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Prancūzija baigė 7 su puse metų trukusį Alžiro karą

1948 BYLOJE. Nixonas komisijoje, kuriai pirmininkavo kongr.. John Mc 
Dowei ir kuri apklausinčjo Alger Hissą.
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PREZIDENTAS DE GAULLE padarė lemiamą skaudų sprendimą.

Atsisakė nuo teritorijos, keturis kartus didesnes už Prancūzi
ją, nors gen. Salano sukilėliai desperatiškai tebesipriesina.

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle kovo 18 paskelbė, kad 
su Alžiru susitarta ir kariniai 
veiksmai sustabdomi nuo kovo 
18 dienos 6 vai. ryto-

Taip baigtas karas, prasidė
jęs 1954 lapkričio 1 ir trukęs 
7 metus ir beveik 5 mėnesius, 
atsiėjęs Prancūzijai apie 20 mi
lijardų dol., sunaikinęs 17,250 
prancūzų karių ir 141,000 al- 
žiriečių karių gyvybių, o taip 
pat apie 200,000 civilinių as
menų. Baigiamas tokiu būdu 
ir Prancūzijos valdymas Alžire, 
trukęs 131 metus.

Pereinamajam laikotarpiui, 
4-6 mėnesiam, iki referendumo 
Alžiras pasilieka Prancūzijos 
valdžioje, valdomas aukštojo 
komisaro su taryba. Taryboje 
bus 4 prancūzai, 4 sukilėliai 
alžiriečiai ir 4 neutralūs alži- 
riečiai.

Referendume bus trijų gali
mybių pasirinkimas: — Alžiras 
pasilieka Prancūzijos dalis kaip 
lig šiol, — Alžiras nepriklau
somas, nutraukęs visus ryšius 
su Prancūzija, — Alžiras ne
priklausomas, bendradarbiau
jant su Prancūzija. Prezidentas 
de Gaulle tikis, kad Alžiras pa
sirinks savo naudai trečią gali
mybę.

Kokis sprendimas bebūtų, 
jau dabar sutarta: — Visi pi
liečiai Alžire turės lygias tei
ses; kas norės, galės pasilik
ti Alžire, kas norės išsikelti, 
galės tai padaryti su visu tur
tu; — Prancūzija pasilaikys 
Saharoje atominius bandymus 
per 5 metus; — Kariuomenė 
pasilieka Alžire per 3 metus; 
— Prancūzija naudojasi kari
niu uostu ir aerodromu Mers- 
el-Kebir per 15 metų-

Alžiro išlaikymą Prancūzijai. 
JĮ remia Alžire Įsikūrę europie
čiai, kurių yra vienas milijo
nas. tarp 10 milijonų gyvento
jų^

Prezidentas Kennedy pasiun
tė sveikinimą prezidentui de 
Gaulle- Sovietai pasiuntė pripa
žinimą Alžiro laikinajai sukilė
lių vyriausybei.

ALGER HISS SENIAU IR DABAR
Richard Nixonas apie Alger Hisso bylą, kurioje jis 
užsitraukė komunistų ir jy simpatiky nemalonę

VILČIŲ SUSITARTI DEL NUSIGINKLAVIMO NĖRA, 
BET TARTIS REIKIA ŠALTOJO KARO ŽAIDIMUI

Ženevoje kovo 14 prasidėję 
17 valstybių pasitarimai dėl nu
siginklavimo išryškino per sa
vaitės galą tik skirtingus nusi
statymus tarp Vakarų ir Sovie
tų. Galimo kompromiso, kuris 
leistų susitarti, nematyti. Skir
tumai toki:

— Amerikos nusiginklavimo 
siūlomas planas numato per 3 
metus sumažinti 30 proc. rake
tas ir kitas priemones, kuriom 
gabenamos atominės bombos. 
Sovietai siūlo per 4 metus Įvyk
dyti visuotinį nusiginklavimą.

— Amerika reikalauja nusi
ginklavimo tarptautinės kontro
lės ir inspekcijos. Maskva tarp-

tautinę inspekciją laiko prie
mone šnipinėti ir nuo jos at
sisako. (Kovo 16 Chruščiovas 
pakartojo, kad su tarptautine 
kontrole niekad nesutiks). So
vietai kalba apie “tautinę kon
trolę”, t. y. kiekviena valstybė 
gali turėti savo kontrolę, kuri 
jai prieinamu būdu seks ato
minius bandymus.

— Amerika reikalauja kon
trolės visam apsiginklavimui. 
Sovietai kalba apie naikinamo 
apsiginklavimo galimą kontro
lę. bet jie nekalba apie kontro
lę to, kas lieka nesunaikinta ir 
kas bus naujai pagaminta-

Suprantama, kad šitokia so
vietinė kontrolė Vakaruose lai-

koma “spąstais”. Tai galėtų bū
ti laikoma ir pasijuokimu iš Va
karų bei paręiškimu: o mes vis 
tiek gmkluosimės, nes jei ne- 
siginkluotume, tai, mes ir šni
pų nebijotume, jie neturėtų ko 
šnipinėti". Tai atima bet kokias 
viltis susitarti dėl nusiginklavi
mo sutarties, vertina NYT.

Pavergtųjų seimo 
atstovai sostinėje
Susiorientuoti politinėje pa

dėtyje, Pavergtųjų Seimo vado
vybė, kurią sudaro visų dele
gacijų atstovai (Lietuvai atsto
vauja V- Sidzikauskas), kovo 
12-15 lankėsi valstybės depar
tamente, pas senatorius ir kon- 
gresmanus ir Įteikė seimo me
morandumą. Memorandumas 

Prancūzijoje de Gaulle pra- reikalauja, kad Vakarai n usigi iš
nešimas buvo priimtas tyliai. 
Jis labai skaudus prancūzo sa
vigarbai. Tačiau jis sutinkamas 
kaip neišvengiama išeitis. Tau
tą tokiam atsisakymui paruošti 
tegalėjo tik de Gaulle autori
tetas.

Tačiau pasilieka dar kitas še
šėlis — geį. Salano vadovauja
ma 
ri teroro keliu kovojo prieš Al
žiro išjungimą iš Prancūzijos. 
Gen. Salanas ir dabar paskelbė, 
bė, kad jis kovos ir toliau už

Richard Nixonas savo atsi
minimuose, kurių dalĮ paskel
bė Life žurnalas, mini kelis sa
vo gyvenimo momentus, reika
lavusius iš jo didelės dvasinės 
įtampos prieš apsisprendimą. 
Pirmas tas momentas buvo 
1948, kada jis buvo dar jau
nas Kalifornijos kongresmanas 
ir dirbo kongresinėje komisi
joje priešamerikinei veiklai tir
ti. Komisijoje atsidūrė byla Al
ger Hisso, atsakingo valstybės 
departamento pareigūno, buvu
sio Jungtinių Tautų pirmo ge
neralinio sekretoriaus.

Maskva nori ne nusiginkluoti, bet 
tiktai susitikti su Kennedy

Nusiginklavimo pasitarimai žadėjęs prez. Kennedy; 2- iti- 
sutaęo su Maskvos naujais kinti Vakarus, kad jie neturės 
spaudimais Berlyno oro korido- ramybės, kol nesusitars su Šo
riuose ir pietų Azijoje. Chruš- vietais; 3. parodyti, kad susi- 
čiovo pranešimu apie naują ra- tarti negalės be viršūnių kon- 
ketą, kuri nesulaikomai galės ferencijos.
pasiekti Ameriką su atomais. “Be abejojimo. Sovietai ras 
Spaudimais ir gąsdinimais būdų pratęsti diskusijas, jeigu 
Chruščiovas, aiškinama, siekia tai bus rasta reikalinga prezi- 
trijų dalykų: 1. prigąsdinti Ame dentui Kennedy įtikinti, kad 
riką, kad ji neatnaujintų ato- vyktų į viršūnių konferenciją” 
minių bandymų ore, kaip buvo (NYT).

GEN RAOUL SALA N prisieki desperacirfę kovą toliau.

įdavimo ar Berlyno klausimų 
sprendimo neatjungtų nuo eu
ropinių problemų visumos ir jo
kiu savo gestu nesanksijonuo- 
tų Sov. Sąjungos užgrobimų. 
Be to, kad JT pilnatyje būtų 
iškeltas ir sovietinio kolonializ
mo likvidavimas.

Valstybės pasekretorius A.
. "Johnson patikino seimo atsto

vus, kad pavergtosios Europos 
klausimas tebėra gyvas ir tin
kamu laiku bus iškeltas. Jis 
taip pat pritarė seimo memo
randumo minčiai dėl sovietinio 
kolonializmo kėlimo Jungtinėse 
Tautose-

Seimo atstovai aplankė apie 
40 senatorių ir kongresmanų. 
Visi jie yra gerai susipažinę 
su pavergtosios Europos reika
lais ir pažadėjo visokeriopą sa
vo paramą Seimo memorandu
me iškeltiems klausimams.

Pavergtųjų seimo atstovam 
pagerbti Lietuvos pasiuntinybė 
surengė priėmimą, kuriame da
lyvavo ir valstybės departamen
to pareigūnų, ir Washingtone 
reziduojančio diplomatinio kor
puso narių, ir JAV Kongreso 
narių, ir lietuvių kolonijos at
stovų. Kor.

Hisso byla, anot Life, buvo 
vienas iš didžiausių pokario 
skandalų.

Buvęs komunistų partijos na
rys Whithaker Chambers liudi
jo, kad Hissąs buvo komunis
tų partijos celėje ir teikė slap-

ALGER HISS SU ŽMONA, 
išėję iš teismo, kuriam jis 
buvo nuteistas už kreivą 

priesaiką.

Maskvos reikalavimai dėl Vietnamo

AR AMERIKA IŠLAIKYS DERYBŲ 
INICIATYVI SAVO RANKOSE

aiš-

Maskva kovo 17 paskelbė pa- menę kovai su komunistais par- 
reiškimą dėl Amerikos politikos tizanais, kurių šiaurės Vietna

mas atsiunčia mėnesiui po 1000. 
Sėkmingai veikia ten Amerikos 
helikopteriai, kuriais yra gabe
nama Pietų Vietnamo kariuome 
nė- Lig šiol 8 helikopteriai bu
vo sužaloti-

Pietų Vietname. Esą Amerika 
ten vykdanti “nepaskelbta ka
rą”, kišasi Į vidaus reikalus. 
Reikalavo, kad Amerika nu
trauktų karinę pagalbą Pietų 
Vietnamui; kad atitrauktų visą 
Amerikos karinį personalą (ka
rinius patarėjus, instruktorius); 
kad ten panaikintų karinę ko
mandą, vadovaujamą gen. Paul 
D. Markins. Tačiau Maskva ne
pasisakė prieš šiaurės Vietna
mo partizanus, atsiųstus į Pie
tų Vietnamą. Priešingai, skel
bė, kad tai esąs “tautinio išsi-
laisvinimo sąjūdis”.

Amerika turi Pietų Vietname

— Brazilija nusiginklavimo 
konferencijoje kaip “neutralu
sis” pasisakė už atominių ban
dymų ore uždraudimą be jokių 
sąlygų.

— Vengrijoje ko m. partija 
sutiko, kad veiktų privatiniai 
ūkiai, nes tai esą būtina kraš
to gerovei.

— Amerikos lėktuvo, kuris
4,000 vyrų, kurie instruktuoja kovo 16 dingo Pacifike su 107, 
200,000 Pietų Vietnamo kariuo- nerasta pėdsakų.

