos mėnesį Ženevoje 
Amerika pradėjo ieškoti susi
pratimo su Maskva, pradėjo 
ieškoti būdų šaltajam karui pa
naikinti ir santykiam atleisti. 
Islandija pratęsia tas pastan
gas, panaikindama bazes. Ji pa
ti laimės tokiu būdu Sovietų 
palankumą. Išvada logiška: jei 
didžiosios valstybės ieško su 
Maskva sugyvenimo, tai juo 
labiau turi skubėti mažosios... 
Mesta sėkla nenuėjo veltui. 
Jos vaisiai tik parodo, ar ta 
sėkla buvo sveika.

Nusiginklavimo derybos jau 
trejus metus truko. Dabar Lon
done sustiprintos viltys... Nusi
ginklavimo idėja graži ir pa
traukli... Ir šiom dienom Vo
kietijos kancleris Adenaueris 
aliarmavo Ameriką ir Angliją, 
kad juo daugiau jie kalba Lon
done apie nusiginklavimą, juo 
sunkiau jam Vokietiją apgink
luoti. Mesta nusiginklavimo i- 
dėja nedingo — ji... apsunkino 
Vakarų saugumą.

Velykų dienom pasaulio įvy
kiuose džiaugsmo nebuvo daug. 
Daugiau susirūpinimo. Rūpes
čiu prašneko popiežiaus Pijaus 
XIT kalba, kurioje jis įspėjo 
tautų vadus, vedančius tautas 
savižudybės link

Jei už tautų likimą labiau
siai atsakomybę prisiėmė Ang
lija ir Amerika, tai broliai Al- 
sopai (NYKT) mini, jog anglų 
susirūpinimas virto veik pesi
mizmu. Mini žymių anglų prasi- 
tarimus, kad dabar esanti pa
dėtis tokia kaip 1946 ar net 
1937”; kad tai esąs “blogiausias 
laikas iš visų paskutinių de
šimties metų”; kad “surasti 
išeitį viduriniuose rytuose toks 
degantis reikalas, jog tai ne 
dienų, o tiesiog valandų klau
simas”. Anglai mato, kad jų 
galybės pagrindai arabų kraš
tuose susvyravo. 0 tuo tarpu 
arabų tautos kyla ir kartoja 
laisvės, apsisprendimo šūkius. 
Tuos pačius šūkius, kuriuos 
Anglija, Amerika ir Sovietai 
pasirašė iškilmingai Atlanto, 
San Francisco ir kitose charto- 
se. Mesti šūkiai nenuėjo vel
tui. Sėkla išdygo ir verčia tuos, 
kurie ją buvo įbėrė.

Iš bolševikų nelaisvės grįžtan- 
tiem tuojau buvo aišku: jie lai
komi išdavikai, nes kovojo su 
bolševikais vokiečių eilėse. 
Vienas iš karininkų norėjo čia 
pat nusižudyti, bet vokiečių 
policija jį sulaikė. Ji belgų po
licijai neperdavė nė vieno grį
žusio, o priglaudė juos savo 
krašte. Vokiečiai geriau supra
to, kad kova su bolševizmu nė
ra joks nusikaltimas.

Motinos ilqesvs ir teismas
Gyvendami Vokietijoje tie 

du belgai sužinoto, kad yra iš
leistas amnestijos įstatymas 
tiem, kurie nusikaltę savam 
kraštui, kai dėjęsi su vokiečių 
kariuomene. Jiem būsią atleis
ta, nes sayo kaltę 
bolševikų nelaisvėje.
Jean Rampelbergas tam pati
kėjo. Jį graužė ir motinos pa
siilgimas. Jis grįžo Belgijon, 
bet pateko teisman ir gavo — 
dvejus metus kalėjimo ir pen- 
keriems metams jam atimtos 
piliečio teisės. Bet teismas taip 
pat nusprendė, kad tos baus
mės netaikys, jei per penke
rius metus nenusikals. Bent 
tiek dar teismas turėjo proto;

Kovo*oja$ Lietuvos miškuose

atkentėię
Charles

Teisme paaiškėjo, kad Ram
pelbergas buvo apsuptas bol
ševikų ties Liepoja. Iš to apsu
pimo, karui jau baigiantis, iis 
prasimušė į Lietuvą ir prisi
jungė prie partizanų. Trejus 
metus kovojo drauge su lietu
viais, kol 1949 mėtų sausio 
mėn., įvykus išdavimui, drauge 
su lietuvių partizanų grupe 
pateko į bolševikų nagus.

Maskvos sprendimas už akių 
tam belgui buvo praneštas be
sėdint Vilniaus kalėjime. Už 
“ginkluotą kontrevoliucijonie- 
rišką pasipriešinimą prieš Sov. 
S-gą” R. nubaudžiamas 25 me
tams priverčiamųjų darbų. 
Bausmę turėjo atlikti Kolymo- 
je, šiaurės Sibire. Po 6 metų 
kančių buvo atleistas ir prista
tytas į Maskvą, kur susitiko ki
tą belgą, jau minėtą Blom- 
marts, buvusį nuteistą 15 metu, 
bet dabar drauge paleista į 
laisvę. Iš Maskvos abu ir grįžo 
į Belgijos pasienį, kur jų lau
kė grandinės.

Sakykite, ar bolševikam ne
siseka? Bet kartais ir nepasise
ka, kaip štai su Viktoru Ilins- 
kiu.

Meškų dresiruotojas

Amerikoie susirūpinimo 
mažiau. Susirūpinimo ne

ne 
tik 

tuo, kad Anglija viena nuėjo 
derėtis su Maskva. Be Ameri-

Iš Maskvos pasklido po vaka
rus “netikri taikos partizanai”. 
Vienas iš jų atsidūrė Londone 
— Serovas, žudikas. Jis susi
laukė Londone pasipiktinimo. 
Kodėl? Prancūzų laikraštis pa
aiškino, kad su jo vardu susi
jęs Baltijos tremtinių krauias. 
Kraujas demaskavo melagingą 
“taikos partizaną” net tarp tų 
anglų, kurie, rodos, tesirūpina 
pirkimu — pardavimu.

Tas pats laikraštis iškėlė aik
štėn, kad tremtiniu iš rytu Eu- 

dėl Anglijos, Graikijos, Turki- rooos buvimas iškalbingai liu- 
jos nesantaikos. Saugumo juos- dija prieš žudikus, ir prieš iu 
tos viduryje taip pat atsiranda argumentus nutyla sovietiniai 
plyšiai— Prancūzija ištraukė argumentai.

kos ir Prancūzijos. Naujas rū
pestis Ameriką užgulė kaip tik 
Velykom — tai Islandijos par- 

■ lamento nutarimas iškraustvti 
Amerikos bazes iš Islandijos 
žemės. Tai smūgis ne tik Ame
rikos prestižui, bet visai Atlan
to saugumo juostai.* čia pažei
džiamas to saugumo šiaurinis 
sparnas, o dar nesugydytas ir 
nežinia, ar sugydyti pasiseks— 
rytinį sparną, kuris palaužtas
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VAKARI, BERLYNE prie sovietu sektoriaus, pradėjus griauti Stalino kulta, darbininkai pastatė 
plakatu, išreikšdami savo viltis, kad Vokietija bus sujungta.

Nesenai į Vokietiją pabėgo 
rusas Viktoras Hinskis, Mask- 
vos cirko artistas, meškų dre
siruotojas. Vokje&ai jąm leido 
pasilikti Vokietijoje ir apsigy- 
vendino Valkos stovykloje prie 
Niurnbergo.

Hinskis vra dalyvavęs Korė
jos kare, žino labai daug dalv- 
ku, kuriuos rusai iki šiol laikė 
griežtoje paslaptyje, ir turi B- 
bai gera atmintį. J’s ią« snėto 
amerikiečiams specialistams 
suteikti daug įdomių žinių.

Korėios karo metu sovietai 
tvirtino, kad iu daliniu Korėjo
je nesu. Tačiau llinski naliūrfi- 
jo, kad į šiaurės Korėia buvę 
pasiųsta sovietų kariai ir daly
vavo kare, persirengę kiniečių 
uniformomis. Jis pats buvęs 
kaip ryšininkas — radistas, so
vietu radaro ir oro laiwno ka
rinių dalinių Korėjoje. Tik kai 
Korėjoje buvo sudaryta karo 
paliaubų sutartis, tai rusų da
liniai 1953 m. liepos mėn. nak
čia iš 26 į 27 d. skubiausiu ke
liu buvo perkelti per Jalu upe 
i Kinija, o po kurio laiko į 
Sov. S-gą. x

Jis — kaio ir mūsų sūnus
Niekas iš Lietuvos negalėto 

J. Jančiui padėti. Viena, io šei
ma buvo pabėgusi. Jis apie tai 
nič nieko nežinojo. Per visą 
ta laiką nebuvo leista jam su 
namais susižinoti. Antra, iis 
buvo laikomas karo nusikaltė
lis. Sovietu Saiuncos išdavikas, 
o tokiem išsigelbėiimo nėra. 
Tačiau pagalba atėio iš kitur 
— iš Vokietijos, kuri skaudžiai 
išgyveno savo kariu kalinimą 
Sibire. Leit. J. Jančium susirū
pino geraširdė vokiečiu Kari 
Zotzmano šeima, gyvenanti 
Rodach miestelyje J» susirišo 
su J. Jančiu dar 1947 metais, 
rūpestingai slėnė io lietuviška 
kilme, reikalaudama it paleisti 
kaip vokieti — kaio ir mūsų 
sūnų. Tain įeit. J. Jančiui pa
vyko su kitais vokiečiu bebJ<?- 
viais pasiekti laisvąją Vokieti
ja

Coburge kur juos atvedė J. 
Janči patiko noT,cpl'‘no fabri
ko savininkė nonia Griesbarii. 
parsivežė ii savo mašina na*^*o 
ir suteikė 2 savaitėm prieglau
da. Tik čia J. JaniM s^lnč»’O. 
kad jo šeima iš Vokietiios yra 
išemigravusi i N. Zelandiją.

Kaio suprasti ta vokiečiu

galėtų laisvai pasikalbėti su
“savo piliečiais”. I tai atitinka
mi vokiečių pareigūnai jau at
sakė:

vokiečiai leis r-sam 
oabėgėliu stovvk’ose

je? Viena, tai kilnaus žmoniš
kumo aoraiška. Antra, garsas, 
kad savo metu lietuviai gelbėjo 
Karaliaučiaus srities vokiečius

joje, Įeinu sovietai voki*čiu 
pasiuntinvbės Maskvoje sto
vams leis lankytis Sovietu dar
bo verčių stovyklose kur dar 
yra vokiečių ...

Šis puikus vokiečiu 
mas — tai smūgis mazgote 
veidą sovietams. Tai navy^dn? 
kitiem, kaip reikia kalbėtis su 
bolševikais.
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Šventadieno popietis

ALDOUS HUXLEY

duktė. Aš ląn- 
mano 

man 
me- 

viens

linanti. Ne, nieko gero neišeis.
Labai dėkui, — ji karto- Pradėjęs aiškintis būtų save 

tik dar labiau pažeminęs. Taip, 
Jos net galėjo pamanyti, tuo 
tarini kai jis jas pasivijęs būtų 
pradėjęs stengtis vėl šnekėti, 
kad jis bėgo paskui norėdamas 
dar daugiau gauti. Jos galėjo 
įbrukti jam į ranką dar vieną 
svarą ir paskui dar greičiau at

buvo daktaro 
kiau gerą mokyklą iki 
tėvų mirties. Jie mirė 
beeinant šešioliktuosius 
tas, per keletą mėnesių
po kito. Tokiu būdu aš buvau 
priverstas dirbti nebaigęs mo
kyklos. Bet jūs matote, kad aš 
negaliu priimti jūsų pinigų. 
Ir tada dar elegantiškiau, dar 
asmeniškiau ir intymiškiau jis

jo. Baisiai nuraudęs Piteris 
purtė galvą.

— N-n... — jis pradėjo ir 
mėgino banknotą atgal jai grą
žinti. Bet ji tik dar labiau nusi-
šypsojo.

