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'ARTIS DĖL VOKIETIJOS SU JUNGIAM)

JUOS VADINA IŠVERSTAKAILL4IS... T»i 7 Amerikos kariai 
kurie fikosf Kinijoje. Jie dabar Pripingo universitete. Viso tokiu 
amerikiečiu buvo 16.

Supramoninti 
Sibirą

Sovietų partijos stkretorius 
Chruščiovas balandžio 11 šau
kėsi į komjaunuolių sąjungą, 
kad ji pristatytų 200,000-500, 
OOOjaunuolių vykti į Sibirą 
pramonės sukurti. Kalbėjo, 
kad Sibiras esąs ateities kraš
tas, kuriame turi būti išnau
doti jo žemės turtai. Komjau
nimo sąjunga 
000 narių.

Prieš dvejus 
čiovas panašiu
vo, kad jaunimas vyktų į va
karinį Sibirą į Kazachstaną 
“plėšinių plėšti”.

GINČAS TARP AIRIJOS

turinti 18,500,

metus Chruš- 
būdu reikala-

IR ANGLUOS
Londone iš meno galerijos 

balandžio 12 dingo meno pa
veikslas — impresionistės Ber- 
the Morisot “Vasaros džiaugs
mas”, įkainotas 28,000 dol. 
Airių studentai pasisakė, kad 
jie tai padarė. Pagrobtas pa
veikslas priklauso prie tų, dėl 
kurių eina ginčas tarp Ang
lijos ir Airijos jau nuo 1915. 
Paveikslų kolekcionierius Sir 
H. Lane, Airijos meno gale
rijos direktorius, savo asme
nini rinkinį buvo testamentu 
palikęs Londono galerijai. Pas
kui jis testamentą pakeitė — 
užrašė Airijai. Naujasis testa
mentas nebuvo pripažintas, 
nes jame trūko liudininkų pa
rašų. Tačiau kasmet Airija 
vis reikalaudavo paveikslus 
jai grąžinti. Studentai dabar 
jaučiasi dalį velionies valios 
įvykdę.

Jau per vėlu
Balandžio 7 Sovietam buvo 

atiduoti 5 jūrininkai iš laivo 
“Tuapse”, kuri buvo sulaikiusi 
nacionalinė Kinija. Devyniem 
jūrininkam buvo suteiktas 
Amerikos azylis. Jų 5 pareiškė 
norą grįžti, ir juos Sovietai 
lėktuvu išsigabeno. Bet “Tarp
tautinio tyrinėjimų komiteto” 
pareigūnas Donovan, buvęs ka
ro metu strateginės tarnybos 
viršininkas, balandžio 14 oa- 
skelbė. kad tie 5 jūrininkai bu
vo priversti. Buvo grasinama 
jų šeimom. O aerodrome sovie
tiniai konsulato pareigūnai bu
vo apstoję visas aerodromo du
ris, kad tik jie nepabėgtų. Net 
prie Amerikos imigracijos val
dininko jie buvo apstoti apie 
15 sovietinių pareigūnu, ir so
vietinis pareigūnas atsakęs už 
jūrininkus, kad jie savu noru 
grįžta.

PER VĖLAI APSIŽIŪRĖJO 
IR DĖL PAGALBOS

Išaiškėjo po ketveriu metu, 
kad Amerikos pinigai, skirti 
Persijos ūkiui kelti, to ūkio vi
sai nepasiekė. Mašinos, kurios 
ten buvo nugabentos, taip pat 
niekam nebuvo naudojamos. 
Tikrinti dabar imasi Kongre
sas.

Vokietijos užsienių reikalų 
ministeris dr. von Brentano 
balandžio 12 paskelbė, kad

Vokietijos vyriausybė nuta
rė tiesiagiai susisiekti su Mas
kva dėl Vokietijos sujungimo. 
Vokietijos atstovui Maskvoje 
dr. Haas bus duotos tuo reika
lu instrukcijos tuojau pat su
sisiekti su Sovietų vyriausybe.

Tiesioginės derybos tarp Vo
kietijos ir Maskvos — tai bu
vo viena iš didžiausių sensaci
jų šaltajam kare tarp Vakarų 
ir Sovietų.

Tačiau balandžio 14 Vokieti
jos vyriausybe davė žingsnį 
atgal. Vyriausybės vardu bu
vo užtikrintos vakarų valsty
bės, kad ji numato ne derybas 
su Maskva, bet tik painfor
muoti Maskvą apie Vokietijos 
pažiūras dėl Vokietijos sujun
gimo, ir kad tos rūšies pasi
kalbėjimai bus tuojau pat pra
nešami vakarų sąjungininkam.

Vienas vokiečių laikraštis 
net parašė, kad Vokietijos vy
riausybė paskelbė pradėsianti 
derybas su Maskva, kad pa
tikrintu. kaip į tai reaguos va
kariečiai.

kad Vokietija gavė si
Ii būti priversta ieškoti savo 

• politikos, derėdamasi su Mas
kva. i

Derybos ;su Maskva gali eiti 
labai toli iki Rusijos ir Vo
kietijos 
buvęs p 
gos galėtų būti lenktynės tarp 
Vokietijos j ir Prancūzijos. 
Prancūzijaj bijodama stiprė
jančios Vokietijos, natūraliai 
ieško atramos Maskvoje prieš 
Vokietijos susijungimą. Bet 
ar Maskvoje pasirinktų silps
tančią Prancūziją ar stiprėjan
čią Vokietiją — abejoti neten
ka. O tiesioginių derybų su 
Vokietija seniai nori. Dabarti
nė Vokietijos vyriausybė neis 
taip toli. Bet vyriausybė neam
žina. Visa- dabartinė opozicija 
nori derybų su Maskva, 6 kai 
kurie svajoja apie sąjungą. 
Tai reikštų atsitraukimą nuo 
Vakarų suorganizuoto fronto 
prieš bolševizmą. Amerikai tai 
būtų didelis smūgis, kai at
kristų Vokietija, į kurios ap
ginklavimą dedamos didelės 
viltys.

Kuo nepatenkinti?
Konferenciją, kurioje buvo 

priimtas Vokietijos vyriausy
bės nutarimas užmegsti pasi-

Ar tai įspėjimas?
Ji davė suprasti, kad nėra 

patenkinta vakarinių sąjungi
ninku politika, kurią diktuoja- kalbėjimus su Maskva, kancle- 
ligi šiol trys didieji — Ameri- ris Adeižmeris sušaukė po 

Anglija ir Prancūzija. Da- dviejų svarbių pareiškimų —ka.

po Prancūzijos min. pirm. Mol- 
let pareiškimo, kad nusiginkla
vimas yra svarbesnis reikalas 
už Vokietijos sujungimą; Ei- 
senhowerio patarėjo Stasseno 
pareiškimas nusiginklavimo 
konferencijoje, kad nusigink
lavimas nesiejamas su politi
nių klausimų svarstymu. Nuo
taiką blogino dar ir Nato ka
rinių jėgų viršininko gen. 
Gruentherio pareiškimas, kad 
jei karas kils, tai Vokietiją 
teks “išlaisvinti”, o ne apgin
ti. Vakarinių sąjungininkų 
prasidėjusios tiesioginės atski
rų narių derybos su Maskva 
rodė, kad bendras Vakarų 
frontas silpsta ir kiekvienas 
pats siekia susipratimo * §u 
Maskva. Visa tai susidėjo, kad
^ Vokietijos vyriausybė ėmė , 
įtarti, jog Amerika, Anglija, 
Kanada, Prancūzija nori susi
tarti su Maskva dėl nusigink
lavimo, atidedamos į šalį Vo
kietijos sujungimą; jog Ame
rika, Anglija, Prancūzija nesi
ims vykdyti prisiimto įsiparei
gojimo sujungti Vokietiją.

Socialistų, “laisvųjų vokie
čių”, pabėgėlių partijos jau se
niai reikalavo tiesioginių dery
bų su Maskva. Kancleris Ade- 
naueris, kuris buvo Amerikos 
politikos atrama Europoje, to 
viso neatlaikė, nes pasijuto 
Vakarų išduodamas.

kis blokus, talpa 60,000 to.

lt u KLUX KLANAS demonstravo Macon, Ga., prieš vyriausio teis
mo sprendimą panaikinti rasini skirtumu mokyklose.

Palestinoje
• Palestinoj darbus baigė 

JT gen. sekretorius Hammask- 
jold. Prikalbinęs abidvi puses 
sustabdyti kovas artimiausiai 
ateičiai.

• Sovietų povandeniniai lai
vai atsidurs Viduržemio jūro
je, nes eina dabar derybos, kad 
Sovietai pristatytų Egiptui 6 

- pavand. laivus. Nors po Egip
to vėliava, bet vadovaujami 
komunistų jie bus grėsmė Va
karų laivynui. Taip aliarmavo 
kongresmanas Celler, d. Mich.

• Amerikos žydų kongresas 
apkaltino valst. departamentą, 
kad jis esąs abejingas Egipto 
vykdomai Amerikos piliečių 
žydų diskriminacijai — esą 
Egiptas neduoda Amerikos žy
dam tranzito vizų, boikotuoja 
Amerikos žydų prekes, pač:oje 
Amerikoje platina antisemiti
nius atsišaukimus.

• Pirmas išdavikas Vokieti
jos organizuojamoje kariuo
menėje buvo karininkas lakū
nas Kurt Geuther, kuris, įta
riama, pabėgęs į kom. Vokieti-

• Pijus XII, balandžio 14 
Italijos pirkliam kalbėdamas, 
pasisakė prieš socializmą, ku
rio “planingas ūkis”, asmens 
laisvių suvaržymas, šeimos 
charakterio iškreipimas yra 
svetimas katalikų 
pažiūrom.

Bažnyčios

★ Žurnalisto V. 
kuriam nežinomas 
išplikino akis, regėjimas silps
ta. Gydytojai ima netekti vil
ties.

★ Narkotikų spekuliantu 
Brooklyne suimta apie 90 iš 
karto. Operacijoje dalyvavo 
apie 150 policininkų.
★ Gavo 2500 dol. viena 

American Airlines keleivė, kai 
jai išsiliejo puodukas kavos ant 
sterblės, lėktuvui smuktelėjus 
į oro “duobę”. Ji aiškino, kad 
nusideginusi.
000.
★ Netekęs 

lyno buvęs 
metų, visai išvargęs ir išbadė
jęs buvo rastas Floridoje. Jis 
vis aiškinosi neturįs jokio 
draugo pasauly ir negalėjo at
siminti, kaip jis iš Brooklyno i 
ten pateko.
★ Frderalhtių mokesčiu pa

reiškimai turėjo būti įteikti iki
• Vakarų diplomatai aiški- šio pirmadienio vakaro. Apie 

no, kad Vokietija neturi teisės 10?, mokėtojų jų laiku neįtei- 
derėtis viena dėl Vokietijos su- kę. Toliau turės mokėti 57/ 
jungimo. pabaudos.

• Amerika pasiuntė tik savo 
stebėtoją į Bagdado konferen
ciją, kuri prasidėjo pirmadienį. 
Anglija labai norėjo, kad 
Amerika taptų Bagdado pak
to nariu.

• Izraelis turi priklausyti ne 
nuo galingųjų malonės, bet 
nuo pačios žydų tautos — pa
reiškė Izraelio min. pirm. Ben. 
Gurion Izraelio nepriklauso
mybės proga. Bet tą pat diena 
demonstravo iš Prancūzijos 
gautus 8 sprausminius lėktu
vus.

• Singapūras, Anglijos tvir
tovė pietų Azijoje, pareikala
vo sau nepriklausomybės, nors 
tuo tarpu tik Commonwealtho 
ribose.

R iaselio, 
piktadarys

ir reikalavo 10.

atminties Brook- 
laiškininkas, 65

Saugokit, kad apiplėštieji neskriauslŲ plėšiko 
Anglų policija suregistravo Mas kvos aukas* Lenkai reikalauja, kad Chruščiovas pasakytų apie 

Katyno žudynes .

Sovietų Sąjungos min. pirm. 
Bulganinas ir partijos sekre
torius Chruščiovas j Angliją 
išplaukė laivu iš Karaliaučiaus. 
Pasirinko Karaliaučių gal būt 
norėdami pademonstruoti, kad 
tai jau Sovietų Sąjungos mies
tas.

Anglijos vyriausybė įsakė 
policijai sustiprinti apsaugą ir 
sovietinius svečius apsaugoti 
“bet kuria kaina”. Policija tuo
jau pareikalavo iš emigratinių 
organizacijų, kad jos praneš
tų, kas yra jų vadai ir kur bei 
ką jie veiks banlandžio 18, 
Maskvos bosų atvykimo d’eną. 
Užsieniečių Anglijoje yra apie 
180,000. Policija galvojanti, 
kad gali su Bulganinu ir 
Chrušč’ovu nutikti taip kaip 
1914 Sarajeve, kur vienas šū
vis sukėlė pirmą pasaulinį ka
rą. Paryžiuje taip pat polici
ja aliarmuota, kad neišvyktų 
iš Prancūzijos į Angliją tokie, 
kurie galėtų nužudyti sovieti
nius žudikus. Prie jų tebus 
prileisti tik 26 visokiais būdais 
patikrinti žurnalistai.

imti jokio smurto prieš Mask- kariuomenė, stovėdama kitoje 
vos smurtininkus. Tačiau ba- Vislos pusėje, sąmoningai nie- 
landžio 22 jie numato tylią de
monstraciją pagerbti lenkų 
karininkam, nužudytiem Katy- 
no miškuose. Ta proga Angli
jos vyriausybei įduos peticiją 
su 30,000 lenkų parašų, kad 
vyriausybe pareikalautų Chruš-

ko nedarė, kad lenkai patrio
tai būtų išžudyti ir kad jų vie
toje ateitų paskui komunistai.

• Sovietų spauda ir radijas 
visai tylom nuleido Edeno no
rą su Sovietų vadais aptarti 

čiovą pasiaiškinti dėl Katyno politinę padėtį. Ji tik rašo, kad 
žudynių. Ukrainiečiai ant ran
kovių nešios gedulo ženklus.

anglų liaudis pasiilgusi laukia 
Bulganino ir Chruščiovo.

DOVANOS TIK Iš VIENŲ 
RANKŲ

Valst. departamentas mano 
pagriežtinti reikalavimus tiem, 
kuriem Amerika duoda pagal
bą. Tie. kurie ima iš Sovietų, 
Amerikos pinigų negausią. 
Amerika nesiduosianti šanta
žuojama tokiem kaip Egiptas, 
kuris pareiškęs: jei neduosit 
pinigų užtvankai statyti, tai 
mes imsim iš Sovietų, kurie 
jau mum siūlo. y-

TORNADO ALABAMOJ
Alabamoje balandžio 15 siau

tė tornado su Mum ir ledais, 
žuvo 19 žmonių, sužeistų 200. 
Susisiekimas daug kur nutrau- ■ 
ktas.

• Nusikaltimo, kuris įvyko 
prieš 12 metų, byla prasidėjo 
pirmadieni Washingtone. Tai 
Amerikos majoro Holohano 
žudikų, kurie ji norėjo pašalin
ti. nes jis priešinosi, kad Ame
rikos pinigai ir ginklai būtų 
atiduoti italų komunistam._______

AR SVARBIAUSI! (A SLĄ UŽSPAUS?
Neramumai viduriniuose rytuose Anglijai gresia ūkiniu bankrotu

vakarų Europos.
Alsop nėra optimistas. Jis 

mano, kad
vargiai jau kas beišgelbės 

Angliją nuo nesėkmės Mala
juose ir viduriniuose rytuose.

Įvykiai buvusiose kolonijose 
gresia Anglijai visišku bank
rotu, 
kodėl anglai taip kabinasi į 
Kiprą. Kipro salos praradimas 
esą būtų tiek pat kaip viduri
nių rytų naftos praradimas. 
O tai reikštų kraujo išsekimą 
Anglijos organizmo gyslose. 1:

Kas atleis kraujo tekėjimą 
gyslose? -

Maskva gerai supranta ši-

Šita grėsmė paaiškina,

LONDONO SVEČIAS — DI- 
D2IUTSIAS PASKUTINIO 

KARO IŠDAVIKAS
Anglijos atsargos maršalas 

John Slessor pareiškė, kad 
“žmogus, kuris neša atsako
mybę už juodžiausią išdavimą 
visoje praėjusio karo Istorijo
je, yra Bulganinas”. Būtent, 
jis išdavė 1944 lenkų patriotų 
sukilimą prieš nacinę okupa
ciją ir le’do juos visus išžudy
ti. Pats Slessor tada buvo va
karinių sąjungininkų aviacijos 
viršininkas Viduržemio .jūroje 
ir turėjo uždavinį aprūpinti 
ginklais kovojančius lenkus už 
800 mylių. O Bulganinas buvo

Lenkų sąjunga Anglijoje tuo metu Sovietų karo minis- 
paragino savo tautiečius nesi- terio pavaduotojas, ir sovietų

KELLY, VAGYS IR 
SOVIETAI LONDONE

Grace Kelly nulydėjusiai į 
Monaco valstybę Philadelphi- 
jos demokratų partijos iždinin
ko žmonai McCloskey pavogė 
brangenybių už 45,000 dol. Vi
sa policija ant koiu. Vagies ne
randa. Kai kas aiškina, kad is
torija apie brangenybių vagį 
sugalvota, kad daugiau būtu 
išgarsintos pačios vestuvės. O 
sovietų spauda ižiūrėio. kad 
pačios vedybas sugalvotos kaip 
tik šiuo laiku Sovietam, pa
kenkti. Esą dabar visa spauda 
pirmuose puslapiuose rašys 
apie vestuves, kad nustelbtų 
Maskvos bosų priėmimą Angli
joje

Anglijoje balandžio 18 pa
sirodys Maskvos bosai su pa
lydovais. Jie norės pasivažinė
ti po Angliją, pamitinguoti, 
paleisti miniai burbulų apie 
savo meilę anglų liaudžiai — 
tokią pat karštą anglam, kaip 
ir taikai... Tuo tarpu Edenas 
nori akis į akį kelti svečiam 
politinio sugyvenimo klausi
mus — pirkliškai teirautis ir 
derėtis: -

ko nori Sovietai už tai, kad 
paliktų Angliją gyventi 

ramybėje.
Tas klausimas Anglijai šiuo 
metu yra gyvybės klausimas. 
Seniai jis nebuvo toks grės
mingas kaip šiandien. tuos Anglijos sunkumus. Juos

* nori dar labiau padidinti —
Kur yra vieta, į kurią So- gyslas užspausti, kad derybose 

vietai gali Angliją sužeisti 
greičiausiai ir skaudžiausiai?

Joseph Alsop (NYHT) pa
buvojęs Londone, tvirtina, kad 
didžiausias rūpestis — jos 
ūkis. Iždo sekretorius 
Millanas apsiginklavimą ma
žindamas ir kt. būdais nori 
subalansuoti biudžetą. Bet tai 
nelengva. Esą biudžetas ir

Anglijos likimas šiuo tarpu 
nuo žaliavų, kurias 
kolonijų ar buvusių 
ir kurias Maskva 
atkirsti nuo Ang-

Mac-

priklauso 
gauna iš 
kolonijų 
stengiasi 
Ii jos.

Visų pajamų, kurios reika
lingos biudžetui subalansuoti. 
16'- Anglija gauna iš gumos 
Malajuose. Bet ten jos gamy
bą ir prekybą trukdo komu
nistai partizanai. Kitus 8'\ 
gauna iš kakao Nigerijoje ir 
kt. Bet ir ten kaip tik dabar 
Maskva pradėjo brautis. Svar
biausia Anglijai betgi yra naf
ta iš vidurinių rytų. Tai Ang
lijos kraujas. Net maža jo 
pristatymo pertrauka, tegul 
tik kelias savaites, paraližuo- 
tų Anglijos ūkį. O taip pat ir

gautų iš Anglijos vyriausybes 
didelį mokestį už laikinę ramy
bę. Laikinę, nes Maskva vis 
tiek nerims, kol neparkhipdys 
galutinai Anglijos ar kol pati 
nesuklups.

Kokis tas mokestis, kuriuo 
Anglija išsipirktų ramybę, Se
ka paslaptis. ■

Bet žinant, kad Maskva vi
sur visada pasirodo su taip pa
čiais reikalavimais, spėjama, 
kad pirmoje eilėje vėl iškils 
Eurojios reikalai — pripažinti 
status quo, neginkluoti Vokie
tijos. prekybos laisvė su ko
munistiniais kraštais ir t.t.

Anglijai nelengvas pasirin
kimas. Kai kas net tyliai spė
lioja, kad Anglijai tolimesnėje 
eigoie beliks tik pasirinkimas 
— į kapituliaciją ar į tuo pa
čiu skiemeniu prasidedantį 
baisų kita žodį.

Pats Alsopas mano, kad tai 
nėra tik Anglijos klausimas. 
Jis baiminasi, kad vakariniai 
sąjungininkai, jei neapsižiū- 
rčs. čia gali gauti tokį smūgį, 
kokio neturėjo per dešimtį Šal
tojo karo metų.