Max Frenkel, NYT korespon
dentas iš Ženevos, rašė, kad 
lygiai prieš metus Amerikos da
bartinė vyriausybė buvo atsiun
tusi delegaciją į Ženevą. Tačiau 
tada Amerika norėjo susitarti, aštri propaganda prieš tą pre- 
dabar tik kalbėtis. Amerika per 
metus daug ko išmoko. Svar
biausia — išmoko, kad negali 
būti šioje srityje jokio bendra
darbiavimo. Europos diplomatų 
esą pripažįstama, kad Amerikos 
politika Sovietų atžvilgiu buvo 
grįsta klaidingom prielaidom-

Galima pridėti, kad Amerikos 
vyriausybė išmoko, jog trejis 
metus trukęs atominių bandy
mų moratoriumas buvo nau
dingas Sovietam, ne Amerikai- 
Prezidentas padarė dėl to išva
dą — atnaujinti atominius ban
dymus balandžio antroje posė-

je, jei nebus susitarta dėl su
tarties atsisakyti nuo atominių 
bombų bandymų. Tai buvo pre
zidento žingsnis perimti inicia
tyvą. Amerikoje eina dėl to

ridento žingsnį. Ją varo ne tik 
komunistai. Paisydamas opini
jos. aiškiai pasisakė prieš ir 
Adlai Stevensonas. Prezidentas 
stovi prieš didį apsisprendimą 
ištesėti ir pažadėtą iniciatyvą Katangos prez. Tshombe, ga- 
vykdyti ar vėl ją perleisti Mask- Vęs JT saugumo garantijas, ko
vai.

Prezidentas davė žingsni at
gal, spaudos konferencijoje pri
dėdamas, kad Į viršūnių konfe
renciją vyks tada, kai matys, 
jog tai bus naudinga Ameri
kai Spaudoje jau sakoma, kad 
viršūnių konferencija įvyks pa
vasarį. To ir siekė Chruščio- Thombei, kad jis tik prov. val- 
vas. dovas. Tshombe tą akibrokštą

Izraelis ir Syrija kariauja
Izraelis 15 metų valstybės su- tuvai iš abiejų pusių, 

kaktį žymėjo naujais kariniais Priežastis? — Izraelis 
konfliktais su Syrija. Aštriausi kiną, kad tai kerštas už Syri-
kariniai veiksmai buvo kovo 17. jos provokacijas- Esą trijų pas- 
Izraelio kariuomenė užpuolė Sy- 
rijos teritorijoje Įsitvirtinimus 
prie Galilėjos ežero. Izraelis pa
skelbė, kad nužudė 30 Syrijos 
karių, o savo neteko 5 užmuš
tų ir 10 sužeistų. Tuo tarpu 
Syrijos pranešimas skelbia, kad 
užpuolikas buvo atmuštas, nete
kęs 200 užmuštų. Pažymėtina, 
kad kautynėse dalyvavo patran
kos, tankai, sprausminiai lėk-

kutiniųjų savaičių eigoje Syri
jos sargybiniai trukdė Izraelio 
žvejam žvejoti, o kovo 8 vie
nas žvejas buvo sužeistas.

Kita nesusipratimam tarp Iz
raelio ir arabų priežastis tai 
Izraelio planas pasukti Jordano 
upę į Negevo dykumas. Tada 
Syrija labiausiai pasijustų van
dens netekus. Projektas jau iš
dirbtas prieš 10 metų.

Kongo vyrai žaidžia prestižais

vo 15 atvyko Į Leopoklville. 
Tai dienai Kongo min. pirm. 
Adoula pataikė išvykti Į kitas 
provincijas. Kitą dieną parvy
kęs, davė suprasti Tshombei, 
kad jis per vidaus reikalų mi- 
nisterį prašytų pasimatymo su 
juo Adoula norėjo parodyti

priėmė ir pranešė tik, kad jis 
atvyko tartis, o ne kapituliuo
ti- Kai Kongo vyrai taip sau
goja savo garbę, visas kraštas 
yra paskendęs chaose, nes vals
tybė neturi pajamų ir gaunamą 
paramą turi sukišti kariuome
nei- Adoulai svarinau susitarti 
su Tshombe, nes iš Katangos 
tikisi gauti mokesčius už kasyk
las.

tai žinias komunistam iš vals
tybės departamento. Kai tokis 
kaltinimas iškilo, Hissas Atsto
vų Rūmų komisijoje papras
čiausiu būdu kaltinimą atmetė, 
ir komisijos nariai. jo pareiš
kimu rodės patenkinti. Čia ir 
teko Nixonui apsispręsti: ar 
eiti su komisijos dauguma, ar 
neatleisti ir tirti reikalą gi
liau, kaip sakė jam jo instink
tyvus nujautimas.

Nepaisydamas aštrios kritikos 
jis ėmėsi darbo, ir Hissas bu
vo nuteistas už kreivą priesai
ką — jis buvo prisiekęs, kad s 
nebuvo komunistinis šnipas, o 
Chambers pristatė dokumentus, 
kuriuos Hissas jam buvo per
davęs iš valstybės departamen
to kaip komunistų agentui.

Apie šią bylą dabar Nixonas 
rašo:

“Jeigu tai būtų kokis j. P. 
Morgan, kokis Jimmy Hoffa ar 
kokis Frank Costello tiriamas, 
didžioji mūsų spaudos ir vi
suomenės dalis būtų galėjus ro
dyti mažiau dėmesio, kokią pro
cedūrą komisija vartoja. Bet 
tais ypatingais metais po ant
rojo pasaulinio karo komunis
tų veiklos tyrimas Kongreso 
Įstaigose buvo kaip raudona 
skara prieš akis galimiem kri
tikam. Tai ne dėl to, kad kri- 
tikai būtų buvę prokomunistaj t
— tik smulki mažuma taip galė
tų būti žymima- Tai buvo grei
čiau dėl to, kad tais laikais to
ki tyrimai rodės kaip ataka 
prieš laisvą idėjų pasisakymą. 
Pati Hisso byla ir įvykiai ta
me laikotarpyje tarp 1947 — 
1951 pakeitė tautos nusistaty
mą šiais klausimais”.
Nixonas sako, kad preziden
tas Trumanas, kuris pradėjo 
antikomunistinę akciją Europo
je, sunkiai suprantamas, kad 
jis kaip ir eilė kitų aukštų 
valstybės vyrų rėmė Alger His- 
sa

Ar buvo tada teisingas ‘Nixo- 
nas ar Hisso gynėjai ir garbin
tojai, rodo šios dienos padė
tis, kada Hissas. atlikęs baus
mę, yra laisvėje. The Tablet 
kovo 3 pranešė apie New Yor- 
ke įvykusį vasario antroje pu
sėje komunistų mitingą, kuris 
buvo globojamas komiteto, var
du “The New York CounciI to 
Abolish the House Un-Ameri- 
can Activities Committee”. Mi
tingui vadovavo dr. Otto Na- 
than, buvęs Einšteino testamen
to vykdytojas, kuriam valsty
bės departamentas 1955 neda
vė paso kaip susirišusiam arti
mai su komunistų veikla, šio 
asmens vadovaujamame mitin
ge

tarp dalyvių buvo ir Alger 
Misa, ir jom buvo keliamos eve- 

. cijoo kaip nukentėjusiam nuo 
kongresinė* komisijos veiklos.



Km^pcrb ir risumnraėje Ak
tualus klausimas — mp&a «*• 
Mtomni. Nėra fotu* kljilMįmff 
ar raku duoti. Klausimas ra
gi kam duoti. Didžiausias 
klausimas — ar duoti tiem re
tintam* kurie eina, prieš Ame-

' BuvGsudarytaa bendfas Ame
rikos — Haiti iri£Kį)QS pro- 
jektas, kurio «Mmtratoriu$

basadorius ir atstovai įš pro
jekto turėjo išvykti iš Kriti. 
Jie nebuvo pageidaujami- Jie 
buvo reikalavę kontjrolAs* kffll 
pinigai būt vartojami'tam, kam

" 'rikfrt politiką* prieš dnmnkra- 
tiją, kaip tai yra Jugoslavijo- 

‘ je, Lenkijoje, (Dianoje, Indone
zijoje ir kt' —

Lester Velie (Latin American 
Rcport) sustojo prie vieno pa
vyzdžio —i Amerikos pagalbos 
Haiti.

Vyriausybė 30-40 procentų 
biudžeto skiria armijai ir slap
tajai policijai; mažiau kaip sep
tynis procentus žemės ūkiui ir 
kaimo kultūrai-

Parengiamuosius darbus sutiko 
atlikti už 35,000 dol. Bet Hai
ti senatoriai pasiskubino pri
imti ne banko siūlymą, o su
darė sutartį su viena Amerikos 
firma, kuri už tuos pačius pa
rengiamuosius darbus priskai
tė 80,000. Sako, senatoriai ga-

huvo treniruotas specialistas iš 
Kriti- Bet prezidentas Duvalier, 
kuris faktiškai yra diktatorius, 
administratorių pakeitė kitu — 
buvusiu viešųjų darbų minis- 
teriu, sėdėjusiu kalėjime už va
gyste. Amerika tada pamėgi
no savo pinigus nuo projekto 
atitraukti. Bet Duvalier grasi
no krapsiąsis į Maskvą. Tada 
Amerika davė žingsnį atgal ir

Haiti jau nuo 1804 nepri- 
klausoma valstybė. Tai pirma 
ir seniausia negrų valstybė, ku
rioje gyvena pusketvirto mili
jono gyventojų ir 95 procen
tai jų yra negrai, Jos prezi
dentas dabar yra Duvalier.

Haiti žmonės reikalingi pa
galbos — labai reikalingi

Tai neturtingas, vienas iš ne- 
- turtingiausių ir tamsiausių kraš

tų šiame žemės pusrutuly. Gy- 
' ventojų 90 procentų yra beraš

čiai. Tik vienas iš septynių vai
kų gali lankyti mokyklą- “Mes 
turim 700,000 kaimo vaikų, ku
rie turėtų eiti į mokyklą. Bet 
mes turim mokyklų patalpų tik 
100.000 vaikų. Mes turim tik 
1200 mokytojų tiem 100,000 
vaikų. Ir tai jau vienam mo
kytojui tenka 80 vaikų”.

Amerika šiam kraštui duoda 
pagalbą
Per paskutinius dešimtį me

tų Amerika tiesiogiai sudarė 
45 milijonus doL, o kiti 32 mi
lijonai buvo paskolinti Import- 
Export banko. Pereitais metais 
Amerika įpylė į Haiti iždą 13.5 
mil. Tai maždaug pusė viso Hai
ti metinio biudžeto-

Tačiau gyventoją padėtis per 
dešimtį mėty nepagerėjo- 
Piliečio vidutinės pajamos 

per metus šiandien yra apie 
• 60 dol. Nuo 1950 metų jos nė 

kiek nepadidėjo. Haiti pagrindi
nis eksportas kava — 26,000 
tonų per metus. Paskutiniu lai
ku jis nukrito iki 15,500. Au
torius sako: nepaisant mūsų vi
sos pagalbos kraštas daros vis 
skurdesnis ir skurdesnis. Tai

kreditus Haiti
iš naujy

apie Ar- 
30 metų

dol rūmus su 42 
ir juose apsigyveno 
trim vaikais ir tar- 

Tai ambasadorius

nuogiausias, Skaniausias, Ii- visa tai organizuoja rusai ko- 
gočiausias kraštas mūsų pusnį- lonistai, — vieną epizodą pa- 
tulyje. sakoja V. Michailovas Sovets-

Kodėl pagalba nepagelbsti? kaįa Litva laikrašty.

CERI KALBĖTOJAI, KOMJAIH^OLĖS IR LAIMINAI
Kaip Vilniuje veikia pramo

nė, kaip iš tos pramonės nu- 
trupa pro šoną kai kas, kaip 
nuotrupos susekamos ir kaip

Punto dėl Este kontesenrijo* 
je Haiti atstovas blaškėsi, čia 
ėjo prieš Amerikai priimtinų 
projektą, čia už. Priežasties ne
nutylėjo -— skundėsi, kad Ame
rika per mažai pinigų Haiti duo
da. Davė suprasti, kad nuo to 
priklausys, ar Haiti parems pa
sisakymą prieš Castro ar ne. 
Tai jau šantažas.