— Taip, taip, — ji aiškino. 
Prašau. Ir nelaukdama, kol jis 
daugiau ką pasakys, ji apsisu- sitolinti. Jis lydėjo jas akimis 
ko ir nusiskubino pas Užkimu- 
siąją, ėjo alėja tolyn, laikyda
ma ant saito užsispyrėli Pongo, 
dar tebelojantį ir heraldiškai 
išsitempusį.

— Jau viskas tvarkoj, — ji 
pasakojo savo draugei kartu su 
ja eidamos tolyn.

— Ar paėmė — klausė Už- 
kimusioji.

— Taip, taip, — ji atsakė. 
Paskui pakeisdama toną:

— Sakyk man, — ji tęsė,— 
apie ką mes kalbėjome, kai tas 
niekšas Šuva mums sutrukdė.

nuėjo jam dar ne žodžio neiš
tarus. Net ir jei būtų jas pasi
vijęs ir pradėjęs sakyti savo 
kalbą, visvien nieko nebūtų 
pasakęs. Pavyzdžiui, jis būtų 
turėjęs sakyti, kad jo tėvas 
buvo medikas, o ne daktaras 
(m buvo lengviau ištarti už d). 
Ir kai būtų reikėję joms pasa
kyti, kad jo tėvai mirė,) ang
liškai died — Piteriui neišta
riamos raidės, vert., būtų tu
rėjęs sakyti prapuolė, — kas 
būtų atrodę juokinga, lyg jis 
šposus krėstų. Ne, ne, teisybei 
akių neužriši. Jis paėmė pini
gus, ir jos nuėjo manydamos 
apie jį, kaip apie tam tikros 
rūšies gatvės valkatą, kuris 
lindo pavojun, kad gautų pini
gų. Jos niekuomet ir nesvajojo

tol, kol jos užėjo už kalniuko 
ir visai išnyko iš vaizdo. Ir jis 
atgal sugrįžo prie Serpentine. 
Vaizduotėje pervaidino visą 
sceną, išnaudojo ne tokią, ko
kia buvo įvykusi, bet tokią, ko
kią jis norėjo, kad įvyktų. 
Burkuojančiąja! bebrukant į 
ranką pinigą, jis nusišypso ir 
elegantiškai ją atitraukia sa
kydamas:

— Man- gaila, bet jūs apsirin
kate. Labai apsirinkate^ kaip 
aš matau. Dėl to, kad aš atro-

tęsia:
— Aš perskyriau tuos du 

pramuštgalvius šunis dėl to, 
kad norėjau jums ir jūsų drau
gei padėti. Dėl to, kad jūs esa
te tokia graži ir nuostabi. To
kiu būdu, jei ir nebūčiau 
džentelmenas, vistiek jūsų pi
nigų nepriimčiau. — Tie žo- 
džiai giliai sujaudino Burkuo
jančiąja. Ji ima jam už rankos laikyti jį sau lygiu. O kai dėl 

arbatos ir draugystės...
Bet jo vaizduotė dar tebe

dirbo. Jis galvojo, kad nebuvo 
jokio reikalo aiškintis, ir turė
jo, nei žodžio netaręs, atstum
ti pinigus atgal Kodėl jis to 
nepadarė? Jam reikėjo pasitei
sinti už apsileidimą. Ji pergreit 
nubėgo, štai kodėl.

Arba jei jas pralenkęs jis 
būtų įžūliai, joms matant, ati
davęs pinigus pirmam, gatvėj

ir sako, kad labai gailisi. Jis 
ją nuraminą įtikinėdamas, kad 
jos klaida yra aiškiai supran
tama. Ir po to jos prašo jo su 
jomis kartu pasivaikščioti ir 
kviečia išgerti stiklą arbatos. 
Juo tolyn, juo Piterio vaizduo
tė ėjo į kraštus ir saldėjo; grį
žo atgal į jam žinomą sapną 
apie lordo dukterį, dėkingąją 
našlę ir vienišą našlaitę, bet 
dvi deivės ir jų veidai šį kar
tą buvo nebe fantazijos pada- sutiktam vaikėzui? Gera min

dau neturtingas, koks ištikiu- rai, bet tikrai realūs ir aiškūs, tis. Nelaimei ji tuomet jam ne
N-ne, — pagaliau pasise- jų ir esu. Bet aš esu džentel- Bet jis dar tebesvajodamas atėjo į galvą.

kė Piteriui pasakyti. Bet ji jau menas, mano tėvas buvo dak- jautė, kad realybėje nieko pa- Visą pavakarį Piteris vaikš- 
nusigrįžusi ir skubiai beatsito-r taras Roshdale. Mano motina našaus neįvyko, žinojo, kad ji čfojo be perstojimo galvoda-

mas apie įvykį, įsivaizduoda
mas geresnį ir palankesnį ga
lą. Bet jis gerai žinojo, kad jo 
visi galvojimai buvo grynos 
fantazijos padaras. Tarpais, 
prisiminęs apie pasižeminimą, 
taip susijaudindavo, kad net 
drebulys jį nukrėsdavo.

Pradėjo temti. Pilkoje vijo- 
letinėje prieblandoje įsimylė
jusieji glaudėsi arčiau viens 
prie kito, atviriau gūžėsi po 
medžiais. Eilės gelsvų lempų 
pražydo. didėjančioj tamsoj. 
Aukštai ant galvų išblyškusia
me danguje pasirodė delčia. 
Jis pasijuto toks nelaimingas 
ir toks vienišas, kaip niekuo
met dar nebuvo.

ĮKąstoji ranka pradėjo labai 
gelti. Išėjo iš Parko ir pasuko 
išilgai Ozfordo gatve, kol su
rado vaistinę. Kai vaistininkas 
padarė dezinfekciją ir aprišo 
ranką, Piteris nuėjo Į kavinę 
ir užsakė vieną paleistą kiau
šinį, duonos, ir puodelį mokos; 
tarnaitė nesuprato, ir jis turė- 
jopaaiškinti, kad tai buvo puo
delis k-k-avos.

— Jūs, matyt, mane laikot 
padauža, ar valkata. Štai ką rei
kėjo joms pasakyti išdidžiai ir 
su panieka.

— Jūs mane įžeidėte. Jei bū
tumėte vyras, tuoj gautumėt 
antausį. Atsiimkit savo nešva
rų pinigą. — Bet po to jis ne
būtų galėjęs tikėtis tapti jų

draugu. Pagalvojęs nuspren
dė, kad užsigavimas nieko ne
būtų padėjęs. J .

— Susižeidėt ranką? — sim
patiškai paklausė padavėja, 
dėdama ant stalo kiaušinį ir 
puodelį mokos.

Piteris palenkė galvą.
—B-b-.... š-šuo įk-kando, — 

su didžiausia eksplozija išsi
vadavo žodžiais. Kalbėdamas 
prisiminė apie gėdą, ir jo vei
das išraudo. Taip jos jį palaikė 
driskium, jos su juo pasielgė 
kaip su neegsistuojančiu pada
ru, kaip su išnuomojamu įran
kiu, kuriam apmokėjus sąskai
tą, galima visai apie jį ir ne
prisiminti. Tuos pažeminimus 
jis taip jautriai ir taip giliai 
pergyveno, kad ne tik jo siela, 
bet ir kūnas pajuto didelį smū
gį. Jo Širdis mušė neregėtai 
smarkiai ir greitai. Jis pasiju
to sergąs. Vos pajėgė suvalgy
ti kiaušinį ir išgerti moką.

Iš kavinės išėjo dar tebegal
vodamas apie skaudžią realybę, 
dar tebekurdamas įvairias fan
tastiškas išeitis; ir nors jau 
buvo labai pavargęs vėl iŠ nau
jo pradėjo klaidžioti be tikslo. 
Ėjo Ozfordo gatve iki Cirko, 
pasisuko į Regent gatvę, susto
jo prie Plccadilly Cirko pasi
žiūrėti į mirgančias įvairia
spalves reklamas, atėjo į 
Shaftesbury alėją ir pasuko į 
pietų pusėn, artindamasis siau

resnėmis gatvėmis i Strand.
Vienoj gatvėj, netoli Covent 

Garden, pro jį prasibraukė 
viena moteris. _

— E, drąsiau, brangusis!— 
ji prašneko. — Nebūk toks pa- ; 
niuręs.

Piteris žiūrėjo į ja nustebės. . 
Argi tai galimas daiktas, kad 
ji prakalbino jį? Jis tiek su
prato, kad ji buvo, kaip žmo
nės sako, bloga moteris. Bet 
pats faktas, kad jį prakalbino.
— jam atrodė nepaprastas. 
Jos blogumas jo nelietė.

— Atrodo, kad tu grižti iš 
laidotuvių. — sakė moteris.

— Aš esu vienišas,—aiškino
si Piteris vos neverkdamas. 
Jis tikrai norėjo verkti. Verkti 
ir būti raminamas. Jam Šne
kant drebėjo balsas.

— Vienas? Kaip juokinga. 
Tokiam gražiam vaikinui nėra 
jokios prasmės būti vienam.
— Ji nusijuokė dviprasmiškai 
ir be džiaugsmo. — Ar tari tu 
pinigų?

Piteris tik dabar pamatė ją 
tokią, kokia iš tikrųjų buvo. 
Prisiminė apie lordo dukterį 
su išnirusia koja, apie vienišą
ją našlaitę, apie našlę, kurios 
vaikas buvo įpuolęs į Round 
Pond, prisiminė Burkuojančią- 
ją ir Užkimusiąją.

Staiga jis pasisuko. Ir pradė
jo bėgti gilyn į gatvę.

(Vertė j: M.)
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TRIAUKŠTĖ RAKETA. ĮGULA ANT SATELITO. KELIONĖJE UŽTRUKS 5 DIE
TAS, O MĖNULYJE SVEČIUOSI S 6 SAVAITES. KADA ŽMOGUS NUKELIAUS Į 
MĖNULI?

nam aukojusiam, kad jo dide
lė ar maža auka nenuėjo vel
tui, kad ir jis — aukotojas — 
atėjo į Kristaus vynuogyną 
naudingu darbininku, nors at
skirai gal jis to ir nepastebi. 
Lietuviai mėgsta teisingą vado
vavimą ir mielai rikiuojasi Į 
tą darbą. Negaila ir didesnės 
aukos, kai matai padarytą dar

giai parapijai nuo įsteigimo 
vadovauja klebonas tėvas Ber
nardinas Gauslys. Jam padeda 
kiti tėvai pranciškonai ir gau
sus parapijos komitetas. Labai 
gražią veiklą parodo ir parapi
jos moterų rėmėjų būrelis.

Kas savaitę susirenka lietu
viai į savus namus maldai, nuo
lat vakarais bendraująs lietu
viškas jaunimas įrodo kiekvie-

tras gražiai pasirodė per Kalė
das, mokyklos Eglutėje, šv. Ka
zimiero dieną.

Apatiniame aukšte, nekal
bant apie rūbines bei kitas ūkio 
patalpas, yra

pagrindinė salė,
kurioje telpa 800 kėdžių bei 

patogi ir didelė scena. Greti
mai yra mažesnė salė, vadina
ma kavinė, kurioje telpa apie 
250 kėdžių su staliukais ir mo
derniška virtuve. Po scena yra 
du gražus kambariai, kurie da
bar yra pritaikinti (su specia
liais suolais ir rašomomis len
tomis) aukštesniesiems litua
nistiniams kursams, čia kiek-

šitoji raketa bus didžiausia. 
Jos aukštis sieks 24 aukštų 
namą, svers apie 6400 tonų.

Pasiekus 1730 km ribą, grei
tis bus 25,400 km per valanda.

salėje Toronto lietuviai išvy
do: “Viengungius”, “Vilių Te- 
M”, “Žiurkių Kamerą” — iš 
Clevelando, “Prieš srovę” •—iš 
Detroito, brolių Motuzų lietu
višką kiną, “Dainavos” ansam
blį ir kt

Šio pastato statyba yra tik 
pusė visos užplanuotos staty
bos: gretimai turi dar išaugti 

Vien tik gavėnios metu šioje bažnyčia.

laikinoji parapijos bažnyčia.
Ji naudojama išskirtinai tik 

pamaldoms. Prie Įėjimo durų 
į šią salę vienoje sienos nišoje 
rymo daiL V. Košubos Rūpin
tojėlis”. Jis gavo tinkamą ap
linką ir šviesą. Įeidamas į baž
nyčią, dažnai matai atsiklaupu
sius žmones, lyg jie būtų tėviš
kėje prie didžiojo beržo koply
tėlės. Jie atpažino, kad tai jų 
tėviškės “Rūpintojėlis”.