SPAUDA

Lozoraičio atstovas

svarstanti nu-
kartūzai

tik

lys pareiškė, kad Estijoj* klau-

santvarkai.

gyvena 
kartūzi?

bei latvius. Tam reikalui 
sumanytas toks organiza- 
pastatas: a.. Vokiečių-lie- 
draugiia. b. Vokiečiu-lat-

dr. Windeckeriui, J. 
V. Banaičiui ir pulk.

kandidatas Į 
Draugijos

Kai tik išėjau iš Sudoplato- 
vo kabineto, užsuktas buvo ra-

egzami- 
maža lai- 
lenkiškai.
Įsikaliau

ta birželyje
Eiscnhovveriu 
sujungimo. •

* Amerika
traukti pagalbą Ceilonui. kuris 
balsavo už prokomunistines 
partijas.

mes rytą ateidavom, 
sargybinis pakeldavo 

ir šūkteldavo: “Ein Ka- 
— davai”. Ir vienas iš 
dažniausiai tai būdavo

matyti.' Neturime versti jį

PALESTINOJE Egipto lėktuvai, apšau
dydami pasienio vietoves, užmušė mo
kykloje keturis žydų mokinius ir vieną 
mokytoją. Dešinėje matome apšaudytos 
mokyklos vidų, kairėje — gailestingoji 
sesuo išneša vieną sužeistąjį. Palestinos 
ir Egipto naaprimsfą oasienio incidentai 
graso to’a srityje nauju karu.

telefonu Nr. 2-2000. 
pristatys žmogus ar 

žmonių su juodais dra- 
ir juoda kauke ir nu- 

tave į ligoninę ar į

turi 
me-

Willi Gutting, vokiečių karo 
belaisvis, buvęs Lietuvoje, pa
sakoja vokiškame laikraštyje 
"Staatszeitung und HeroH" 
velykiniame nr. kaip jis su 
draugais, būdami nelaisvėje 
Panevėžyje, didįjį šeštadieni 
padarę apžadus.

“.MAŽOJI PRINCESE” Grace Kelly nutikta Monake būsimoje sava vyro prince Įfąinjcr UI ir 21 pat
rankos šūvio. Tai vis dėlto geriau negu vaidinti Ilollyu-uode.

tas man. paruošti kelionei. Bu- Numykiau, nieko neatsakyda
vo man parūpintas lenkiškas mas. O jis vėL “Generolas Su- 
Stanislav Lewandowski pasas z doplatovas yra čia ir nori tave 
su mano foto,, ir jame pasira- ‘'' * ’ 
štou nauja pavardė. Aš turėjau laukti”.
būti gimęs Lvove, nors savo Greitai apsivilkau apsiaus- 
gyvenime jo nebuvau matęs, tu, užsidėjau sanlinhis akinius 
Iš jo pabėgęs 1939, kai raudo- ' " ‘ ” 1 *
noji armija artinosi prie mies
to. Paskiau aš gyvenęs Transil
vanijoje, ligi šita sritis buvo 
prijungta prie Rumunijos. Ta
da su pabėgėlių banga aš atsi
radau Bukarešte..; Tokia bu
vo sugalvota apie mane “le
genda”.

Iš svetimų kalbų instituto 
man buvo atgabentas mokyto
jas. Nors kalbom esu gabus ir 
paskiau Maskvos universitete 
išsilaikiau filologijos 
nūs. tačiau buvo per 
ko. kad išmokčiau 
Po poros pamokų 
lenkiškai į galvą kelis sakinius 
“laba diena”, “Malonu jus pa
žinti”, “kur yra geras viešbu
tis’”. Tai vargiai užteko, kad

- išsigelbėtom, nuo sušaudymo. 
Buvo tuojau Įsakymas man iš
vykti.

Kariniu lėktuvu nuleido ma
ne iš Maskvos i Bukareštą.

Ten atsidūriau jau balandžio 
pradžioje. Slaptos tarnybos 
karininkas Nikolai Kovalanko 
mane sutiko. Jis man parūpino 
kambarį ir išlaikymą pas vie
ną rumunų komunistą ir pata
rė mokytis man rumuniškai. 
Aš esą tai atliksiąs per porą 
dienų. Desperacijoje puoliausi 
mokytis, padedamas savo šei
mininko.

Buvau dar tik keturios die
nos Rumunijoje, ir majoras 
Kovalenko vėl pasirodė. “Cho- 
chlov. — paklausė. — o kaip 
tau einasi su rumunų kalba?”

& nustatytą dieną atvyk- 
^^įįįĮ/f: vyriausią būstinę Džer- 

aikštėje. ■ Būstinę priė- 
®'^ė‘^raleidau įėjimą Nr. 4, ku- 
O; rissędė i MVD-MGB įstaigą ir 

kuriame visus įeinančius su- 
Į^JfĮędavo Stalino biustas. Pralei- 

ir įėjimą Nr. 1, kuris buvo 
^^^fcįtoį saugojamas ir pro kurį 
^^įSSmųriniais laiptais nuklo- 
lIlĮlįais kilimais žingsniavo tik mi- 
|®jažšteriai ir aukotieji pareigū- 
SStriaČ Įsmukau i nežymu įėjima 

pro kuri nepastebimai 
siiėidavo agentai. Pakilau į 
septintą aukšta. Dežiūruojan- 

į^/ tįskariųinkas nuvedė mane į 
kambarį Nr. 736, kur buvo se- 
kretorė.

Sekretorė pakilo, priėjo prie 
Į/ ■ knygų lentynos pasienyj? ir 

pasuko paslėptą dalbelę. Kny- 
gų lentyna atsidarė kaip du
rys, už jos buvo tikros durys, 
išklotos juoda guma.

k Atidarė šias duris, ir aš at- 
siradau kabinete generolo P. 
A. Sudoplatovo, kuris vadova- 

į r vo.' “ketvirtai sekcijai”, turin- 
/,/■ čiai savo žinioje partizanų vei- 

kųųą.
Sudoplatovas nuo šiol buvo 

mano vyriausias viršininkas, 
artimas draugas Be rijos, kurio 
žiniojebuvo MVD ir MGB. Su
doplatovas dingo tik 1953. ka- 
dą^buvo sulikviduotas Berija.

Tą dieną jis pasiūlė naują 
• uždavinį. Bet jo tiesiogiai ne

sakė. kalbėjo tik, kad reikės 
vėl išvykti. “Žinoma, tu esi 
blondinas — kalbėjo jis. — o 
ten žmonės tamsūs. Bet tai ne
esminis reikalas: gal dėl to 
kaip tik daugiau pasisekimo 
ten turėsi tarp moterų”.

Galvojau, kur nori manė sių
sti. <

“O kaip tau su lenkų kal- 
j|Ki ba?” paklausė.

^Blogai. Visai nemoku”.
'• “Na, nieko nepadarysi. Duo- 

sim tau mokytoją, ir tu turėsi 
išmokti”.

Žodis po žodžio Sudoplato- 
5 vas dėstė mano naują uždavi-
/ nį. Aš turėsiąs būti lenkas Le-

wandowski. pabėgėlis iš rusų 
okupuotos Lenkijos dalies.

r Kaip Lewandowski
aš turėsiąs iškeliauti i Buka

reštą, Rumunijos sostinę. Ten 
turėsiąs gyventi, išmokti ru- 

» muniškai, pažinti gyventojų 
papročius ir "laukti tolimesnių 

■ . nurodymų". Ten turėsiąs aš 
gyventi skyrium nuo sovietų 
slaptosios tarnybos ir stengtis 

g/ įsijungti į vietinius gyvento- 
i«...

Kai mane Sudoplatovas siun- 
tė, pirmu sykiu į vakarus, aš 

g buvau jaunas, patriotas ir ko-
& munistų idėjom persisunkęs
B iki kaulų smegenų, pasiryžęs 

aukotis agento darbui. Kai po 
- ketvertu metu sugrįžau ; Mas-

kvą. mano iliuzijos buvo su- 
griuvę. Rumunijoje, kur mano 

į akyse pasikeitė režimas ir bu-
f vo įvestas komunizmas, išaugo

mano pirmosios abejonės.

APŽADUS PADARĖME DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ PANEVĖŽIO LENTPJOVĖJE

1948 žiema mes buvome per
kelti į Panevėžį, gera mažą 
Lietuvos miestą. Vieną rytą at
vyko rusas inžinierius ir po 
kiekvieno žodžio nusikeikda
mas. parinko iš mūsų trylika. 
Paskui atėjo sargybinis, užsika
binęs ant pečių šautuvą, pariš
tą virvele, ir mus išvedė pro 
vartus i lentpjūvę viduryje 
miesto. Didžiausia aikštė. Joje 
tik medžių rąstai ir rąstai, di
delė pjaunamoji mašina ir šali
mais mūrinė patalpa su garine. 

įr išsekiau paskui Kovatenko. 
Tikėjausi, dabar .patirsiu, ko iš 
manęs nori čia Rumunijoje... 
Generolas Sudoplatovas. laukė 
parke ant suolelio. Kai pama
te mano tamsius akinius, susi
raukė ir pasakė:

"Aiškiau išsiduoti, kad esi 
šnipas, negalėtum, jeigu ir ty
čia norėtum — kaip tu esi ap
sirengęs ir dar su tais aki
niais".

Ramiai jam aiškinau, kad 
rumunai balandžio mėnesį 
mėgsta vaikščioti su apsiaus
tais ir sauliniais akiniais ir 
kad mano atrodymas čia netu
ri kristi į akis. Sudoplatovas 
pagalvojo akimirką, kaip jis 
tai mėgdavo parodyti, paskui 
įsakė Kovalenkui, kad ir jis 
taip apsirengtų.

Sudoplatovas papasakojo 
man dalį mūsų uždavinių. Jis 
kalbėjo:

"Ateinančiame kare, kuris 
gali nelauktai sprogti, mes tu
rėsima išplėsti partizaninę vei
klą. Tokiu atveju, gal būt, mes 
pastatysime tave partizaninio 
judėjimo priekyje. Tu būsi 
mums naudingas Rumunijoje 
ar kituose kraštuose, kuriuos 
mes pavertėm liaudies demo
kratijos arba vakaruose. O tuo 
tarpu paliekame tave kelis 
mėnesius ir gal būt porą metų 
pasinerti į vietini gyvenimą. 
Tuo laiku turi prisiderinti 
prie vakarietinio gyvenimo".

(Bus daugiau)

Ja mes mėgome, nes ji buvo 
šilta ir vokiška — ant garinės 
buvo užrašyta, kad ji gaminta 
J. Schultz Leipzige. Kai tik su
sidorodavome lauke su rąstais, 
surukdavome į garinės patalpą. 
Mašinistas buvo mažas drūtas 
lietuvis (visi*'* kurie čia dirbo, 
buvo lietuviai). Jis dingdavo 
penkiom minutėm. Ir kai grįž
davo. toliau aplinkui strapalio- 
davo užpiltom akim.

čia mes ilgai prabuvom. Ir 
tai nebuvo blogi laikai.

Kai 
mūsų 
ranką 
merad 
mūsų,
siuvėjas iš Badeno, užsimesda- 
vo porą krepšių ir dingdavo 
pro skylę tvoroje. Jis keliavo 
pas savo klientus. Jų turėjo

VOKIEČIŲ-LIETUVIŲ DRAUGIJA SLIDŽIAM KELYJE
Į Laisvę žurnalo Nr. 9 (46) 

rašoma:
St. Lozoraičio Įsikišimu su

kliudytos Vliko pastangos at
naujinti oficialų Lietuvos at
stovavimą V. Vokietijoje buvo «, 
pakreiptos šių ~ kraštų santy
kiams plėsti visuomeninėje 
plotmėje, pritraukiant draugėn 
estus 
buvo 
cinis 
tuviu
viu draugiia ir c. Vokiečiu-estu 
draugija, kurias visas aoiung- 
tu bendra baltiečiu-vokiečiu 
draugija. Šios draugijos uždavi
nys: ugdyti ir plėsti tarpusa
vinius kultūrinius ryšius bei 
draugiškumą: supažindinti vo
kiečius su Baltijos tautų kul
tūra. praeitimi ir dabartimi. 
Tokiam bendradarbiavimui pri
tarė ir Baltijos tautoms drau
gingi vokiečių politiniai sluoks
niai. t

nemažai. Ir žiūrėdavo, kad tuos 
pačius perdaug dažnai nelan
kytų. Apie trečią valandą jis 
būdavo jau grįžęs. Jo krepšiai 
būdavo pilni — duonos, daug 
duonos ir geros duonos; šiek 
tiek lašinių —- o ju ypač norė
jom. svogūnų, ir dar raugintas 
agurkas. Mūsų draugas išties
davo apsiaustą ant žemės ir 
ant jo laimėtą grobį padalyda
vo lygiom . krūvelėm. Trylika 
krūvelių. O šalto?/dar ir ketu
riolikta. Ji dingdavo nuo ap
siausto tada, kai mes, pasiė
mę savo dalį, nusisukdavome. 
Juk sargybinis taip pat jautė 
alkį.

Tokiame gyvenime mus už
klupo ir Velykos. Velykos lie
tuviškame Panevėžyje. Atsitiko 
taip, kad mes Didįjį šeštadienį 
padarėme apžadus. Apžadus
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Tačiau kai kurie vokiečiai 
tuojau pareiškė savotiškų bal
sų, reikalaujančių atsižvelgti į 
kaiK kurias sąlygas, kurios- vo
kiečiams atrodančios svarbios. 
Tuos balsus garsiai išreiškė 
“Memeler Dampfboot” ...

Kas tos per sąlygos, paaiš
kėjo tik baltiečių-vokiecių dr- 
ją organizuojant. Kai 1954 m. 
pabaigoj Frankfurte buvo su
kviestas Vokiečių-Lietuvių Dr- 
jos steigiamasis susirinkimas, 
pasirodė, kad aukščiau minėti 
vokiečių sluoksniai draugijos 
priešakyje nori matyti savo 
kandidatą vietoje to, kuris bu
vo su draugingais vokiečių 
sluoksniais numatytas.

... Estų, latviu, lietuviu ati
tinkami veiksniai bendrai bu
vo sutarę, kad organizuojamų 
draugijų priekyje nebūtų pa-

trylika vyrų. Apžadus vidudie
ni apie ketvirtą valandą, sėdė
dami ant dviejų rąstu, tarp 
dviejų malkų krūvų. Ant žemės 
sniege gulėjo apsiaustas, o ant 
apsiausto trylika krūvelių. 
Kiekvienoje buvo po pora mar
gų kiaušinių (sargybinis gavo 
tris, nes vienas buvo viršaus), 
po penkis gabaliukus pyrago 
(puikaus, saldaus), gabaliuką 
lašinių, tris svogūnus ir krūvą 
duonos.

Sėdėjom iš pradžių tvlom ir 
grožėjomės tuo, kas prieš mus 
gulėjo. Paskui pakilo mūsų 
gėrybių rinkėjas Jupn Broesc- 
ler ir ėmė sakyti prakalbą.

Treji metai mes esame šio’? 
žemėje — jis kalbėjo. — ir 
maža buvo tokių dienų, kad 
mes nebūtume gavę duonos, iš 
lietuviškų rankų. Prisiminkite 
Šiaulius: keturi tūkstančiaTvy-

TRIUKŠMO IR TYLOS PASAULIAI
Diusseldorfas — Vokietijos 

miestas, kuriame verda pramo
nė ir kyla didelis modernaus 
gyvenimo , triukšmas. Moder
niausio triukšmo vieta yra ae
rodromas. Jo kontrastas yra 
tylos pasaulis, kuriuo 
šalia aerodromo esąs
vienuolynas. ”7

Tik sykį per savaitę 
vienuoliai tegali vienas su ki
tu pasikalbėti bendrame pasi
vaikščiojime. kuris trunka ke
turias valandas. Jeigu prašne
kėtų kuris tėvas kitu laiku, se
kmadienį jis turėtų save ap
skųsti ir atlikti bausmę. Val
go kiekvienas skyrium savo 
kambarėlyje. Tik sekmadie
niais ir kitom iškilmingom 
šventėm jie valgo drauge. Nei 
mėsos nei riebalų jie niekad 
nevartoja. O kiekvieną penkta- 

| dieni jie laiko “abstinenciją",
į Tai reiškia — jie valgo

duonos ir geria vandens.
> Kas nori tapti kartūzu, 

būti perkopęs 18 amžiaus
I tus. turi būti sveikas, baigęs

geidaujami asmenys, nacių 
okupacijos metais Baltijos 
kraštuose vykdę kurias okupa
cines funkcijas. Ogi Baltijos 
kilmės vokiečių 
Vokiečių-Lietuvių
pirmininkus- kaip tiktai , pasiro
dė esąs asmuo ne tik dėl savo 
nelojalumo Lietuvai paprašy
tas atšaukiamas iš savo metu 
Klaipėdoje eitų gen. konsulo 
pareigų, bet ir nacių okupaci
jos metais buvęs komisaro 
Lohse įstaigoje Rygoje aukštas 
pareigūnas. Jo pastatymu drau
gijos priekyje suinteresuoti 
aukščiau minėti vokiečių sluok
sniai, nesitikėdami iš draugi
jos organizatorių tokiems savo 
norams paramos, susikombina

vo-jos iš šalies. Per dr. A. Ge
rutį, Lozoraičio atstovą Bonno
je. jie pasitelkė vadinamos 
tautininku talkos žmones V. 
Banaitį, J. Bataitį. T. šidiškį. 
K. Drungą. Savo ruožtu pasta
rųjų rūpesčių pulk. Sutkus į kieQU sluoksnių kandidatą ir

paremti ' “Memeler Dampf
boot” nuotaikų vokiečių kan- 
didata dr. Windeckerį? Bonno
je vieša paslaptis, kad dr. Win- 
deckeris esąs dr. Geručio tar
pininkas santykiams su užsie
nių reikalų ministerija. Per jį 
Lozoraičio atstovas darąs žygių 
Bonnoje įsteigti pasų biurą ar 
ką nanašu. Tuo būdu buv. na
ciu okupacijos aukštas parei
gūnas Lozoraičio dėka siekia 
savotiško vaidmens Lietuvos 
laisvinimo byloje ir lietuvių 
tarpusaviniuose santykiuos.

Tarp vokiečių yra nuoširdžiu 
draugų Lietuvai Jie, kaip ir 
lietuviai, greičiausiai nežino, 
kad už jų nugaros varomos 
suktos kombinacijos, kurios no- • 
ri plataus užsimojimo draugiją 
susiaurinti į buvusio nacinio 
režimo pareigūnu organizaci
ja’’

rų, ir kiekvienas gaudavo be
veik kasdien po gabalą duonos. 
Per ištisus trejus metus! Ir tai 
neturtingas kraštas! Ir aš jum 
sakau: kas tatai kada nors už
mirš, tas nebeturės nė kibirkš
tėlės padorumo. Jokios kibirkš

tėlės! Ir kai mes grįžome namo 
apietai kiekvienam papasako
sime. Tegul tai kiekvienas ži
no ... Lietuviai, Dievas mato, 
j re yra mūsų raudonasis kry
žius!

Kitas draugas Bernd Johani 
dar pridėjo:

“Kas to nepadarys, tam vė
liau, kai iis sėdės vėl prie pil
no stalo, tegul kąsnis gerklėje 
sustoja. Tai aš iums sakau!"

Ir visi su tuo sutikome. Ir 
kiekvienas tokiu būdu padarė
me apžadus (ne garsiai, žino
ma, tokie iškilmingi mes ne
buvom).

... Juos vykdydamas aš ši- 
tai^fia parašiau.

gimnaziją, mokėti lotyniškai ir 
dar visa eilė kliūčių pastatoma. 
Broliai ir tėvai gali naudotis 
didžiule biblioteka, kuri pade
da jiem tobulintis dvasioje. Di
džiausia tobulumo priemonė— 
malda. Vienuoliktą valanda va
karo kiekvienas jų turi mels
tis savo celėje. Tai trunka be
veik iki 2 vai. nakties su pa
maldom bažnyčioje. Paskui 
5:45 vai. ryto vėl pažadinami 
melstis celėse — iki 7 vai. Pas
kui pamaldos bažnyčioje ir stu
dijos savo celėje iki 9 vai. Apie 
10 vai. ryto maldos ir pusry
čiai. 12 vai. maldos ir studijos 
iki 2 vai. Po valandos varpas 
šaukia i pamaldas. 4 vai. grįžta 
atgal į celes ir vakarieniauja. 
16 vai. paskutinės maldas ir 
pogulis prieš keliantis 11 vai. 
maldom.

Ar yra tokiam gyvenimui 
kandidatų? Suminėtų namų 
prie Diuseldorfo prokuratorius 
pareiškė: "šiuo tarpu turime 
20 brolių ir 15 tėvų; kandidatų 
tiek daug, kad jų priėmimą 
laikinai sustabdžiau". (

Keliones draugas
Europoje dažnai užpuldinė

ja keliuose plėšikai moteris, 
kurtos vienos važiuoja automo
biliu. švedai dabar sugalvoto 
baHvirfft tokiem plėšikam. Jie 
padirbdino manekeną, kurį gali
ma nasodinti šalia moters. je;- 
gu ji viena važiuoia automobi
liu. Plėšikas iš tolo ir dar irto, 
tamse mano, kad tai vyras, ios 
gynėjas. Rezultatai esą neblogi. 
Bent pradžioje.

ARTIMO MEILĖS 
SLAPTOJI ARMIJA

Florencijoje. Italijoje, jeigu 
ištiko kokia nelaimė ir esi rei
kalingas pagalbos, skambink 
tuojau 
Tuojau 
keletas 
hnžiais 
gabens 
viešbutį ar padarys, kas kita 
bus įmanoma. Paskui jis, nesi- 
davęs pažinti, vėl dings. Savo 
kaukes kiekvienas jų laiko 
bendroje salėje po užraktu. 
Tokių slaptosios artimo meilės 
armijos narių Florencijoje yra 
2850. Kiekvienas jų žino, kad 
syki per savaitę jis turi būti 
pasiryžęs patarnauti, artimui.

Šita slaptoji artimo meilės 
armija veikia nuo 715 metų, 
kada Florenciją buvo ištikęs 
maras, ir reikėjo slaptų pasi- 
aukojėlių artimo meilės dar
bui.

steigiamąjį susirinkimą atsiga
beno pora autobusų sargybų 
dalinio vyrų. Tuo būdu buvo 
suorganizuota keliasdešimt bal
sų parama į draugijos valdyba 
pravesti 
Bataičiui. 
Sutkui.