Papildomi vaizdai 
Afrikos valstybių 
Nows Loadar rašė 

sene Assouan Usher,
poną, kuris Long Island įsigijo 
už 90,000 
kambariais 
su žmona, 
nų pulku-
Ivory Coast, kuri tik prieš pus
antrų metų buvo Prancūzijos 
kolonija ir kurios dabartinis 
prezidentas taip pat pasistaty
dino rūmus už 10 milijonų sa
vo sostinėje.

Prokomunistinis Ghanos dik
tatorius Nkrumah, atvykęs po
rai dienų į New Yorką pinigų 
prašyti, savo palydovam išnuo
mojo Waldorf Astoria viešbuty 
40 kambarių. Kaip informuoja 
Bunte ūlustrierte, Nkrumah nu
sižiūrėjęs į Maskvos -“raudoną
ją aikštę”, sugalvojo įsitaisyti 
“juodosios žvaigždės” aikštę pa
radam — išasfaltuoti plotą 
55,000 žmonių už 3 mil. dol., 
o už kelių šimtų metrų stovi 
vargingos lūšnelės. Indonezijos 
atstovybė pernai iškėlė priėmi
mą, kuriame dalyvavo 1,200 
svečių; priėmimo sąskaitos sie
kė $35 - 50,000 Indonezija taip 
pat naudojasi Amerikos pagal
ba.

Bunte lllustrierte informavo 
ir apie Sierra Leone preziden
to rūmus, kurie atsiėjo 10 mil. 
dol. ir kuriuos kasdien aptar
nauja 150 žmonių. Valdovai 
ištaigoje, o ^Įiečiai^ūšnose.

DOVANJJ SIETINIAI J LIETUVĄ
Si iii ome neni*i lygai amą natamavinia

Mo* pMftihftfittg mėnoriipg žymiai 
■ Mdidėio MUiU ntaMu kuziu siuntinius mėa itoi imt Ame
pinui kartu. Yla itaMlnių aiunUjai mūsų patarnavimu

MMUMMClpJCį ne0tivn
Daugaila naujų juųeotų atvirai paUaa*š atėję pas mus todėl, 

, kad buvo nppaieaiGMt *vo anKsieouų suintunų leumauus.
Keletas naujų siuntėjų mums pasakojo, kad jų amuaesnieji 

siuntiniai grįžo atgal iš užsienių, o pnezastys to ouvo — netaisyk
lingas ookumentų sudarymas ir įvairus prasilenkimai su taisyaie- 
mia. Kai kūne pasakojo, kad ankstesnių siuntinių gavėjai turėjo 
mokėti papuoomus mokesčius, nes ooaumentai nesuuko su daik
tais tuose sumaniuose.

blrma UNION TOUR8 įsteigta 1931 metais. Per 31 metų siun
tinių siuntimo veiklą ne viena* mu«ų isatųsta* siuntiny* neuuvo 
grizinta* siuntėjui ir ne viena* siuntinys nedingo. Musų daroas 
nepalygnti tikslus, sąžiningas ir garantuotas. Mokesčiai už musų 
patarnavimą žemiausi. Musų 31 metų dovanų paaeteuų siuntimo 
patyrimas garantuoja skubų jūsų siuntinių pristatymą ir be jokiu 
papildomų rinkliavų. UNION TOUR8 vienintelė Amerikoje tuma, 
kuri duoda RAŠTIŠKAS garantijas, kad siuntinys bus pristatytas.

Jei ir jūs buvote nepmentrinti unirtf elniais siuntimo rėžiniai a is, 
tai pasinaudokite mūsų neprilygstamu patarnavimu, atneškite (ar 
atsiųsKite pasui) savo dautus pas mus, ir jus taip pat uusae są-' 
žiningaL garbingai ir tiksliai patarnauti, o taip pat gausite pilną 
garanują, kad jūsų dovanos nūs tiksliai pristatytos } pasKynmo 
vietą per 5 ar 6 savaites.

Savo sandėlyje turime geriausias vilnones medžiagas, megsti- 
nius, įvairius skalbinius, nailoninius kailinius, vilnones skareles ir 
daug, daug kitų pagedaujamų presių . žemomis urmo kautomis. 
Reikalaukite musų nemokamų kainaraščių.

Mūsų įstaiga atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro; šešta
dieniais nuo 9 vaL ryto iki 4 valandos dieną.

UNION TOUBS — 1 Eart 36tii Street, New York, N. Y.
APLANKYKITE MOŠŲ SKYRIUS:

BROOKLYN, N. Y. — 974 Manhattan Avenue
CHICAGO 22, III. — 2219 West Chicago Avenue
LOS ANGELES, CALIF. — 344 North La Brea Avė.

Prie tokio klausimo sustojęs, 
autorius nurodo kai kuriuos į- 
domius faktus. Pvz.:

Haiti neužtenka mokytojų sa
viem vaikam. Tačiau vyriausy
bė pasigyrė pasiuntusi 29 mo
kytojus į Kongo valstybę. Pa
gal J. Tautų programą jie ten 
mokys Kongo vaikus skaityti ir

Feodoras Tuminskij yra Vil
niaus voentorgo skyriaus val
dytojas. Andrėj Nilov yra bu
vęs voentorgo pramkombinato 
direktorius- Abu geri kalbėto
jai, ypačiai, kai smerkia ir pla
ka įstaigų nerūpestingumą, ap-

Užsisakykite T. T. Pranciškonę 
leidžiamus laikraščius - žurnalus

DARBININKAS išeina du kartus savaitėje. Prenume
rata metams $6.00. Naujiems skaitytojams tik 
$5-00.

Rašykit:
Darbininkas, 910 Wiltoughby Avė.
Brooklyn 21, N. Y.

VARPELIS — religines patrijotines minties mėnesinis 
žurnalas. Prenumerata metams $2.00. Naujiems 
skaitytojams tik $1-00.

Rašykit:
Varpelis, Franciscan Fathers, 
Kennebunkport, Maine

AIDAI — mėnesinis literatūros žurnalas. Prenumerata 
naujiems skaitytojams $5.00

Rašykit:
Aidai, 680 Bushwick Ava., ,■
Brooklyn 21, N- Y.

sugalvojo cechą uždaryti ir dar
bininkus atleisti. Po mėnesio 
cechas iš naujo atidarytas. Tik 
jame nebuvo jau Janės nei Ne
lės- Darbas ceche vėl verda. Jį 
ir toliau globoja Timinskij ir 

je dingo 166 lagaminai, gruo- Nilov, kuris gavo paaukštinimą 
dyje 247, o 1961 sausyje jau ir buvo padarytas Vilniaus voe 
365. Komjaunuolės tarėsi su 
savo komsorgu Kalininą. Suta
rė, kad visos trys nueis pas 
pramkombinato direktorių Nilo- 
vą- Jos taip ir padarė 1961 
sausyje. Nilov išklausė ir pata
rė: “Ts ... Niekam nė žodžio. 
Aš pats imsiu tikrinti, ir jūs 
pamatysite . •.”

Praėjo mėnuo. Inventarizaci- 
ja betgi nebuvo daroma. O va
sario mėn. vėl dingo 58 laga
minai- Tada komjaunuolės krei
pėsi į karinės įgulos politinį 
skyrių. Ė ten atsiuntė atstovą, 
kuris jau čia buvo laukiamas. 
Atstovas atėjo ir išėjo. Bet ilgai
niui trys ... sykiu su ce
cho viršininku savu noru pasi-

LIETUVOJE

nuolės, pastebėjo, kad dalis pa
gamintų lagaminų kažkur dings
ta. Jos pradėjo skaičiuoti ir ra
do, kad 1960 lapkričio gamybo-

Suprantamas dėl to preziden
to Kennedy pernai tartas pa
reiškimas, kad Amerikos pagal
bos programa nėra patenkina
ma. Prezidentas pasisakė už pa
galbą pirmiausia tiem, kurie pa
tys rodo noro mobilizuoti sa
vas jėgas kraštui iš skurdo pa-

torgo univennago (universali- kelti; kurie siekia sudaryti ge
nės parduotuvės! direktorium. resnį gyvenimą masėm.

IR VĖL CIGARETES SU VĖŽIU
— Sovietai naujoje kultūri-

| Norite geros—meniškos fotografijos
portreto, seimos, vaikų

| {vairių progų — vestuvių krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
j pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
i geromis sąlygomis padarys

FYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

t Tel HYacint 7-4677

Anglijos karališkoji gydyto
jų kolegija apkaltino rūkymą nių mainų su Amerika sutar- 
dėl vėžio ligos. Nurodė, kad tyje sutiko įsileisti Benny Good- 
per 45 metus kitos ligos su
mažėjo, o vėžys pagausėjo. 
1930 tarp 100,000 asmenų tarp 
45 ir 60 metų vėžiu mirė 30, 
1940 — 48, 1959 — 165. Su
augusių anglų rūko 75 proc., 
moterų 50 proc. Stipriai rūkan
čiųjų (25-30 cigarečių per die
ną) vėžiu susirgusių skaičius 30 
proc- didesnis.

_____________ _____ __ Nervai ir sklerozė 
traukė- O Nilov kreipėsi raš- New Yorko universiteto me
tu į savo viršininkus, kad im
tųsi patikrinti ir nustatytų kal
tininkus. Timinskij tuo tarpu ^14 sklerozė- Kai kurie moks- 

Grand Rapids diecezijos vysku- shingtone gyveną Baltijos vals- parašė rekomendacijas pasitrau- 
po augziliaro konsekracijoje, tybių politiniai veikėjai.

Kovo 14 Lietuvos atstovas ir 
nyčioje Grand Rapids, Mich. ponia O. Kajeckienė dalyvavo 
Po konsekracijos, vakare įvy- Kamerūno federalinės respubli- 
kusiam naujojo vyskupo pri- kos prezidento Ahmadou Ahid- 
ėmime, Lietuvos atstovas pa
sveikino J. E. vysk. K. A. Sa- 
latką ir įteikė jam dovaną - 
lietuvišką kryžių su koplytėle. 

. Sį lietuviško meno kūrinį yra 
padaręs Viktoras Veselka, gy-

rašyti. Tuminskij ir Nilov savo ypa-
Vyriausybė neturi pinigų ap- tingoje globoje turėjo lagami- 

mokėti elektros sąskaitom 700, nu cechą Vilniaus voentorgo 
000 dol. už savas patalpas. Bet pramkombinate. Cechas nedide- 
vyriausybė įsteigė savo diplo- lis — tik 8 žmonės. To cecho 
matines atstovybes Mali, Doho- darbininkės Janina šėmis ir Ne- 
mey. Ivory Coast. Etiopijoje, lė ’Aleksandrova, abi komjau-

Liet pasiuntinybės Washingtone žinios
Kovo 6 Lietuvos atstovas ir Į priėmimą taip pat atsilankė 

ponia O. Kajeckienė buvo pa- Valst. dep-to pareigūnai, kon- 
kviesti ir dalyvavo J. E- Msgr. gresmanai ir keletas diplomą- 
K. A. Salatkos, J.C.I., D.D, tų. Be to, jame buvo ir Wa-.

dicinos centras tiria, kiek nuo 
nervų sistemos priklauso arte-

šv. Pranciškaus Ksavero baž-

jo garbei Kamerūno ambasado
riaus suruoštame priėmime.

Lietuvos atstovas ir ponia O- 
Kajeckienė kovo 15 dalyvavo 
jų garbei suruoštuose Vyriau
siojo District of. Columbia tei- 

venąs Detroit, Mich, sėjo ir ponios Matthew F. Mc
Lietuvos atstovas ir ponia Guire pietuose.

O. Kajeckienė kovo 13 suren- Mirus kovo 5 d. Ispanijos

kiančiam cecho viršininkui, kad 
jis buvo sąžiningas, garbingas 
darbininkas ir turėjo tarnauto
jų pasitikėjimą.

Praėjo geras pusmetis. Lap
kričio mėn. Timinskij ir Nilov

liniukai lig šiol daug reikšmės 
arterijų sklerozei atsirasti sky
rė stipriam rūkymui, ypatin
gam maistui.