Kitoje pusėje dar yra tuščia 
niša, kurion žadama įstatyti 
pirmasis parapijos medinis 
kryžius, kuris buvo ant alto
riaus dar kino salėse.

jaunimui — moksleivj-r--
kurių metu gieda /r-—-»«. 

nt*ji kis antras sekmadienis) 
vaikučių — mokyklos irokinri 
choras, vadovatvam?*? tAvo R-». 
faelio, ir jaunimo — aukšt. mo
kyklų moksleiviu choras, vado
vaujamas solisto Vac. Verikli
čio. Abu chorai susirinkusi'’’ i 
pamaldas maloniai nuteikia 
aukštesniam dvasiniam susi
kaupimui ir maldai. Po šių pa- 
ma’du visi moksleiviai pereina 
Į kavinę bendriems pusryčiams 
ir po to turi kateketine pamo
ką, ligi 12 vai., kuriai vadovau
ja Nekalto Prasidėjimo Scse-

šioie salėje sek.m”d5en»ais 
laikomos oenkerios šv. Mišios 
ir dar vienos šv. Mišios laiko
mos apatinėje salėm. Su
mos metu į vieną sale žmonės 
netelpa. Kas sekmad»er? vidu
tiniškai ate’na anie 2000 ?,mo-

Satelito planai jau pagamin
ti. Pirmiausia iškels vieną jo 
dalį, paskui kitą. Viso bus 20 
dalių, — jo diametras — 75 
metrai, (apie 225 pėdos).

Šaus jį į rytų pusę. Pasiekus 
1730 km aukštį, jo išcentrinė 
jėga bus lygi žemės traukai. 
Taip jis ir pasiliks kabėti ore, 
sukdamasis aplink žemės ka
muolį, kurį apkeliaus per dvi 
valandas. Apie savo ašį suksis 
tris kartus per minutę.

Dabar visu tempu tobulina
mos raketos, didinamas jų grei
tis. Gal dar šiais metais jau 
pasiseks jį pakabinti, o vėliau
siai už 10 metų jis tikrai kabės.

Satelitui iškelti bus panau
dotos trijų aukštų raketos.

Iš tikrųjų tai bus viena dide
lė raketa, sudėta iš trijų da
lių. Pirmoji pradžioje atplėš 
nuo žemės ir prakirs patį tirš
čiausią oro sluogsnį. Už 40 km 
jos degalai jau bus pasibaigę. 
Tada ji padegs antrąją raketą, 
o pati atsipalaidavusi parašiu
tu nusileis žemėn ir bus pa
naudojama kitam skridimui.

Antroji raketa staiga išvys
tys greitį iki 29,650 km per va
landą. Jos kuras dar greičiau 
pasibaigs nei pirmosios, ir ji 
nukris žemėn, padegusi trečią-

parapijai apie $1300, —. Vien 
tik skolos grąžinimas parodo, 
kad tai yra energingas ir jau
natviškas sporto klubas, šią 
vasarą klubas numato suruoš
ti sportininkų stovyklą Vasaros 
vasarvietėje (tėvų pranciškonų 
nuosavybėje.)

Šioje salėje beveik kiekvie
ną sekmadienį rodomas kino 
filmas, jei nebūna kitų paren
gimų.

Šios salės kelių mėnesių lai
kotarpy priglaudė

didesnius lietuvių suvažiavi
mus:

ateitininkų, skautų, skautų 
rėmėjų, “Varpo” choro ir kt. 
Sporto “Vyties” klubas naudo
jasi sale vieną kartą savaitėje. 
Lietuviškosios šešt mokyklos, 
vaikų darželio, dramos mėgėjų 
grupės ir kitų kultūrinių vie
netų parengimai čia randa tin
kamiausią pastogę.

, Visų aukomis pastatytas di
delis namas, kuris tavo pradė
tas naudoti praeitą rudenį, da
bar yra naudojamas pilnu tem
pu. Tačiau ligi šio laiko dar 
niekur neteko matyti pilnesnio 
aprašymo, ką tie namai pri- 
glaudžia ir kokią naudą teikia 
Toronto lietuviams?

Viršutinė salė, kurioje yra 
700 sėdimų vietų/ir dar gali
ma pristatyti apie 100 kėdžių,

šviesioje ir smagioje salėje 
yra specialaus kamščio grin
dys, atrodančios kaip marmo- 
ras, dvi eilės ąžuolinių suolų 
su patogiomis klaupkomis. 
Priekyje — didysis altorius su 
paprastu, bet akiai maloniu ir 
artimu, mediniu kryžiumi po 
gražiu stogeliu. Kryžiui dar 
trūksta Kristaus kančios. Deši
nio šono altorius stovi dail. V. 
Košubos Aušros Vartų Dievo 
Motina. Kairiniame altoriuje 
yra dail. V. Košubos “Pranciš
kaus Asyžiečio” stovykla. Abi 
stovyklos dar neturi pilnos fo
no aplinkos. Visa tai bus įruoš
ta greitu laiku. Prie sienų yra 
pridėti atvirutės didumo staci
jų vaizdeliai.

na naudotis iš miesto savival
dybės. Visų kitų sporto sekci
jų nariai naudojasi pagrindine 
didžiąja sale ir kavine. Kiek
vieną dieną salės užimtos jud
raus ir bėgiojančio lietuviško 
jaunimo. Ką jau bekalbėti apie 
savaitgalius? Vien tik šio jau
nimo subūrimui šios salės turi 
neįkainuojamos vertės lietuvių 
tautai.

Sporto “Aušros” klube yra 
apie 120 narių. Klubas buvo 
pasiskolinęs iš parapijos apie 
$2000 uniformom, krepšinio 
inventoriui, įrankiams bei 
draudimui. Klubas iš savo pa
rengimų jau suspėjo gražinti

vieną šeštadienį susirenka pa
mokoms apie 20 mergaičių ir 
keletas berniukų Virš scenos 
yra muzikos auditorija. Ten 
būna orkestro repeticijos bei 
atskiri organizacijų posėdžiai 
ar pobūviai.

Chorai, kateketinės ' pamo
kos, orkestras sutraukia nema
žą skaičių tremtinių ir čia gi
musių lietuvių jaunimo. Tačiau 
dar didesnis skaičius jaunimo 
yra susiorganizavęs į

“Aušros" sporto klubą,
kurį globoja tėvas Paulius. 

“Aušros” klubo nariai yra susi
skirstę į sekcijas pagal sporto 
rūšį: a) futbolo komanda, da
lyvaujanti Toronto Continent
al lygoje, b) krepšinio (dar 
atskiros grupės: vyrų, jaunių ir 
jaunučių; moterų ir mergaičių, 
jaunių ir jaunučių), c) tinkli
nio — vyrų ir mergaičių, d) 
stalo teniso (5 grupės), e) lau
ko teniso, f) lengvosios atleti
kos ir plaukimo. Lauko teniso 
ir futbolui aikštes klubas gau-

toli, pradės veikti jo traukos 
jėga. Jei greičio nemažinsi, 
tai lėktuvas atsitrenks Į mėnulį 
ir suduš.

Apie 800 km nuo mėnulio 
jo trauka iau bus tokia didelė, 
kad raketą reikės stabdyti. Ta
da reikės ieškoti vietos kur 
nusileisti.

Tada jos neveiks žemės trauka, 
ir ji pati galės pasidaryti kaip 
satelitas ir keliauti aplink že
me.

Taip ir bus iškeltos satelito 
dalys. Tada prasidės pasiruoši
mas tolimesnei kelionei. Iš sa
telito iki mėnulio dar bus 334,- 
000 km.

Į šią padangiy stotį reikės 
sugabenti medžiagą: kurą, mai
stą, raketę dalis, kurios bus 
naudojamos tolimesnei kelio
nei. Ten turės būti ir įgula, 
mechanikai, inžinieriai.

Gyvenimas satelite bus kaip 
ir moderniame povandeninia
me laive — deguonės kaukės, 
vandens ir maisto atsargos, 
specialūs drabužiai, kurie pa
laikytų spaudimą.

Pirmiausia čia ir stabtels 
mėnulio užkariautojai — apie 
50 mokslininkų ir techniku, 
čia jie palauks, kol pastatys 
naują raketą tolimesnei kelio
nei .

Medžiagos bus sukrautos pa
čioje erdvėje šalia satelito. Ir 
jų pasiimti keliaus specialiais 
erdvių taksiukais, guriuos vai
ruos suspaustu oru. Tenjie^r 
statys naują lėktuvą į mėnulį.

Visa erdvė prieš juos netu
rės oro, skrendant nebus trin
ties. Tad nebus svarbu lėktu
vui duoti smailią formą. Pasi
statys jį tokį, koks bus pato
giau. Panaudos ir tą raketą, 
kuri bus atskridusi į satelitą.

Pirmiausia susidės varomąją 
medžiagą, o «os reikės tris kar- 

daugiau nei »e svna-.-’ota 
"Berlyno oro tiltui" aprūpinti.

Keleiviai b”$ atskiroje kabi
noje. ao-augoti nuo meteoru. 
Gyvens labai* taupiai, trumpom 
bangom š:ldysis žemėie paga
minta ma’<a. Bet niekas 
n*v kaip iie patys ja”sis. Ton 
nebebus žemės traukos. Ka'n 
tokia būseną pergvvens mū ni 
kūnas, kain. nacaliau. žmogui 
pakelti tol’ didelį greitį?’

Pradžioje reikės įjungti mo
torus. o vėliau lėktuvas nats 
skris dideliu greičiu. kr n 
skrer.ia visi dangaus kūnai. 
Svarbiausia bus nataik-ti i mA- 
r’ili Jo’ prašiusi nro sali. <u 
iš dangaus ganyklų niekada 
nebegrįši. Amžinai ten khio i.

Kelio krvnJi saugos ela’ctro- 
ninki s-icganys, radito televi
zijos rvšiai su satelitu ir su že
mo. Kiekvienas nukrypimas 
automatiškai bus pataisomas.

Ketvirtą kelionės dieną su
mažins greitį iki 1300 km per 
valandą. Mėnulis jau tas nebe-

lės. Panūdai iliustravimui nau
dojami nejudamieji paveikslai 
Pamokas lanko apie 60—80 
vaikų. Skaičius kinta pagal oro, 
tėvų ir vaikų nuotaikas.

11 vai šv. Mišių metu gieda 
parapijos suaugusiųjų choras, 
vadovaujamas sol VacL Veri- 
kaičio. Kartais muzikinė prog
rama paįvairinama solistų, 
nuolatinio kvarteto ar trio gie
dojimu.

Didžiųjų švenčių metu šv. 
Mišių metu groja parapijos jau
nimo orkestras (iš 35 instru
mentų), vadovaujamas solisto 
Vacį. Verikaičio. šio orkestro 
instrumentus parapijai padova
nojo tėvų pranciškonų provin- 
ciolas tėvas Gailiušis pereitų 
metų vasarą. Nuo tada jauni
mas pradėjo mokytis groti. Sol. 
Vacį. Verikaičiui talkininkavo 
mokymo darbe Dagilis, Dudo
nis, Kuznarskis ir inž. Razgai- 
tis. Berniukų ir mergaičių or
kestre yra po lygiai, šis orkes-

MĖnulio pusiau]ks — ekvato
rius yra gana karštas. Dienos 
temperatūra siekia 100 laips
nių Celsijaus. O toji diena mė
nulyje trunka net dvi savaites. 
Žmogus ten neišlaikys. Reikia 
ieškoti vietos arčiau ašigalių. 
1000 km. nuo šiaurėsašigalio 
yra vieta, vadinama “Sinus no
ris”. Ten dienos temperatūra 
tik 5 laipsniai Celsijaus.