Kodėl
Bonnoje rado reikalo nusistaty
ti prieš Lietuvai draugingų vo-

Įvairios žinios
★ Persijos šachas su žmona 

keliauja birželio 1 į Maskvą.
★ Prancūzijos vvriausybė 

nutarė šaukti atsarginius Alži- 
ro sukilimui malšinti. Viso 
apie 200.000 ir kasdien į Alži- 
rą siųsti po 2.000 vyrų.

* Kanc. Adenaueris atvyks- 
kaibėtis su prez.

dėl Vokietijas

pėsi į Kongresą, siūlydamas 
pagerinti karininkam ir jų šei
mom sąlygas, nes trūksta iš
mokslinto personalo.
★ ŠVEDIJOK šiomis dainomis 

atbėgo 20 motų jaunuolis iš Es
tijos. Jisai Tallinno, Estijos sos
tinėje, mokėsi aukštojo techni
kos mokykloje. ir jo laukė ne
blogas darbas. Bėgo tikėdamasis 
surasti svao brolį vakaruose. Jie
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Tragedija be karo
Jaunieji vyrai žūva ne tiktai bę nesveikam protui slypi ki- 

kare, bet ir kariniuose prati- tas pavojus: sumažinti atsako
muose. Pasitaiko visokių ne- mybę žmogaus veiksmam, 
laimių, kaip ir kasdieniniame • Si teffedii3 dnnda
gyvenime. Bet kai nelaimė iš 
karto nusineša šešias jaunas 
gyvybes, ji yra jau tragedija.

Tokia tragiška nelaimė išti
ko marinus, kurių kasmet kari
niam apmokymui. pašaukiama 
arti 75.000, daugiausia nesu
laukusių dar dvidešimties me
tų. Nemažai įstoja savanoriais, 
patraukti marinų garbės, Įsi
gytos karo žygiuose. Tačiau ir 
tie žygian, atliekami apmokant, 
būna susiję su nelengvais už
daviniais, kad jaunuoliai užsi
grūdintų ir paskum Įstengtų 
pakelti visus galimo karo sun
kumus. Tai sunkūs pratimai. 
Vienas iš žuvusiųjų motinai ra
šė, kad “jis dabar yra tartum 
kokiam pragare” — tose pel
kėse, kur tenka braidyti aukš
toje žolėje ir iki kaklo vande
nyje. Tokio vieno naktinio žy
gio metu anie šeši jaunuoliai 
prigėrė, pagauti sraunios ir gi
lios vandens tėkmės. Seržan
tas, juos vedęs, karžygiškai šo
ko skendusiųjų gelbėti, bet tai 
jam nepavyko. Dabar jisai 
tardomas kariuomenės teismo.

Tokia yra ta tragiška istori
ja be karo, čia visai neliečia
ma kariuomenės teisės mokyti 
jaunus vyrus, kaip ji randa ge
riau, kad jie išsimiklintų ir 
karo atveju ne tiktai gerai at
liktų paskirta uždarini, bet ge
riau įgustų ir savo gyvybę iš
saugoti. Čia nekeliama ir kaltės 
to seržanto: kariuomenės vado
vybės reikalas savo sprendimą 
padaryti. Mūsų dėmesį patrau
kė kai kurių laikraščių užuomi
nos, kad tasai žmogus galis bū-
ti psichiškai nesveikas. Pas jį 
tuojau prisistatė psichiatras jo 
proto normalumui patikrinti. 
Gera ir tai žinoti, bet už to 
skubėjimo suversti atsakomy-

ši marinų tragedija duoda 
mums progos pastebėti, kad ir 
kitais atvejais gana greitai sku
bama visą kaltę suversti psi
chiniam nenormalumui.

Laikraščiuose kartais skaito
me anie stambius nusikaltimus, 
žiūrėk, pasitaikė šiurpi žmog- 
žudybė, ir žudikui gresia mir
ties bausmė. Jis atsiduria teis
me. Visi Įrodymai ir nusikaltė
lio laikysena liudija, kad jis 
gerai nusimanė, ką darė, švel
ninančių aplinkybių jam baus
mę sumažinti nerandama. Jo 
gynėjas tada griebiasi Įrodinė
ti, kad nusikaltėlis vis dėlto 
psichiškai nesveikas. Tuo pa
grindu kartais pavyksta nuo 
mirties bausmės atsiginti, ynač 
kai susvyruoja daktarų liudiji
mai.

Nelinkime mirties bausmės 
niekam. Tačiau kiekviena kal
tė turi sulaukti atitinkamos sa
vo bausmės. Priešingu atveju 
doriem žmonėm pasidarytų ne- 
besaųgu gyventi. Valstybės ap
sauga jiem netektų prasmės.

Bet saugumas ramiem žmo
nėm taip pat mažėja, kai kiek
vienas didesnis nusikaltimas 
skubama tuojau priskirti psi
chiniam nenormalumui. Netie
sioginiai tuo skatinama nesi
valdyti, nes palaikoma viltis, 
kad gali būti rastas mažiau 
kaltas, negu vertas nubausti. 
Dar daugiau: tuo būdu nunei
giama moralinė žmogaus atsa
komybė už savo veiksmus.

Nors yra tiesa, kad dideli 
nusikaltimai slepia dvasinį pa
krikimą, bet jie labai dažnai 
prasideda nuo mažų ir išauga 
Į didelius, vis daugiau nesi
skaitant su moralės įstatymais. 
Galas būna pasekmė to nemo
ralumo, kurio negalima dangs
tyti tiktai bepročio marškiniais. 

charta. čia jie jaučiasi saugūs, 
kad šeimos nebus išdraskytos 
ir jos nariai deportuoti, jau
čiasi laisvi politikoje tarti žodį, 
kuriuo patys tiki; laisvi kultū
roje kurti, ką nori ir kaip no
ri; jaučiasi sotūs, už savo už
darbį gaudami aukšto lygio 
pragyvenimą.

Laisvė, saugumas ir materi
alinė gerovė, čia esanti, vilioja 
iš tolo žmones. Tai yra juo la
biau kaip pasaka Sov. Sąjun
gos piliečiui Kai dvidešimtame 
komunistų partijos suvažiavi
me Maskvos bosai paskelbė 
sunaikinimą Stalinui ir jo kul
tui, kai kas vakaruose pradėjo 
galvoti,

o gal ir ten baigsis viską 
varžanti diktatūra, ateis politi
nės laisvės bent šešėlis; gal ir 
ten bus susirūpinta piliečių 
ūkine gerove, kūrybos laisve?

Gal būt ne vienas taip pa
galvojo ir pačioj Sąjungoj, jei 
kritikoje prieš Staliną ėmė 
garsiai reikštis ir pačią parti
jos narių kritika Stalino parti
jos vadovybei.

Bet Chruščiovo valdžia greit 
šitas viltis išblaškė...

Dar nespėjo nuaidėti iškeri
mas Stalinui, jau Chruščiovo 
“Pravda” ėmė aštriai keikti 
tuos partijos narius, kurie dri- 
so atviriau pasisakvti prieš 
partijos politika. “Tiesa“ pa
skelbė, kad laisvės tokiai par
tijos kritikai nebus:

"Parpia niekad netoleravo 
ir netoleruos smulkaus buržua
zinio r-"»susivaldvmo ... Parti
ja neoali leis*’ laisvės tokiai 
diskusiiai. kuri būtu palaikvfa 
laisve skelbti pažiūras, sveti
mas marksizmo-leninizmo dva
siai".

Taigi kritika galima tam. 
ka leidžia ir liepia nartiia. Kri- 
tikros nėra tam. kam partiri 
nepritaria. Pasikeitė asmenvs, 
bet linija ta pati — nelaisvė.

Kaltino Stabna. kad jis žmo
nes žudės, badu marines, masi
niu žmogžudžiu vadino ji... 
Po tokio susirūpinimo žmonėm 
lauktum, kad dabartinė val
džia parodys susirūpinimo dau
giau duoti žmonėm maisto ir 
aprangos, daugiau tenkinti jų 
materialinius reikalus. O kokis 
yra tas materialinis Sovietų 
Sąjungos žmogaus gyvenimas,

Chruščiovo valdžia išblaškė viltis, kad

nurodė Chochlovas, medžiagos tik apie vienas |ąr- 
rietą saugumo kari- das vienam asmeniui per me- 
ąasikalbėjime su “U- tus.

S. News a. W. Report” žurna
lu. Jis sakė:

i . i
“Vakarų spauda teisingai sa

ko, kad Sovietų kolchozininko 
gyvenimas yra blogas; bet ji 
taip pat sako, kad jis geresnis 
nei anksčiau. Tai jau netiesa. 
Tai patikrino pats Chruščiovas.

“Jis kalbėjo dvidešimtame 
partijos suvažiavime, kad 1953 
dirbamos žemės plotas Sovie
tuose buvo toks pat kaip 1913. 
Bet kiekvienas žino, kad tuo 
laiku gyventojų skaičius Sovie
tuose padidėjo. Dėl to jūs su
prantate, kad techniškai nėra 
galima palaikyti tokį pat gyve
nimo lygi, jei dirbamos žemės 
akrų skaičius toks pat.

“Dabar Chruščiovas davė ga
na aiškius skaičius, kiek paga
minta 1955 mėsos, kviečių, bul
vių, kiek surinkta vilnos ir tt. 
Bet jis nepadarė vieno svar
baus dalyko — jis nepadalino 
visos gamybos vaisių iš gy
ventojų skaičiaus. Jei mes tai 
padarysime, gausime 
nančius faktus.

“Pavyzdžiui, 1955 visoje So
vietų Sąjungoje buvo pagamin
ta mažiau kaip du svarai mė- 

kiekvienam

stebi-

mėnesi

sos per mėnesi 
žmogui, truoufi daugiau kaio 
du svarai žuvies oer 
vienam žmogui, — o vilnonės

XEW YORKE išnešamas B lėktuvo karstas marino Leroy Tkomp- 
son, nuskendusio pelkėje kariniu pratimu metu. šyti peticiją.
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Jūs suprantate, kad ne kiek
vienas suvartoja tik du svaru 
mėsos per mėnesį Sovietų Są
jungoje. Tūkstančiai suvartoja 
per mėnesį po 20 svarų ar 
daugiau. Dėl to plačiosios ma
sės yra verčiamos badauti”.

Kaip iš šios ūkinės katastro
fos gelbsti partija dabar?

Ogi balandžio 8 sovietiniai 
laikraščiai pirmuose puslapiuo
se paskelbė partijos ir vyriau
sybės atsišaukimą — į žemės 
ūkio darbininkus, kolchozinin- 
kus, agronomus. Jame minėio 
nepasitenkinimą dabartine že
mės ūkio gamyba. Minėjo, kad 
kukurūzų, siūlytas auginimas 
niekur nedavė patenkinamų 
vaisių. Minėjo, kad bulviu ir 
medvilnės derlius 1955 buvo 
mažesnis nei 1954. Minėjo, kad 
kiaulių skaičius patrigubėjo, 
bet mėsos ūkis vis tiek labiau
siai atsilikęs. Ir išvada iš tos 
visos padėties — atsišaukimas 
paragino - - -

drastiškai pakelti žemės 
ūkio gamybą, jei nori pasiekti 
geresnio gyvenimo lygio.

Taigi reikės drastiškai snau
sti kolchozininkus ir dar labiau 
juos suveržti su kolchozu. Ne 
klaidingos sistemos, kuri prive
dė prie katastrofos, pakeitimas, 
bet

Mackevičiaus, kuris važinėk) 
po Ameriką ir kuris yrą ištiki
mas Chruščiovui, ‘ pastatymas 
dabar žemės ūkio priekyje — 
ar tai reiškia nusigrįžimą nuo 
Stalino sistemos? Tik žmonės 
keičiami, ne sistema^

Sovietų vienas iš. talentin
giausių rašytojų Šolochovas jau 
ne pimas sykis pasako atviriau 
apie skurdą sov. literatūroje. 
Dabar jis ir vėl prašneko. Pra
šneko du dalykus. Viena, kad

"Sovšaty Sąjungoje negali 
būti pagaminta jokia gera 
knyga";

antra, kad jos nebus tol,
"kol su kuriančiais rašyto

jais bus elgiamasi kaip su ka
reiviais drausmės batalijone."

Tai reiškia, kad rašytojui 
negalima rašyti pagal koman
dą, pagal Įsakymą.

Gal gi toks žodis jau reiškia 
atėjusią rašytojam laisvę? Ai
man, pasakytų Vaižgantas. Ba
landžio 10 spauda jau citavo 
“Literaturnaja gazeta” pasisa
kymus, kad Stalinas atnešęs Į 
literatūrą ligą—“stebuklus da
rančio herojaus” kultą.

Mūsų laikų kritiko pareiga 
—rašo “Literaturnaja gazeta” 
— kovoti už teisingą Sovfetų 
valstybės marksistinį - leninis- 
tinį atvaizdavimą, parodyti vi
sokios rūšies istorijos klasto
jimus, keliant asmens kultą, 
kuris yra partijos pasmerktas".

imtis

Parašai Jaunimo Peticijai tebeplankia
— Lietuvių Jaunimo Petici

joje prezidentas Dwight D. Ei- 
senhoweris prašomas
tarptautinėje plotinėje žygių 
grąžinti išvežtuosius lietuvius 
iš Sibiro atgal į Lietuvą, šis 
jaunimo prašymas yra ypač 
svarbus ir momentui pritaiky
tas, nes gauname vis daugiau 
ir daugiau laiškų iš mūsų bro
liu ir sesių lietuvių, išvežtų į 
Sibirą.

Visi lietuviai kviečiami akty
viai įsijungti į šia peticijos ak
ciją ją pasirašant ir renkant 
parašus. Turime surinkti bent 
25,000 parašų.

— Detroito Komitetą para- 
šom rinkti sudaro Saulius Ši- 
moliūnas — pirm., želvyra 
Buknytė — sekr., J. Polikaitis 
— narys.

Bridgeporto Chicagoja skau- tuose Pigimuose, 
šam rinkti sudaro Saulius Ši- 
kių metu surinko virš 250 pa- sakyti tų vakarų metu pasira- 
rašų.

Taigi rašytojui laisvės vieto- 
je pakišamas tik naujas įsak'A. 
mas — nuo šiol meskit į šiųk$*. 
lyną Staliną ir visokius hertfc 
jūs, nuo šiol darykit naujus 
herojus — partiją.

' Taigi nieko naujo — sistema 
liko ta pati, kuri privedė gv- - 
venimą prie sustingimo, o žmo
nes prie fizinio ir dvasinio ba-

Bet nauja tai, kad
Sovietu Sąjungos žmonių 

akys* sugriuvo no tik Stalino 
stabas, — su juo ėmė griūti ir 
visos komunistinis sistemos 
stabas.

Tiesa, 
dar minėtina ir "reabilitaci*

grąžinimas ne gyvybės, o bent 
garbės Stalino nužudytiems 
žmonėms. Sovietuose reabilita
vo eilę tokių žmonių. Dėmesio 
verta, kad tai daugiausia aukš
tieji karininkai, pradedant nuo 
maršalo Bliucherio- Tai gali 
rodyti, kad stabo griuvime dau
giausia savo rankos bus pridė
jusi kariuomenė, ir jos Įtaka 
dabar stiprėjanti.

Dėmesio taip pat verta, kad 
satelituose paleista iš kalėii- 
mų ir koncentracijos stovyklų 
eilė kom. vadų ir net social
demokratų. Tačiau Stalino pa
statyti koncentracijos lageriai 
lieka, tikėjuose keičiami gyven
tojai. Maskvos atstovo Zorino 
Bonnoje pavaduotojas pareiš
kė, kad

paliekąs galioje ir Stalino su 
Hitleriu nepuolimo paktas, 
kuriuo buvo pasidalintos Bal
tijos valstybės. Taigi vėl...
pasilieka. M-

— Rockfordo lietuvių veikė
jai, ponai Bacevičius ir Bobelis 
organizuoja parašų rinkimą 
Rockfordo ir apylinkės lietu
vių tarpe.

— "šviesos" sambūrio de
šimtmečio minėjime, surengta
me Chicagos skyriaus, pasira
šė 150 asmenų.

— Kęstutis Dičkis, veiklus 
studentas, rūpinasi parašų rin
kimu per birutiečių ir ramovė- 
nų arbatėlę, ruošiama “Kario” 
žurnalo naudai.

— Numatoma jog Lietuvių 
Jaunimo Peticijai parašai Ch»- 
cagoje bus renkami “Ateities” 
šokėjų grupės baliuje, Jūros 
skautų vakare, lietuvių sporto 
šventės metu, ateitininkų 
Korp. Šatrija koncerte ir ki-

Visuomenė prašoma neatsi-

kampelio pasipylė džiaugsmo 
“ srovė. . ;

Taip praėjo trys dienos. 
Kasdien punktualiai pora kar
tų atplaukdavo garlaivis. Koks 
sumišimas, kokia būdavo mar
ga minia! O vakare, kai upės 
krantai paskęsdavo visiškoje 

g tyloje, kiek jie pajusdavo 
džiaugsmo, kiek tikros laisvės! 
Tada pradėdavo visi trys ruoš
ti vakarienę. Ir kiek čia būda
vo juoko dėl jų skubaus darbo, 
jei ko nors kitas viralan įdėda
vo antrą porciją, arba kokį 
prieskonį pamiršdavo! Tada 
sėsdavo uošvis su žentu valgy
ti, o Mrinmaja tuo tarpu mei
liomis rankomis, papuoštomis 
tyliai žvangančiomis apyrankė
mis, nešiodavo valgius. Abudu 
erzino ją tūkstančiais mažų 
kritiškų pastabų, kad ją pra
juokintų arba iššauktų jos ta
riamą jsižeidimą.

Pagaliau Apurba pasakė, 
kad jie negalį ilgiau buvoti. 
Mrinmaja nuoširdžiai prašė jį 
dar keletą dienų palikti, bet ir 
pats Išanas pritarė, kad taip 
bus geriausia.

Atsiskiriant tėvas prispaudė 
dukterį prie krūtinės, padėjo 
savo ranką ant jos galvos ir ta
rė kimiu balsu:

mus didelėje oda įrištoje sąs- troškus, bet kaip pro menką — Eik dabar, mano vaikeli, 
kaitų knygoje. Staiga įeina plyšelį linksmai prasiveržia pas savo anytą ir būk jos namų 
jaunoji pora. šaltinis, taip ir iš šio vargingo šviesa ir laime. Kad niekad aš
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Iškilo daugybė klausimų, 
kurių atsakymui Apurbai būtų 
neužtekę viso mokytumo. Jo 
draugai kalkutiečiai tikriausiai 
būtų atsidūrę keblioj padėty, 
jei būtų turėję viską atsakyti, 
bet Apurba rasdavo atsakymus 
į kiekvieną klausimą, nors, ži
noma, jų teisingumas buvo la
bai abejotinas. Pavyzdžiui, vi- 

. sai drąsiai sėmenų maišus, su
krautus plaukiančiame laive, 
pavadindavo javų maišais, iš 
teismo namų padarė dvaro ad
ministracijos triobėsius. Bet 
pasitikėjimo pilna klausinėtoja 
buvo šiais abejotinais praneši
mais visiškai patenkinta.

Kitą dieną pavakariais laive
lis pasiekė Kučiganą. Mažoj 
trobelėj, menkai apšviestoje 
surūkusia lempa, prie stalo sė
dėjo Išanas ir rašė pažymėji-

— Tėte! — sušuko Mrinma
ja.

šio balso ta vieta dar buvo 
negirdėjusi.

Išanui iŠ akių išsiveržė aša
ros. Jis taip susijaudino, kad 
nežinojo, ką jiems sakyti nei 
ką daryti. Jo žentas ir jo duk
tė atrodė jam, lyg princas su 
princese. Ilk į jo sena, išvar
gusią galvą neatėjo jokia min
tis, kaip jiems paruošti vertin
gą sostą tarp šių senų griozdų.

Ak, o tas valgis. Tai buvo 
pirmas jo rūpestis. Neturtin- 
kaip pataisydavo truputi ryžių, 
galvojo, kaip reiktų šiandien, 
tokią džiaugsmingą dieną, pa- 
gas sekretorius, kuris sau bet 
ruošti tinkančiąr puotą! Bet 
Mrinmaja tarė:

— Žinai tėveli, šiandien mes 
virsime kartu.

Apurba tam linksmai prita
rė. Kambarėlis buvo ankštas ir 
troškus, bet kaip pro ’ menką

negirdėčiau savo Minu skun
džiantis!

Verkdama su vyru išėjo ji. 
O Išanas grįžo į savo, dabar 
dvigubai liūdnesnę trobelę, 
kad diena po dienos, mėnesis 
po mėnesio svarstytų prekes 
ir užrašinėtų įrašus į tą di
džiąją odinę knygą.
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Kai nusikaltėlių pora grįžo 

namo, Rama sutiko juos rūška
na mina, bet netardama jokio 
žodžio. Kadangi ji nedarė jiem 
priekaištų, šie pasinaudojo pro
ga pateisinti savo pasielgimą. 
Bet tas tylus jos kaltinimas, 
šis nebylus pyktis apsiautė vi
sus namus, lyg koks neper
maldaujamas slibinas.

Pagaliau Apurba to nepakė
lė. Jis nuėjo pas motiną ir ta-

Tai buvo peilio smūgis į šir
dį. Jis liūdnai paklausė:

— Mrinmaja, tu nenori su 
manim keliaut į Kalkutą?

Apurba giliai atsiduso:
— Gerai, — tarė jis. — Dėl 

manęs. Kol tu man neparašysi, 
kad sugrįščiau, aš ten pasilik
siu. Sutinki?

— Motin, atostogos pasibai
gė. Aš turiu vykti Kalkuton. 
O Rama abejingai:

— Ir tavo žmona?
— Žmona liks čia.
— Ne, jaunuoli, taip neišei

na! Turi ją pasiimti.
Apurba buvo užgautas. Bet 

tyliai teatsakė:
— Gerai.
Pasiruošimas kelionei buvo 

baigtas. Kai vakare prieš išvy
kimą Apurba norėjo eit gulti, 
pamatė, kad Mrinmaja verkia, motiną.

argi tu negalėtum atsiskiriant 
man šiek tiek atsilyginti.