— Automobilių pardavė va
sario mėn- 458,872 — 27 proc. 
daugiau nei pernai

man džazo orkestrą. Lig šiol 
jo nepriimdavo.

— Plieno unijos sako, kad 
jos reikalauja pakelti valandai 
12 cn., kompanijos duoda 8 
cn. Baltieji Rūmai spaudžia, kad 
derybas tęstų, nelaukdami ge
gužės.

— Amerikos specialistai jau 
rengia Thailando kariuomenę 
kovoti su komunistų partiza
nais. Laukiama, kad Thailan- 
das gali būti naujas komunis
tų taikinys pietų Azijoje.

— Kongresas kovo 13 sky
rė 425 milijonus bedarbiam ap
mokyti ir paversti kvalifikuo-

tuo metu.

tais dartnninkais-
— Kazachstane Aleksandras 

Revkov savo vaikus “trynukus” 
pavadino astronautų vardais: 
Jury, German, John.

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui į R. Europą
Mes padedame jums atsigabenti savo gimines ii Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N. Y. • Tel. CIrele 5-7711

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms j bet kurią 
SSSR dalį . . . - . Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:

gė pasiuntinybėje priėmimą Pa- ambasadoriui Washingtone, Ma- 
vergtųjų Europos Tautų (ACE- riano de Yturraida y Orbegoso, 
N) Vykd- Komiteto garbei. Pri- Lietuvos atstovas J. Kajeckas 
ėmime dalyvavo devynių pa- pareiškė užuojautą. Pamaldose, 
vergtų Europos tautų komite- kurias kovo 7 laikė Washing- 
tų pirmininkai su PET Vykd- tono arkivyskupas St. Matthew 
Komitetu, kuriam šiemet vado- katedroje, Lietuvos pasiuntiny- 
vauja Ferenc Nagy, buvęs Ven- bę atstovavo patarėjos dr. S- 
grijos ministeris pirmininkas. Bačkis.

• ATHOL, Mm — 61 Mt. Pleasant Street ..................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mae*. — 271 Shawmut Avenue ................. Ll 2-1767
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue .........  TL 6-2674
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ............... EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ........  OI 5-8808
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chkago Avenue ............ 8R 8-6966
• CHICAGO 8, IIL — 3212 So. Hatotead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, ONo — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Mfohigan Avenue ................ VI 1-5355
• GRANO RAPIDS, Mich. — 606 Bridge SL, N.W.........  GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jo*. Campau .............. TO 7-1575
• HARTFORD, Cenn. — 132 Franklin Avenue .............. CH 6-4724
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 8o. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street ......................... FO 3-8569
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ....................  AL 4-5456
• NEWARK 3, N. J. — 428 Sprlngfield Avenue ............ 81 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 6 Oay Street .........................  LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. - 99 Mala Street ..........  MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 178 Markei Street ....................... GR 2-6387
• PHILAOELPHIA 23, Pa. — 525 W. Gkard Avė. ,....... WA 2-4035
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Canon Street ........... HU 1-2750
• SAN FRANCI8CO, Calif. — 2076 Sutter Stot .......... Fl 6-1571
• WATERBURY, Cenn. — 6 John Street .........  PL 6-6766
• WORCESTER, Ma**. — 174 Millbury Street .............. 8W 8-2868

TAUPUS medžiotoja*, sumokėję* mokesčius valstybei.

• VINELAND, NJ. — W. Landi* Avė, Greek Orthodox Club BMg. 
Skyrių* atidaryta* penktadieniais, šeštadieniais ir **kmadienUu*
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Gundymai mus tebesupa
Stebuklas žmogų pritrenkia 

nežemiška galia- Vieniem tai 
yra tikėjimo sustiprinimas, ki
tiem — neišaiškinami gamtos 
reiškiniai. Lieka tikėti arba ne
tikėti- Tai yra esminis dalykas, 
kurio iš žmonių reikalaujama. 
Jei nebūtų reikalaujama žmo
nių laisvo apsisprendimo, gali
ma būtų stebuklais priversti vi
sus tikėti. Bet to nedaroma. 
Duodami tik ženklai, ir kas no
ri— priima arba atmeta. Kas 
atmeta, nuseka gundytoją: ste
buklus laiko tik gamtos išdai
ga.

Gcmtos garbinimas mūsų lai
kais nėra išnykęs, bet tiktai su- 
modernėjęs. Jeigu iš senųjų 
gamtos garbintojų pasišaipoma, 
kad jie daugelio gamtos reiški
nių negalėjo išsiaiškinti, todėl 
laikė juos dieviškais, tai lygiai 
tas pats tinka mūsų laikų visa
tos garbintojam. Kun. J. Edgar 
Bruns tą naująją stabmeldystę 
vadina kosmolatrija- Ypatingai 
ji paplitusi Sovietų Rusijoje 
Garbinami savu kosmonautų žy
giai pažinti visatai, už kurią ne
są didesnės galybės. Tinkamai 
į tai yra atsakęs amerikiečių 
astronautas John Glenn pareikš
damas. ‘ Dievas tikrai yra aukš
tesnis už viską, ir aš manau, 
Jis bus visur, kur tik mes ei
sime“. Žmogus yra Dievo ran
koje. kokią galybę ar valdžią 
bepasiektų.

Valdžia žmonės gundomi stip
riausiai. Tokia valdžia, kuri nie
kam nesilenktų. Gundytojas siū
lė Kristui visas žemės karalys
tes ta sąlyga, kad būtų jisai 
pagarbintas, o ne Dievas- Žmo
gui siūloma jo asmeninė kara
lystė: būki joje valdovas nie
kam kitam nesilenkdamas, bet 

buklai yra giliai prasmingas visa tik sau palenkdamas. Toks 
asmens suabsoliutinimas yra 
Dievo paneigimas. Ir čia gundy
tojas daugiausia laimi. Labai 
dažnai valdomės taip, tartum 
nuo nieko nepriklausytume.

Gundymam, kuriuos primena 
gavėnios sekmadienio evangeli
ja, buvo parinkta duona, ste
buklas ir valdžia. Gundytojo 
buvo siūloma patiekti duonos 
be darbo, daryti stebuklą be 
prasmės ir imti valdžią be pa
garbos Dievui. Kristus visus 
tuos gundymus atmetė. Ar at
meta juos žmonės?

Duona reikalinga gyvybei iš
laikyti. Negalintiem sau duo
nos pasitiekti privalo parūpin
ti kiti- Kristus nebe vienu at
veju pabrėžė šią artimo meilės 
pareigą. Tačiau akmenų duona 
nevertė, kad visi būtų sotūs be 
rūpesčio ir be triūso. Darbas, 
kuriuo parūpinama duona, yra 
drauge žmogaus atgaila ir mal
da. Abiejų reikia, kaip ir duo
nos, nes “žmogus yra gyvas ne 
vien duona, bet kiekvienu žo
džiu. kuris išeina iš Dievo bur
nos“. Kristus nebuvo atėjęs pa
tiekti tiktai mitalo žmogaus kū
nui. ko gundytojas norėjo.

Sis gundymas nesiliauja nė 
dabar. Visos medžiaginės gėry
bės, kurios žmogaus gyvenimą 
daro smagų ir patogų, yra jam 
kaip duona, žmonės nuolat 
gundomi perdaug apsirūpinti 
tomis gėrybėmis, kad nusmelk
tų dvasią ir užmirštų, kam iš 
tikrųjų gyvena. Materializmas 
yra tasai neatstojus gundyto
jas. kurio aukų nėra jau taip 
maža- Jisai užslopina tikėjimą.

Naujosios laisvinimo bangos skleidėjai
Ar visas panaudojame priemones kovai už laisvę?Pamėgdžiodami amerikietišką 

jį “gyvenimo būdą“, ir mes 
reikšmingiausiąja bet kokios 
veiklos , sąlyga ėmėm laikyti 
finansinį pajėgumą. Netgi nu
ėjome į didesnį kraštutinumą 
už pačius amerikiečius. Tie
sa, kad pinigo reikia, ir be pi
nigo veik neįmanoma platesnės 
veiklos išvystyti- Tik pinigas 
ne viskas. Pritrūkus idėjų, ir 
pinigas nieko nebereiškia. Gi 
idėjų stoka, kaip teigia dr. J. 
Girnius, yra reikšmingiausias 
dvasinės sklerozės simptomas.

Kuo pasikliauta?
Nesame gausūs, o dar ma

žiau ^pinigingi. Nei su žydais 
nei su airiais finansinės virvės 
traukti neišdrįsime. Ir jei lie
tuviškos veiklos varikliui ne
panaudosime papildomo degalo, 
dideliais laimėjimais džiaugtis 
negalėsime. Daug įrodinėti ne
tenka. kad buvome, ypač poli
tinėje veikloje, perdaug pasi
kliovę pinigu, pamiršę kitas po
tencines jėgas, k. t. intelektuali
nį šio krašto lietuvių pajėgu
mą, tautinį entuziazmą, orga
nizacinio tobulumo, solidarumo 
bei broliškos vienybės vertę. 
Su skausmu teko, pav., praėju
siais metais skaityti Chicagos 
Alto sk. valdybos viešą pasisa-

kymą, kuriame Alto sk. funk- losangeliečiai apeliavo ne liek 
cijos aptartos kaip pinigų rin- į lietuviškos visuomenės pini- 
kėjo. Visa laisvinimo iniciaty- ginęs, kiek į jausiuos, protą ir
va suvedama į kelių tariamų patriotizmą. Jie neatmetė nė ki-
ekspertų rankas. Taip šupran- tų idėjų, atrinko jas, derino ir 
tant Alto skyrių funkcijas, dva- vėl grąžino visuomenei. Losan- 
sinis visuomenės potencialas geliečių užsimojimai buvo, prof. 
kovoje už Lietuvos laisvę neiš- J. Brazaičio aptarimu “drąsūs ir 

platūs”, ir visuomens buvo su
prasti.

Naujosios laisvinimo bangos 
skleidėjai nesivaržė nė su kuo 
dėl vadovybės ir nebijojo sa
vosios paleisti iš rankų. Kiek
vieną sveiką iniciatyvą rėmė ir 
skatino. Ilgainiui susiformavo 
net nauji judėjimo židiniai, pav. 
komitetas aprūpinti visus JAV 
kongreso narius tam tikra lite
ratūra; talkininkų dėka, į kon
gresą įnešamos naujos rezoliu
cijos, skelbiamos maldos už Lie
tuvą dienos ir t.t. Kad klaida 
vien žmogaus pinigine pasi
kliauti. gali paliudyti toks fak
tas: vieno asmens — kun. S. 
Morkūno pastangomis visi lo- 
wos kongresmanai kolektyviai 
svarstė galimybes padėti Lietu
vai. Ir 
viršūnė 
vos ne

naudojamas, didžiai pakenkiant 
laisvės kovos reikalui. Ilgą lai
ką, vadovaujančios viršūnės pa
stangomis, visuomenė buvo pa
likta aukotojo ir statisto rolė
je- Ir taip buvo, kad vieni 
džiaugėsi doleriu atsipirko nuo 
asmeninės atsakomybės laisvi
nimo kovoje, o kiti — tikrais 
ir netikrais laimėjimų laurais- 
Naujų kelių ieškotojai buvo 
stabdomi vardan vienybės, o 
kartais ir partinio solidarumo-

Galima ir be doleriu
Prieš metus nauja srovėtos 

Angeles kolonijoje prasiveržęs 
Lietuvos laisvinimo fontanas 
rėmėsi ne doleriu, bet negau
sios grupės entuziazmu ir so
lidarumu. Per metus jų išleis
toji suma yra juokingai maža, 
palyginus kad ir su vienos iš
kylos iš Chicagos į Washingto- 
ną išlaidomis. Plėsdami darbą,

dargi stabdė. Kodėl? Vieninte
lis atsakymas — konkurencijos 
baimė-

Losangeliečių sukelto judėji
mo pasėkoje Į Lietuvos laisvi
nimo našta stipriau įrėmėme 
pečius ne tik mes patys, bet ir 
mūsų įtakingieji draugai- Pav., 
kas iki šiol būtų tikėjęs, kad 
toks kairiojo sparno kongres- 
manas kaip James Rooseveltas 
aktyviai įsijungs į kovą už Lie
tuvos laisvę. Ne pinigais, bet 
entuziazmu remia laisvinimo ko
vą bando ir ten, kur atrodo 
beįmanoma. Roosevelto įnešto
ji rezoliucija (H. Con. Res. 439) 
yra svarbus laimėjimas, nes 
Roosevelto vardas tebeturi ma
giškos galios liberaluose ir dar
bininkų masėse-

fčia paminėtina, kaip šią 
svarbią rezoliuciją atžymėjo lie- 

- tuviškieji dienraščiai. Rezoliuci
ja įnešta vasario 26. Iki ko
vo 9 nei Naujienos, nei, žino
ma, raudonoji spauda apie Šią 
rezoliuciją neprisiminė. Drau
gas įdėjo 6-tame puslapyje tarp 
skelbimų.