Be to, šita mėnulio dalis yra 
kalnuota. Pilna įvairių plyšių, 
kraterių; Į juos ir nusileis lėk
tuvas, kad apsisaugotų nuo 
meteorų, kosminių spindulių. 
Ten tuoj iškels medžiagas ir

pradės tyrinėjimus.
Žemę ras pilką, apdulkėju

sią. Reikės gyventi beorėj erd
vėje, kalbėtis per radiją.

Ten užtruks 6 savaites. Ta
da mėnulis ir satelitas bus to
kioje padėtyje, kada bus pato
giausia grįžti ir oo penkių die
nu kelionės sustoti satelite.

Pakilimas ir grįžimas bus 
kur kas sunkesnis, nes Įgula 
bus išvargusi, medžiagos bus 
išsekusios.. Tada grįžę jie pa
sakys. kad mėnulyje buvo pir
mieji, bet ne paskutinieji.

Prieš 1800 metų graikų ra
šytojas Lukian parašė fantasti
nių istorijų knygą, pavadinda
mas, kas niekada negali įvykti. 
Ten jis vaizduoja ir kelionę į 
mėnulį, i kurį audros nuneša 
laivą. Tuo metu jis sakė, kad 
tai niekada ir niekada negalės 
įvykti. Bet dabar — rengiama
si. planuojama; ir VVerner von 
Braun mano, kad reikės net 
keliolikos metų, kol ištobulins 
raketas, atliks kitus tyrinėji
mus. Apskaičiavęs jis užrašė ir 
datą, kada žmogus nukeliaus į 
mėnulį. Tai 1978 metais!

A. Lunaticus.
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Nuo Seredžiaus iki Bridgeville
Balandžio 7 d. Martynas 

Mickūnas ir Agnietė Mickūnie
nė, švento Antano parapijos 
kūrėjai bei per riša gyvenimą 
uolūs jos rėmėjai, švenčia auk
sinį vedybinio gyvenimo jubi- 
liejų, apsupti savo šeimos na
rių, artimųjų ir draugu. Jubi- 
liejinės iškilmės prasidės iš
kilmingomis mišiomis prie di
džiojo altoriaus ir dvejomis ki
tomis mišiomis prie šoninių al
torių. Iškilmingas mišias lai
kys kun. Magnus Kazėnas, D-. 
ganietis švento Kazimiero para
pijos klebonas ir didelis tos 
šeimos prietelis, asistuojamas 
Tėvų Pranciškonų. Prie šoni
nių altorių celebruos jubilijatų 
intencija Tėvai Pasionistai.

Po iškilmingu šventų Mišių 
jubiliejiniai pietūs su specialia 
programa parapijos salėje.

Šio reto jubiliejaus proga • 
norėtųsi iš arčiau pažvelgti į 
tų kilnių jubilijatų gyvenimą, 
jų darinis švento Antano para
pijai bei čionykščiai lietuvių 
kolonijai.

Retos iškilmės švento Antano 
parapijoje, Bridgeville, Pa.

ieat.:|aaurie«iaKB;<« it'itt'Bi'tna t*<

uždarbiauja kalvėje. Padirbęs 
kurį laiką čia, jis galutinai ap
sistoja Treveskyn, Pa. ir čia 
praleidžia visą gyvenimą, sun
kiai dirbdamas anglių kasyk- 
lose, kuriose ne kartą žiūrėjo 
mirčiai į akis.

na, prašyti, kad jis vyktų 
Pittsburgho vyskupą ir jo 
šytų įsteigti lietuvių parapiją 
ir atsiųstų lietuvį kunigą ap
tarnauti lietuvių dvasinius rei
kalus. Per didelius vargus ir 
nenuilstamas lietuvių pastan
gas parapija buvo įsteigta.

Nuo parapijos įkūrimo iki 
šiai dienai Martynas Mickūnas 
yra nenuilstamas parapijos na-

pas 
pra-

MART lf NAS IR AGNIETĖ MICKCNAI švenčia auksinį moterystės gy
venimo jubiliejų.

gauti lietuvį kunigą darbuotis 
šioje parapijoje. Kad šiandien 
parapija gyvuoja, padvigubėjo 
šeimų skaičiumi, yra dalinai 
jubilijato nuopelnas ir pastan
gų vaisius.

Mo-tvp-is M»ck”n»’ Agnie
tė M’ekūnięnė. švęsdami savo 
vedinio gvvemmo auksini 
jubilieiu ir dėkodami Dievui 
už visas nėr tą laikotarpi su
teiktas malones, tikrai gali pa
sidžiaugti. nes užaugino gana 
gražia šeimą: viena sūnų ir ke
turias dukteris: Mr. Joną Mic- 
kūna. Mrs. Ona Palmer. Mrs. 
Emiliia Dama. Mrs. Stela Liber
ty ir Mrs. Mortą Leyda. Visi 
vaikai yra geri, susipratę kata
likai. Tikrai reikia pasidžiaugti, 
kad visi vaikai buvo išauklėti 
geroje lietuviškoje dvasioje, vi
si gražiai kalba lietuviškai ir 
neužmiršta lietuvių reikalų.

Penkios dešimtys metų bend
ro gyvenimo — gražus laiko
tarpis. Kiek vargu bendrai pa
kelta, kiek rūpesčių bendrai iš
nešta ir kas suskaitys tuos var
gų vargelius bendrai išvargtus. 
Nežiūrint tų visų vargų 
lių, rūpesčių rūpestėlių, 
rint nė yisų senatvės 
kryželiu, abu jubilijatai
patenkinti, visada linksmi ir 
visada pasitiks kiekvieną lan
kytoją su šypsena veide. Tik
rai kiekvienas, užsukęs į šių 
žmonių namus, pasijunta kaip 
pas savo tėvus. Jie visada pasi
ruošę kiekvieną priimti, kiek
viena pavaišinti. Tikrai retas 
kas iš lietuviu, lankydamasis 
šioje kolonijoje, nepravažiuos 
neaplankęs vieno seniausio 
švento Antano parapijos para
pijiečio, tos parapijos steigėjo.

šio auksinio vedybinio gyve
nimo jubiliejaus proga mes vi
si linkime brangiesiems jubili- 
iatams Martynui ir Agnietei 
Mickūnams visokeriopos Dievo 
palaimos, sveikatos ir stiprybės 
gyventi mūsų tarpe ilgus, il
gus metus.

Tad ilgiausių ir laimingiau
sių metų mūsų brangiesiems 
jubilijatąms Martynui ir Agnie
tei Mickūnams.
T. Aleksandras Ziubrys, OFM 
Parapijos Administratorius.

BALTIMORRS ŽINIOS

varge- 
nežiū- 
kryžiu 
visada

Seredžius, pro kurį pravin- 
5i. giuoja senelis Nemunas, nuo 

amžių plaudamas lietuvio aša
ras. kančias ir nešdamas juos į 
Baltijos gelmes, yra abiejų ju
bilijatų — Martyno Mickūnoir 
Agnės Mickūnienės — tėviškė, 
gimtinė. Martynas Mickūnas 
gimė 1881 metais, laokričo 
11 d. didelėje Mickūnų šeimo
je; penki broliai ir dvi seserys. 
Jis buvo penktas šeimoje. Vos 
per keleris kiemus nuo Marty
no gimtinės yra jo žmonos 
gimtavietė. Ji gimė 1886 me
tais, rugsėjo mėnesį, taip pat 
gausioje šeimoje: penkios duk
terys ir du broliai. Abu jubili
jatai buvo pakrikštyti Sere
džiaus parapijos bažnyčioje. 
Abu mokėsi lietuviško rašto 
pas keliaujantį po kaimus mo- 

, kytoją, kuris slaptai mokino 
vaikus lietuviško žodžio ir raš
to, nes rusų buvo griežtai už
drausta mokytis lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Toje pačioje 
parapijoje abu jubilijatai pri
ėmė pirmąją komuniją ir su
tvirtinimo sakramentą. Marty
nas, vos sulaukęs 12 metų, 
netenka savo brangios motinos 
ir yra priverstas nešti sunkią 
našlaičio dalią. Tapęs našlaičiu, 
jis buvo priverstas savo paties 
rankomis užsidirbti kasdieninę 
duoną. Jis prasimokino kalvio 
amato ir tuo amatu vertėsi iki 
išvažiavimo į Ameriką. Val
džios verčiamas tarnauti rusų 
kariuomenėje slapta pabėga iš

Apsistojęs Treveskyn. jis su
sitinka su savo sena pažįstama 
net kaimyne, savo būsima žmo
na. kuri irgi trokšdama laisvės 
ir išsivadavimo iš rusų prie
spaudos atvyko į Amerika pas 
savo pusbrolį Kazimierą Urbo
ną. Čia abu jubiliatai dar la
biau susigyvena ir 1906 metais, 
balandžio 7 susiriša 
tės ryšiu švento 
tuviu parapijos 
Pittsbursh. Pa.

Nuo šio laiko

moterv?-
Kazimiero lie- 

bažnyčioje.

IĮ ieškoti trokštamos laisvės ir 
išsivadavimo iš rusų vergijos.

Atvykęs Į Ameriką, pir
miausia apsistoja Baltimorėje, 
Maryland, kur dirba fabrike. 
Čia gyvendamas gauna liūdną 
žinią apie savo tėvo mirt:. Pra
radęs savo tėvuką, jis persike
lia gyventi i

jubilijatų gy
venimas yra glaudžiai susijęs 
su švento Antano paraoiia, 
Bridgeville. Pa. Martvrias Mic
kūnas ir Agnietė Mickūnienė, 
sukūrę šeimos židinį, pradėjo 
aktyviai reikštis katalikiškose 
organizacijose. Abu jubilijatai. 
Kasputis ir kiti geri katalikai 
suorganizuoja savišalpos šven
to Antano draugija ir aktvviai 
joje veikia per 50 su viršum 
metu. Organizuojant švento 
Antano draugija Bridgeville ir 
jos apylinkėse buvo apie 200 
lietuviu šeimų. Gyvendami čia 
lietuviai neturėjo lietuviškos 
bažnyčios, kur galėtu garbinti 
Dievą sava kalba. Vykti į šven
to Kazimiero parapija Pitts- 
burgh buvo pertoli ir nepato
gu, nes tais laikais ir Ameriko
je nebuvo nei gerų kelių nei 
patogių susisiekimo priemonių. 
Verkiant reikėjo lietuviškos 
bažnyčios, kur galėtu šios apy
linkės lietuviai lietuviškai mels
tis ir klausyti Dievo žodžio. Tad 
Martynas Mickūnas. Kasputis, 
Kazimieras Urbonas. Kryže- 
nauskas, Jocius ir kiti geri lie
tuviai katalikai sudarė delega
ciją. kuri nuvyko pas a. a. ku
nigą Vaišnorą, tuometini šven
to Kazimiero parapijos klebo-

rys ir rėmėjas. Jis yra vienin
telis gyvas švento Antano pa
rapijos kūrėjų, vienintelis baž
nyčios komitetininkas, užsili
kęs šioje vietoje nuo parapijos 
pradžios. Agnietė Mickūnienė 
taip pat neatsiliko nuo savo 
vyro. Per visą savo gyvenimą 
rūpinosi parapija ir darbavo
si dėl parapijos gero taip, kaip 
galėjo.

Kada parapija buvo jau vi
siškai sunykusi ir jau gręsė 
pavojus .kad parapija bus vi
siškai uždaryta. Martynas Mic
kūnas. tarsi tas nenuilstamas 
parapijos sergėtojas ir gynėjas, 
organizuoja komitetininkus, 
važiuoja su jais pas kun. Mag- 
nų Kazėną — dabartinį švento 
Kazimiero parapijos kleboną, 
prašo jį vykti pas Pittsburgho 
vyskupą gelbėti parapiją ir

Verbų sekmadienis 
iv. Alfonso bažnyčioje

Verbų sekmadienio rytą, šv. 
Alfonso parapijoj pirmą kartą 
žmonės dalyvavo, atnaujintose 
liturginėse apeigose. • Nauja 
tvarka tik šiemet buvo popie
žiaus Pijaus XII paskelbta.

Švento Alfonso parapiios 
žmonės ,iš ankšto gavę prelato 
Mendelio laišką ir girdėję pa
mokslus apie D. Savaitės at
naujintą tvarką gausiai susi
rinko bažnyčioj. Kun. Juozas 
Antoszevvski, seserys kazimie- 
rietės ir choras ilgas savaites 
buvo ruošęsis pamaldom.