— Kaip? — nustebusi pa
klausė Mrinmaja.

— Leisk man tave pabučiuo- ' 
ti.

Kai išgirdo Mrinmaja šį ver
tą prašymą ir pamatė Apurbos 
rimtą veidą, norėjo juoktis. 
Bet ji prisivertė, palinko prie 
jo ir atkišo pabučiuoti lūpas. 
Bet kai visiškai prie jos prisi
artino. ji negalėjo susilaikyti 
ir pradėjo juoktis. Dar du kar
tus ji pamėgino, pagaliau ji 
paspruko nuo jo, užsidengė 
sari veidą ir pasileido links
mai kvatoti. Apurba už baus
mę nutvėrė ją už ausies. ~

Jis atsidūrė bjaurioje padė
tyje. Jis būtų galėjęs šį kartą 
prievarta pabučiuoti, tačiau 
nenorėjo. Lyg išdidus dievai
tis. jis laukė aukos, duodamos 
iš geros valios. Pats čia neno
rėjo pridėti savo rankos.

pažadino ja ir Mrinmaja daugiau nesijuo-pazaomo ją ir Auštant Apurba nuvedė

tuščia gatve namo. Kai sugri- 
aš turiu jau Ramai pasakė:

tave ------- ’~

— Ne, — atsakė ji.
— Tai tu manęs nemyli?
I ši klausimą jis atsakymo 

negavo. Anksčiau ji būtų atsa
kymą greit suradus, bet dabar, 
dėl savo širdies keistos nuo
taikos. tas dalykas nebuvo taip 
aiškus.

— Ar tau sunku su Rahha- 
liu skirtis? — paklausė Apur
ba.

— Taip, — atsakė iš lėto.
Gal būt dėl savo mokytumo, 

jaunuolis i Rakhali žiūrėies iš 
aukšto, dabar negalėjo atsigin
ti nuo kankinančio pavydulia
vimo jam. Bet nuolankiai tarė:

— A., gal būt negalėsiu 
greit sugrįšti namo.

Mrinmaja i šį pareiškimą 
nieko neatsakė.

— Tai gali tęstis porą metų, 
o gal net ilgiau.

— Kai tu grįši, parvešk man 
peiliuką su trim geležtėm dėl 
Rakhalio, — paprašė ji.

Apuba sujudėjo savo lovoj:
— Tai tu tikrai liksi čia.— 

paklausė jis.
— Taip, aš vyksiu pas savo — Aš turiu vieną prašymą, džiau ją pas motiną.

Aš tau taip dažnai padėdavau,

Mrinmaja nerado jokio rei
kalo atsakyti į šį klausimą. Ji 
greit užmigo, bet Apurbos mie
gas neėmė. Jis pastatė lovos 
gale priegalvį ir taip paliko 
sulinkęs sėdėti per naktį.

Tuo tarpu užtekėjo mėnuo. 
Jo šviesa puolė ant snaudžian
čios Mrinmajos veido. Apurba 
žiūrėjo į ją, nenuleisdamas 
akių. Dabar ji atrodė lyg pasa
kos princesė kuri, sidabri
nės burtų lazdelės palietimu, 
buvo pasmerkta amžinam mie
gui. O kad jis rastų tą auksinę 
burtų lazdelę, galėtų jis snau
džiančią jos sielą pažadinti, 
galėtų jiedu drauge paskandin
ti gėlių vainiką! Sidabrinė bur
tų lazdelė buvo juokas, auksi
nės — ašaros.

Anksti ryta 
tarė:

— Mrinmaja. 
vykti. Eime, aš 
pas tavo motiną.

nuvesiu — Motin, aš apgalvojau, kad 
man žmona Kalkutoje trukdy- 

Mrinmaja atsikėlė. Apurba tų dirbti. Draugių ji taip pat 
nutvėrė jos abi rankas ir kai- ten neturi. Kadangi tu pas sa- 
bėjo:

■

'iŠ
ve nenorėjai jos laikyti, nuve-

M?
-

(Bus daugiau).



atsidėję

( Jei būsite patekę į vėjo no* 
Š*mą didelis koncentracijos 
radioaktyvinį debssį, tai galite 
sunkiai susirgti arba net greit 
mirti, jei būsite išmokęs sau*

. Radioaktyvmiai krituliai vra Leidėi«s:Fech
naujas pavojus. Jau 1954 m. Ginybos A 
pradžioje galėjome per radiją Verti PL1 
išgirsti, laikęašSunse pasiskai- • -į.-J
trtt apie nepažįstamus atomi-

1»S4 m. bąlančia. 17 <L Nr. M
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saugoti patys save ir savo šei
mą gelbėti, jei radioaktyviniai 
krituliai paliestų jūsų gyvena
mą apylinkę.

Radioaktyviniai krituliai yra 
dulkių formos medžiagos dale
lės, kurios gaunamos vandeni
lio bombos sprogimo metu ir 
kurios krinta ant žemės pavir
šiaus iš aukštesnių oro sluogs- 
nių. Kai sprogsta vandenilio 
bomba, nuo žemės j stratosfe
rą, t. y. labai aukštai į orą, —

If you want a surc way to financial independ
ente, store invesrinjt rcgulariy in U. S. Satinas 
Bonds, gitardcd and guarantaed by the historic Sym
bol of the American Minutcman,

$1.90 for every $1.00 you invest in U. S. 
Senes E Savings Bonds and hold for 19 
ycars, 8 tnonths.

A 100% safe investment, backcd by the 
U. S. Government*

A swre investment, guaranteeing you 
an average 3% interese, when held to 
tnaturity (9 ycars and 8 months).

The Minutcman of 1775 started this country 
, on its way towards frecdom.

And as a Symbol for U. S. Savings Bonds, hc 
Kas started over 40 million Amcricans on thdr 
way towards financial security.

Hcre’s what the Minutcman promises you;

akmenimis serga

mas, baisus karštis, pradžios 
radioaktyvumas. Tik vėliau 
prasideda radioaktyvūs kritu
liai.

Pirmieji trys momentai yra

VerteP.KAMINSKAS perskaitysite ir padarysite pir- 
, ■ ' ’ ---- muosius žingsnius, kurie čia

•_'" .1 ,. •’.-t-'. v bus rekomenduojami, tai.jūshOTjns nuspremfe, kad jau veikti
reikia pradėti kalbėti apie ra- • - .
dioaktyvinius kritulius ir jų 
pavojų,; kalbėti tiek, kiek gali
ma, neduodant priešui vertin
gų informacijų.

Prezidentas šį viešą praneši
mą apie vandenilio (H) bom
bos faktus ir radioaktyvinius 
kritulius davė patvirtinti ato
minės energijos komisijai ir 
federalinės ginybos adminis
tracijai Šio pranešimo tikslas 
yra parodyti, ką jūs turite ži
noti apie radioaktyvinius kri
tulius ne technikos atžvilgiu, 
bet apie tas priežastis, kurios 
sukelia radioaktyvumą, ir ka
da žmogų gali ištikti šis pa
slaptingas žudikas.

JAV' valdžia suteikia visuo
menei truputį žinių, kuriomis 
pasinaudojant būtų galima sa
ve ir savo artimuosius išgelbė-

dioaktyvinius kritulius. Tuo 
metu Ramiajame vandenyne 
įvyko bandomasis vandenilio 
bombos, sprogdinimas, ir japo
nų žvejai jūroje, apie 100 my
lių atstumoje, buvo paliesti ra- 
dioaktyvinių kritulių. Jie buvo 
sunkiai arba mirtinai sužeisti.

Gal būt jūsų mintyse šie ra
dioaktyvmiai krituliai sukėlė

- baisią baimę dėl to, kad nesa
te su tuo klausimu susipažinę. 
Tai yra visai natūralu. Žmogus 
pradžioje mokosi to, ko jis ne- • 
žino ar nesupranta. Reikia ma
nyti, kad ir jūs tinkamai nesu
prantate radioaktyvinių kritu
lių pavojaus, nes girdėti pra
nešimai, spėliojimai nevisada 
atitinka tikrenybę.

1955 m. vasario pradžioje 
Amerikos prezidentas D. Eisen-

For the btg thinįjs in your lite—bu nady 
with U. S. Savings Bonds

The U. S. Coeemment net per f*r this edrrrhvnf. The Trre.iurr Depertmcnt thenks.

išmeta melages dalelesir 
I dulkes. Jos tini savyje sprogu

lį sios vandenilio bombos dalelių
ir žemės paviršiaus dulkių.

IŠ KUR PAS ŽMONES ATSIRANDA TULŽIES AKMENS
Tulžies 

suaugę— dažniau moterys ne
gu vyrai. Nutukimas, nėštu
mas yra palankūs faktoriai šiai 
ligaL

Tulžies akmenų priežastim 
dažniausiai būna tulžies pūslės 
įdegimas — kataras, užsitven- 
kimas pūslės syvų, pergausus 
maistas, ypač turtingas rieba
lais, gyvuliniais baltymais, sto- 

% ka judėjimo.
Pūslėj pradeda nusėsti pūs

lės syvų druskų. Jos virsta 
smulkiomis kietomis kruonelv- 
tėmis, kurios, laikui bėgant, 

į. dėl nenormalaus gyvenimo ir 
mitybos didėja, kol kartais pa
siekia net karvelio kiaušinio di
dumo. '■

Šios kruopelytės, kurias gali- 
ma būtų pavadinti smėliu, gali 
laiks nuo laiko pačios savaimi 
išslinkti. Priešingu atveju įvyk
sta akmenų išsivystymas. Be 
to, tulžies akmenų priežastimi 
gali būti jos ir jos takų sužei
dimas, infekcija, kuri dažniau
sia patenka iš žarnų.

LIGOS SIMPTOMAI
Dažnai tulžies akmenys, 

ypač dideli gali, metų, metąis 
ramiai tūnoti tulžy, neduoda
mi jokių reiškinių. Bet kai ak
muo papuola į tulžies taką, 
kurs veda į Žarnas, prasideda 
skausmai Skausmai dingsta, 
jei akmuo iš tako grįžta atgal 
tulžin, arba prasiveržia į žar
nas. Ilgesnis tulžies tako už
kimšimas akmeniu pasireiškia 
geltlige, pūslės įdegimu, paky
la temperatūra, prasideda ben
dras kūno negalavimas. Dažnai 
prie akmenų priepuolio būna 
piktinimas, vėmimas. žinoma, 
svarbiausias simptomas—skau
smas dėl įstrigusio akmens. 
Skausmai būna dešinėj pusėj 
po krūtine, kartais atsiliepia 
nugaroj, dešiniam pety. Prie
puolis dažnai atsitinka po sun
kaus gausaus valgio. Skausmai 
gali tęstis kelias valandas, o 
kartais ir kelias dienas. Jei ak
muo iš įstrigusio tako grįžta

pūslėn, skausmai aprimsta ir 
žmogus gali jaustis sveikas iki 
sekančio priepuolio. Iškritus 
akmeniui į žarnas, ligonis at
rodo pasveikęs. Bet čia slepiasi 
pavojus, kad vėl gali atsirasti 
naujų akmenų kas kartą turė
jo akmenis ir nuo jų išsigydė 
tas turi palinkimą naujų ak
menų susikrauti.

Pasikartoją priepuoliai veda 
prie chroninio tulžies pūslės 
kataro, kartais iki pavojingo
mis žmogaus gyvybei kompli
kacijomis.

GYDYMAS IR 
PROFILAKTIKA

Pirmoji pagelba priepuoliui 
•įvykus kol atvyks gydytojas.

Paguldyti ligonį lovoj, at
segti diržus, rūbus, varžančius 
kūną. Tulžies srity uždėti karš
tą pūslę, elektros pagalvėlę, 
daryti prišutinimus, naudoja
ma bet kokioj formoj šildy
mas. Kartais padeda karštoka 
vonia. Jei yra įdegimo reiški
nių (pav, temperatūra), varto
jamas ledas. Susilaikyti nuo 
betkokio valgio. Galima duoti 
po 1—2 arbatinius šaukštelius 
virinto vandens, arbatos, vaisių 
sunkos.

Pakviestas gydytojas įlei
džia vaistų ir dažniausia prie
puolio skausmai praeina. Jei 
gi vaistai negelbsti, tuomet be
lieka tik operatyvinis gydymas.

Išėjus akmeniui arba praė
jus priepuoliui ir likus akme
niui tulžy, reikalinga laikytis 
specialios dietos ir tam tikrų 
sveikatai palaikyti sąlygų. Ven
gti sunkesnio fizinio darbo, 
kasdien 1—2 Vai. daryti pasi
vaikščiojimą šviežiame ore, 
vengti susijaudinimų, ypač pa
tartina daugiau judėti 
darbą dirbantiems ir 
siems nutukti.

Rūbai neturi varžyti 
rių. Gorsetai ir panašūs 
žymai kliudo tulžies skysčių

Kas atsitinka, kai sprogsta H-bomba?
Kad geriau suprastumėt 

radioaktyvinius kritulius, turi
te susipažinti su keturiais svar
biausiais vandenilio bombos 
sprogimo momentais. Sprogi
mo metu susidaro oro spaudi-

nutekėjimui kas kartais būna 
akmenų atsiradimo priežastim. 
Nukritusius vidurius laikyti 
pakeltus specialiu bandažu.

Valgyti dažniau, mažais kie
kiais, kas padeda tulžies pūslei 
išsituštinti. Valgyti pamažu, 
gerai sukramtyti. Saugoti virš
kinamąjį traktą nuo susirgimų, 
o susirgusį tuoj gydyti.

Kai skrandis, žarnos, kepe
nys veikia normaliai yra ma
žesnis pavojus atsirasti akme
nims. Į tulžies funkciją didelės 
reikšmės turi nervų sistema. 
Todėl vengti nervų erzinimo.

Geras dalykas oro, saulės, 
šiltos šaKosvonios — jos page
rina krauto apykaita bendrai ir 
kartu tulžies pūslėje.

DIETA
Vengti nesaikaus alkoholio 

vartojimo, geriąusia visai jo 
nevartoti. Vengti aštrių prie
skonių — pipirų, garsvyčių, 
valgomos druskos vartojimą 
numažinti iki minimumo. Vie
ton acto naudoti citrinos sun
ka. Vengti šaltų gėrimu, ry
tais prieš valgį išgerti stikline 
karšto vandens — padeda valv- 
ti tulžies syvus. Nevartoti mai
sto, kurs duoda daug gazu, 
pav. kopūstų, agurkų. Kas nori 
apsisaugoti nuo akmenų, priva
lo atsiminti, kad konservuotas 
(ken uotas) maistas ypač mėsa; 
žuvis, yra tulžies, inkstų akme
nų formuotojas.

Maistą naudoti tik šviežią. Iš 
mėsų vengti kiaulienos, ypač 
riebios. Apskritai, šia ligą tu
rint riebi mėsa netinka.

Nevalgyti inkstų, smegenų. 
Iš mėsų geriausia — veršiena, 
aviena, vištiena.

Gyvulių riebalų vengti. Ge
riausiai tinka nesūdytas svies
tas, stalo aliejus. Maistas turi 
būti maišytas, jame turi viršy
ti daržovės, vaisiai, bulvės, 
grūdų patiekalai, pienas, varš
kė. Keikų,' tortų, saldumynų 
vegti. Geriau tinka virtas negu 
keptas maistas. Daugiau varto
ti skysčių.

gotis ir pildysite civilinės giny
bos pareigūnę instrukcijas, tai 
vandenilio bombos atakos me
tu galėsite išvengti mirties ar 
sužatojimy.

Civilinės ginybos pareigūnai 
gali tiksliai nurodyti, kur gali 
iškristi radioaktyvus krituliai, 
jei priešas mestų galimą vande
nilio bombą. Su radioaktyvu
mo instrumentu,. taip vadina
mu Geigerio aparatu, civilinė 
ginyba išmatuos radioaktyvu
mo koncentraciją ir praneš per 
radiją apie pavojų žmogaus 
gyvybei.

Namo istorija yra žmonijos 
istorija. Iš namų galima pažin
ti kiekvienos tautos papročius, 
skonį, pažangą ir kt. Moksli
ninkai, studijuodami pirmųjų 
namų aplinkumą, medžiagą, na
mų išorę ir vidų, puošme
nas ir baldus, atidengė šeimy
ninius ir socialinius 
papročius, polinkius, 
mus bei pramogas.

Kiekviena tauta,
gyvenimo aplinkybėm, prisidė
jo prie namų istorijos.

18-tasis amžius buvo archeo
loginių atradimų periodas, 
vęs galimybę pažinti namo 
siradimą. Nors Homeras ir 
rašė jau prieš jį buvusius 
mus, bet viskas būtų likę 
padavimu, jei nebūtų prakalbė
ję kalnuose esą namai, atideng
dami vertybes nuo neatmena
mų laikų.

Pradžią davė didžioji sausra, 
nusekdinusi Zuricho ežerą ir, 
atidengusi miesto liekanas, šis 
•įvykis atvėrė mokslininkų akis, 
paskatindamas mestis į šios 
srities studijas. 

Lenkai spausdins 
Chilinskio bibliją
Kaip praneša Inter Catholic 

Press Agency, Poznanės Moks
lo Draugijos Bičiulių ir Ossoli- 
neum pastangomis pradėta 
spausdinti Chilinskio “Lietu
vių Biblija”, kuri buvo Londo
ne Britų Muziejuje.

Samuelis. Chilinskis buvo, 
kaip daugeliui žinoma, refor
matų kunigo sūnus, gimęs Ra- * f 
šeiniuose apie 1631 m. Būda
mas Londone, sumanė išversti 
į lietuvių kalbą Šv. Raštą.

Pergyvenus įvairias karo au
dras, buvo likę trys to vertimo 
spausdinti egzemplioriai. .Radę 
tą Šv. Raštą Britų Muziejuje, 
lenkai mokslininkai nutarė jį 
atspausdinti iš naujo. Kadan
gi ne visi Chilinskio vertime 
vartoti rašmens buvo Londono 
spaustuvėje, mokslininkai nu
liedino 16 atitinkamų raidžių, 
panašių į Chilinskio rašmenis. 
Inter Catholic Press teigia, kad 
sumanymas atspausdinti bibli
ją sužadino didelio susidomėji
mo baltų filologų tarpe, kurie 
negrinėja lietuvių, žemaičių ir 
latvių kalbas.

Vienas Londone išspausdin
tų Chilinskio šv. Rašto egzem
pliorių buvo Katalikų Dvasinės 
Akademijos bibliotekoje Petra
pilyje, dabartiniame Leningra
de. Reikia manyti, kad. likvida
vę vienintelę teologijas mokslo 
įstaigą Rusijoje. bolševikai 
tiek pačią biblioteką, tiek ir tą 
brangią knygą paėmė savo 
"globon”. Dr. J. Januškevičius.

gana trumpi ir vyksta kartu su 
bombos sprogimu. Geriausia 
nuo vandenilio bombos apsisau
goti gerai įrengtoje slėptuvėje 
arba reikia būti kuo toliausia 
nuo bombos sprogimo centro. 
Juo didesnė ir galingesnė 
bomba, juo toliau reikia būti 
nuo jos sprogimo centro, kad 
išliktumėt sveiki Sprogimo 
centre maža galimybės išsisau
goti ir geroje slėptuvėje.

Nereikia per daug rūpintis 
pradžios radioaktyvimu, kai 
sprogsta atominė vandenilio 
bomba. Jei esate tiek toli, kad 
nepasieks oro spaudimas ir bai
sus karštis, tai pradžios radio
aktyvumas nėra pavojingas.

Naudodamiesi paleontologi
jos ir paleografijos mokslais, 
išryškino su visomis smulkme
nomis giliausios senovės na
mus, surinkdami pakankamai 
medžiagos tautom pažinti.

Urvai, kuriuose gyveno pir
mieji žmonės, buvo ilgi ir 
kreivi, einą į kalno širdį. Mais
to susirasdavo medžiodami. 
Tai nebuvo laukiniai, bet kieto 
gyvenimo, kilnios sielos ir jau
trios širdies žmonės. Tai jie 
paliko paprasčiausiomis prie
monėmis nupieštus mamantus 
ilgiausiais plaukais, briedžius 
šakotais ragais, bizonus ir ark
lius, parodydami pastabumo 
dvasia, bruožo tikslumą, kad 
nevieną mūsų laikų meninin
ką nustebina. Iš ano tolimo 
bronzos amžiaus buvo rasta

belongs in your future

Radioaktyviniai krituliai po 
kurio laiko vėl iškris ant že
mės paviršiaus, bet jau daug 
didesniame plote nei palietė 
bombos ore spaudimas ir bai
sus karštis. Jie bus pavojingi 
kartais net keletą dienų. Šį pa
vojų reikia pažinti ir išmokti, 
kaip nuo jo apsisaugoti.

Radioaktyvinio debesio 
susidarymas

Jau žinome, kad radioakty- 
vinės medžiagos susidaro ato
minės ar vandenilio bombos 
sprogimo metu. Medžiaga ir 
plotas priklauso nuo to, kurio
se sąlygose atominė-vąndęnilio 
bomba buvo susprogdinta. Jei 
bomba sprogo ore, tai radioak- 

stovylėlių, vaizduojančių žmo
gaus kūną tiksliu anatominiu 
pastabumu, pralenkdami būsi
mų amžių skulptorius, nors 
jiem stokojo paprasčiausių 
šių laikų priemonių.

Urvuose turėjo Įsirengę kop
lytėles, kuriose prieš eidami 
medžioti melsdavosi. Iš užsili
kusių ženklų, matyti, daryda
vo religinius pasižadėjimus. 
Jautė nematoma Aukštesnę 
būtybę, kuri globojo jų kasdie
nini gyvenimą.