Taip pat su šen. Thomas H. 
Kuchei vasario 26 vieša apelia
cija Senate į valstybės sekreto
rių Rusk irgi liudija, jog Lie
tuvos laisvinimo kovai turi bū
ti panaudotas ne tik dolerinis, 
bet ir dvasinis mūsų visuome
nės potencialas.

Ir šių kelių faktų šviesoje 
paklauskime savęs, ar nebūtu
me dar daugiau pasiekę, jei 
turtingesni veiksniai, užuot ko
voje prieš losangeliečių inicia
tyvą, iškart būtų parėmę?

iki šiol mūsų politinė 
tokios rūšies iniciaty- 

tik kad neskatino, bet

MASKVOS IR VASHINGTONO PINIGAI
Amerikos informacijos agen

tūra (USIA), kurios žinioje yra 
ir Amerikos Balsas, leidžia 72 
magazinus, 20 laikraščių, laiko 
176 skaityklas 80 kraštų.

Amerikos Balsas turi 32 siųs
tuvus Amerikoje ir 55 kraš-

tuose kitur. Programas duoda 
37 kalbom. Amerikos Balsą so
vietai kliudo 2,500 stočių, ku
riom išleidžia pinigų daugiau 
nei visas metinis USIA biudže
tas — 111.5 mil.

Dabartinis direktorius 
Murrow nori gauti nuo 
pradžios 125 mil.

— Astronauto Glenn
pašto ženklų išleido 220 mil. 
egz. Iš pašto ženklų kolekcio
nierių numatoma už juos gauti 
iki 8 mil.

E- R. 
liepos

mokymo būdas“ (Hettinger). Ir 
dabar žmonės stebuklais pamo
komi. bet nevisi tiki, kad tai 
yra Dievo galybės apsireiški
mas.

garbei

Stebuklas yra tikėjimo liudy
tojas, o gundytojas norėjo jį 
paversti pokštu: pulk nuo šven
tovės viršaus .. • Kristus to ne
darė, bet Jis darė daug ste
buklų savo dieviškajai galiai bei 
gerumui apsireikšti arba savo 
pasiuntinybei paliudyti. “Jo ste-

Druska vietoj cukraus
Binghamton, N. Y., ligoninė

je per penkias dienas mirė 6 
kūdikiai; pavojuje yra dar kiti 
24 naujagimiai. Priežastis — į 
pieną buvo įmaišyta vietoje 
cukraus druska.

Chicagos Lietuvių Operos 
valdyba apsvarsto savo posėdy
je paskutinius Aidos operos pa
statymo reikalus. Iš kairės į 
dešinę matyti Vilius Juška, pro
tokolų sekretorius, Algirdas 
Trinkūnas, vald. narys, Vytau
tas Radžius, pirmininkas, Mar
garita Momkienė, I vicepirmi
ninkė, Vladas Stropus, vicepir
mininkas, Vaclovas Momkus, 
vicepirmininkas, Sofija Džiugie- 
nė, vald. narė, Kazys Skaisgi- 
rys, sekretorius, Vytautas Kup- 
cikevičius, iždininkas.

DR. PETRAS MAČIULIS

TRYS ULTIMATUMAI
17)
Anomis dienomis Kaunas turėjo žinių, kad len

kų užsienio reikalų ministerijos politinio departa
mento direktorius, pulk. Kobylanskis, buvęs paruo
šęs daug griežtesnį ultimaturito tekstą, tačiau pro
tingesni lenkų kaimynai patarę atsisakyti nuo to
kio griežtumo, nes lietuviai turėsią pagrindo ir ga
lėsią jo nepriimti. Lenkai būsią priversti griebtis 
ginklo, o tai nežinia dar kuo galį baigtis.

Nemanau daug suklysiąs teigdamas, kad tolimes
nė Lietuvos tragedija prasidėjo kaip tik anuo nelem
tu ultimatumu, kurį galėjom atmesti, kaip vėliau 
pasielgė suomiai, atmesdami bolševikų ultimatumą.

Išprievartauta meilė

Vykdydama priimto lenkų ultimatumo sąlygas, 
Lietuva privalėjo iki 1938 kovo 31 atstatyti susisie
kimą gelžkeliais ir sauskeliais, telegrafu bei telefo
nu ir atsiųsti savo atstovą į Varšuvą, o taip pat pri
imti lenkų atstovą Kaune. Tam tikslui teko mums 
vykti į Augustavą ir ten susitarti su lenkų atsto
vais dėl tų reikalų techniško tvarkymo.

Iš Lietuvos pusės į Augustavą vykome penki: 
trys direktoriai iš susisiekimo ministerijos, dr. D. 
Krivickas, užsienio reikalų ministerijos juriskonsul
tas, ir aš. Lenkų delegacijoje buvo virš 20 asmenų 
iš įvairių ministerijų. Jie buvo pasirengę sudarinėti 
tarpvalstybinio masto sutartis. Laikydamosi griežtai 
lenkų ultimatumo raidės, lietuvių delegacija turėjo 
gaišti kelias dienas, kol pagaliau su lenkais susitar
ta techniškais klausimais. Visa tai truko ligi kovo 
30 vėlaus vakaro.

Kai lietuvių delegacija kovo 31 dieną ryte išvy
ko iš Augustavo atgal į Kauną, už kokios valandos 
laiko tame pačiame kurortiniame viešbutyje susto
jo vykstąs į Kauną automobiliu pirmas lenkų atsto
vas Lietuvai Franciszek Chorvvat. Po pusmečio len
kų pasiuntinybė Kaune nusipirko didelį sklypą, ant 
kurio kitais metais buvo suprojektavę pasistatydin
ti savo atstovybei reprezentacinius rūmus. Tuo pa
čiu parodė, kad jie ir ateityje Kauną laikys Lietu
vos sostine. Vilniaus klausimas iš lietuvių — lenkų 
principinio ginčo, kuris tęsėsi 18 metų, buvo brau
kiamas. Kai Maskva po metų laiko, spalio 10, pri
metė Lietuvai vadinamą saugumo ir savitarpinės 
pagalbos paktą, perleisdama Vilnių su siauru apy
linkės ruoželiu, Fr. Chorwat dėjosi turįs teisę pro
testuoti. Tuo metu karas tarp vokiečių ir lenkų bu
vo pasibaigęs, o Vilnių ir jo sritis jau nuo rugsėjo 
17 buvo užėmusi raudonoji Maskva. Lietuva į F. 
Chorvvat raštą tinkamu būdu ir forma atsakė. Ro
dos, tą pačią dieną F. Corwat iš Kauno išvyko au
tomobiliu Rygos linkui.

Chorwatui pro Rygą išvykus .Š vedi j on, Kaunan 
atvyko iš Helsinkio buvęs lenkų pasiuntinybės sek
retorius Zaląskis, kuris žodžiu pareiškė, kad egzili- 
nė Lenkijos vyriausybė paskutinio Fr. Charwato 
protesto nelaikė savo mostu; tai paties Chorvato ini
ciatyva padaryta. Zalęskis buvo atvykęs į Kauną, 
norėdamas Lietuvoje pasilikti ir neoficialiai būti Len
kijos ryšininku su Lietuvos vyriausybe. Jo misija 
nepasisekė, kadangi jis neturėjo jokių formalių įga
liojimų.

O vis dėlto lenkai kai, ką ir pamiršta....

Anglijos premjeras Winston Churchill 1945 ge
gužės mėn. kalbėdamas per radiją į anglų tautą ka
ro užbaigimo proga be kitų, prisiminė ir lenkus. 
Apie juos išsireiškė, kad “ir iš šio karo lenkai nie
ko neišmoko nei visų savo blogų metodų ir įpročių 
nepamiršo“. O vis dėlto ...

Kai 1939 rugsėjo 17 raudonoji Maskva paskel
bė Molotovo lūpomis visam pasauliui, kad Sovietų 
Sąjunga yra didžiai susirūpinusi rytinės Lenkijos 
slavų likimu“ (sic!) ir smogė lenkam į nugarą verž
damosi Vilniaus — Balstogės — Lietuvos Brastos 

kryptimi, Lietuva atidarė savo sienas, suteikdama 
lenkų bėgliams azylį ir internuodama tuos karius, 
kurie padėjo ginklus. Lietuva tebesilaikė tarptauti
nės teisės principų. Tų bėglių ir internuotų karių 
bei karinės lenkų policijos Lietuvoje atsirado per 
20,000. Atbėgėlių tarpe buvo ir velionies J. Pilsuds
kio žmona su dukterimi.

Iš Lietuvos išvykti į užsienius niekas nedarė 
kliūčių civiliams bėgliams; to nei lenkai neneigia. 
Tad buvo labai keista, kai artistė Smogorzewska 
parodė menką savo kultūrinį niveau, vėliau prikai
šiodama lietuviam tariamąjį nemandagų su ja elge
sį. Supraskit, net dvi dienas ji negalėjusi pereiti 
sienos...

Vėliau dar imta pamiršti, kad Lietuvoje inter
nuotų lenkų karių išlaikymas mėnesiui kainavo virš 
dviejų milijonų litų, kad Vilniaus miesto ir krašto 
gyventojams buvo suteikta iš Lietuvos iždo pagal
ba, iškeičiant 50 milijonų zlotų litais, už kuriuos jie 
galėjo tenkinti savo kasdienos reikmenis; kad stam
bieji Lenkijos valdininkai, tarp jų ir paskutinis Vil
niaus vaivada, pasitraukdami iš Lietuvos į Vakarus, 
išsivežė su savim stambias sumas svetimos valiutos 
(kiti net iki 8 tukt, anglų svarų), visokias brange
nybes ir kitokią atsivežtą mantą be jokių tukdymų, 
be užsiregistravimo; kad šimtai internuotų neoficia
liai, sava rizika, grįžo į savus kraštus, nepaisydami 
bolševikų okupacijos ... Tokių “kad“ ir daugiau at
sirastų. bet neverta čia minėti. Reikšminga tik tai, 
kad tuos Lietuvos gerus darbus, lenkų patirtus pa
čiu sunkiausiu jų likiminės kovos metu, jie greitai 
pasistengė ir tebesistengia užmiršti ...

Jei minėti W. Churchillio žodžiai 1945 m. man 
buvo padarę sunkų įspūdį, tai šiuo metu labai gerai 
suprantami. <Jžtenka tik pavartyti lenkų tremtinių 
spaudą, paskaityti naujas politinio pobūdžio išleistas 
brošiūras bei studijas ir rasime visur W. Churchil
lio teigimo patvirtinimą. Lenkai tebesiskelbia kovo- 
ją už "lenkiškąjį“ Vilnių ir Lvovą, žinoma, neatsisa
kydami Stettino. Breslau, laikydami juos savo mies
tais.