Bažnyčia buvo pilna. Net kai 
kurie mokyklos vaikučiai buvo 
pasodinti choro galerijoje. 
Žmones iš anksto turėjo palmių 
šakas rankose.

Apeigas pradėjo prelatas L. 
Mendelis su asistentais. Visų 
altoriaus tarnų lydimieji priėjo 
prie stalo, kuris viduryje baž
nyčios buvo apkrautas palmių 
šakomis. Kunigai dėvėjo nau
jus rūbus, altoriaus ir rožan
čiaus draugijų padovanotus. 
Chorui atgiedojus antifoną, ce
lebrantas, atsigręžęs į žmones, 
šventino palmių šakas.

Buvo atgiedota evangelija, 
kuri pasakojo apie Kristaus iš
kilmingą įžengimą į Jeruzalės 
miestą kelias dienas prieš Jo 
kančią ir mirtį. Sekė iškilmin
ga procesija. Si procesija, gu
rioj dalyvavo kunigai, altoriaus 
tarnai, ir atstovai visos parapi
jos, išėjo Į gatvę ir grįžo į baž
nyčią. Kas tik galėjo, giedojo.

Sugrįžus procesijai į bažny
čią, prasidėjo iškilmingos Mi
šios; per kurias buvo skaitoma 
istorija Viešpaties kančios — 
lotyniškai ir lietuviškai. Prela
tas L. Mendelis savo pamoksle 
priminė visiems“ svarbumą 
naujintų iškilmių Didžios 
vaitės.

IS VISUR v;-.

at-
Sa-

Mūsų mirusieji
Kovo 13 d. staigiai buvo 

šaukta Į amžinybę Sylvia Britt 
(Bistrickienė). žmona Liudviko 
Britt ir motina dvieju jaunų 
vaikučių. Turėdama tik trisde
šimt metų amžiaus. Ponia Britt 
nebuvo sirgus.. Nuvyko į ligo
ninę visai menkai operacijai 
ir operuojama mirė. Taip pat 
praėjusį mėnesį mirė Jurgis 
Jančys, Antanina Eringienė. 
Uršulė Veberiūtė, Petronė 
Ščiukienė ir Uršulė Siuopienė.

pa-

LEWIS L. STRAl ŠŠ. Atominės Energijos Komisijos pirmininkas. 
Los Angeles universitete gavo teisių garbės doktoratą. Jį papuošia 

UOLA kancleris Raymond B. Allen.

KUN. BUNGA PAS GAUTINGO LIGONIUS LANKOSI SU CARE PAKETAIS

Pittsburghą. kur

jCTA> PaUnrnt. Mvyne bandymo

dviejų dalių. Pirmoji dalis pa
vadinta “Lietuva amžių bėgy
je”, kurioje vaizdžiai perteikia
ma trumpa Lietuvos istorija: 
antroji dalis — “Lietuvos gam
ta ir pastatai” apima Lietuvos 
nepriklausomybės laikus, šis 
filmas žiūrovams priminė gra
žia Lietuvos praeitį, atgaivino 
laisvės laikų prisiminimus ir...

tu. nevienam ištraukė ašara.--------aiškino kun. Bunga.—
Tuos pakietus, kun. Bungai 

paprašius, išrūpino JA Valsty
bėse gyvenąs bičiulis Ant. Ra
gauskas. tam reikalui spaudoje 
pravedęs Care pakietų akciją. 
Ta pačia proga kun. Bunga pa
rodė ir lietuvišką filmą —švie
sos paveikslus su atitinkamu 
montažu garsinėse juostose, 
paruoštu Amerikos Balso lietu
viu skyriaus Muenchene kalbė
toju dr. Dambravos ir J. Vait
kevičiaus.

Filmo programa sudaryta iš

Kovo 14 d. Gautingo sanato
rijoje besigydančius lietuvius 
ligonius netikėtai aplankė kun. 
A. Bunga. Memmingeno lietu
vių kolonijos klebonas. Jo ap
silankymas ligoniams suteikė 
nekasdienišką džiaugsmą, nes 
Į Gautingą. atvyko netuščiomis.

Kiekvienas vietos lietuvis 
buvo apdovanotas Care pakie-

puikiai atsiliepia ir stato net 
pavyzdžiu, bet mes patys apie 
save taip gerai pasakyti nega
lėtume, nes save geriau pažįs
tame ir žinome, kad daug kur 
nesame tokie geri, kaio kiti 
apie mus mano. Tačiau turime 
stengtis ,kad ištikrųių būtu
mėm pavyzdžiu kitiems ir savo 
elgsena i u neapviltumėm!" —

laisvę”, tuo būdu paneigdami 
Dievo visagalybę ir apskritai 
Jo buvimą).

Organizavimas lietuviukams 
vasaros stovyklų yra antrasis 
didelis užsimojimas.
teksią paaukoti daug energi
jos. M. M. (ELI)

kuriam

VVATERBURY, CONN.

BROCKTCN, MASS.

Nukryžiuotojo Jėzaus .seserų 
vienuolvne. gegužės 6 ‘sekma
dieni. įvyks metinės iškilmės, 
kuriose dalyvaus vaikučiai iš 
visu Naudosios A n gilios lietu
višku kolonijų. Tai bus religi
nė manifestacija i Dievo Moti
ną Mariją su procesija, gies
mėmis ir maldomis. Ruošiama 
ir meninė programa, kurioje 
bus pavaizduota švč. Marijos 
paslaptys. Dus prisimintas Ma
rijos apsireiškimas prieš šimtą 
metų ta Salettc. Prancūzijoj, 
kur Dievo Motina prašė vaiku
čių melstis už paklydusi pašau* 
ii.

Tikslesnė programa bus pa
skelbta vėliau; Tuo tarpu pra
šoma tėvų paruošti ir atvežti 
vaikučius Į šventę.

Šalia filmo buvo perteikta 
įrekorduotų ištraukų iš pagar
sėjusio šių metų Vasario 16 
minėjimo Memmingene, bei 
keletas muz. M. Budriūno ve
damo choro “Darna” dainų.

Po programos Gautingo lie
tuviai nuoširdžiai dėkojo mie
lajam svečiui už dovanas ir 
tokią gražią programa, kuri 
dar ilgai pasiliks nevieno gau- 
tingiškio atmintyje.

Su kun. Bunga išsikalbėjus, 
teko patirti, kad minėta fHma 
jis yra rodės jau daugelyje 
lietuviu kolonijų. Anglu nonoje 
yra rodės net keturiolikoje vie
tovių. be to. Memm’ngcn'’. 
Augsburge, Ulme >’• k?t”r. Jr 
rte’tvje numato nnhnkvti dar - 
neviena lietuviu koloni’-v

Bekeliaudamas po i-.-ntrias 
lietuviu gvvenvietcs. kun. Bvn- 
jrn optvrns daug maloniu išliū
džiu. ta<'i;>u teko nestebėti ir 

nemaža liūdnu
Jis ypač vra susirūpinės dėl 

lietuviu nutautėjimo apraiškų) 
nes maži vaikai daug kur ne
moka lietuviškai; daug rūpes
čio kelia nereikalingi * aštrūs 
sroviniai nesutarimaiZlcir par
tiniai reikalai statomi aukščiai 
už Lietuvos ir visu lietuviu rei
kalus; vertas didelio susirūpi
nimo ir plintąs girtuokliavimas 
bei šeimų irimas.

Pasiteiravus miela gautingiš- 
kių svetį apie jo ateities pla^ 
nūs, teko patirti, kad iš dides
niųjų užsimojimų artimiausiu 
laiku yra numatęs

suorganizuoti visoje Šveica
rijoje maldos dieną už Lietuvą.

Tokiam žygiui davęs minti 
ir pažadėjęs paramą didysis 
lietuvių geradaris šveicarų — 
Lietuvių šalpos Komiteto pir
mininkas p. Thomas su žmona. 
(Kun. Bunga drauge, išreiškė 
angailestavima. jog atsiranda 
lietuviu visuomenininku, kurie 
net Lietuvos Nenriklausomvbės 
šventės proga d rista viešai pa
reikšti. kad “jokia.antgamtinė 
jėga nepadės Lietuvai atgauti

Žymus vokiečių k kitų tau*
Kun. P. tekalys lybių atmanys apla mus labai

BRIDGEPORT, COt N.
Balandžio 8 mūsų bažnyčioje 

bus švenčiamas 50 metu para
pijos jubiliejus, Iškilinyngos 
mišios bus 2 vai. Jose dah vaus 
vietinis vyskupas L. J. Shehan. 
Pamokslą sakys prcl. J. Balko
nas. Choras ruošia tai progai 
mišias ir giesmes.

Balandžio 29 ta pačia proga 
bus parapijos jubiliejinė vaka
rienė parapijos svetainėje.

Lietuvos Dukterų Draugija 
gegužės 5 švęs savo gyvenimo 
45 metu sukaktį (Buvo Darbi
ninko priminta, kad 35 metu, 
bet turi būti 45 m.)

Visiem geriausio pasisekimo.
O.

Balandžio 8 d. VVaterbury 
bus progos pa matyli linksmą 
trijų veiksmų komediją — V. 
Kalninio “Raudonąjį vyną”, 
kurį atveš Bostono Dramos 
Sambūris. Veikalą režisuoja A. 
Gustaitienė. svarbiausią vaid
menį atlieka aktorius H. Ka
činskas. Vaidinama bus parapi
jos salėje. Pradžia 3 vai. p. p. 
Rengia Lietuvių Bendruome
nės vietos skyrius, kurio pir
mininku šiais metais yra dr. P. 
Vileišis.

Balandžio 21 atvyksta Alice 
Stephens ansamblis iš Chiėa- 
gos. Koncertas taip nat bus 
parapiios salėje. Pradžia 7 vai. 
vak. Rengia vietos Lietuviu 
Fronto Bičiuliu skyrius.

Nemaža susidomėjimą kelia 
ir jaunimo pasilinksminimo 
vakaras su įdomia programa 
kuri nyks balandžio 28 d. Ge
riausiai pasirodžiusiam su savo 
talentu jaunuoliui bus Įteikta 

publi-

• Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 3? 
iš Romos buvo nuvykęs savaj-'-^^l

jtei į Muencheną. Vokietijoje, 
kur, padedant kun. J. Avižai,/-^ 
kun. Tautkevičiui, pravedė 
pi iešvelykinio susikaupimo parsĮĮS 
maldas — rekolekcijas pačia^<ž<^ 
me Muencheno mieste, senė’illi 
lių prieglaudoje, Ludwigsfeldo 
priemiestyje ir Gautingo sana- Q 
torijoje.

• Ateitininkų FederacijQS&|^
Valdyba ruošiasi Federacijos 
vadovaujančioms institucijoms 
korespondenciniu būdu išrink- 
ti. Federacijos Valdybos, Fede- 
racijos Tarybos ir Kontrolės 
Komisijos kadencija baigiasi 'S 
1957 m. Norima dar šių metų 
pabaigoje pravesti papildomus 
Federacijos Tarybos rinkimus, 
kaip numato nauja Ateitininkų 
Federacijos Konstitucija.

• Lietuviškas radijo pusva- ■ 
landis pradėtas Sao Paulio 
mieste. Brazilijoje, kovo 4 d. 
Pusvalandį veda tėvai jėzuitai. 
Pirmoje programoje sveikini
mo žodį tarė Lietuvos konsu
las A. Polišaitis.

• Lietuviškas radijo pusva^ - 
landis pradėtas Sao Paulio 
mieste. Brazilijoje, kovo 4 d. 
Pusvalandį veda tėvai jėzuitai. 
Pirmoje programoje sveikini- , 
mo žodį tarė Lietuvos konsulas 
A. Polišaitis.

• Robertas Mankus Argenti
noje įstojo Į Buenos Aires po
licijos mokyklą. Kai ją -baigs. 
Argentinoje bus apie 10 lietu
vių aukštesniųjų policijos pa
reigūnų. Aukštąją policijos 
mokyklą yra baigęs ir Vyt. 
Gabrėnas. Centriniame depar
tamente dirba Grigaitis. Visi 
jie gerai kalba lietuviškai.