Geresni urviniai namai ran
dami Prancūzijoj, Gorgogna, 
ir Ispanijoj, Pirenėjuose.

Ledynams ištirpus, urviniai 
namai buvo apleisti. Prasidėjo 
naujos civilizacijos era, šalia 
upių ir ežerų, po skaidriu dan
gumi. mi. 

tyvjniai krituliai yra mažiau 
pavojingi. Jų ir mažiau iškris 
negu tuo atveju, kai bomba bū
tų susprogdinta ant žemės pa
viršiaus, žemėje arba vandeny
je.

Sprogus ore, radioaktyvinės 
bombos dulkės ir garai turi tik 
oro dulkių, su kuriomis susi
jungia. Taip susidaro labai 
smulkūs radiotktyviniai kritu
liai kurie krinta ilgą laiką. 
Kartais po kelių dienų, o kar
tais po mėnesio jie pasiekia 
žemės paviršių.

Jei vandenilio bomba sprogo 
ant žemės paviršiaus, tai dide
lis kiekis žemės dulkiyyra iš- 
metama kartu Į bombos grybo 
formos radioaktyvioj debesį. 
Šios dulkės yra labai didelio 
radioaktyvumo. Daugelis įų 
yra gana sunkios ir greitai krin
ta žemėn, kur jos kuri laiką 
yra labai radioaktyvios. Dau
giausia radioaktyvinių 
pasilieka grybo formos 
įe.

Šis debesis greitai 
iki aukščiausiu oro atmosferos 
sluogšnių. Pirmai valandai no 
sprogimo praėjus, jis išsiple
čia ir užima šimtą kvadratinių 
mylių plotą. Palankus vėjas 
radioaktyvinės dulkes nuneša 
gana toli. Pasiekusios žemę, 
jos žmonėms yra labai' pavo
jingos.

Priešas nenorės išsprogdin
ti bombos ore, kada ji mažiau
siai pavojinga. Tikriausia jis 
stengsis atominę - vandenilio 
bombą numesti į miestą, nes 
gausūs radioaktyviniai kritu
liai tuo metu kur kas plačiau 
naikins. (Bus daugiau.)



D~A R>rN I N KAS

Luckaš,slav. Luck, mes- P.BUTtNAS
tas stovi pačioje Valuinės (slav. ?"į" 11
yoiyn) žemėje, Styro (Pripe-

mst S&nfeKalu- yra baltiš- 
pip deš‘[- brante» ka: liet, kalnas, lat kalus, slav.
mose, nebe ką tik pasibaigusio- gora> gora u. ^an Tos 
je Pripeties augštupio deš.-pie- ^tov^^ g
tinėje balotoje pusėje 70 km į . VT* . . „d!ug; ~p 
rytus nuo VahLės Vladimiro M ^tUV°Je'

mst, 67 km į pietryčius nuo 
Kovelio mst, 45 km į žiemva
karius nuo Dubno mst., 135 

. km į žiemryčius nuo Lvovo 
mst ir 90 km į rytus nuo V. 
Bugo upės. Jis garsus Lucko 
1429 m. suvažiavimu Vytauto 
D. pilyje, kur buvo iškeltas Vy
tauto D. karūnavimo reikalas, 
protestuotas Lenkijos ponų ta
rybos. Tada Valuinės žemė jau 
buvo išbuvusi prie Lietuvos 
prijungta 89 metus (1340).

PLOTO RIBOS.
Šiaurėje linija V. Būgas 

— Valuinės Vladimiro (prie 
Lugb, V. Bugo deš.-r. Įt., žemu
pio; 70 km į pietryčius nuo 
Pripeties versmių) mst. — Luc
ko mst — lenk. Rowne (rus. 
Rovno; prie Usos, Norynies, 
Pripeties deš.-p. it., kair.-v. įt., 
žemupio) mst.; 175 km į pietus 
nuo Pripeties augštupio = li
nijos yra 160 km. '

Pietuose Sokol (Bugo 
deš.-r. krante) mst. — Dubno 
(prie Ikvos, Styro deš.-r. it.) 
mst. — Ostrogo (prie Norynies 
augštupio; 40 km Į žiemryčius 
nuo Šepetovkos mst.) linijos 
yra 160 km.

Vakaruose V. Bugo va
gos 42 km.

Rytuose ribos 45 km.
Ši zona jau nebepripetinė. 

nebebalėtoji: joje prasideda 
pirmosios augštumos ir yra at
siradę daugiau miestų.

LIETUVYBĖS PĖDSAKAI.
D r e w i n y bžk. 6 km į šiau

rę nuo Witoldowka k.. 13 km 
į rytus (šiauriau) nuo Litowiž 
(prie V. Bugo) mstl., 20 km Į 
pietus nuo Valuinės Vladimiro 
mst. JAV šaknies D r e v- ne
turi. Tos šaknies vandenvar
džių baltų žemėje yra: D r e v- 

liet. 
šova, 

žiemospirgis, sprogymė LKV. 
medžio išpūva”, tzm. d r a v ė. 
Bet vietovardis gali būti ir iš 
slav. d r e v o, d r e v o “me
dis”. Tas vietovardis (ir vieto
vė) pirmiausia čia pažymėtas 
todėl, kad yra netoli čia minė
tųjų dviejų lietuvių gyvenvie
čių.

kalniatycze dideliskai-

ir D r a v-. Dravenis 
vyru vardas. Drevė,

gora, gora ir pan. Tos šaknies 
vietovardžių LA V daug, taip 
pat ir Latvijoje, M. Lietuvoje, 
Jotvoje. *

Korszow “Karš-av-, Kars- 
av-” kaimas žr. Kunin k ir dv.

Kunin didelis kaimas ir 
dvaras 31 km į rytus nuo Dub- 
no mst, 21 km Į pietus nuo 
Rovno mst Jo apylinkėje yra 
Korszow k., Lidava k., Urvvena 
k. Kamienas K u n-i n-, o šak
nis K u n-, kuri vietovardžiuose 
gali kaitaliotis šiokia tvarka: 
K a u n-, K o v n-, K o r b-, 
K o n- Kun-, Kuon-irkt. 
Mūsų Kaunas, Raunat a, 
ir pan. vietovardžiai dar neiš
aiškinti, tik nėra taip, kaip 
“Kauno legendininkai” begal
voja. Tuo sumetimu čia Įrašiau 
ir K u n i n k. ir dv. Ilgainiui iš 
daugybės pavyzdžių ir dau
giau ko čia paaiškės. Tos K a- 
u n- šaknies ir jos variantų yra 
per visą baitų žemę ir už jos.

K o w b a n didelis kaimas 
35 km Į pietvakarius nuo Lucko 
mst., pagal mišką, augštumose. 
Analizė K o c-b-a n. Dėl prie
balsio b tik tiek tepasakytina: 
K o t t-b-u s mst. Vokietijoje, 
Lužičėnuose, prie Spravos (vok. 
Spree) upės, yra išlikęs nuo 
Romėnų imperijos laikų; Pri- 
e b u s mt. Į pietryčius nuo 
Kottbus mst., Neisses (Odros 
kair.-p. Įt.) deš.-r. krante; K a- 
b r y n a s, lenk.-vok. Kobryn ir 
Kobdyn. mst. Į rytus nuo L. 
Brastos mst.. Jotvos pietryčiuo
se, turėtų būti iš šaknies K a b- 
r-; K u b r a Visos (vak. Vissa, 
XIV a. vok. dokumente VVuyse; 
Bebros, Nurvies, V. Bugo žiem- 
upio deš.-š. įt., deš.-š. Įt.) deš.- 
v. it. žemiau Radzilovv ms‘ 
žiemvakariau Laukų ba 
(lenk.-vok. Bagno Lavvki, Laf 
— Bebros žemupio kair.-r. š 
ne), Galindos ir Jotvos riboj 
XIV a. dokumento C o m i 
ron sprendžia esanti upė pi 
Kubra kaimo (K. Būga Liet, 
žod. LXXHI §91), taigi Kub 
upė. K a u b-, K a b-r, Kub 
šaknis randame žodžiuo 
kaubrys, kūbrys, k a 
būrys “kalva, žemėvaizdi 
kaupa, gaubrys. gūbrys, gut 
ras”. Šaknis K o w b- mūsų t 
tų K a u b- šalia k a u p-, p 
kaupa araba kaupas; ki 
brys, gaubrys. LA V K a u

šaknies vietovardžių yra 13, be 
to, K a u b r v vsd. Šiaulių aps. 
Raudėnų vis.,’ Kai*t>r i ai k. 
Telšių aps. Varnių, vįįj'

L i d w ak .6 km '' p žiemry
čius nuo Konin k. ir dv., 17 km 
Į pietus nuo Rovno rast., 37 
km į rytus (šiauriau) nuo Dub
no mst šaknis L i d* ryši su
šaknimi Lyd-: Lyda (P. Ma- || 

• tulionio žemėlapyje Lydeja •<;
“Lydėja”; toje pačioje apylin
kėje yra Lydoja, fr gal ta pati; 
Ditvos, Nemuno deš.-š. įt, že
mupio deš.-š. įt), kurios augš- 
tupyje stovi Lyda mst., Ly
duokiai bžk. į rytus nuo Uk
mergės mst., Lyduvėnai 
mstl. prie Dubysos (Nemuno 
deš.-š. įt) ir kt.

Litowiž mstl. V. Bugo 
deš.-r. krante, 12 km į vakarus 
nuo Witoldowka k., 25 km Į 
pietus (vakariau) nuo Valuinės 
Vladimiro mst, 12 km i žiem
ryčius yra Mlynisski bžk. Ana
lizė slav. lytis Lit-ov-iž = 
Lit-ov- “Lit-av-” šalia liet, 
šaknies Liet-: Lietuva 
slav. Litva, 1 i e t u c i s slav. 
litovec, litvin, litvak, litviak.

Mlynisski bžk. V. Bugo 
deš.-r. krante, 12 kur Į žiem
vakarius nuo Litowiž (prie V. 
Bugo) mstl.. 24 km į pietvaka
rius nuo Valuinės Vladimiro 
mst. Analizė M 1 y n-i s k-i. 
Svarbiausia čia priesaga -isk-: 
prūsiškai -isk-, o liet, -išk-; 1561 
m. dokumente: en Prūsisskan 
tautan “prūsišką tautą, t. y. 
prūsų tautą”; K. Būgos Liet, 
k. žod. CXXX §177: priesagą 
-i š k- vietų vardams mėgsta 
lietuviai ir prūsai. XIII - XIV a. 
ji visai nerandama Kuršo, Šė
los, Žiemgalos ir Latvos N i e- 
š w i e c z geležinkelio stotis 18 
km į pietvakarius nuo Lucko 
mst. Analizė N i e-s v i č-= N e- 
s v i t-. Jei šaknis s v i t-, tai ją 
randame. (Bus daugiau.).

VYTAl’TAS DIDYSIS prie Juodųjų marių. Dail. J. Mackevičius.

KELI ŽODŽIAI DEL EGLUTES IR MOTERS ŽURNALU

Ak, tas laiko bėgsmas — jo 
nesulaikysi, čia jis atneša snie
go pusnis, čia jas nutirpdo šil
tais saulės spinduliais. Niekur 
to pasikartojimo taip stipriai 
negali pajusti, kaip Maine vals
tybėje, prie Atlanto. Graži bū
na Šėma su savo baltu apklo
tu, dar gražesnė ateina vasara 
su savo žaluma ir šnerančiom 
Atlanto bangom. Vos saulė su
spindi, ir vilioja nertis. Kas to 
nežino? Taip kartojasi kasmet. 
Bet kas turi šią vasarą ateiti.

* Vokietijoje LB krašto 
ryba sudarė krašto tarybos rin- J 
kimų komisiją, į kurią balsų 
dauguma išrinkta: J. Jackėvi- į- 
čius, A. Petkevičius, V. Puniš- 
ka. St. Jasas ir B. Survilienė.

* Lietuviškos knygos Vokie--Jį 
tijos krašto valdybos dalina- 
mos dovanai. Barmstedt, Biele- | 
feld, Augustdorfo. Dillingeno | 
ir Hamburgo apylinkių lietu- | 
viams atsiųsta apie 400 egz. į-lf 
vairių lietuviškų knygų. Ne- 5 
trukus jų bus pasiųsta ir kitom 1 
apylinkėm. Pastaruoju metu į 
krašto valdyba išdalino apylin- Į 
kėms per 1100 egz. knygų.

■k Janina Liustikaitė, kuri | 
Romoje studijuoja dainavimą, 
atstovavo studentes ateitinin
kes tarptautiniame mergaičių \ 
ir moterų kongrese Romoje ir 
popiežiui audiencijos metu Į- 
teikė V. Augustino Lietuvos 
vaizdų albumą. Įrištą Į odinius 
viršelius, su dail. A. Korskai- 
tėš Įrašytu pirmuoju lapu. Fo
tografai ir žurnalistai įteikimo 
momentą atžymėjo Romos 
spaudoje.

•k Kanados Kultūros Fondas 
~yra paskelbęs šiuos; kopkur- j 
sus: jaunimo dramos — 500 
dol. premija, jaunimo apysa
kos legendos — 300 dol. ir vai
kų (8-14 m.) literatūros —300 
dol. Rankraščius rašyti Maši
nėlę ir pasirašyti slapyvardžiu, 
pridėjus voke autoriaus pavar
dę ir adresą; siųsti iki 1957 m. 
sausio 1 adresu: KLB Kultūros 
Fondo Konkursui. 315 Brock 
Avė., Toronto. Ont., Canada. 
Konkursui siunčiami veikalai 
savo turiniu turi būti lietuviš
kos dvasios, tinką tautiniam 
auklėjimui. Vaikų ir jaunimo 
konkursui veikalai gali būti 
rašomi ir eiliuota forma. Jury 
komisija bus sudaryta vėliau.

ir Jaunimo stovyklai, kurią 
Įsigijo ALRK Federacija. į- 
rengti aukos nuolat plaukia. 
V. J. Stimburiai, uolūs šv. Jur- ' 
gio parapijos nariai Clevelande 
ir visada jautrūs lietuviškam 
reikalui. Velykų proga jauni
mo stovyklai paaukojo 100 dol. 
(Anksčiau iš šios šeimos gauta 
5 dol.) O. Mikalčienė. žinoma 
CIevelando vyčiu veikėja, au
kojo 20 dol.. P. O. Stravinskai '2 
10. F. Saukevičius 10. B. Ba
cevičienė 5. A. Pliuškis 5 dol. 
Tikimasi, kad dar šia vasara 
toje gražioje stovykloje prie 
Detroito jaunimas galės sto
vyklauti. Aukas galima darbo 
valandomis Įmokėti Cleveland 
Šuperior Savings Bank sąsk. 
nr. 14883.

ir Gabrielis Rajeckas, anks
čiau laimėjęs Amerikos Legio
no aukštesniųjų mokyklų iškal- 2 " 
bos varžybas \Vashingtone. ba- . 
landžio 10 d. laimėjo regiona
lines — \Vashingtono, Mary- 
lando. Delaware. Pennsylvani- |į| 
jos valstybių varžybas. Balan
džio 13 Įvyko kitos varžybos, ' - 
kur buvo iš to skaičiaus paren
kami tik keturi nacionaliniai 
laimėtojai. Regionalinės var
žybos Įvyko Marylande, o ba
landžio 13 — New Jersey val
stybėje. Balandžio 3 jis daly
vavo Katalikų Veikimo Centro 
suruoštuose iškalbos varžybo
se. atstovaudamas \Vashingto- 
no dieceziją. Pirmą vietą lai
mėjo jaunuolis iš Worcestcrio. 
Mass.. G. Kajeckas išėjo ant
ruoju.

Rankose turiu kun. VL Pau
lausko laišką, rašytą vaikų 
laikraštėlio Eglutės reikalu, gg su 2000 doleriu skola 
Nurodyta, jog laiškais kreiptasi Faktai „elinksmi ir jie kelia 
dėl to, kad spaudos balsas ne vjsa eį}ę klausimų: Ar tėvams 

taip jau nerūpi savo vaikų lie
tuviškumą palaikyti? Ar 3 do
leriai už metinę prenumeratą 
yra jau taip sunku sukrapšty
ti? Ar neišleidžiama tų pinigų 
kitiem reikalam, net vaikų ska
nėstam. keleriopai daugiau? 
Ar jaučiama bent kiek atsako
mybės prieš būsiančias kar
tas?

Kas šiuo reikalu reikėtų da
ryti?

Perskaitęs ši straipsnelį, ne
lauk kun. VI. Paulausko naujo 
laiško, nes jis gal neturi tavo 
adreso, o gal jau apsivylė, ne
gaudamas atsakymų. Neatidė
liodamas laiko

1) Užprenumeruok savo vai
kam “Eglutę”, jei dar jos ne
gauna. pasiųsdamas 3 doL šiuo 
adresu: Immaculate Concept- 
ion Convent. R. F. D. 2. Put- 
nam. Conn.

2) Pasižvalgyk, ar tavo kai
myno vaikai gauna “Eglutę”, 
o. jei ne. tai paragink tėvus 
jiems užprenumeruoti.

3) Jei jau gauni “Eglutę", 
tai būk platintoju savo apylin
kėje ar surask kitą nuolatmi 
“Eglutės” platintoją, kuris ne 
tik rinktų prenumeratas, bet 
ir tuoj pat parinktų aukų esa
mai "Eglutės” skolai likviduo
ti ir gerai pradžiai padaryti 
(bent popieriumi aprūpinti), 
nes kitaip “Eglutė” negalės 
būti leidžiama. Busimosios kar
tos lietuviškumas yra visų rei
kalas. o ne tik tėvu, kurie daž
nai net ir nepriteklių gyvena, 
nes vienas dirba; a maitina 5— 
6 burnas. Ar tik ant jų pečiu

visus pasiekia. Bet taip pat 
nurodyta, kad iš išsiųstų tokių 
17 laiškų per tris savaites atė
jo tik 2 atsakymai. Vadinasi, 
ir laiškinis balsas lieka be at
balsio. Negi tokie nejautrūs 
pasidarėme rūpesčiui, kad vai
kai turėtų ką 
skaityti ir savo 
neprimirštų?

Iš ano kun.
laiško dar sužinome, kad “Eg
lutė” visuose pasaulio kampuo
se teturi apie 1800 skaitytojų, 
kad ligi šiol didelę jos leidimo 
naštą yra nešęs prel. Pr. Ju
ras, kad Putnamo seserys daug 

• aukojasi jai spausdinti, kad 
praėjusius metus “Eglutė” bai-

lietuviško pasi- 
gimtos kalbos

VI. Paulausko

EGLE — Žalčių karalienė. Dail. K. Šimonio.

Kennebunkporte jau ruošiamasi vasara
pasikartoja

tik vieną kartą j 25 metus,
arba dar tiksliau sakant — 
pirmą kartą po 25 metų, nes tik * 
prieš 25 metus buvo atkurta 
Lietuvos pranciškonų provinci
ja. Kretingoje dabar būtų di
delės iškilmės. Nemažesnės jos 
bus ir Kennebunkporte, prie 
mėlynojo Atlanto, kai liepos 15 
(prašome tos datos nepamiršti) 
čia suplauks būriai lietuvių. 
Viskas dabar jau ruošiama 
tom retom iškilmėm. Bus tik
rai ne iš kelio, jei savo atosto
gas planuodamas irgi pasiryši 
čia atvykti. Gal dar nesi Kennė- 
bunkporto pamario matęs? 
Verta pažiūrėti. Vasarą čia pa
kanka saulės, yra ir vėsumos. 
Pasirinksi, ką norėsi, o iškilmės 
dar parodys, kokia graži yra 
Lietuvos pranciškonų šeima, 
dirbanti savo tautos gerui.

Beje, mūsų tautos jaunasis 
atžalynas, ilgai sėdėjęs mokyk
los suole ir slopęs mieste, ren
kasi visa savaite anksčiau 
liepos 1, ir bus ligi rugpjūčio 5 

jaunieji čia stovyklaus, 
kaip ir kitais metais. Kad 

jūs matytumėt, kaip berniukai 
čia Žalumoje krykštauja, po 
marių bangas taškos! Jei nori 
tikrą atilsį savo vaikam duoti 
ir lietuviškąją dvasią juose į-

Iš LIETUVOS

JONAS JASYS jaunosios kartos našta ir liki
mas? Nepraleisk A. L. Bendruo
menės apylinkės artimiausio 
narių susirinkimo ir tark žodi 
“Eglutės” reikalu.

4) Imkis iniciatyvos sušauk
ti prenumeratorių tėvų ir šiaip 
besisielojančių lietuvybe as
menų pasitarimą. Lai gema 
“Eglutės” bičiulių būreliai, ku
rie. anot kun. V. Paulausko, be 
dideliu Įstatų ir “konstitucijų” 
vietose turi rasti būdų, kad ne
liktų nei vienos šeimos be 
“Eglutės” ir kad jai plauktų 
parama.

Pradžiai paminėtų veiksmų 
užteks. Daugiau veikimo būdų 
gims pačioje atskiroje vietoje. 
Jei mes tai padarysime. “Eglu
tė” klestės jaunosios kartos ir 
lietuvvbės labui.