Ar raudonajam marui išnykus, lenkai ir vėl ne
bandys iš Lietuvos kurti “Kauno vaivadijos“, kaip 
savo atsiminimuose teigia buvęs pirmasis lenkų ka
ro attachė pulk. Leon Mitkiewicz, reikia labai abejo

ti. Tas pulkininkas lenkų žurnale “Kultūra”, leidžia
mame Paryžiuje, prisimena vienus iškilmingus Kaune 
pietus gegužės 3 proga. Lenkų pasiuntinys Fr. Char- 
wat per tuos pietus savo kviestiems svečiams kalbė
jęs apie “Kauno vaivadiją“ ... Jei, kad ir rytoj, su
žlugtų komunistinė santvarka, lenkai, kaip ir pirma
jam pasauliniam karui pasibaigus, tuojau imtų telk
ti vieną kitą diviziją, kad Lietuvą rastų dar tuščio
mis rankomis. Senas dėsnis, kad diplomatiniai argu
mentai paprastai paremiami ginklu, nėra paneigtas 
nei šiandien. Ir ateity nebus pamirštas ar paneigtas.

Po dvidešimties metų ...
Lenkiškieji Gomulkos pačioje Lenkijoje, ir p.p. 

Andersai. Zaleskiai, Cat-Mickevičiai ir Kočmarekai, 
nekalbant apie plejadas mažesnių- bei smulkesnių 
politikierių, dar vis tebekartoja aną beduinų logiką: 
jei tu pavogsi mano karvę, tai bus nuodėmė, bet jei 
aš tavo karvę pavogsiu, jokios nuodėmės nebus ...

Kad lenkai sakosi nesitrauksią vakaruose nuoy 
Oderio - Neisės linijos, tai vokiečių — lenkų reiky 
las. bet kad jie skerečiojasi ir rytuose grįžti i«?l"uzu 
Lvovo ir Vilniaus, tai jau ukrainiečių ir mūsų rei
kalas.

Jei sakoma, kad istorija kartojasi, tai gal ir tie
sa. kad. Versailles sutartis pati savyje davė užuomaz
gą vokiečių naujam žygiui. Jei tokia Vakarų Euro
pos politinė padėtis būtų palikta neišspręsta, tai anks
čiau ar vėliau, jei ne geruoju, tai piktuoju, o vokie
čiai nustums lenkus į rytus, tik nežinia kaip toli.

Nė 'patys vokiečiai bent šiuo tarpu neginčija, 
kad lenkai turi būti vokiečių kompensuoti, bet tai 
atliks be naujos katastrofos tik tarptautiniai sambū
riai. nesvarbu, kuriuo vardu jie vadinsis. Ir priešin
gai. jei lenkuose ilgainiui nepribręs mintis, kad tik 
labai geri, praktiški santykiai su vokiečiais tegali by- 
ti patvaresnis laidas pačios Lenkijos buičiai, tai. die
važ. bijotume jos ateitį pranašauti.

Grįžtant prie mūsų užsibrėžtos temos, tenka sau 
patiems aiškiai pasakyti, kad šiandieninė, kad ir ko
munistine egyda pridengta Lenkijos padėtis yra ge
resnė: jie daug ko turi, ko neturime nei mes, nei 
tokie ukrainiečiai, kadangi ir pastarųjų padėtis veik 
tokia pat. kaip ir pabaltiečių, gal jie tik skaičiumi 
turi ir turės didesnį svorį už pačius lenkus.

(Bus daugiau)
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Kryžiaus kelyje
T- KĘSTUTIS BUTKUS, O.FJA

"Mm tarime dkffiuuHs mu- tų kiekvienos palaimos šaltinis 
sę VMpatfes Jėzaus Kristaus 
Kryfiumi, kuriama yra mūsų

VISU

sikėUrnas“ — šv. Kryžiaus Iš
aukštinimo introitus
Kristaus kryžiaus kelias į- 

prasmino mūsų kančią, nes Jis 
pats tik per auką, kančią ir 
mirtį ant kryžiaus atpirko žmo
niją, Aukščiausiajam grąžino 
per nuodėmę žuvusią tvarini- 
jos dalį ir Pats įėjo į amžiną 
garbę.

1. Visę musę kančią įpras
mino Kristaus Kryžius, kuris 
būdamas pralaimėjimu, tuo pa
čiu metu buvo didžiausia per
galė pasaulio istorijoje, perga
lė prieš nuodėmę ir mirtį.

Per nesuskaitomus šimtme
čius Niagaros krioklio vande
nys krito nuo uoluotų kran
tų į verdančias gilumas žemyn. 
Tai siaubu ūžianti milžiniška 
jėga! Tačiau nieko nepadėjo 
žmonijai tie neapsakomi mili
jonai vandens tonų, kol jie ne
buvo įkinkyti į dinamo mašinas 
elektros gamybai, kuri dabar 
aptarnauja tolimus plotus. Kai 
1956 pavasarį audra apgadino 
vieną iš elektrą gaminančių ma
šinų, didelė aplinkinės terito
rijos dalis liko be elektros švie
sos, šilumos ir jėgos.

Panašiai šimtmečių bėgyje te
kėjo žemiškosios kančios upė- 
Pati kančia ilgai pasiliko nesu
prantama, nenaudinga, o kar
tais net griaunanti jėga, iki 
Kristaus kryžius, tarytum koks 
dinamas, ją pakeitė ir tebekei- 
čia į malonę, į dvasinę švie
są, šilumą ir energiją. Vien 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus kryžiuje yra žmonijos iš
ganymas, gyvenimas ir prisikė
limas. Ir tai yra begalinė gar
bė, jei Kristus ką nors išsiren
ka nešti išganymo kryžių, nes 
“be kančios nėra palmės, be 
erškėčių — sosto, be tulžies 
— garbės, be kryžiaus nėra 
vainiko” — William Penn.

Skeltas tarp dangaus ir žemės, 
nuo, kryžiaus Jis kalba mum: - 
“Žiūrėk, už tave aš visai pasi
aukavau Tėvui ir tau maistu 
davaiu savo Kūną ir Kraują, 
kad 
tavo 
taus 
tau,

aš galėčiau visiškai būti 
ir tu visada mano” (Kris- 
Sekimas IV, 8, 2). O Kris- 
savo begaline meile pa

kelk mus visus su visais mū- .
sų jausmais prie savo dieviš
kosios Širdies, kad mes Tau 
priklausytume su siela ir su kū
nu laike ir amžinybėje!

III. Kristus per savo kryžių 
grąžino dangiškajam Tėvui dėl 
nuodėmės žuvusią tvariniuos 
dalį, kad Jo karalystė ir šven
ta valia viešpatautų kaip dan
guje, taip ir ant žemės. Dėl 
nuodėmės pasaulis buvo atski
lęs nuo savo Kūrėjo ir žuvęs. 
Dviašmeniu Dievo ir artimo 
meilės kardu Kristus atėjo iš
vaduoti iš tamsybės jėgų ir sa
vo kančia grąžinti dangiškajam 
Tėvui. Tai žaviai skamba Kris
taus Valdovo prefacijoje: “Vieš
patie, šventasis Tėve, amžina
sis Dieve, kurs savo viengimį 
Sūnų, mūsų Viešpatį, Jėzų Kris
tų, amžinąjį Kunigą ir visatos 
Karalių, patepei džiaugsmo alie
jumi, kad Jis, aukodamas pats 
save kaip be dėmės auką ant 
kryžiaus aukuro, atliktų šventą
jį žmonių išganymo darbą ir, 
palenkęs savo valdžiai visus 
kūrinius, atiduotų Tavo beribei 
Didybei amžiną ir visuotinę ka
ralystę: tiesos ir gyvenimo ka
ralystę, teisybės, meilės ir tai
kos karalystę”. Ir tą karalystę 
Šv. Raštas vaizduoja sakyda
mas: “Dešimt tūkstančių kartų 
po dešimtį tūkstančių stovėjo 
prie Jo, ir tūkstančių tūkstan
čiai tarnavo Jam ir šaukė, Šven-

KRYŽIAUS KELIŲ VIII

Mykolas Vaitkus darosi tik
ras atsiminimų čempijonas. Tu
riu galvoje jo aprašytus ketu
ris Lietuvos vyskupus, S. Čiur
lionienę ir dabartinį Mistinį 
Sodą. Paimkite jį ir paskaityki
te. Ten rasite visą kovą dva
sinėje kunigų seminarijoje tarp 
atgijančios lietuvybės ir neno
rinčios pasiduoti, bet dar no- __‘ 

tas, Šventas, Šventas galybių rinčios vis stiprumu žydėt len- 
Viešpats, visa tvarinija yra pil
na Tavo garbės (Dan. 7, 10; Iz.
6, 3). Todėl ir mes su tyrom 
sąžinėm turime iš visos širdies lė profesorių sū vyskupais Pa- 
vienybėje Jam šaukti lyg iš liulioniu, Girtautu ir Skvirecku, 
vienos burnos, kad būtume da
lyviai Jo didelių ir garbingų 
pažadų” — sako šv. Klemen
sas L Nors mūsų lūpos pajė-

kybės. Ten rasite visą eilę meis
triškai tapytų busimųjų kuni
gų. Jūsų vaizduotėje atgims ei-

Pagaliau, puošniąją Kauno ka
tedrą ir visą eilę iškilių figū
rų, kurias tik. jam žinomu pieš
tuku moka vaizduoti kan. M.

Atpirkėjo kryžiaus kelias yra 
iki išsisėmimo kančia rašyta 
Dievo meilės knyga, kur maty
ti, kaip mirtyje išsiskleidžia gy-

S13 tik n^čiott vis dėlto kar- Vaitkus. Daugumą vaizduoja
te su visa visata Jam skam- mų asmenų pažinojau, ir 
ba mūsų padėkos Ir garbės šū- man atrodo jie pavaizduoti pui
kiai, kuris džiaugsmu pripildo kiai. Tiesa, jis naudoja tik bran- 
visą pasaulį- gias spalvas; juodo tušo ne-

IV. Kžyriaus kelias patį Kris- mėgsta. Norėdamas pavaizduoti 
tų įvedė į amžiną garbę- Per 
savo kančią ir mirtį “apvalęs 
mus nuo nuodėmių, Jis sėdosi 
didenybės aukštybėse” (Žyd. 1, 
3). “Triumfuojantis Kristus yra 
kenčiančiojo Kristaus išsisklei
dimas” (Antanas Maceina). Kry
žius yra Išganytojo sostas, nuo 
kurio, anot šv. Jono Krizosto
mo, šviečia Viešpaties galybė 
ir didybė. Dievo Sūnus, spin
dįs savo garbėje, iš tikro yra 
sužeistasis ir užmuštasis Avi
nėlis- Dangiškasai Tėvas, “pri
keldamas Jį iš numirusių, pa
sodino Jį savo dešinėje, dan
guje, aukščiau visų kunigaikš
tysčių, valdžių, galybių, viešpa
tysčių ir visokio vardo, kuris

sų prigimčiai davė sostą Dievo minimas ne tik šiame, bet ir 
dešinėje, ir mus padarė Dievo busimajame pasaulyje. Jis pa
valkais ir palikuoniais” — sa- dėjo visa po Jo kojomis ir da- 
ko šv- Jonas Damascėnas. Per vė galvą visai Bažnyčiai, kuri 

yra Jo kūnas ir pilnybė to, ku
ris visų papildomas visame” 

tamsybių į savo stebuklingą (Efez. 1. 20-23). šv. Jonas 
Apaštalas savo regėjime sako: 
“Visus sutvėrimus, kurie yra 
danguje ir žemėje ir po žeme, 
ir kas yra ant jūros ir kas jo
je yra, visus girdėjau sakančius: 
Sėdinčiam soste ir Avinėliui 
palaiminimas, gyrius ir valdžia 
per amžius” — Apr. 4, 12-13. 
kūnine kančia ir mirtimi mum

je knygoje mes įžvelgiame, kad 
kryžius veda į pergalę, trium
fą. “Tiem, kurie tiki, per kry-

stiprybė, iš gėdos — garbė, iš
mirties — gyvenimas” — Šv. 
Leonas I. O Kristau, būk mums 
vadas čia gyvenimo kančios ke-

palaimintųjų danguje!
II. Dievo Sūnus mus atpir

ko per savo kryžiaus kančią 
ir mirtį.