• Pabaltiečių kuliu ros die 
nos buvo pradėtos Stuttgarte, 
Vokietijoje, kovo 17 d. ir tru
ko visą savaitę. Atidaryta pa
roda su meno, tautodailės, 
spaudos, nuotraukų, žemėlapių 
skyriais. Atidarant prof. J. 
Eretas skaitė paskaitą apie pa
baltiečių egzilų literatūrą. Tą 
pačia dieną įvyko koncertas, 
skirtas pabaltiečių liaudies 
muzikai. Atliko Stuttgarto ra- 
dijofonas. Kovo 18 skirta pa
baltiečių kamerinei muzikai ir 
lyrikai. Buvo atlikti V. K. Ba
naičio ir J. Tallat - Kelpšos kū
riniai. B, Brazdžionio ir F. Kir- 
šos eilėraščius, verstus į vokie
čių kalbą, skaitė Mannheimo 
dramos teatro aktorė Aldona 
Eretaitė. vieną eilėraštį pade
klamavo ir lietuviškai. Paskai
tos ir paroda vyko vokiečių 
Instituto Santykiams su Užsie- 
niu Palaikyti būste, siekiant 
vokiečius supažindinti su Pa
baltijo tautomis ir jų kultūra.

• Dail. Telesforas Valius, 
iš Kanados nuvykęs Paryžiun 
arčiau susipažinti su moder- 
niuoju menu, žada išbūti ilges
ni laiką. Grįžti numato tik. . 
birželio mėn.

• Mokytoju dienos, rengtos
Kanados lietuvių mokytojų, i- 
vyko Toronte kovo 24^—25 dd. .4 
Studijų posėdžiams referentais 
buvo kun. Dr. J. Gutauskas ir 
Ant. Rinkūnas. Sekmadieni
Prisikėlimo par. salėje Įvyko
vieša akademija, kurioje pas
kaitą skaitė prof. J. Brazaitis.

• Pittsburgh, Pa., Įkurtas
naujas Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungos 
skyrius. I valdybą išrinkti A. 
Simanavičius. P. Baltakis ir V. 
Mažeika.

nnu-
ir čia

premija, kurią nuspręs 
ka.

Programoje dalyvauja 
jųjų ateiviu, o taip pat
gimusiu jaunuolių, berniuku i 
mergaičių vienetai. — baleto 
šokėju, solisčių, pianistu, bei 
akordionistu.

Vakaras bus parapijos salė
je. Pradžia 7 vai vak šokiai

Vytauto Augustino

»!•”> bcknlhatij.
vertą Si jtražtį ledinį pa- 

taisyti iv kitam dovanoti
le;..<> ATEITIS. Will.»uShbV

Avė, Brooklyn 21, N Y.tęsis iki 12 vai. nakties gro
jant puikiai muzikai. Rengia 
vietos Krikščioniu Demokratu 
skyrius. A. Ker.

h gulimu yailti
ATEITIES ikcijoj tr

h pas 
Kaina S dėl.



Veda K. Merkis

I BOSTON, MASS.
Ramunes

Skaitykite "Aidus'

revičius, New Jersev valsty
bės sekretorius Edward Patten.

lygiąsias 
Iš eilės 
trečioje 

prieš F. 
Staknys

414 Broadway 
South Boston 27 Mass.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmore 5-7068

Stephen B rėdės Jr, 
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Te). APplegate 7-7083

Nelaimes atveju bet kuriuo laiku telefonuoti: 
HYacinth 7-5274

BAEASEVIČIUS ir SŪNUS į 
F U N E R A L HOME

IŠ SPORTININKO 
KREPŠIO

Rašo A. Tamsutis

Po pamaldų Liet. Kataliku 
Bendruomenės Centro 
įvyko iškilmingi pusryčiai. Gar-

680 Bush-
Kelionei i Chicaga didžioji wkk Avė. Brooklyn 21, N. Y. 

kliūtis — pinigų trūkumas —

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

v ■ . 937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

SPORTAS

Yong. J. Zvalkauskas, J. Alic- 
salėje kas. Ch. Alickas, J. Wiekie, T.

Ekal, A. Vitkauskas ir K. Barz- 
bingose vietose matėsi dvasios dūkas. Jiems ir priklauso dide- 
vadas kun. D. Pocius, T. J. Bo- lė padėka už gražiai organizuo

tą darbą, o klubo vedėjui J. 
Case už puikius pusryčius.

miesto meras J. Healv su savo 
na<?elbininkais — T. Bergen ir ' 
F. Vincent. advokatas Ch. Pau
lis. šv. Vardo draugiios njrmi- 
n>nkas P. Velevas ir advokatas. 
New Jersev valstvbės prokuro
re nndėiėia*!. Andr. Salves! 
kuris kartu ir šiuos iškilmin
gus pusryčius pravedė.

Visi nvnėti sarbin^icii 
’’’eni iteia’i. kiti tm^nian 

knlhėio »r sveikino šia Lietu
viu šv. Vardo d-ja ir d^iaupėri 
iosjos tnvz’nmis frndirr''’v»is. 
kuriose šalia religiniu tik’’’’ 
turi sau vietos ir visur-meniniei 
ri kliai. Vp^č ši? dah kn? hr o 
giliau nalicsti T J. PnrnvVi-»-'q 
jr advokatu Pauliaus. k»’r>o n-i. 
minė, kas kiekvieir*’'' i;oturi”i 
v”- blankiausia — tikėjimas ir 
tėvu žemė.

Nepamiršo draugus pagerbti 
ir savo nuaipelnus’u na^u. fi 
karta tok=a garbė teko ilgame
čiu’ draugijos pirmininkui Wu. 
Grinevičiui. Jis vadovavo rimu- 

•gijai 7 metus. Jam buvo įteik
ta kukli dovanėlė — ąžuolinė 
lentelė, kur pritaisyta metali
nė plokštelė su įrašytais pras
mingate žodžiais.

DAVĖ ERB sa Nee<Hes ved* pirmuoju arklių lenktynėse Gulfstream Park, kad laimėto 145.400 doL

Artėja rinkimai Į Fizinio Au
klėjimo ir Sporto Komitetą, 
trumpai vadinamą FASK. Kur 
bus jo būstinė ir kas jį sudarys, 
priklausys nuo pačių sporti
ninkų, kaip jie Įsijungs i kūry
bini darbą. New Yorko kandi
datai Tėvas Pr. Giedgaudas, 
OFM. A. Vakselis. K Brazaus
kas, V. Banelis, J. Vilpišaus- 
kas, E. Staknys, V. Laugelis. J. 
Kepenis, V. Steponavičius ir 
A. Ruzgas — jie savo sportini 
ir organizacini subrendimą Įro
dė praeitų metų sporto šventė
je New Yorke.

VI sportinės žaidynės, kurios 
Įvyks Chicagoje .randa gyvą 
atgarsi ir New Yorke. Atletų 
klubo krepšinio penketukas 
kas šeštadieni bando savo jė
gas. Treniruoja^f Olcius? Dauk
ša, Kazlauskas, Keskonis.

bandomas pašalinti. Lietuvių w
Fiz. Aukų ir Sporto Komiteto C AT AI
Rytų Apygardos leidimu yra 
pravedamas piniginis vajus, 
kuriam vadovauja Ant. Bag- 
džiūnas. Išsiuntinėta keletas 
šimtų laiškučių — atsišauki
mų, į kuriuos iki šiol jau atsi
liepė keliasdešimt sporto bi
čiulių. Kas svarbiausia: tie, ku
rie visuomet sielojasi lietuviš
kais reikalais, ir dabar supran
ta sportininkų padėtį. Pirmieji 
atsiliepė Į kvietimą: Gen. kon
sulas J. Budrys, kons. V. Sta
šinskas ,kun. A. Račkauskas, 
S. Trojanas, Alg. Birutis, kun. 
Dagys, Ed. Logys, J. Stungurys, 
J Sodaitis, V. Janulevičiūtė, A.
Luke, A. Trimakas.

Sportininkai laukia ir dau-

Šachmatai
New Yorko liet, komanda 

draugiškose rungtynėse su 
Highland Park žaidėjais iško
vojo pergalę pasekme 4—2. 
Pradžioje Highland Pk. vedė, 
kuomet antroj lentoj jų K. Ber- 
zinš (latvis) aplošė mūsų M. 
Slapšį. Rezultatą toliau sušvel
nino J. Vilpišauskas ketvirtoje 

lentoje pasiekdamas 
prieš A. Malkevitch. 
dviem laimėjimais, 
lentoje A. Sakalas 
Brady ir pirmoje E.
prieš J. McKenna, liet, koman- 

giau pritarimo, ypač iš tų, ku- da iškopė į viršų 21/2-iy2- V. 
rie gražiais žodžiais vaizduoja 
lietuviškojo jaunimo ateitį.

Noriu priminti, kad kiekvie
nas paskirtas centas bus tinka
mai sunaudotas, ir jokia auka 
nebus nei per didelė, nei per 
maža. Aukas ir be paraginimo 
— t. y. be laiškučio — galima 

Šle‘ siųsti adresu: Ant. Bagdžiūnas, 
petvs, Vysnius ir Birutis. Ir 188 Logan St. Brooklyn 8, N.Y. 
stalo teniso ekipa — Adomavi
čius. Andriulis Alf. ir Meilus 
nemiega ant laurų.

Milčius, turėdamas du pėsti
ninku prieš žirgą valdovių end- 
špilyje, iškombinavo lygiąsias 
prieš W. Hunt penktoje lento
je. Kurį laiką atrodė, kad rung
tynės baigsis lygiomis, tačiau 
V. Račkauskas šeštoje lentoje, 
turėdamas trimis pėstininkais 
mažiau, gudriu' karalienės ir 
rikio manevru užmatavo P. 
Jarocewicz paskutinėje partijo
je, nulemdamas komandos nau
dai susitikimą.

Y^atin-ja padėka priklauso 
paskolinusiems parodai ekspo
natus: V. Jonušaitei - Kaunie
nei, M. Šaulienei, Kulpavifiui, 
J. Bear, dr. Kaškeliui, V. Au
gustinui, Jadkevičiui, S. Čėriė-

Purinui, Budrienei, L Marku
tei LušieneI Jurevičiūtei Go- 
raitel kun. V. KaralevičiuI 
kun. M. Kemešiui kun. J. Pra
gulbickui, J. Žilevičiui, Karale- 
vičienel Bražėnienei, PeČin- 
giui, P. Didžbąliui, J. Didžba- 
liui, C. Motuzui 0. Budnikie- 
nel NarušieneI V. Budreckie- 
nei, Grigaliūnienei, J. Stukui, 
Liubinskui, Tomkienei, Marke
vičiui P. Kuduliui. Mockevičie
nei, Zenkui, Misiūnui, C. Ta
mašauskui, Radzevičiūtei Ba
nienei, T. Dzikiėnei, St. Giedri- 
kiui, Diliui, Kaminskaitei, Ma- 
leckui, Džiovalienei, Bartienei, 
K. Bernotui, Pulkonik, Valat
kai, Navickienei, Br. JuškiuI 
Zubavičienei,M. Balčiūnienei, 
Raudienei, L. L. Komitetui!

SCHOLES BAKING, Ine. į
V. Lukas — vedėjas [

532 Gmnd St, Brooklyn. N. Y.l
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia j 
duona. Mes kepame duonas, py-( 
ragus iy pyragaičius pagal visu1 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai' 
vestuvėms, krikštynoms ir kito
kioms iškilmingoms progoms. Už
sakymai išpildomi kogeriausiai.

Kvežiojamej krautuves 
privačius namus.