GRAŽUS MOTERŲ DARBAS
Kanados moterys išėjo su 

tikrai puikiu- žurnalu “Mote
rim” tik. gaila, kad jis retokai 
pasirodys — keturis kartus i 
metus. O ar negali jis išeiti, 
jei ne kas dvi savaites, tai kas 
mėnesi. Juk tiek gabių ir kū
rybingų moterų turime tremty
je. o laikraščiui medžiaga gausi 
— viso pasaulio patirti lobiai, 
bibliotekos ir gyvenimas. Ir 
tame pasaulio sūkuryje tremti
nė lietuvė moteris! Ar ji išlai
kys tą didyjį lietuviškumo eg
zaminą pasaulio didmiesčiuose 
ir laisvėje, kuri išlaikė, jos mo
tina ir močiutė carinėje vergi
joje ir šiaudinėje pastogėje? 
“Moters" žurnalas tebus jai 
vadovas, akstinas ir nuolatinis 
šauklys. O pora išėjusių nume
rių rodo .kad jis yra tikrai ga
biose rankose 
yra nuostabiai

Kai kuriose 
susidomėjimas 
Reikia manyti,
las ras vietą kiekvienoj šeimoj.

ir kad pradžia 
graži.
vietose moterų 

nepaprastas, 
kad šis žurna-

Rašo LINUS

SKUNDŽIASI, KAD LIETUVOJE ATGYJA “LIEKANOS”

Ph i Indei pili ja, Pa.
Visi lietuviai yra pasiryžę 

remti Balfą. To betgi negali
ma pasakyti apie jų intencijas 
Tautinei Sąjungai. Kai buvo 
patirta apie Tautinės Sąjungos 
ir Balio sutarimą bendrai kon
certą rengti ir numatomą pel
ną dalintis, visai pagrįstai, at
sirado rengėjams daug prie
kaištų. Malonu, kad rengėjai 
tai nuoširdžiai suprato ir nuo 
pelno pasidalinimo atsisakė su
tarę. kad visas koncerto pel
nas per Balfą eis tremtinių 
šalpai Vokietijoje. Koncertas 
Įvyks balandžio 21 d. Ukrai
niečių salėje—Ukrainian Hali, 
847 N. Franklin St. Programą 
Upildys operetės choras ii New kaitini ^rink ’ jų ” at^togoi 
Yorko. Pradžia 6 v. vakaro, Kennebunkportą. 

... ..... ....... . . ■ .

Paskutiniuoju metu rėspub- ka skundžiasi "Tiesoje", nes 
ūkinėje spaudoje buvo iškelti kai kuriuose kolchozuose vals

tiečiai nesirūpina darbadie
niais. bet stengiasi gauti to
kius darbus, kurie padeda 
gauti “paskatinamąjį atlygini
mą” Įvairių formų premijom. 
Su tomis "paskatom” pasidarė 
visa velniava, nes. kaip ten be
būtų. visas premijas gauna ko
lūkių valdybų giminės ir drau-

faktai, kad kai kur pradėjo 
reikštis tendencija gaivinti 
partinės organizacijos sutriuš
kintų buržuazinių nacionalisti
nių koncepcijų liekanas. Visa 
tai reikalauja iš pagrindų pa
gerinti respublikos partinių 
organizacijų ideologinį darbą”. 
Taip skundėsi “Tiesa” kovo 7.

Filmo promįora VHniup įvy
ko kovo pradžioje. Tai Guzevi- 
čiaus “Ignotas grįžo namo". 
Jame vaizduojami 1918 metų 
bolševikmečio Lietuvoje epizo
dai. Scenarijų parašė Spešniev, artistai. Dabar Jaunimo teat- 
pastatė — Ražu m n. pravedė—- 
Rubaškin. Režisavo — Urinov 
ir Grybauskas, apipavidalino— 
Rivoš ir Bulaka. Muziką parašė 
Juzeliūnas. Svarbiausias roles 
vaidino K. Genys. B. Raubaitė.
S. Motiejūnas, J. Laucius, 2. 
Vaiginaitė, A. Mackevičius. J. 
Rudžinskas. A. Sutkus, B. Brat- 
kaūskas. L. Kupstaitė. P. 2in- 
dulte ir kt.

gai.-
"Remontavo" Kauno Jauni

mo Teatrą — pasakoja “Tieso
je” S. Petraitis ir Petras Ku- 
bertavičius. žymūs senų laikų

si protestai tresto valdytojui 
Mazuch ir vyr. inž. Izrael nie
ko nepadėjo. Priestatas ir da
bar be stogo. Jo pamatai links
ta. vandens nutekėjimo lata
kai praleidžia vandeni. Iki šiol 
visi pertaisinėjimai Jaunimo 
Teatre LTSR vyriausybei atsi
ėjo 1,200.000 rublių, ir tai dar 
ne galas. Artistai reikalauja, 
kad prokuroras Įsikištų ir 
trauktų atsakomybėn drg. 
zuch ir Izrael!

Aiarmuoįanti profesorių 
kūmą Vilniuje išduoda ‘
sa" skelbdama konkursą užim
ti profesorių vietoms universi
tete. 1957 mokslo metam Vil
niaus universitetas ieško 16 
profesorių arba docentu ka
tedrų vedėjų vietoms. 9 to pa
čio laipsnio dėstytojų. 10 "vy
resnių dėstytojų". 4 katedrų 
asistentų.

Tokio ir "kolchozininkai me
nininkai" — skundžiasi "Tic- 

patikrinusi kad Varėnos 
rajono P. Cvirkos vardo kotu-

> saviveiklosratoly.je

ras (buvęs “Metropolitam”) 
atrodo taip: žiūrovų salės lu
bos ir sienos dėmėtos nuo 
drėgmės, patalpos nepatogios, 
teatrui išvis netinka. Prieš dve
jus metus buvo remontui pa
skirti tūkstančiai rublių: 1954 
metais buvo nuplėštas stogas, 
taip palikta. Lietus sugadino 
sceną, apsėmė grimo kamba
rius. Statybininkai susigalvojo 
perstatyti kaimynini garažą. Vi- kio meno

pa- 
Ma-

trū-
Tic-

sa

nėra nė vieno kolchozininko. 
nes tikrieji darbininkai Į meną 
neįtraukiami.

Gruzijos neramumų metu, 
Lietuvoje einant gandam apie 
Stalino pasmerkimą Maskvos 
kongrese. Vilniaus “Tiesoj" 
buvo Įdėtas toks gruzino Muša 
I>žalilio eilėraštis:

"Budeliui.
Ne. budelis, neatsiklaupsiu 

aš ant keliu.
Nors mesk mane vergijon. 

nors marink badu.
Stovėdamas aš mirsiu. At

gailos žodelio —
Nors galvą kirsk man — ne

girdėsi tu.
Deja, kautynėse, ne tūkstan

ti — tik šimtą
Žudikų tokių šūviais patie

siau taikliais.
Už tai aš atsiklaupęs savo 

gimtą žemę
Ir savo liaudį paprašysiu 

man atleist".
Ar tai nėra artima ir lietu

vių tautai, kurios partizanų 
kova prieš MVD-MGB pamišė
lio Stalino budelius laisvajam 
pasauliui irgi yra gerai žino* 
ma ’

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yr:i qcrinus:;» dovnnn visokiomis 

ni-ogomis Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuva Visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėti!.
Kiekvienam verta gražų lotdtnj pa. 

i'iam jsigyti ir kitam dovanoti.
išleido AT Ė I Tl s. Sl-i Wil’,'ughby 

Avė. BrooRlyn 21. N. Y.
galima gauti:

ATITIES administracijoj Ir 
ir pas platintojus.

Kaina S M.

’i



IN SACRAMENTO

(ALIEORMA

For

For

yra bu-

P. O. BOX 1947
raišti? SACRAMENTO, CAL1FORNIA

Subsidiary of The General Tire & Rubber Company

Komitetas.

M. and Z. Collision Works 10533 GRAT1OT DETROIT. MTCR.

Apply Frrnch Road Enterance

ASK FOR MR. TAYLOR

CLEVELAKD, O. Nelaimės atveju bet kuriuo laiku tele/onuoti
"CtevftenO Lergftn CompietHy Electrk-al HYacrnth 7-5274

sias. Tauta, kuri kovoja ir ku
ria, nemiršta. - .

DETAIL—DESIGN—LAYOUT

Lietuvos konsulato ieėkomi asmens

Piknikas buš liepos 29 d. Lind- 
hergh Park Helloden. N. J. Ba
landžio 23 d. draugijų atsto
vai renkasi posėdžio pasiskirs
tyti darbais, susijusiais su pik
niko Įvykdymu.

Birželio įvykių minėjimas 
rengiamas birželio 10 d.

ALT skyriaus Valdyba nuta
rė Baisiojo Birželio Įvykiu mi
nėjimą rengti Birželio 10 d., 
sekmadieni. Minėjiman pagrin
diniu kalbėtoju yra pakviestas 
Juozas Brazaitis, buv. Laikino
sios vyriausybės pirmininkas.

XY.

Monroe County Hospital. 
Rochester, N. Y. yra dvi lais
vos vietos lietuviams - gydyto
jams. Gyventi galima ligoninė-

For failure investigation, material property testing, 
new material evaluation, nondestructive testing. Ex- 
pierience in stainless steel super alloys and ligtit mate- 
rials preferred.

Firm Commitment May Be Made at This Time 
U. S. CITIZENSHIP REQUIRED 

If unable to apply and resume to Personnel Director

kolonijos pasididžiavimas ir at
mintis jauniausioms 
Minėjimas numatytas 
30 d.

kartoms, 
rugsėjo

— Kodėl moteris niekada ne
buvo Amerikos prezidentu?

— Ogi ar nenumanai, kad 
Amerikoje nėra moters vyres
nės kaip 35 metų. Jaunesnė 
negali niekada būti Amerikos 
prezidentu.

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street. 
New York 24, N. Y.

Parapijos piknikas
Kruopščiai aptariami šių me

tu parapijos pikniko reikalai, 
šiemet norima pikniką paįvai
rinti patraukliom pramogom.

— O. ne. Jis turi barzdą.
— Tai gal liemenę?
— Kad jo barzda labai ilga.
— Na, tai paimkite porą 

šliurių.

Pastatytos naujos bažnyčios 
skoloms mažinti labai svar

bia pozicija sudarė najamos iš 
“B’ngo”. Užbaigta 35 savaičių 
aoyskaita rodo gerus rezulta
tus. Daug triūso ir energijos i 
ši darbą ideda Fr. Jennus (Ja- 
nušas) ir jo bendradarbiai. 
Jiems priklauso didelė padėka, 
Fr. Jennus žada ši nelengva 
darbą iš pasiaukojimo tęsti to
liau.

žiavusi miestan

lygų teirautis pas ligoninės 
direktorių dr. Green arba dr. 
Vlada Lelevičių,

Čiurlionienės “Pinigėliai" 
Roehosterio lietuviu scenoje 
Balandžio 7 d. šv. Jurgio liet, 

parapijos salėję AL Bendruo
menės Rochesterio skr. choras 
vaidino Čiurlionienės - Kyman
taitės 3-jų veiksmų komediją 
Pinigėliai. Vaidino: Ona Ado
maitienė (Marcelės Normantie
nės rolę), Alb. Kurkulis (M. 
Normantienės sūnus), Br. Vel- 
minskas (Raudoninskio M.), 
Birutė Apanavičienė (Raudo- 
ninskienės Julės), Vida Viliu-, 
naitė (Raudoninskienės Kazi- 
mieros), Alf. Džiakonas. (Kurai
čio Petro), Liucija Makauskai
tė (Karaitytės Birutės), Dalė 
Podelytė (Karaitienės Aid.), 
Ramunė Viliūnaitė (Laukaity
tės Magd.), Petras Matiukas 
(Surinskio Mot), R. Kiršteinas 
(dr. Mikšo Ign.), Visi artistai 
mėgėjai savo rolėse buvo Įsi
gyvenę gerai. Ypač šio veikalo 
centrinis asmuo Marcelė Nor
mantienė (Ona Adomaitienė) 
savo rolę atHko pasigėrėtinai. 
O taip pat ir kiti asmenys savo

Režisavo Andrius Cieminis,

— Norėčiau nupirkti dovaną 
savo senukui.

— Gal tada paimkite kakla-

For control system design, reliability testing, magnetic 
Circuit elements design and application.

Visi žinome, kaip mielai lie
tuvis mėgsta lietuviškus vai
dinimus ir todėl gausiai juos 
lanko.

TESTING, DESIGN, RESEARCH, DEVELOPMENT 
To work in the following fields: Hydraulics, com- 
pressible and in-compressible fluid dynamics, liųuid 
atomization, mass and heat -franfer, combustion 
chamber design, thermodynamics, strength of mate- 
rials, spark system, combustion and high pressure 
flow systems, vibrations phenomens, gas turbines. 
pumps.

— Samuele ... Samuele ... 
Samuel... Kelkis!

— Kas yra?
— Klausyk, ar girdi, kaip 

pelė girgždena.
— Mm, tai ką aš turiu da

ryti? Keltis ir patepti ją?

ADLAI STEVENSON prisitai
ko sau Šiaudine skrybėle, ku
ria savo iš FrodMos senato“ 
rh», kai ten nuvyko prašytis 
tartis, kad ji nominuotu kandi
datu i prezidentus.

CHKAGO, ILL.
Parapijos sukaktis

Kitas labai svarbus reikalas. 
— tai parapijos 40 metų su
kakties minėjimas. Kleb. kun. 
L. Voiciekauskas iš visos šir
dies trokšta ši minėjimą maty
ti ko Įspūdingiausi ir gražiausi 
iš visu buvusių. Daroma v^sa. 
kad šis minėjimas būtų šios

W* have |x>sitions open for rnrn of 2 «>r more years cx;»erience 
m CONTROL CONSTRUCTTON LAYOUTS, POVVEK WORK, 
LIGHTING nnd other p ha-c, of ELECTRICAL ENGTNEERTNG 
for Tmfru'try.
(f yon nn- lookine for an opportunity to advnnev nnd to dovolop 
a!1 of your <HtaltfJcntfc>n> a* nn Eloctricnl Enjdnoor.
Strttdy uork. Kood pny. <Wp do nll types of ofecfrical <• nei neori n g 
work.»

COMPUTER SPECIALI STS
Digital and Analog Coders Analysts Programmers 

Experienced and Trainees

Offers outstanding opportunities and diversified 
assignments on long range programs.

POSFTION NOW OPEN

ELECTRICAL ENGINEERS 
AND 

DRAFTSMEN

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AO. TAKER

Lankytojas: — Ponia, aš esu 
piano derintojas .

Ponia: — Bet aš jokio piano 
derintojo nekviečiau.

Lankytojas: — Ne. ponia. 
Mane pakvietė gerieji tamstų 
kaimynai.

STRESS ANALYSTS
Ėxperienced in aircraft structures, aircraft propulsion 

systems.

SYSTEMS ANALYSTS
BSME. BSAE experienced in analysis aircraft and 

missile propulsion systems.

Komitetas mano, kad kiek
vienoje lietuvių kolonijoje at
siras asmenų, kurie savo auko
mis prisidės prie reikalingų 
aukų sutelkimo. Bendromis jė
gomis tai nebus sunku padary
ti. Aukas siųsti tiesiai į specia
lią einamąja saskaita: “St. Ba
ranauskas Fund", current acc- 
ount No 565, Parama Credit 
Union. 235 Ossington Avė.. To
ronto, Ont.. Canada. Kam pa
togiau. galima siusti pirm. kun. 
P. Ažubalio vardu šiuo adresu: 
941 Dundas St. W., Toronto, 
Ont., Canada. Visos aukos ir 
aukotojai bus skelbiami spau
doje.

APPLY IN PERSON, OR WIITE TO

Bnw«hot. Cooper & 0’Donnell 
6408 EUCLID AVĖ.

Atėjūnas, Kazys, sūnus Antano. 
Bagdonas, Vincentas, ši Paliep- 
kalnės k., Nevarėnų vai., Tel
šių ap.
Balčiūnas, Jonas.
Blaudžiūnas, Albinas.

Butkus, Kazimieras ir žmona
Gailiūtė, Agnė, kilę nuo Skau
dvilės,
Dabševičius, Ksaveras, iš Puo- 
kės k., Sedos vai.
Gailiūtė-Butkienė, Agnė ir vy
ras Butkus. Kazimieras kilę 
nuo Skaudvilės.
Ilinskaitė, Eleonora-Elena.
Jurgelevičius, Vincas, sūnus 
Edvardo.
Kačinskas, Petras, iš Smilgių 
ar Rozalino vai.. Panevėžio ap. 
Kielius (ar Kiela), Antanas, 
iš Marijampolės apylinkių.
Kigas, Aleksas, iš Žagarės vai., 
Šiaulių ap.
Levišauskas, Antanas, iš Jos
vainių v., Kėdainių ap.
Mafesevičius (Matusevičius?), 
Charles, Joseph ir Klara, kilę 
nuo Alvito.

į praėjo apie 100 asmenų, ieš
kodami sau antros pusės, bet iš 

-tonęjMivo hė vienų vedybų.
9 Tada jiedu patys susituokė ir 

biurą uždarė
Nori į>ūri kartu

Vokietis Danielius Gilber- 
< tas iš Detmoldo, mirus jo žmo- 
į nai surašė tokį testamentą: 
| “Kai aš numirsiu, prašau pa

laidoti mane toje pačioje duo-
- bėję ir padėti užrašą: Danie

lius liūtės urve”.
Globokite gyvulius!

New Yorke, turčių gyvena
moje Park Avenue, tamsiais 
žiemos vakarais galima buvo 
pamatyti šuni, kuriam prie au
sų buvo pritaisyti du maži pro
žektoriai. Kai vienas praeivis 
šuns, savininkės paklausė, kam 
tai reikalinga, ji atsakė: “Ak, 
mano Džimui taip sunku tam
soje surasti medi ar stulpą”. 
Ji buvo Gyvulių Globos Drau
gijos narė.

Tik tokie rūpesčiai ’
San Francisco universiteto

- ~ studentai turėjo atsakyti Į
klausimą, kas jiem sudaro di
džiausi rūpestį: Rezultatai buvo 
tokie: iš 100 tik 3 vargina ne
laiminga meilė, 5-kiem trūksta 
pinigo pragyventi, 10—kenčia 
dėl egzaminų ir 82 nusiskundė, 
kad sunku rasti vietą pastatyti 
automobili.

Juokas — bėdos signalas
Danė Hilda Karlsberg iš Sla- 

gelse miestelio buvo telefono 
Įstaigos paprašyta nesijuokti, 
kai telefonu kalba, nes jos juo
kas nutraukia telefono centri
nėje ryšį, kadangi virpa taip, 
kaip telefono gedimo signalas.

Tarnyba ir žmona
Paryžietė Ly Cornelle, nuva- 

apsipirkti, 
trumpam pastatė automobili 
uždraustoje vietoje. Grįžusi ji 
rado savo vyro policininko pri
segtą baudos bilietą ir žodžius: 
“Atleisk, brangioji, esu dabar 
tarnyboje”.

Visa negali skristi
Iš Rio de Janeiro Į Europą 

turėjo skristi jauna brazilietė. 
kuri telefonu paprašė išrašyti 
bilietą tokiu vardu: Maria Te- 
resa Francisco de Assis da Con- 
cepaco da Rocha Filomena das 
Leeessidades do Sagrado Cora- 
cao de Jesus Pereida da Cun- 
ha. Bilietas jai buvo išrašytas 
vardu Maria Cunha ir pasaky
ta: “Pradžia ir galas skrenda. 
vid»irvs lieka”.

Sulasė: Žv. BePastogis.

E\CINEERS 
Mechanical, Aeronautieal, 

Chemical

Petravičius, Ignas ir Stanislo
vas, ir Petravičiūtė, Vincenta 
iš Kristeniškių k., Raseinių ap. 
Radvilienė - Varmaitė, Vincė. 
Pakauskaitė (Rakowska> - Saf- 
huk, Kazė, išvykusi iš Raseinių. 
Safhuk • Rakauskaitė (Rakows- 
ka), Kazė, išvykusi iš Raseinių. 
Savickas, Ignas, iš Batkūnu. 
šerkšnas, Jurgis ir kiti broliai, 
iš Mankūnų k., Miroslavo vi., 
Alytaus ap, 
šiukšteris, Kostas.
Sprainaitis, Antanas ir Pranas, 
iš Maštaičių k., Gelgaudiškio 
v., šakių ap.
Stanavičiūtė - Urbonienė, Mari
ja, iš Raseinių.
Ticas, Leonas (Ticus, Leo), 
iš Mižuikų k., Kulių vai., gyve
nęs Scranton, Pa.
Urbonienė - Stanevičiūtė, Ma
rija, iš Raseinių.
Varnaitė - Radvilienė, Vincė.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti Ė

grimavo Stasys Ilgūnas, buv. 
Kauno v. teatro perukų ir gri
mo meisteris. .

Mirė Pranas Rimkus
Kovo 29 d., Pranas Rimkus, 

senosios liet kartos veiklus 
lietuvis, sulaukęs’ 61 metus, 
mirė. Lietuvoj paliko 4 brolius 
ir dvi seseris. Buvo kilęs nuo 
Ukmergės. į ' .

Labiausiai perkamos knygos
Šiuo metu Liet. Spaudos 

kioske ((šv. Jurgio parapijos 
mokyklos raštinėje), labiausiai 
perkamos knygos yra šios: VI. 
Ramojaus Lenktynės su šėtonu: 
2-io karo liet, karių šiurpi odi
sėja nuo Vabalninko iki Dani
jos. J. Savickio žemė dega. 
Grimų pasakos, V. Hugo Varg- 
diėniai, J. Simonaitytės Pavasa
rių audra, J. Jankaus Senas 
kareivis Matatutis, St. Ylos fi
losofinis veikalas Laisvės prob
lema ir kt. Jau gautos puošniai 
išleistos kan. A. Sabaliausko 
maldaknygės Viešpaties Ange-

pasireikš dar galingiau muzi
kos ir dainos pasaulyje. Tegu 
neša mūsų tautos šlovę jo ga
lingas balsas po telis plačiau-

Nors ir neperdažnai, bet 
jau kelintą kartą Liet. Bendr. 
Keamy-Harrison apylinkės kul
tūros būrelis išeina į scena. Ir 
kas kart po tokių vaidinimų 
pasigirsta balsu, kad scenoje 
dažniau pasirodytume.