sų V- J. Kristaus kryžius nu
galėjo mirtį, išpirko pirmųjų 
tėvų nuodėmę, apiplėšė praga
rą, suteikė prisikėlimą, mum 
davė jėgų nieku laikyti dabar-

mum sugrįžimą į pirmykštę lai
mę, atidarė rojaus varus, mū-

asmenį su neigiamąja savybe, 
jis ieško išsireiškimų, kol ran
da teisingą, bet neįžeidžiantį. 
Pavyzdžiui, kalbėdamas apie 
garsųjį kunigaikštį Bagdoną 
Oginskį, nusako, ką piktieji lie
žuviai kalbėdavo: jis esąs natū
ralus rusų imperatoriaus Alek
sandro n sūnus ir labai į jį 
panašus. Mat, caras kilniąją sa
vo meilytę reikiamu laiku paki
šęs kunigaikščiui Oginskiui žmo
na. Mes šitokį “apglostymą”, 
kuris liečia ne tik Oginskius, 
bet carų giminę, būtume “kie
čiau” paėmę, nes jie to tikrai 
verti- Kas tos carų giminės ne
žino? “Paslaptys” buvo viešos 
ir visiem žinomos.

savo kančią ir mirtį ant kry
žiaus “Kristus mus nuvedė iš

Visada kilniausias ir neužge
sinamas Jo troškimas buvo: Su
rasti ir išganyti, kas buvo žu
vę, ir savo gyvybę paaukoti dėl 
daugelio išganymo” (Luko 19, 
10). Iš kančios į kančią, nuo 
sielvarto prie sielvarto su my
linčiom širdim mes Jį palydime
į Kalvariją, kur kiekviena sto- parodė, kad tik kryžiau* kulias 
tis mum kalba apie neribotą vada į amžiną garbę. “Nėra 
Dievo meilę ir mūsų nuodėmės danguje vainikuotųjų, kurie čia 
begalinį baisumą. Jis norėjo 
kryžių užnešti ant Kalvarijos 
kalno viršūnės ir mirti kaip ty
ros meilės auka, kad iš rūstybės 
vaikų mus padarytų Dievo vai
kais, ir kad kryžiaus medis bū-

žemai nenešė kryžiaus” (Spur- 
geon).

Kartą Ispanijos karalius Pily
pas savo sūnui leido nuo stalo 
pasirinkti vainiką arba kardą.

(nukelta į 6 psl.)

Keičiasi Balfo darbas Vokietijoje
Balfo organizacija kasmet nu- bet lietuvių šalpa dar ilgai ne

gabendavo Vokietijon lietuviam 
tremtiniam virš pusės milijono mai pasiekia Balfą iš Lietuvos, 
svarų gėrybių, daugiausia mais- Sov. Rusijos, Lenkijos, Italijos, 
to (miltų, pieno miltelių, alie
jaus ir pan). Nors JAV vy
riausybė to maisto turi didelį 
perteklių ir Balfui jau pažadė
jo duoti ir sekantiem metam, 
tačiau susidaro sunkumų jį nu
gabenti, išskirstyti-

Mat, didžiosios JAV šalpos 
organizacijos (NCWC, CWS, 
AJJDS) baigia savo darbus Vo
kietijoj liepos 1. Bus uždary
tos ir įvežimo bei dokumenta
cijos įstaigos Bremene. Taip 
pat vokiečiai nebenori mokėti 
už jų gerybių pervežimą. At
rodo, kad po liepos 1 d. Bal
fo gėrybių važmos didesniais 
kiekiais į Vokietiją sustos. Vo
kiečiai teigia, kad jie pajėgūs 
rūpintis ne tik savo gyvento
jais, bet patys dar išsiunčia 
įvairių gėrybių už daug milijo-

. nų dolerių kitiem kraštam (Af- kyklai, nes yra užinteresuota 
riKOj, Azijoj)

Per kelioliką savo darbo me
tų Balfas nugabeno Vokietijon 
tremtiniams arti šešių milijonų 
svarų gėrybių, kurių vertė sie
kė per keturis milijonus dole
rių- Geroka dalis tų gėrybių 
buvo Amerikos lietuvių ar N 
CWC paaukoti rūbai.

Dėl tų gėrybių paskirstymo 
yra buvę įvairių nuomonių, ku
rių gal dabar, einant darbui į 
paoaigą, nevertėtų ryškinti. Ta
čiau norisi nors trumpai pažy
mėti, kad Balfas, skirstydamas 
gėrybes Vakarų Vokietijoj, tu
rėjo paisyti JAV valdžios nuo
statų, vokiečių reikalavimų ir k. 
Pvz., negalima buvo gėrybių 
gauti mažesniam kaip 10,000 
žmonių skaičiui, todėl norom 
nenorom teko prijungti ir šelp
ti kitų tautybių žmones arba 
jau atvėsusius lietuvius, kurių 
tarpe yra nemaža ir buvusių 
repatrijantų, kartais vokiečiij 
piliečių. Jie savo lietuvybę de-

sustos, nes brolių vargo šauks-

Pietų Amerikos. Be abejonės, 
Ralfas tęs šalpos darbus ir Va
karų Vokietijoj, tik kita forma, 
kuri*bus panašesnė į lietuvių 
šalpą kituose kraštuose. Teks 
rūbų siuntinius siųsti indivi
dualiai ir tik tiems, kurie jų 
prašys, bus tinkamai atestuo
jami, teks skirti ir pinigines 
pašalpas pagal individualius, 
gerai atestuotus prašymus bei 
talkinti dokumentacijos proce
se norintiems atvykti į JAV-

Vasario 16 gimnazija, kuriai 
Balfas skyrė daug dėmesio, ne
galės būti užmiršta. Gal pavyks 
ir ateity į tą mokyklą nuga
benti karts nuo karto didesnius 
kiekius gėrybių bei remti pi
nigais. Yra realių davinių, kad 
pati vokiečių vyriausybė sustip
rins materialinę paramą tai mo-

tos mokyklos išlaikymu. Ar 
gimnazija, negaudama Balfo gė
rybių, sugebės išlaikyti tą patį 
mokinių skaičių, kurių ir. da
bar mažoka, čia nenoiėtųsi 
spręsti. Gal geri mokytojai ir 
patrauks, išlaikys mokinius.

Kun. L. Jankus
Balfo Reikalų Vedėjas

Ateitininkų Šalpos 
Fondo apyskaita

1961 metais pajamų turėjo — 
2,149 dol. Pajamas sudarė: grą
žinta skolų 730 dol., nario mo
kestis 919 dol., iš a. a- kun- 
V. Slavyno palikimo gauta šiais 
metais 500 dol.

Ateitininkų Federacijos Val
dybos nutarimu, Ateitininkų 
Šalpos Fondo nariais yra visi 
ateitininkai sendraugiai. Deja, 
per penkeris metus JAV gyve
ną ateitininkai sendraugiai ne 

monstram tik imdami iŽ Balfd ™ įmokėjo.253 sendrauge- 
gėrybes. Negalima buvo kai 
kur maisto pristatyti, tada rei- 

Mykolas Vaitkus. Immaculata, kėjo prašyti vietos karitatyvi-
ma, čia yra objektyvumo ir at- Putnam, Conn-; išleido prel. Pr. 
laidumo reikalas. M. Juras).

stotis pranciškonių

IG. MALĖNAS

Kennebunkporte, Maine.

Kan- M. Vaitkaus puiki pri
gimtis, kad jis viską linkęs iš
teisinti, ar tam bent surasti 
daugiau ar mažiau pamatuoto 
pagrindo. Sakysim, jis kalba 
apie seminarijos inspektorių 
Kriškijoną ir jo elgesiui randa 
pateisinimo; ypač į galą, po 
1904 m., kur jau įžiūrimas jo 
atsitiesimas. Nors visi mano su
tiktieji iš seminarijos laikų vi
sada jį smerkdavo, kaip nepa
taisomą lenkomaną. Bet, žino-

Iš šalies paliestas karas su ja
ponais, marijavitai, dail. M. 
Čiurlionis ir keletas kitų, bet 
anų laikų Kauno dvasinė semi
narija apžvelgta labai puikiai 
ir vis su meile, su pietizmu. 
Iš knygos trykšta didelė meilė 
ne tik praeičiai, bet ir visiem 
daiktam, su kuriais tik autoriui 
tenka susidurti. Mistiniame So
de į mūsų atsiminimų literatū
rą įeina, kaip rinktinė, nepa- 
mirštama knyga. (Mistiniame 
sode, Atsiminimai, ; Kunigų se- 
minarija Kaune 1903 - 1906,

nės organizacijos talkos, o jų, 
daviniai būdavo “tiesesni”.

per 5 metus nedavė nei cento. 
Tik 31 sendraugis, gyv- Kana
doje, teužsimokėjo.

Ateitininkų šalpos Fondas
yra davęs paskolą 45 studijuo-

Faktas, kad Balfo gėrybių janUem ateitininkam Jiem yra 
paskolinęs 11,035 dol. Šiuo lai
ku 17 skolininkų jau galėtų grą- 

tuvybės darbą. Taflau tai buvo «autl* P““* ta«au **
SUDARYTA LIETUVIŲ FONDO V-BA " £

LF Tarybos posėdyje kovo kalam panaudoti ligi š- m. ko- 
7 sudaryta ir visais balsais pa- vo 31 d- gautuosius procentus.
tvirtinta Lietuvių Fondo valdy- Pirmoje eilėje bus išspausdinti 

blankai, kvitų knygelės, pasi- 
bas, vicepirm. Antanas Rūkš- žadėjimų lapeliai, LF vajaus 
telė, sekretorius Jonas Vaiče- 
konis, iždininkas dr. Vladas Ši
maitis, informacijų teikėjas 
spaudai Stasys Rauckinas. Lie
tuvių Fondo adresas yra pirmi
ninko T. Blinstrubo: 7243 So.
Albany Avė., Chicago 29, III., jas. Geros valios tautiečiai pra- 
telef. HEmlock 4-4076.

Tuo būdu LF* Laikinasis Or
ganizacinis Komitetas, atlikęs 
savo pareigas, visas bylas per
davė LF valdybai. Komiteto 
veiklos einamiesiem reikalam 
finansuoti organizatoriai buvo 
sumetę keletą šimtų dolerių, 
taip kad ligi šiol suaukoto ka
pitalo procentai liko nepalies
ti. Tarybos nutarimu valdybai 
leidžiama

ba: pirm. Teodoras Blinstru-

reikalu laiškai ir kt-
Sėkmingesniam LF lėšų tel

kimo vajui pravesti numatyti 
trys keliai: asmeniniais ryšiais 
(telefonu, laiškais), per LB pa
dalinius ir įvairias organizaci-

Balfui iš šalies primesta, daž
nai privaloma būtinybė, dėl ku
rios tikrieji lietuviai neturėtų 
jaudintis, nes vienokiu ar ki
tokiu atveju jiems nebūtų tekę 
didesnės dalies. Mat, tai drau
dė donatoriai, kurie nustaty
davo šalpos normas, duodami 
maistą. Už savo pinigus pirk
tas ar savo surinktas gėrybes leista 52 dol. 1962 metais pa- 
Balfas dalino tik lietuviam. Dėl skolinta trim studentam 550 
to mums priekaištaudavo ir gė
rybių — pinigų negaunantieji-

6 iš jų atsiliepė į paskutinį pa
raginimą duoti bent dalį sko
los (keturi prisiuntė skolos da
lį, du prašė palaukti, o 11 net 
į laišką neatsakė).

1961 metais Fondas davė pa
skolą septyniem studentam atei
tininkam. Jiem paskolino 1000 
dolerių. Raštinės reikalams iš-

šomi patys užmegzti ryšius su 
Lietuvių Fondu nurodytu Val
dybos adresu. Jeigu kam pato- Sunku visiems visad įtikti- 
giau nuspręstą auką įnešti da
limis, mielai priimamas toks pa
sižadėjimas ir periodiniai įna
šai. r

Dr. Ant. Razma
LF Tarybos pirmininkas
Ben. Babrauskas .

dol. 1962 metais kovo 1 Aš 
Fondo kasoje buvo 1,563 dol.