Ertu, J. Juškai da£L Ihgėlevičie- 
nel P. DHŽbaliui, J. Didžba- 
liul O. Budnikiėnel D. Bakšy- 
tel Kupinskienėl O. LanieneI

maičftn, J. Švedui P. Kuduliui, 
Pinkevičiūtel O. Zubavičienei, 
Vakarietienel M. Motetus, Ba
ronas, Urbine, Jasiukaitytei, 
Balandis, Elizabetho skautėms;

Visiems, kurie aukojo pini
gais parodos išlaidoms padeng
ti: 31 dol. — kun. V. Karalevi- 
čiui, po 15 doL — dr. St. Pet
rauskui, kun. J. Pragulbickui, 
po 10 doL — kun. M. Keme
šiui, dr. J. Butėnui, C. G., John 
Allen, Akulonis-Adams, Ku- 
pinskienei, po 5 dol. — Diliui 
Kurapkienei, dr. W. Blažiui, 
Mattew Real Estate, J. Naru- 
šiui, dr. A. Degučiui, J. Patrick 
Jr., A. Stukui B. Lukoševičiui, 
M. Balčiūnui Ig. Budreckiui, 
S. Lygnugariui, Pr. Kuduliui

Taip pat visiems, kurių pa
vardės liko čia nepaminėtos, 
kurie tačiau kuo nors prisidė
jo prie parodos pasisekimo, 
apylinkės valdyba taria nuošir
dų, lietuvišką ačiū.

A. L. B. Elizabetho 
Apylinkės Valdyba.

VIEŠPATIES ANGELAS
NmSmaMaknygė turi

28& puslapius, bet yra at
spausdinta taip “gerame ir 
ploname popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenė-

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

Kalbą lygino prof. Dr. 
A. Salys.

Maldaknygės kainos: 
Odos lux auksuoti kraštai

— $4.50
Odos imitacija auks. kraš
tai — $2.50.

Gaunama “Darbininke”.

J. Drake ?
Dragūnas j 

LIETUVIS ADVOKATAS į 
Telefonas JAmaica 6-7772 •

NEW YORKAS

Laidotuvių, Direktorius 
84-02 J AM AIC A AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statton) 

Woodhavea, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija 

TeL Vlrginla 7 M9T

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y

Tel. STagg 2-5043 |
Matthew P. Ballasf

(BIELIAUSKAS)

ALB. BALTRONAS-BALTON
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamnoto.ia> 
MODERNIŠKA KOPLYČI A J 

423 Mrtropolitan Avė 
Br oklyn, N. Y.

Šv. Vardo draugijos tradici
nė šventė, Įvykusi kovo 25 d. 
Sopulingosios Dievo Motinos 
bažnyčioje, praėjo labai gražiai 
ir pakilioje nuotaikoje. Prieš 
tai visą savaitę misijas vedė. T. 
J. BoreviČius, SJ. tad Verbų 
sekmadiem pamaldose dalyva
vo apie 300 vvru ir ėjo bend-

Iškilmes paįvairino iš Has- 
brouck Heights atvykęs gausus 
vyru choras, kuris giedojo mi
šių metu, o per iškilmingus 
pusryčius išpildė keletą dainų.

Šioms iškilmėms suruošti bu
vo sudarytas komitetas: P. Ve- 
levas, Wm. Grinevičius; J. Ma- 
čiulskis, St. Pryzchaki, Ed. Sta-

HARTFORD, CONN.
Praeitų metų pabaigoje susi

organizavęs Hartforde vyrų 
choras ruošiasi savo pirmąjam 
pasirodymui, kuris įvyks gegu
žės 5 d. 7:30 vai. vak. Hartfor
de, parapijos namų salėje.

Programą atliks vyrų cho
ras ir moterų oktetas. Jankau
skaitė išpildys keletą dainų 
solo. Chorui vadovaus ir akom
panuos muz. J. Petkaitis.

Po koncertinės dalies vyks 
vaišės ir šokiai.

- /SIUNTINIAI LIETUVON

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

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

OVERSEAS PARCELS AGENCY 
of “HASKOBA” Ltd., London

: c/0 LAIMA
335 Union Av., B’klyn 11, N. Y.

251 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius
TeL ANdrew 8-2590

J. M.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works

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

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.
Pupalaiskis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tul geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25. 
Trejanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 75č.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

de įvyksta LB rytinių JAV 
pakraščių suvažiavimas, ku
riame dalyvaus Vliko pirm. J. 
Matulionis. Alto pirm. L. ši
mutis, LB Tarybos pirm. J. 
Šlepetys, LB Valdybos pirm. 
St. Barzdukas, prel. J. Balko
nas ir kt. Rengėjas.

WAITKUS 
F UNERAL H O M E 

197 Webster Avenue 
Cambridge, M?*ss. 

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių* 

ir Balsamuotgjas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja modemiška koplv<M 
menims dykai Aptariau .

kolonija—•• 
miausiomis kainomis. Kainos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale imkite: Tel. TR 0-0434 J

Mr* Tom Brown I* PUtaJiarglio. Tom Bmwn yra <ir*ec Kelty tė

;------o

Paulius Gaubys

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

BROOKLYN, N. V.340 RIDGEWOOD AVĖ.

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

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

ir pigiau nei kas kitas.
85—27 88th St. Woodh*v«n 21, N. Y.

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

|x) 6 v&L vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

TALARSKI
FCNERAL HOME 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3M Mnplr A ve utie, Hartford, Conn

Maloniai patarnauja Uctuvlim* naujai įruoštose patalpose.

TeL CHapel 6-1377

Garantuotai taisoma ’eie\iziio
stiprintuvai iamplifiers*

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

Darba* atliekamas pritvrnsio techniko, pripažinto 
RCA fnstitntn. N«w Yorke.

plokštelių automate

W1NTER CARDEN TAVERN Ine.

KABARETAS

VYT. BELECKAS savinink,

Baras. Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki

mums. etr.
1883 MADISON ST.

’/
i -

BROOKLYN 27, N. Y
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VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuviai dailininkai
linksmavakari.

LAISVES VARPAS

Tel. Brockton 8-1159-R.

MDIJA Į LAISVĘ

metu

JEI ŽAVIESI JAUNATVE IR JAUNIMU

Amerikos Lietuvių Katalikiško Jaunimo Vyčių Žurnalą.

WA¥trly 6-3325

BkuJaE, n. Y. per žydu Velykas pamaldų meto sinagogoje išlū
žo tinkas lyg nuo žemės drebėjimo.

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocydes 
BOSTON 15, MASS.

ir kitais 
naudotis 
5th St„

ESKIMO MOTERIS pristato savo jaunutį sūnų Kanados guberna
toriui Vinccnt Masscy. kai jis lankė Arktika, tikrindamas jos gy
nimo planu.

Kario" žurnalas

laidojama 
Apreiškimo 
Jono kapi-

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO, Hartford,

Toronto Liet. Sporto Klubo 
Aušros vienuolikė balandžio 
28 d. atvyksta į New Yorką.

Balto rūpesčiu 
balandžio 4 d. iš Vokietijos i 
Ameriką atvyksta vienuolika 
asmenų.

visuomenės paramos ir nuošir
džiai kviečia visus lietuvius šią 
peticiją pasirašyti. Atlikdami 
šią savo pareigą, pagerbsime 
kruviną vergijos naštą nešan
čius mūsų seses ir brolius, ak
tyviai Įsijungsime į kovą už 
Nepriklausomą Lietuvą.

Tenelieka nei vieno lietuvio 
nepasirašiusio Lietuvių Jauni
mo Peticijos.

Akademinis Sambūris šviesa 
Akademinis Skautų Sąjūdis 
Lietuvių Skautų Brolija 

. Lietuvių Skautų Seserija
Lietuvių Studentų korporaci

ja Varpas
Lietuvių Studentų Sąjunga 

JAValstijose
Lietuvių Studentų Santara
Lietuvių Tautinių korporaci

jų Sambūris
'Lietuvos Vyčiai
Moksleivių A-kų Sąjunga 
Studentų A-kų Sąjunga.

Velykų atostogų
Į New Yorką buvo sugrįžę ne
maža studentų kurie mokosi 
tolimesniuose universitetuose 
bei kolegijose, šią savaitę jie 
vėl išvyko Į savo mokyklas.

IEŠKO Agotos Klimaitės nuo 
Marijampolės. Žinančius prašo 
pranešti šiuo adresu: Antose 
Demikaitė - Mockeliūnienė. 36 
Marcy Avė. Brooklyn 11, N.Y.

Domininkas Zaletskas, 
laidotuvių direktorius, kovo 
d. turėjo mažą operaciją 
greit grįžo namon.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi Įvairus dokumentai.

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

Angelų Karalienės 
parapijos

bažnyčioje Velykų pirmą die
ną prasidėjo 40 valandų atlai
dai, kurie baigiasi antradienį. 
Pamokslus sako T. Benediktas 
Bagdonas, OFM.

Gen. konsulas J. Budrys 
su žmona kovo 23 d. dalyvavo 
priėmime, kurį suruošė Pakis
tano ambasadorius prie Jungti
nių Tautų Pakistano naujos 
konstitucijos priėmimo proga.

Kovo 26 d. gen. konsulas taip 
pat dalyvavo priešpiečiuose 
Waldorf Astoria, kuriuos su
ruošė New Yorko miesto ma
joras R. F. Wagner Irlandijos 
ministerio pirmininko John A. 
Costello garbei.

Kun. Jonui Klimui
kovo 23 d. Carney ligoninėje 
padaryta operacija. Po Velykų 
grįžta į parapijos darbą.

Vilniaus seimo
50 metų sukakties minėjimas 
įvyksta balandžio 7 d., šeštadie
nį, 7 v. v. Apreiškimo parapijos 
salėje. Paskaitą skaitys dr. Ku
čas. Po paskaitos ir meninės 
dalies bus šokiai grojant Joe 
Thomas orkestrui.

minskas, N. ir A. Kairiai, J.. 
Kezys, Kulme, Klimas, M. 
Kregždienė, A. Kynastas, dr. 
V. Kanauka, P. Kaunas, Latvin- 
nas, LuŠienė, Legis, M. Lau
kus, Mačiulis, Mardosas, P. 
Montvila, J. Makauskas. J. Mi
siūnas, Markevičienė, P. Min- 
kūnas, Poslavas, Petniūnas, 
Kun. V. Pikturna, Ratas. Re- 
mėzai, L. Rinkus, Kun. Račkau
skas, Sidzikauskienė, V. Švi- 
pas, V. Stašinskas, Stasiūnas, 
Kun. V. Stašys, R špokas A. 
Stankevičius; Br. Snūdienė. R. 
Vilčinskas, Pr. Vaitukaitis, A. 
ir M. Vaitiekūnai, A. Vizbarą. 
Vakseliai, Dr. V. Viliamas, V. 
Vaisiulis, E. Vaišnoraitė, A. 
Ūsevičius, Zinaitienė, P. Juška, 
K. Kairys, Dr. J. Budzeika, 
Ateitininkai Sendraugiai, V. 
Gudelis, Dr. A. Gylys, K. Kri
vickas, G. Krušinskas, Kun.
J. Maknys, J. Petrėnas, P. Pu- 
pius, M. Rumbaitis, A. Šimkus,
K. ir G. Norvilai, P. S. Klevec- 
kai.

Be to, yra aukotojų, nenu- 
rodžiusių tikrųjų savo pavar
džių ir aukojusių mažesnėmis 
sumomis.

Skaudai ir skautės 
balandžio 7 d. S? A n am 
195 Grand St.. skautu b 
rengia vakarą ir šokius, 
nant aukojama.

Pabaltijo Moterų Tarybos
Lietuviu Atstovybės Klubas
Nev/ Yorke balandžio 8 d. 4 v.

IŠNUOMOJAMAS 1 kambarys 
su baldais, šildymu 
patogumais; galima 
virtuve — 414 So. 
Brooklyn, N. Y.

Apreiškimo parapijoj
40 valandų atlaidai prasidės 
balandžio 15. baigsis balandžio 
17. Pamokslus sakys T. V. Gu
tauskas, SJ.

Parapijos piknikas bus birže
lio 3 d. Polish National Home.

• ATSIŲSTA PAMINĖTI

Lietuvių Vasario 16 Gimnazi
jos Metraštis — 1954—55 m., 
iliustruotas, 124 psl. kaina 75ę.