Ši karta didelė staigmena 
Kearny-Harrison lietuvių kolo
nijai. Kultūros būrelis gegužės 
6 d. 6 vaL vak. Lietuviu Kata
likų Bendruomenės Centro sa
lėje, Kearny, ruošia didžiuli 
vakarą. Matysime linksmą ko
medija: “Išnuomojama vila“, 
girdėsime lietuviškų dainų, 
džiaugsimės lietuvišku atžalv- 
nu — šeštadieninės mokyklos 
mokiniais, dalyvaujančiais va
karo programoje, pasišoksime 
ir tikrai lietuviškai pasilinks 
minsime.

Visi Kearnv-Harrison, o taip 
pat ir apylinkių lietuviai kvie
čiami kuo gausiau dalyvauti 
šiame lietuviškame parengime, 
nes programa iš tikruių bus 
labai ivairi ir miela kiekvieno 
lietuvio širdžiai.

Pelnas skiriamas lietuviu 
šeštadieninės mokyklos naudai.

Padekime talentingam dainininkui
š. m. balandžio 5 d. šv. Jono 

Kr. parapijos patalpose Toron
te susirinko iniciatorių grupė 
ir sudarė komitetą, kurio tiks
las — parūpinti bent vieniems 
metams lėšų talentingam dai
nininkui Stasiui Baranauskui 
pasitobulinti dainavimo mene 
Italijoje. Komiteto garbės pir
mininkas VLIKo pirm. J. Matu
lionis, Komiteto valdyba: pirm, 
kun. P. Ažubalis, sekr. J. R. Si
manavičius, iždo globėjai: J. 
Sližys ir dr. A. Pa* vičius; na
riai: J. S razda: T v. Bernar
dinas Graušlys, OFM, muz. St. 
Gailevičius, VI. Germanavičius, 
kun. dr. J. Tada-auskas. J. 
Kšivickas. K. Baronas.

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pake rimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 GRAND STREET
RROOKLYN 11, N. Y.

Parapijos istorijoje 
vę daug svarbių įvykių, ypač 
jų daugiau buvo paskutiniau- 
siais metais. Komitetas nori 
sudaryti filmą iš parapijos gy
venimo. Kreiptasi Į parapie- 
čius, kad visi, kas turi žymes
nių įvykių nuotraukas (filmas) 
įteiktų komitetui, šį reikalą 
tvarko ir daug sielos į ši dar
bą ideda komiteto narys Jonas 
Mačiulskis ir komiteto vice
pirmininkas Wm. Grinevičius, 
Tokia filmą tikrai butų įdomi 
parapiečiams pasižiūrėti ir 
naudinga parapijos istorijai.

J. M.

EMPI^OYMENT OFFICE OPEN 
MONDAY THRF FRIDAY S TO 5 

SATI’RDAYS 8 TO 12

Jau pirmame posėdy suau
kota keliolika šimtų doleriu. St Barinauakui Ramti
Komitetas mano sukelti bent 
83000. kad dainininkas galėtų 
lavintis pas gerus specialistus 
terū pėsčiu dėl kasdieninės
duonos. Jis savo šeimą palieka 
JV-se. Studijuoti išvyksta dar 
šiais metais, prieš prasidedant 
mokslo metams. Jo balsas ir 
daina žavi tūkstančius dainos 
meno mylėtojų. Po studijų jo 
nepaprastas balsas suskambės 
dar nuostabiau ir jo talentas



tMKAI

GLenmore 5*7068

SUMMER RENTAL

REALESTATE

SPORTAS

Matthew P. Balla

SUMMER RENTALS

HELP W. MALĖ
BUS. OPPORTUNITY

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

Seaside, Rockaway Beach, 2,3, 
4, 5 room bungalows, apart* 
ments, near beach, near sub- 
way, church, shopping, month, 
season, F. A. 7-7154.

37 Sheridan Avė. 
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

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

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

Darbas atlielounas prityrusio techniko, pripažinto

HINTINGTON $17,200
New Cape Cod, 5 large rooms, 

full dining room, spacious kitehen, 
2 master bedrooms, tile bath vvith 
vanity, expansion attic, full bas- 

ement, sewers and garage, 
59 x 150 high ground, many trees. 
Conveniant to Catholic Churches 

and schools. Call Builder, 
IVanhoe 1-3190 or FIpgevvood 4-1206

Stephen B rėdės Jr.
ADVOKATAS

šeštosiom žaidynėm Chicagoje 
užsiregistravo visi pajėgiausi 
JAV ir Kanados vienetai. Vy
rų krepšinį žais 1953 ir 1954 
m. laimėtojas Toronto “Vytis” 
ir pereitų metų nugalėtojas— 
Brooklyno L. A Klubas. Jau
nius atstovaus jau 3 kartus 
meisterio vardą laimėję Chica-

Kuzminskas, A. Klevas, Mrs. 
P. Laurinaitienė, V. Lagminas, 
J. Šiurkus, St. Tolis,; P. 
Šmotas, Waterbury; J. Kashu- 
ba, Tom'ngton; Ed. Bažėnas, 
Naugatuck; J. Mockienė, Man- 
chester, Mrs. E. Petrošius,

Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-4434

garage, illness.
H. DOMINKI 

109 Maple Avė. 
Canajoharfo, N. Y.

CHICKEN FARM
For reni or for sale

With routes - 9|4 aeres, 4 
bldgs, all year round house 
plūs 3 other houses, which 

can be rented for vacationists, 
mušt be seen, call

North Clove (N. Y J 2726 
days Pelham 8-0427 

after 5 p. m.

WAITKUS 
FUNEBA L HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir BalsamuotGjas 
NOTAKY PUBLIC

COPAKE FALLS, N. Y.
Foot of Berkshires, Cozy three, 

room cottages for rent. Walking 
distance to Stores,, catholic church, 
and excellent swimming location, 
all facilated, very reasonablc rates.

PI 2-634©

SEAFORD — Immediate occupancy, 
7 rooms brick split level, 16 months 
old, 2 u, baths, 2 car garage, land- 
scaped, refrigerator, dishwasher, 
combination screens and storins. 
Walk to catholic church, schools, 
station. Reasonable, SUnset 1-3644.

dę “Gintaro”, o dabar “Neries” 
vardu. Vyrų tinklinis turės 5 
dalyvius, iš kurių meisterio 
vardas turėtų tekti 1954 m. 
laimėtojui — ASK Lithuani- 
cai. Iš moterų nugalėtojam tu
rėtų išeiti chicagietės, laimėto
jos visų 5 ankstesnių žaidynių. 
Bet kaip bus, pamatysime.

Bristol; B. Vilčinskas, New Bri
tam; S. J. Panilaitis, Water- 
town; Mrs. D. Ramonas, Wa- 
terbury.

MIŠRŪS PENN. — Mrs. V. 
Mekšraitis, Minersville; Mrs. A. 
Mamakas, Pittsburgh; F. Did- 
jurgis, Pittsburgh; Mrs. K. Ba- 
gonis, P. Janulis, Phila.; Z. Mi
kalauskas, Chester.

Balandžio 18, trečiadienį, 9 
vai. Lietuvių Atletų Klubas 
žaidžia pirmenybes su Philo- 
mena. Norėdami išlaikyti pir
mavimą, mūsiškiai turėtų lai
mėti.

Šeštadienio rytą, balandžio 
21, atletai skrenda Chicagonir 
ten bandys ginti Amerikos 
lietuvių krepšinio meisterio 
vardą. Žinant, kad abu Čhica- 
gos klubai — Neris ir Lithua- 
nica — yra stiprūs ir bus savo 
publikos palaikomi, mūsiškiam 
teks kietas riešutas. Be to, ne
aišku ar dalyvaus paskutinėse 
pirmenybių rungtynėse susižei
dęs A. Vyšniuš. Numatomas 
toks sąstatas: Birutis, Daukša, 
čilčius, Kazlauskas, Keskonis, 
Kidzius, Šlepetys, Vyšnius.

Pirmosios Liet. Sporto Kiū
to moterų krepšinio rungty
nės prieš St Johnes baigėsi 
Liet. Sporto Klubo moterų per
gale 37:19. Lietuvių komandoj 
žaidė: T. Arensienė, A. Endriu- 
kaitytė, V. Gintautaitė, R. Sen
kutė, M. Žukauskienė, J. Bal
čiūnaitė, V. Ramanauskaitė, B. 
Šetikaitė, N. Vasikauskaitė.

MIŠRŪS CONN. — Mrs. A. 
Kačergis, Woodbury; S. šriup- 
šas, Hartford; J. Laukaitis, 
Torrington; Mrs. A. Mikalaus- 
ky, Simsbury; Mrs. M. Navitz- 
kv, Bridgeport; Mrs. A. Tamo- 
sitis. Manchester; M. Stanke- 
vich, E. Hartford; J. Kalinaus
kas Watertown; Mrs. A. Žilio
nis, So. Windsor.

PITTSBURGH, PA. — K. J. 
Stravinskas. Mrs. O. Strelaus- 
kas, Mrs. M. Savu kinas. L. Bud- 
ginas. J. Gribas, J. Globis.

MIŠRŪS PENN. — A. Roma- 
nauskas, Phila.; Mrs. C. Bal- 
chunas. Phila.; Mrs. R. Paznan- 
skas. Plymouth; J. Smolskis, 
N. Phila.; Mrs. M. Aboyas, 
Serą n ton; J. Baltrušaitis, Du 
Bois; Mrs. M. Kelminsky, Mor
gan: S. Mayousky, Dixonville.

MIŠRŪS 
lomer, N. 
Fumace; 
Brighton; 
Stoughton

OAK HILL
Near catholic area, 4 room 
furnished house for sale. 

Electric range, refrigerator, 
large plot, price $5,700. Call 

ROkville Centre 4^041.

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
FU N E R A LUOME 

25.‘W Bmadway 
South Bueivu, Mas 

JOSEPH BARACEVK H 
Laidotuvių Direktorių 
ToL ANdrew 8-2590

DARBININKU PAREMTI AUKOJO 
T - . > f- - \ į * -

cleveland, ohio d.
Gųdehauskas, Mrs. A. Kra- 
kauskas, V. Palūnas, J. Inčiū- 
ra. Miss V. Amastauskaitė, V. 
Amžiejus. - v

DETROIT. MICH. — J. Ra- 
davičius, Miss O. Balėerytė, P, 
Andriuškevičius.

CHIŪAGO. ILL. — P. Ličkus, 
Mrs. A. Serobel, V. Kuprys.

MIŠRIOS VALSTIJOS — 
Mrs. A. Papeckis, S. A. Buč
inys. Davton; Mrs. P. Dodienė, 
St Loužs, Mo.; Mrs. M. Norei
ka, Baltimore, McL; K. Keblys, 
W. Lafayette, Ind.; M. Waitke- 
vich. Oregon City, Oreg. ; J. 
B. šečkus, Honolulu, ,Haway; 
J. Kuprionis, Ruston, La.; K. 
žižiūnas, MontreaL Canada; 
Mrs. A. Aitches, Granville, Dl; 
A Urbikas, Cicero, Dl.; Mrs. 
A Masteka, E. Greenwich, R. 
L; J. Burčikas, -Montreal, Ca
nada; Dr. P. Kazlas, Cambrid
ge, Ohio; P. Savickas, Nashua, 
N. H.

PHILADELPHIA. PA. — J. 
Waitkus. B. Gadeikis, F. Bar- 
ches, S. Počius, J. Petronis, 
Mrs. M. Mažeika, A. Misiūnas, 
W. Januškevičius, Mrs. O. Vai- 
tienė, Mrs. C. Linkevičienė. M. 
Skarakodas,' V. Pečiukevičius, 
Mrs. M. Špokienė, Miss Ę. Bel- 
skytė, Z. Krištaponis, Mrs. M. 
Pacūnas, Mrs. A. Stanislovai- 
tis, Mrs. M. Venkūnas, F. Pu-

ALEXANDER'S CO.
414 Broadway 

South Boston 27 Mass.

J. B. SHALINS -
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkvvay Statine
Woodhaven, N. Y.

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

Tel. VIrginia 7-4499

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
3M Mapte Aveaee, Hartford, Conn

PROVIDENCE, R. L — D. 
Bernatavičius, Ch. Cironka, L. 
Martušis, A. Dzekevičius.

LOS ANGELES, CALIF. — 
Mrs. J. Savickas, V. Kazlauskas, 
J. E. Casserly.

MIŠRŪS CANADA — K. 
Skrinskas, Vancouver; M. Za
karevičius, Sudbury; A. Keblys, 
Montreal; A Keliačius, St. Bak
šys, Hamilton.

MIŠROS VALSTIJOS — J. 
Kodis, Miami Beach, Florida; 
Mrs. S. Antanaitis, Manchester, 
N. H.; P. Kiškūnas, Mrs. R. 
Kondrotienė, Lewiston, Me.; 
Mrs. V. Guigai, St Petersburg, 
Florida; Mrs. E. Yurgutaitis, 
Kansas City, Kansas; Sesuo M. 
Antanina, Wilmington, Del.; 
Kun. T. Palukaitis, Menlo Park, 
Calif.; J. Kavaliauskas. Omaha, 
Nebr.; Mrs. O. žukaitis, Port 
Washington, Wis.; Mrs. P. Žu
kauskas, Londonderry, N. H.; 
S. Kudzma, Nashua, N. H.; Mrs 
M. Zaleckienė, Racine, Wis.; 
Mrs. M. Kurtinaitis, Cle Elum, 
Wash.
$030

BROOKLYN, N. Y. — J. Sa
vickas, J. Arminas, Mrs. M. 
Karpavich, M. Molis, Ed. Lelei- 
va, Mrs. Ona Lukoševičius, P. 
Palys, Mrs. J. Mockevičius, Mrs 
M. Vizbaras, P. Beleckis, Mrs. 
M. Vrubliauskas, Mrs.. A. Ba- 
čanskas, Mrs. M. Sabis, A. Mic
kevičius, V. Zaveckas, K. Čep- 
liauskas.

MIŠRŪS NEW YORK — A. 
Ramonas, Jackson Heights; 
Mrs. M. Mačiokas, Woodhaven; 
Al. Noakas, New York; Mrs. 
E. Kanaponienė, Amsterdam; 
J. žarnauskas, Glendale; P. 
Sinkevičius, Hollis; M. Saulis, 
Coxsackie.

MIŠRŪS NEW JERSEY— 
Mrs. A. Staniel, Newark; V. Se
reika, Livingston; Mrs. L. Dam
brauskas, Linden; Pr. Kaspa
ras, Paterson; R. Butkus, Mrs. 
M. Paplauskienė, Kearny.

MIŠRŪS MASS.— J. Aiduko- 
nis, S. Jasionis. Mrs. U. Paz- 
niokienė, A. Venskus, Nor- 
wood; J. Sakaitis, B. Tamošiū
nas, Worcester; P. Radaitis, 
Cambridge; A. Marčiulionis, P. 
Jankauskas, B. Jurkevičius, J. 
Belsky, J. Jurusevičius, A. 
Buitkus, HaverhiD; K. Lukoše
vičius, P. Krikščiūnas, Mrs. J. 
Olkavikienė, V. Gadeikis, Ame
rikos Lietuvių Klubas, Man- 
chester N. H.; P. Jonikas, Dan- 
vers; Mrs. B. Dapšys, So. Bos
ton; A. Rakauskas, Dorchester; 
St. Stasenis, Springfield; M. 
Butkevičius, Northampton: K. 
Luinis, Cambridge; B. Paplau
skas, Methuen; M. čepolūnas, 
Worcester; Mrs. M. Gorskienė, 
So. Boston; Mrs. A. Bunumas, 
Orange; A. Verbickas, W. 
Lynn; A. Galčius, J. Šaulys, J. , 
Keršis, Worcester; Mrs. D. Ka- 
čėnas, W. Lynn.

MIŠRUS CONN. — J. Joku- 
bauskas, P. Jokubauskas, J 
Mockus, Miss M. Kašėtaitė. P.

MASS. — Mrs. E. 
Easton; J. White, 
Mrs. A. Jakutis,

A. Simanavich,

Jei nori Ką paskelbti
DARBININKE

MIŠRŪS NEW JERSEY — 
F. Vaškas, Newark; Miss O. 
Puronaitė, Jamesburg; Mrs. 
B. Staškus, Newark; Mrs. A. 
Legis, So. Orange; Mrs. J. Ai- 
dukas, Clifton; Jk Wolkus, Pa
terson; A. Gerulis, Miss R. Ba
rauskas, Jersey City; F. Elsei- 
ką, Newark; K. Bakšys, Ridge- 
field.

WATERBURY. CONN. — Z. 
Karalius, A. Zabelskas, Mrs. 
M. Zailskienė, J. Šiurkus, Mrs. 
M. Bražonis, J. Niauta, Mrs. A. 
Krivinskas, Miss L. Michaely- 
tė, V. Malinauskas, j. žemai-

Approximate 566 aeres % mfles 
shore front. Modern 8 room resid- 
ence and other buildings. SuitaMe 
fon retreat bonse, iathoiic youth 

camp, resort, sub. division price at 
$42606, terms. See or write Dept. D 
Wrn H. Hart — (Howard 8-5541) 

Country Estate, Castleton, 
Vermont

N. Y. Representative
Jos. P. Hafelton 

3180 Rochambeau Avė. Bronx 
OL 5-8541

MODERN GROSERY STORE 
Stocked, also 2 apts, 2 car

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

marus, etc.

NEW YORKAS ,

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas 

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

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py- ' 
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir kito
kioms iškilmingoms progoms. Už
sakymai išpildomi kogeriausiai. !

Hvefiojame i krautuves 
privačius namus.

HEMPSTEAD
Brick and shingle Cape Cod 
Colonial, one bloek from Pa- 
rochial and High Schools, 7 

rooms, colored tile bath, full 
basement, oil hot water heat, 
garden fumiture, stove, re
frigerator and many extras 
included, landescaped plot 
60x100. Going overseas, for 

ųuick sale, $18,000.
IVanhoe 1-9183.

Mrs. E. Balčiūnas, So. Bos- 
ton. Mass.
$2.00

Kun. J. Pragulbickas, Eliza- 
beth, N. J., J. Raudys, Chicago, 
HL, Mrs. Dr. S. Pragul, Detroit, 
Mich., Mis. A. Literskis, Chica
go, HL, Mrs. P. Butauskas, Tor- 
rington, Conn., J. Fronckus, W. 
Medford, Mass., A. Arminas, 
Kearny, N. X, S. Zaviškas, E. 
Hartford, Conn., Mrs. Laukai
tienė, Maspeth, N. Y., J. Jakai* 
tis, Flushing, N. Y., J. Adomai
tis, Brecksville, Ohio., Mrs. M. 
J. Balkus, Hoboken, N. J., 
Miss J. Gudaitė, Brockton, 
Mass.
$1.50

A. Nadzeika, Brooklyn, N.Y.
$1.00

BROOKLYN, N. Y. — S. K. 
Lukas, Al Laučius, J. Gražys, 
Mrs. O. Bražinskienė, A No
reika, A. Noreika, A. Kaunas, 
Mrs. B. Počius, Mrs. P. Rim- 
kūnas, Mrs. J. Navickas, J. Mi- 
kolaitis, A širgėdas, Mrs. B. 
Draugelis, J. Šalkauskas.

NEW YORK MIŠRŪS —Mrs. 
S. Jesaitis, Flushing; Mr. A. 
Cirkelis, Woodhaven; Rev. J. 
Grigonis, Schenectady; V. Ur- 
banas, Richmond Hill; Mrs. O. 
Grabauskas, Amsterdam; Mrs. 
St. Runick, Buffalo; Mrs. K. 
Tumanis. Albasy; Mrs. O. Stag- 
n’ūnas. Richmond Hill; Mrs. J. 
Gaigal, Richmond Hill; St. Zup- 
ka, Maspeth, Jz. Kazickas, New 
Rochelle; Mrs. E. Sakas, Buf
falo; Mrs. M. Fiore, Ozone 
Park; V. Stašinskas, N. York; 
Dr. H. Brazaitis, Levittown; 
J. Butkus, Hollis; J. Stravins
kas, P. Franceson; Mrs. A. 
Brooks, Brooklyn; K. Prapuo
lenis, White Plains; A. Snieč
kus, Brooklyn; J. Liogys, 
Woodhaven.

ELIZABETH, N. J. — P. 
Juškis, K. Vogonis, A, Bružė- 
nas, M. Baronas, K. šeštokas.

William J. Drake-
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

WANTED
Middle-aged man for house- 

work at faculty house. 
Bishop Loughlin High School, 

357 Cleremont Avė., Brook
lyn 38. N. Y. See Mr. 

Robert Guagnini.

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

3M BIIX3EWOOD AVĖ. BROOKLTN, N. T.

231 Bedford Avė. 
Brooldyn, N. Y

Ramunių arbatą vi- 
į sada yra gera gertL 

Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 
kainuoja $1.25.
Liepos žiedų arba- 
ta geriama prakai- 
t a vi m ui sukelti, 

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.

Pupalaišlcis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25. 
Trejanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 750.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4-00.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A rom i sk»* 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-BalsamuetojBS' 
MODERNIŠKA KOPLYČI A 

423 Metropolitan Avė 
Br< oklyn, N. Y.

TALARSKI
FUNERAL HOME

4 Reikalų Vedėjas
/ 660 Grand Street
5 Brooldyn, N. Y
į NOTAitrTUBLJČ

PITTSBURGH. PA. — P. 
Baltakis. A. Paleckis, A. Ake
laitis, Mrs. N. Baltrūnienė, 
Motina M. Aloyza. Mrs. A. E. 
Gražulis, J. Dailidėnas, A. 
Tamkevičius, Mrs. P. Viltra- 
kis. Mrs. T. Stapušaitis. J. 
Zimnickas, Mrs. E. Adams.

SCRANTON. PA. — Mrs. M. 
Bogusevich, Mrs. A. Zakaraus
kas, F. Ališauskas.