Lietuvių Dienos — kovo 
mėn. numeris. Rašo: ministeris 
P. žadeikis, supažindinama su 
Vatikano ir Madrido lietuviško
siomis radijo valandėlėmis, 
prisimenama LRKSA 70 metų 
sukaktis; literatūrinėje dalyje 
Marijos Sims eilės ir A. Vaičiu
laičio pasaka; dr. Vanda Sruo
gienė pasakoja apie Didįjį Lie
tuvos kanclerį Radvilą; Bosto
no lituanistinė mokykla, pri
statomas dail. K. Varnelis; vai
zdai iš įvairiu Vasario 16 minė
jimų; Anykščiu šilelio verti
mas anglų kalboje, vertė Na- 
das Rastenis. Numeris gausiai 
iliustruotas lietuviškojo gyve
nimo vaizdais

p. p. rengia Atvelykio popiete 
Baltic Freedom House. 131 E. 
70 St. N. Y. Programoje — no- 
etė Vlada Pro-čiūnaitė kalbės 
apie Mariją Pečkauskaitę - Šat
rijos Ragana, dramos aktorė

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, kuri apsimoka 

pavesti specams.

V Aleksandras Ivaška, 
Bostoną lietuvių uolus veikė
jas, lietuviškos spaudos bend
radarbis, po sunkios ir ilgos 
ligos mirė kovo 29 d. Apie jį 
plačiau parašysim kitame nu
meryje.

Velykų šventės

New Yorko lietuvių bažnyčiose 
praėjo pakilioje nuotaikoje. Į 
Prisikėlimo pamaldas prisirin
ko pilnos bažnyčios žmonių. 
Angelų Karalienės parapijoje 
per Prisikėlimo pamaldas pir
mą kartą giedojo naujai suda
rytas vyrų choras, vadovauja
mas M. Liuberskio. Didžiosios 
savaitės pamaldos vyko nauja 
tvarka vakarais, tad vėl bažny
čios buvo pilnos tikinčiųjų.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
New Yorko Skyriaus Valdybą 
nuoširdžiai dėkoja visiems lie
tuviams, Vasario 16 dienos 
minėjimo proga savo auką Lie
tuvos laisvinimo reikalams at- 
siuntusiems paštu ar įteiku
siems salėje minėjimo metu. 
. Aukojo po:
$50.00

Prel. J. Balkūnas;
$25.00

Liet. Socialdemokratu 
kuopa. Liet. JAV piliečių Klu
bas, Pr. ir E. Vainauskai;
$20.00

O. ir M. Jankevičiūtės, M. 
Maceika, Dr. A. Starkus;
$10.00

Dr. A. Avižonis, J. Baužys, 
J. Bartkevičius, H. Blazas, Pro
fesorius J. Jankauskas, Graži
nai, P. Jurkus, A. Kazickienė, 
Koppa, Tėvai Pranciškonai, 
Dr. V. Paprockas, A. ir K. Ma- 
čioniai, M. ir A. Ridikai, dr. A. 
Skėrys, Sandaros 1-ma kuopa, 
Kun. Paransevičius, D. ir V. 
Anoniai, Pabaltijo Moterų Ta
rybos Lietuvių Atstovybės 
Klubas, A. Novickis, Dr. H. 
Brazaitis, A. Vileniškis, A. Sen
kus, Br. Markeliūnas, S. ir S. 
Jankauskai, T. Narbutas;

"VYTIS" yra įdomus, turiningas, graliai iliustruotas jau
nimo žurnalas, einas jau 41 metai;

"VYTY" rasi įdomių pasiskaitymų ir iliustracijų bei žinių 
iš jaunimo gyvenimo ir veikimo, susipažinsi su jaunimo galvosena, 
troškimais ir darbais Dievui ir Tėvynei;

"VYTIS" leidžiamas lietuvių ir anglą kalbomis, eina kas 
minuo ir kainuoja tik 3 dol, metams. Prenumeratą siųsti adresu:

MRS. RITA PINKUS,
76 Providence Street, Worcester 4, Mm.

$8.00
Viliamienė;

$7.00
O. Audėnienė, Kamhn.
$6.00

Janulevičienė, Pajaujienė, 
Valaitis, K. Krušinskas;
$5.00

D. ir J. Averkai, Alksniniai, 
A. Bendorius, A. Barys, K. Bū
dvytis, V. Banelis, M. Bliuno,
K. Brazauskas, S. Birutis, Kun. 
Civinskas, V. čėsnavičius, J. 
Diržys, K. Dičmanas, Davalis,
L. Dymša, O. Danisevičiūtė, 
Garunkščiai, Garba, Gudeliai, 
Gruodis, Goeldneris, Graužiny- 
tė, Grigienė. J. Garšva. B. Ge- 
deika, Jasaitienė, Br. Juškys,
M. Jasaitis. K. J. Jesaitis, Jan
kauskas, Yoratska, Kun. Ka-

Lietuvių Jaunimo Peticija 
supažindina JAV Prezidentą ir 
vyriausybę su mūsų Tautos 
padėtimi ir nelaime ir, tuo pa
čiu, prašoma imtis žygių atsta
tyti Lietuvos Nepriklausomy
bę ir dėti visas pastangas, kad 
mūsų tėvai, broliai ir seserys 
būtų nedelsiant sugrąžinti iš 
Sibiro į Tėvynę — Lietuvą.

Lietuvių Jaunimo Peticijai 
paremti numatoma surinkti

nemažiau 25,000 Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse gyvenan
čių lietuvių parašų.

Norime, kad ši Jaunimo Pe
ticija išreikštų visų lietuvių 
jausmus ir troškimus.

Žemiau pasirašiusios lietu
vių jaunimo organizacijos, vie
ningai pradėdamos ši didįjį 
jaunimo darbą, tikisi lietuviu

Mirė
Agota Grigonienė, 
balandžio 3 d. iš 
par. bažnyčios šv. 
nėse.-----------------

išleido H. Sinkevičiaus istorinio 
romano “Kryžiuočių” pirma to
mą. Viršelio aplanką piešė dail. 
V. K Jonynas. Iš viso romano 
bus trys tomai.

Česlovas Jonušai. Povilas Puri
nas ir William J. Witkns išsta
to savo darbus Long Island 
Meno Lygos galerijoje 44—21 
Douglaston Parkway. Douglas- 
ton. N. Y. Paroda atidaroma 
balandžio 8 ir tęsis iki balan
džio 18 d.

Nukr. Jėzaus seselių 
koplyčios vajaus reikalu 

kovo 25 d. per Lietuvių Radijo 
valandėlę kalbėjo dr. Juozas 
Leimonas .

šiam kilniam reikalui So. 
Bostonas pamažu išsijudina. 
Kovo 18 d. parsikvietė Januš
kevičių su paveikslais anie Lie
tuvą. Balandžio 6 d. Lietuvių 
Klubo salėje turės linksmą pa
rengimą. Koncertuos parapijos 
vaikų benas. Po to jaunimo šo
kiai. ~

Balandžio 14 d. 8 v. v. salė
je po bažnyčia rengiama whist 
party. Balandžio 15 d. vyksta 
metinis rėmėjų seimelis. 10 v. 
ryte prel. Juras giedos mišias, 
T. Jurgelaitis, OP, sakys pa
mokslą. Po to — pietūs, sesi
jos ir parengimas. Rėmėjų su
važiuos iš visų kolonijų.

Vietos Alto
skyrius suvedė Vasario 16 pro
ga vykdytos rinkliavos ir po- 
tūvKr-apyfekaitą. Vasario 19 d. 
surengtame minėjime surinkta 
ir vėliau aukų gauta Lietuvos 
laisvinimo reikalams — 2.177.- 
78 dol., minėjimo išlaidų būta 
91,70. Tą pačią dieną surengtas 
pobūvis davė pelno 174.75 dol. 
Viso gauta 2.260,83 dol. Ame
rikos Lietuvių Tarybai nutarta 
pasiųsti 2.200 dol.
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Tosca Daubaraitė skaitys 
traukas iš Šatrijos Raganos ras- Paieškomas Kavaliauskas 
tų. Bus Velykų stalas. Dail. Kubas, sūnus Martyno, žinan- 
A 1 e k s andros Vitkauskaitės tieji ką nors apie jį. prašome
(Merker) paveikslas “Lietuvai- atsiliepti: Mr. G. Matusevičius,
tė mezgėja” bus paleistas lai- 6139 Madison St.. Brooklyn 27, 
mojimams. N. Y.

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocydes — Medford. Mass.
Kiekviena sw»Vma<Veni nuo- 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siuskite 
vedėjai ANTANEI F. KNEIŽ1LI — Lithuanian Radio Ilonr. 50 Cot- 
tage St., Norwood, Mass*. Skyriai: Uthuanian Furniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai. 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOutb Boston 8-4618 ar 
8-1940; KIrkland 7-8533.

Draudimo reikalais, taksų (Income 
Tax) paruošimui, notorinių doku
mentų tvirtinimui

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

I iefuvvM sportininkai 
rengiasi vykti Chieagon i spor
to šventę. Susidūrę su finansi
niais sunkumais. sportininkai 
paskelbė vaju kelionės išlai
doms padengti. Pirmieji į ši va
jų atsiliepė: Gen. • konsulas J. 
Budrys, konsulas V. Stašins
kas, kun. A. Račkauskas ir S. 
Trojanas.

Rytų Sporto Apygardos lei
dimu vajų praveda Antanas 
Bagdžiūnas, 188 Logan St., 
Brooklyn 8, N. Y.

Kovo 17—18 d4 New Yorke 
įvyko LSB 1-ojo rajono skautų 
vyčių sąskrydis. Dėl tuo metu 
siautusios pūgos dalyvavo vos 
pusė užsiregistravusių dalyvių. 
Pradžioje buvo išklausyta ps. 
R. Šilbajorio pašnekesys “Skau
tas vytis šeimoje ir bendruome
nėje”. Kun. J. Pakalniškis sa
vo pašnekesyje išdėstė priežas
tis, dėl kurių netikima i Dievą. 
Sktn. dr. H. Lukaševičius ne
rodė konkrečius būdus, kain 
skautas vytis, gyvendamas ne
savame krašte, gali gerai atlik
ti savo pearigas tėvynei. Po 
kiekvieno pašnekesio buvo gy
vos diskusijos.

Po ši” našnekesiu sąskry
džio dalvviai susirinko i Povi- 
lanskienės svetaine, kur New 
Yorko wr. skautės kandidatės, 
vadovaujant vietininkei J. Ja- 
nulevičienei, buvo paruošė už
kandžius. Susirinkus vėl į skau
tu būkla, LB 1-oio Rajono Va
deiva v. s. A. Matonis pravedė 
skautininku įžodi, kurį davė 
Tauro-tunto adjutantas- ps. V. 
Mikalauskas.

Po įžodžio buvo pravestos 
diskusijos įvairiais vvčius lie
čiančiais klausimais. Buvo nu
spręsta sekanti vyčių sąskrydį 
šaukti šį rudenį. Ateitvie drau
ge su vyčiu sąskrydžiais vvks 
ir vvr. skaučių sąskrydžiai toje 
pačioie vietoje.

Sąskrydžiui pirmininkavo šio 
rajono sk. vyčių skyriaus vedė
jas psl. J. Rakšvs, o sekretoria
vo vvr. si. A. Alksninis. Sąskry
di atidarė Tauro tunto tuntinin- 
kas ps. R. Kezys. Techniškus 
rengimo darbus atliko N. Y. 
skautų vyčiu dr-vė, vadovau
jant vyr. sL V. Gobužui. wr. 
si. V. Alksniniui ir si. D. Ga
šlūnui.
. Stalo teniso turnyre, kuriam 
vadovauja nsktn. J. Lapurka, 
dalyvauja 42 skautai. Laimėto
jams bus įteiktos dovanos ba
landžio 7 d. per skautų tėvų Solistai A. •?
rėmėjų komiteto rengiamą y vaikaitis

dalyvaus gegužės 12 d. Atei
ties koncerte Apreiškimo para
pijos šalčio Bronklvne. Vasario 
19 d. abu solistai labai puik’ai 
pasirodė Hamiltone, Ont, Ka
nadoje, Tautos Fondo sureng
tame Lietuvos nepriklausomy
bės minėjime — koncerte.

Sekmadieniais 
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avė. 

BROCKTON 4, MASS.

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

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Juozas Andriušis
Leenard Street Brooklyn 11, N. Y

EVergreen 7-C47.