MIŠRŪS PENN. — Kun. St. 
Raila, Tamaųua; Mrs. B. Gem- 
butienė, Easton; Mrs. C. Bal
trušaitis, Dunmore; S. Balna- 
nosis, Minersville; J. Miller, 
Chester; Mrs. F. Yasas, Norris- 
town; Mr. Mrs. F. Oberaitis, 
Wilkes-Barre; Mrs. M. Yesai- 
tis, Minersville; A. Poškus, Du 
Bois; Mrs. M. Gražulis, Du 
Bois.

CHICAGO, ILL. — Mrs. F. 
Masiliūnas, Kun. A Baltinis, 
K. Bružas, S. Navickas, Dr. P. 
Mačiulis, K. Varnelis, K. Fe- 
deraviČius, Šv. Kazimiero Se
serys, šv. Kryžiaus Ligoninė, 
V. Ramonas, J. Mėtys, Miss E. 
Valterytė.

MIŠRŪS ILL. — L. Baraus
kas, Melrose Park; Miss Dr. Su- 
rontas, Rockford; Br. Prapuo
lenis, Orland Park; B. Babrau- 
skas, Cicero; Kun. J. Albavi- 
Čius, Cicero.

CLEVELAND, OHIO — P. 
Ambrazas, J. Žilionis, H. Idze- 
levičius, J. Krištolaitis, Mrs. J. 
Saviokas, J. Montvila, V. De
gutis, J. Laučius, Mrs. E. Vai- 
ciekauskienė. J. A. Kiedis, St.. 
P. Gruodis, M. Jonulonis, J. 
Kliorienė.

MIŠRŪS OHIO — Ed. Kar- 
nėnas, Bedford; J. Timinskas, 
Youngstown; A. Bagdonas, To
ledo.

BALTIMORE, MD. — A. Bi- 
kuls, A. Bepirštis, Mrs. M. 
Kurelaitis, Mrs. A. Brazis, VI. 
Armalis, Mrs. A. Sataitis, V. 
Lazauskas, Mrs. A. Walters, L. 
Dambriūnas.

DETROIT, MICH. — Kun. V. 
Krikščiūnevičius, Kun. M. F. 
Daumantas, Miss J. Daukaitė. 
Mrs. E. Blass, Mrs. A. Cesekas.
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Vie-

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

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Nuoširdžiai kviečiame jus atvykti į

LIETUVOS ATSIMINIMŲ" RADIO VALANDOS

15-KOS METŲ GYVAVIMO SUKAKČIAI PAMINĖTI

kreiptis pasDIDŽIULI KONCERTA-BALIU Juozas Andriušis

Programą atliks

kartu su
119 E. llth Street

(Netoli 3zd Avė.)
Pradžia punktualiai 4 vai. p. p.

RPTOS” DAINOS IR ŠOKIŲ ANSAMBLIU

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

Nekalto Prasidėjimo seserų
Putname bendrabučio auklėti
nės balandžio 22 d. 3 vai. p- p. 
šv. Petro par. salėje išpildys 
meninę programą. Parengimo 
pelnas skinamas vienuolyno 
koplyčiai užbaigti

Pasikalbėjimas su vajaus 
komisijos pirmininku 

P. Viščiniu

Balandžio 1 d. sukako metai, 
kai minimas vajus vykdomas. 
Bet reikalingos lėšos dar ne
surinktos. Komisija kreipėsi Į 
visuomenę atsišaukimais ir laiš
kais, o dabar jos pirm. P. Viš
činis atsako Į mūs pateiktus 
jam klausimus, štai klausimai 
ir atsakymai:

GENERAL INSURANCE BROKER 
CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

Reikalingas 4 suaugusių žmo
nių šeimai 3—4 kambarių (ir 
virtuvės) butas. Skambinti 
nuo 7 iki 9 v. v. EV 1-2886.

Darbininko skaitytojus, 
LDS narius ir kitus bostonie
čius, kas gali, prašome gausiai 
dalyvauti gedulingose pamal
dose už a. a. kan. Fabijoną Ke
mešį, bolševikų užkankintą Si
bire- Pamaldos bus balandžio 
19 d. 8 vai. ryto šv. Petro baž
nyčioje. Kan. F. Kemėšis buvo 
LDŠ ir Darbininko steigėjas ir 
So. Bostono lietuvių parapijos 
vikaras. Mūsų maldos parodys, 
kad nepamirštame tų, kurie 
dirbo lietuvių tautai, o palikę 
pavergtoje tėvynėje kentėjo 
priešo priespaudą.

Lituanistinės mokyklos 
mokinių tėvų komitetas kartu 
su vietiniu Lietuvių Bendruo
menės skyriumi balandžio 22 d. 
5 vai. p. p. Liet. Piliečių klubo 
salėje rengia vakarienę, kurios 
pelną skiria lituanistinei mo
kyklai išlaikyti. Vakarienės 
metu dainuos operos solistas 
St- Liepas ir solistė ponia Ado
mavičienė, o rašytojas Antanas 
Gustaitis paskaitys iš savo kū
rybos. Po vakarienės vyks šo
kiai, kuriem gros studentų ka
pela. Įėjimas 2.50 dol.

— Ar Mato patenkinti va
jaus rezultatais?

Nevisiškai Per metus gim
nazijos namus tikrai galima 
buvo išpirkti ir įrengti. Tačiau

Lojalumo paradas, 
kuriame dalyvauta visos 
tos. Įvyks balandžio 28 d. 
ta ir valanda tiksliai bus nuro
dyta vėliau. Tos dienos 8 vai- 
vak., lietuviai pasirodys tele
vizijoj su tautiniais šokiais ir 
dainomis. Prašoma visų lietu
vių kuo gausiau dalyvauti.

vak. šv- Petro bažnyčioje, o 7 
vai vak. salėje po bažnyčia 
bus programa. Programoje da
lyvaus taip pat Bostono skau
tai latviai, ukrainiečiai ir Wor- 
cesterio lietuvių tautinių šo
kių grupė, atvykstanti pirmą 
karta i Bostoną.

Bostono skautai
rengia šv. Jurgio minėjimą ba
landžio 21 d. Minėjimas bus

tai nepadaryta, nors komisija 
kreipėsi į visą visuomenę atsi
šaukimais, išsiuntė apie 1,000 
laiškų, prašė organizacijas, o 
ypač apygardas ir apylinkes, 
organizuoti vajų pagal vietos 
sąlygas. Iš 950 išsiųstų aukų 
lapų dar negrįžo 800 lapų. At
rodo, kad dėl daugelio vykdo
mų kitų vajų Vasario 16 gim
nazijos namų išpirkimo ir i- 
rengimo vajus dar nėra pilnai 
įsisiūbavęs. Bet komisija pilnai 
tiki, kad lietuvių visuomenė 
dar šį pavasarį stipriau pa
rems ši vajų.

— Kokius turėtumėte kon
krečius pageidavimus?

Visų pirma norėčiau, kad vi
suomenė pilnai įsisąmonintų 
vykdymo vajaus reikšmę. Juk 
šis vajus apsaugos mūsų jauni
mą Vokietijoje nuo nutautimo 
ir sudarys sąlygas paruošti jį 
sąmoningais kovotojais dėl 
Lietuvos laisvės ir lietuvybės. 
Vajų reikėtų galimai greičiau 
užbaigti, kad būtų palengvin
tas gimnazijos darbas ir neaug
tų įvairių skolų procentai. 
Kiekvieno lietuvio ir mūsų jau
nimo bei jo organizacijų įsijun
gimas į vajų turėtų būti gali
mai platesnis. Specialūs pa
rengimai Vajaus naudai galėtų pradėtas pamaldomis 6 vai. 
būti suorganizuoti kiekvienoje 
lietuvių kolonijoje. Ne vienas 
neturėtų vajaus reikalu laukti 
paraginimo iš kitų, bet kiek
vienas privalėtų jausti pareigą 
pats į vajų įsijungti savo auka, 
darbu ir paraginti visus kitus 
tai padaryti.

Brocktono ateitininkai 
kviečia į metinę savo šventę 
balandžio 22 d., sekmadieni, 
Brocktone- Šv. Kazimiero baž
nyčioje 10 vai. bus pamaldos 
ir bendra komunija. Po pietų 
2:30 vai. didžioje parapijos sa
lėje bus iškilmingas posėdis ir 
meninė programa. Bus suvai
dintas “Pranukas teisme” ir 
parodytas montažas “Mūsų Vil
nius.” Bus dar dainos, vaišės, 
šokiai ir žaidimai. Bostono 
apylinkių ateitininkai ir lietu
viškasis jaunimas mielai kvie
čiamas ir laukiamas.

organizacijų valdybos ir jų at
stovai kviečiami susirinkti mo
kyklos salėje balandžio 18, tre
čiadienį, 7 vai. 30 min. vakare, 
pasitarimui dėl parapijos pa
rengimų.

Vasario 16 gimnazijos na
mams išpirkti ir įrengti vykdo
mas vajus, kuriam vadovauja 
specialiai tam reikalui sudary
ta komisija: pirm. P. Viščinis 
iš Brocktono, Mass., sekr. Dr. 
B. Kalvaitis iš So. Bostono, 
Mass., ir iždininkas Pr. Pauliu- 
konis iš Worcesterio, Mass. 
Šią komisiją sudarė pernai 
JAV LB Laikinasis Organizaci
nis Komitetas, susitaręs su Bal
tu. Komisijos tikslas — sutelk
ti lėšų, reikalingų;. Vasario 16 
gimnazijos namų skolom ap
mokėti.

PARDUODAMA 
mėsos krautuvė ir grosernė; 
pilnai įtaisyta ir aprūpinta at
sargoms; verčiasi smulkmenų ir 
urmo prekyba. Kartu parduo
damas žemės plotas ir pastatas 
su krautuve bei modemišku 
butu. Nuosavybė yra mieste ir 
netoli svarbaus kelio. Dėl 
smulkesnės informacijos kreip
tis: H. Harder, Youngsville, 
N. Y.

Sobostoniečiai išsikovojo

So. Boston pamary jau daug 
metų veikia maudymosi vo
nios ir kartu stiklais dengtas 
pležas pasikaitinti žiemos sau
le. šiuos Įrengimus pastatė 
Bostono miesto savivaldybės 
Park Departament skyrius. Ke
liolikos metų praktika parodė, 
kad šie Įrengimai miestui duo
da didelius nuostolius. Miesto 
valdyba norėjo juos nugriauti, 
bet balandžio 4 d. susirinkęs 
didelis būrys sobostoniečių su
manymui užprotestavo. Tokiu 
būdu maudyklės pasiliks veik-

Apreiškinro parapijoj turės pa
rengimą su šokiais balandžio 
21, šeštadienį, parapijos salė
je. Pradžia 8 v. v.

Julija Rajauskaitė.- Šuiienė 
mūsų talentinga pianistė, yra 
atsiekusi didelių laimėjimų 
koncertuose Europoje ir Ame
rikoje. Nekartą muzikos kriti
kai iškėlė jos virtuozinę tech
niką, stiliaus pažinimą ir suge
bėjimą įsijausti.

Šią žymią pianistę išgirsime 
Ateities koncerte gegužės 12, 
Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne.

Taip pat koncerte dalyvaus 
solistai A. Stempužienė ir V. 
Verikaitis.

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai. '

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

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS IMS. CO„ Hartford, 
Coonectieet

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

dieniais 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

Balandžio 22, kai “Lietuvos 
atsiminimo” lietuviškasis radi
jas minės savo veiklos 15 me
tų sukaktį, bus progos išgirsti 
dainuojant du stiorius meno 
vienetus: Alice Stephens an
samblį iš Chicagos ir “Rūtos” 
ansambli iš Harrison-Kearny. 
Apie pirmąjį esame rašę praė
jusį kartą, o antrojo kas neži
no. Kas pažįsta muz. Alg. Ka- 
čianauską, “Rūtos’ ’ ansamblio 
vadovą, tas žino, kad jis visada 
pateikia staigmenų. Bus jų da
bar, bet tai sužinosime atėję į 
Wetster Hali salę (119 E. 11 
St., prie 3rd Avė. New York) 4 
vai. vak. čia dar pamatysime 
šokėjus, išmiklintus Aldonos 
Piktkunigienės, ir labai mik
laus liežuvio “Brolius juokda
rius”. ŠĮ kartą susibroliavo akt. 
Vitalis Žukauskas ir Alfonsas 
Petraitis, kurie iš linksmos pu
sės apdainuos “Lietuvos atsimi
nimų” radijo vargus ir laimė
jimus.

Jei nenori pralaimėti, būti-

— Kiek dar trūksta lėšų 
gimnazijos namų skoloms ap
mokėti ir Įrengti?

Pagal šių metų balandžio 1 
d. duomenis gimnazijos na
mams sutvarkyti dar reikia 
apie dol. 6.000.00. Iš šios su
mos apie dol. 1,000.00 tektų 
namų išpirkimo skoloms pamo
kėti,^ Tikusieji dol.5,000.00— 
būtiniems namų pritaikymo ir 
įrengimo darbams atlikti. Tai 
nėra didelė suma tokiai lietu
vių bendruomenei, kokią turi
me šiame krašte.

— Tad išeitu, kad gimnazi
jos namai jau išpirkti?

Taip. Jie išpirkti nuo šių 
metų sausio 1 d. Bet jų išpir
kimo skolos dar negražintos. 
Tas skolas sudaro mažos pas
kolos pas atskirus asmenis ir 
Įvairias Įstaigas, o taio pat 
banko procentai. Galutinis at
siskaitymas su namų pardavė
ju yra labai reikšmingas, nes 
tada pilnu. namų šeimininku 
tautu PLB Vokietijos Krašto 
Valdvba. kurios vardu tie na
mai pirkti.

— Kodėl tokios stambios su
mos reikia namam įrengti?

Nesakvčiau. kad tai stambi 
suma. Tik pagalvokime, ka už 
5.000 dol. galėtume Dadarvti 
šiame krašte? Tegul Vokietijo
je viskas nigiau, bet vistiek tai 
nėra didelė suma. 0 juk na
mus tenka pritaikyti ne tik 
gimnazijai, bet taip pat moki
nių bendrabučiui, kuriame gy
vena apie 165 mokiniai.

— Kiek kaštavo namai?
Namu pirkimo kaina pagal 

sutartį buvo DM 150,000. Prie 
tos sumos dar prisidėjo apie 
DM 25,000 teismo ir notariali- 
nių mokesčiu, mokesčiai atitin
kamoms Įstaigoms, draudimai, 
mokėjimai advokatui ir pro
centai, kurie susidarė todėl, 
kad dėl lėšų stokos teko mo
kėjimo terminus net kelis kar
tus nukelti. Tuo būdu iš viso

VLIKO PIRMININKAS
Kalbėjo New Yorko Lietuvių 

Tarybos sušauktoje konferen
cijoje balandžio 15, Apreiški
mo salėje, gausiai dalyvaujant 
organizacijų atstovam. Konfe
renciją atidarė N; Y. Tarybos 
pirmininkas Ostapas. . Vliko 
pirmininkas savo pranešime 
nušvietė Vliko veiklą rūpinan
tis Lietuvos vadavimu.

Informacinė tarnyba: rinki
mas žinių kas darosi Lietuvoje, 
pasinaudojant radiją, laikraš
čiais ir žmonių apkalusinėji- 
mu. Antra, Lietuvos krašto in
formavimas, kuris vyksta per 
Madrido, Vatikano ir Romos 
radijo stotis, teikiant žinių lie
tuvių tautai anapus geležinės 
uždangos apie laisvąjį pasaulį 
ir jame gyvenančius lietuvius. 
Trečia, atidengimas komunis
tų darbų, jų daromos propa
gandos. Ketvirta, informavi
mas savos visuomenės laisva
jame pasaulyje; Visa tai daro
ma ir svetimomis kalbomis, 
kaip italų, vokiečių, anglų ir 
numatyta ispanų kalba.

Užsienio reikalų tarnyba. 
Pirmiausia norima įtraukti vi
sus lietuvius į darbą. Dedama 
visos pastangos prieiti prie 
Jungtinių Tautų ir ten statyti 
reikalavimus. Pagyręs Altą už 
didelį ir gražų darbą, apsisto
jo prie Vliko problemų, kurių 
yra gana daug ir sunkių. Prie 
jų priklauso ir problema su 
diplomatijos šefu, kuris patei
kęs Vlikui 8 punktus. Į juos bus 
atsakyta. Iš Vliko pusės buvo 
norėta sudaryti bendradarbia
vimo platformą. Džiaugėsi, kad 
visuomenė eina vieningai su 
Vliku. “Tat reikia vienybės ir 
jos reikia siekti”, — baigė Vli
ko pirmininkas .

pasitenkinimą, klausydamas 
muzikos, dainų šokiu, išdaigų 
ir juokų. O taip gerai nuteik
tas panorėsi ir pats pasišokti, 
palydimas žavingojo Ted Mak- 
simovičiąus orkestro ir Juozo 
Nakutavičiaus pritarimo.

Visam vakarui vadovauja 
pats radijo valandos direkto
rius Jokūbas Stukas. —Im.

Juozas Andriušis
238 Leenard Street BrooUya II, N. 1

■Vergreen 7-8247.

Nuo 8 vai. vak. šokiams gros garsus
TED MAKSYMOWICZ Orkestras

Antanas Vikrikas, 
daug metų laikės maisto krau
tuvę ir lietuviškų dešrų bei 
skylandžių rūkyklą 123 Grand 
St., Brooklyne, N. Y., šiomis 
dienomis savo biznį pardavė 
kitiems savininkams, o pats 
apsigyveno pas dukterį.

Lietuvius dailininkus 
pakvietė Long Island Meno 
Lyga padaryti piešimo demon
stracijas. C. Janušas rodys ak
varelės piešimą, P. Puzinas — 
aliejinę tapybą, o W. J. Witkus 
pakviestas skaityti paskaitos. nai ateik, nes laimėsi didelį ti ir toliau.

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
11 Natūraliose spalvose trijų dimensijųjstereo) 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.
Woodhaven 21, N. Y.

namai kaštavo DM 175,000. 
Tai gana geras pirkinys. Dabar 
namus parduodant galima bū
tų gerokai uždirbti.

—■ Kas dabar yra namų savi
ninkas?

Gimnazijos reikalams pirkti 
namai yra PLB Vokietijos 
Krašto nuosavybė, šioji ben
druomenė yra teisme regist
ruota organizacija su pilnomis 
juridinio asmens teisėmis. Na
mai yra pilnoje Vokietijos lie
tuvių bendruomenės nuosavy
bėje, t. y. be jokių suvaržymų. 
Ankstyvesni suvaržymai, ku
rie testamento keliu buvo už
dėti senam savininkui, panai
kinti dar prieš pirkimo sutar
ties įsigaliojimą. Todėl PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba ga
li dabar tais namais laisvai 
disponuoti. Bendruomenė gali 
namus perstatyti, sklvne statv- 
ti naujus pastatus, žodžiu, gali 
tvarkytis taip, kaip kiekvienas 
pilnateisis savininkas.

— Kaip naudojami pirkti 
namai?

Mokslo metais juose veikia, 
gimnazija s umokinių bendra
bučiu, o atostog ųmetu, kai mo
kiniai išvažiuoja pas tėvus, 
gimnazijos patalpos naudoja
mos kitiems lietuviu reikalam. 
Per praėjusius dvejus metus, 
per kuriuos jie buvo lietuviu 
žinioje, ten Įvyko trys Vokieti
jos lietuvių suvažiavimai, vie
nas lietuvių sąskrydis, viena 
jaunimo vasaros stovykla, var
go mokyklų mokytoju kursai ir 
t.t. Tuo būdu namai daug pasi
tarnauja ne tik gimnazijai, bet 
visai Vokietijos lietuvių visuo
menei.

— Kiek lėšų surinkta nuo 
va i aus pradžios?

Per visą vajaus laikotarpį, 
t. y. nuo praėjusių metų balan
džio 1 d. ligi šių metų balan
džio 1 d., iš JAV lietuvių vi
suomenės gimnazijos namu rei
kalams gauta apie 8,200.00 
dol. Per pačią vajauskomisiią 
perėjo apie 2.300.00 dol. Ki
tos aukos pasiųstos tiesiog į 
Vokietiją ar per Balfo Centrą. 
Pinigų persiuntimo kelias pa
liekamas aukotojo nuožiūrai. 
Komisija nėra suinteresuota, 
kad aukos būtų per ją siunčia
mos. Jai tik rūpi, kad tos au
kos plauktų gimnazijai parem-

Prancūzai menininkai 
paminės lietuvį poetą O. V. 
Milašių, kiuris didesnę savo gy
venimo dalį praleido Paryžiu
je. Paskaita ir rečitalis Įvyks 
šį ketvirtadienį, 8 vai. 30 min. 
vakare, 934 5th Avė., N. Y. C.

Juozas Botoy-Bulevičius 
vaidina William Saroyano dra
mos veikale “The Beautiful 
People”, kuris vaidinamas nau
jai Įrengtame Theatre East, 
211 E. 60 St. New Yorke. Vai
dinimai vyksta kas vakarą, iš
skyras pirmadienius. Apie vei
kalą ir artistus New Yorko 
spaudoje buvo gana palankūs 
atsiliepimai.

Kutu Pr. Virmąusko, 
šv- Petro lietuvių parapijos 
klebono So. Bostone, 40 metu 
kunigystės sukaktis bus prisi
minta birželio 10 d. Po iškil
mingų pamaldų bažnyčioje bus 
pagerbimo vaišės Blinstrub’s 
Village svetainėje.

Kazys Merkis, 
lietuvis šachmatininkas, kuris 
jau šešti metai “Darbininkui” 
kas savaitę pateikė šachmatų 
žinias, korespondentiniame 
žaidime pasiekė didelių laimė
jimų. Iš 3000 dalyvių tiktai ji
sai ir dar du žaidėjai pasiekė 
“Postai Master” vardo. K. 
Merkis surinko 1902 taškus.

AUCE STEPHENS ANSAMBLIS Iš CH1CAGOSSEKMADIENI, 
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