Reikia pastebėti, kad geri 
Balfo darbai blogų lietuvių la
biau nepagadino. Priešingai, jie 
visad prisimins, kad lietuviai 
turėjo dosnią ir kantrią širdį.

Labai greit didieji, plačiu 
mastu Balfo atlikti darbai Va-

Kun- Vytautas Pikturna 

Aš Fondo iždininkas

Chicagos Lietuvių Opera mu
zikinės repeticijos metu Jauni
mo centre. Viduryje matyti 
operos dirigentas Aleksandras
Kuaunas, kuris veda repetici
ją. Prie fortepiono akomponia-
torius Alvydas Vasaitis. Pačia
me centre matyti sol- D. Stan- 
kaitytė, dainuojanti Aidą, o ša
lia jos sol. Algirdas Brazis, at
liekąs Amonasro partiją- šonu 
dešinėje matyti sol. St. Baras, 
dainuojantis Radames, sol. V- 
Liorentas, Egipto karaliaus par
tiją dainuojąs, sol. A. Giedrai
tienė, Amneris ir sol. J. Vazne- 
lis, kuris dainuos vyriausiojo 
Egipto kunigo partiją. II Aidos 
operos veiksme visas choras 
yra padalintas į savaimingus 
3 chorus, tad kairėje pusėje 
matyti minios choras, pačiame 
viduryje vergų choras ir kairė
je yra Egipto kunigų arba žy
nių choras. Viso chore dainuo
ja 100 asmenų. Operos spek
takliai bus balandžio 1. 7. ir 
15 dienomis Chicagoje.

(Nuotr. VI. Juknevičiaus)
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Apreiškimo parapijos choras su dirigentu V. BALTRUŠAIČIU

DARBININKO METINIS

KONCERTAS

BALANDŽIO 1, 
SEKMADIENĮ

Solistė DAIVA MONGIRDAITE

KONCERTAS
SKIRIA M A S

MAIRONIO
SUKAKČIAI
P A M I N Ė T I

Solistas STASYS LIEPAS

PROGRAMOJE DALYVAUJA:

Apreiškimo parap. choras, vad. VL. BALTRUŠAIČIO 

Solistai: STASYS LIEPAS ir DAIVA MONGIRDAITĖ 

Aktorius LEONAS KARMAZINAS

Akompanuoja kompoz. JERONIMAS KAČINSKAS

Aktorius LEONAS KARMAZINAS Konip. JERONIMAS KAČINSKAS

Pradžia 4:00 vai. popiet

Bilietai nuo 1.50 iki 3.00

SV. TOMO PARAPIJOS 
NAUJOJE SALĖJE

Jamaica Avė. ir <><> St. kampas. 
Wo<)dliavrn. N.



NEW HAVEN, CONN.

2555 West 47th Street
PLENTY OF FREE PARKING

NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

VALANDOS

Tek: APplegate 7-0349

BANGA TELEVISION
švenčių proga dovanos su kiekvienu pirkiniu

Prekės garantuotos Pristatymas greitas
VAIZDAS iš Kaziuko mugės Jaunimo Centre Chicagoje. Nuotr. Z Degu

LOS ANGELES, CALIF.
The Apothecary

DISPLAV LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

NEW BRITAIN. CONN.
aukų surinkta 883.75 dol.

ziaus WHITE HORSE TAVERN
tiaras - restoranas
PRANAS BRUCAS. savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

RADIJO VALANDĖLĖS
JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N V

Tel. VIrginia 6-1800

370 Union Avė., Brookly

Savininkė: O. LABANAUSKAITĖ

SUPERIOR PIECE GOODS CORP
200 Orchard Street

Tel. AL 4-8319

Tel. GK 7-1

DTDNENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

Dirbama kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.

šventėje dalyvavo ir svečias 
tėvas Justinas Vaškys. 0-F.M-, 
iš Greene. Maine. Jis pasidžiau
gė.. kad neuhaveniečiai moka 
taip vieningai ir gausiai burtis 
prie savo parapijos. Parapiečiai 
dėkingi savo kunigams už . šį 
gražų ir Įdomų banketą. SH.

Teikiame teisingiausius patarimus kaip pigiausiai su
daryti gerą siuntinį.

Kam tas laikas nepatogus, telefonu susitariama dėl 
kito laiko. SEKMADIENIAIS UŽDARYTA.

Siuntiniai siunčiami Lietuvon, Latvijon. Estijon, Uk
rainon ir j visas Sovietų Rusijos dalis.

Mokami nuo vasario 1 d., 1960

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

N. Haveno LB apylinkės vi
suotinas susirinkimas Įvyko ko
vo 11. Priimta valdybos paja
mų bei išlaidų sąmata ir nu
matomų darbų planas, aptarti 
šeštadieninės mokyklos reika
lai. išrinkti atstovai i numato
mą LB Hartfordo apygardos 
suvažiavimą. Pabaigoje, valdy
bos pirm. A. Gruzdžiui pasiū
lius. buvo priimtas ir visu su
sirinkimo dalyvių pasirašytas 
laiškas LB Tarybos nariui dr. 
P. Vileišiui. Laiške sakoma, kad 
LB New Haveno apylinkė Įver
tina dr. P. Vileišio nuopelnus 
lietuvybei, išrūpinant audienci
ją pas JAV prezidentą, reiškia 
dr. P- Vileišiui užuojautą, kad 
jį moraliai nuskriaudė, ir skati
na su didesniu ryžtu dirbti Lie
tuvių Bendruomenės labui ir 
Lietuvos išlaisvinimui (Laiško 
nuorašas pasiųstas Darbininko 
redakcijai).

Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

TRANZISTORINIUS RADIO. Didelės nuolaidos

MARQUETTE parko jaunimas Įteikegėies rež. Visockienei, kuri kovo 11 
pastatė D. Augienės “Kalėdas". Nuotr. Z. Degučio.

SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

Už New Yorko gyvenantieji savo daiktus gali pri
siųsti paštu ar kitaip. Jie tuojau gaus daiktų sąrašą 
ir sąskaitą. Siuntinys išeis gavus pinigus.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Teisingas muito pritaikymas, rūpestingas supakavi- 
mas ir greitas išsiuntimas — mūsų specialybė.

viu
bėjo šv. Kazimiero švento. Ta 
proffa energingi ir darbštūs pa- 
raniįos kunigai, klebonas J- Ma
tutis ir vikaras J. Riktoraitis, 
surengė paraniečiams šaunią 
vakarienę. Svečiu prisirinko 
tiek daug, kad erdvi parapijos 
salė nenaiėgė visu norinčių su
talpinti. šios rūšies pobūviai 
čia visuomet turi didelį pasise
kimą gal dėl to. kad gabūs or
ganizatoriai moka, vakariene 
paversti tikru meno vakaru. Ir 
ši karta užkandžiai buvo tik 
antraeiliu dalyku. Visi nekant
riai laukė programos- Scenoje 
pasirodė L. Mikalavičiūtės va
dovaujamos šokėjų grupės ir 
pašoko kelis tautinius šokius- 
Svečiai iš Stamfordo: Miss 
Jeanie Philips ir Ronny Jaue. 
talentingi lietuviai jaunuoliai, 
laimėję neseniai premijas Ma- 
dison S. Garden ir Ed. Sulli- 
van televizijos programoje, me
niškai išpildė kelis populiarius 
šokius ir baleto numerius. Pa
baigoje Povilas Jasiukonis pa
rodė dvi jo paties gamintas, 
spalvotas garsines filmas, vie
ną iš Los Angeles lietuviu šv. 
Kazimiero parapijos veiklos, 
kitą iš pereitais metais Įvyku
sių New Havene lietuviško pa
minklinio kryžiaus šventinimo 
iškilmių. Filmai pagaminti pasi
gėrėtinai ir žiūrovams labai pa
tiko.

Šia proga malonu pastebėti, 
kad šis gabus filmuotojas P.. 
Jasiukonis. dirbąs filmavimo 
srityje Yale universitete, yra 
lietuviškų filmų gamyklos Li-

Paminita šv. Kszimieras tu filmas - savininkas. Savo ži- 
Kovo 4 New Haveno lietu- nioje turi meniškai pagamintų 

parapija šventė savo glo- spalvotų filmų ne tik iš lietu
vių kolonijų veiklos Ameriko
je, bet ir nepriklausomybės lai
kais Lietuvoje gamintų filmų, 
dar niekur nedemonstruotų*, 
pasinaudoti jo patarnavimu ar 
pamatyti gražių lietuviškų fil
mu. gali dėl sąlygų kreiptis į 
Jasiukoni (269 Norton St., Ne\v 
Haven, Conn. Tel. LO 2-4460).

procentais algas- Kartu bendro
vė grasino streikuotojams, jei 
nepriims jų sąlygų, tai pasi- 
samdys kitus darbininkus. Vie
tinėje spaudoje. New Britain 
Herald, kovo 10 jau buvo 
skelbimas, kad ieško darbinin
kų. Kokių rezultatų bendrovė 
pasieks, pamatysime vėliau. Po 
kiekvienų derybų šaukiami 
streikuojančių susirinkimai, uni 
ja padaro pranešimus ir vėl 
nubalsuojama tęsti streiką.

kiškiems “Blaupunkt" Radio - Stereo aparatams.

LITHUANIAN MEIODIES 
DETROIT — WJL8 

1400 banga 
šeštadieniais 5 - 5:30 popiet 

Vedėjas Ralph J. Valatka 
15756 Lesure, Detroit 27, Mich. 

BRoadvvay 3-2224

Vietoje galima nusipirkti visokių medžiagų, batams 
odos, kavos, šokolado, muilo, stiklo rėžtukų, mašinė
lių plaukams kirpti, skustuvų, sieninių kilimėlių, 
pliušinių lovatiesių ir staltiesių, kojinių, skarelių ir 
kt. Kainos konkuruoja su Orchard gatvės kainomis.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RADI iO VALANDA 

McKEESPORT, Pa. — WEDO st. 
810 banga 

Sekmadieniais nuo 1:30 vai. p.n.
Vad. kun. A!f. Sušinskas 

7C6 Taibot Avė., Bradock, Pa.

PAUL J. MILLER
Home Improvements. Alum, combi- 
nation wihdows. doors. jalousies, 
awnings. carpentry. repairs, roof- 
ing. leaders, gutters.

494 Fairfield Avė., Ridgevvood
Bus. GI 4-3410 Res. GI 4-5011

AUTO UNDERCOATING
Ali Cars Uundėreoated. $12.50?.! 
Protect from rust guaranteed. SAV 
- VVAY. 1332 Atlantic Avė., < near 
Nostrand). IN 7-2300; 1175 Coney 
Isle Avė. (nr. Avė. B.. GE 4-4125).

Amerikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyriaus Vasario 16 die
nos minėjimo proga aukotojų są
rašas.

110 dol. — Los Angeles Fronto 
bičiuliai - specialiai Kuchel - Lips- 
ccmb Rezoliucijai remti.

Po 25 dol.: Vincas ir Valerija 
Kazlauskai. Mattew L. Namikas.

Vedėjas J. Petkaitis 
Lincoln Street, Hartford, Conn.

Po 2 dcl.: V. Andrašiūnienė P. 
ir D. Domk»i«. K. Gedgaudas. Mrs. 
A. Grinius. Mrs. Pr Guest. M. Jagu- 
č?.n-!<ienė. B. Kumpis. M. Margis, 
Marčiuška. J. Miller. Helen. Mockus. 
M. Palaikienė. J. Petras. Radvenis. 
V*. Saras. P. Visvydas. K. Vec- Ze-

Filmas iš Lietuvos, kuri pa
ruošė Salomėja Narkeliūnaitė. 
bus rodomas Bostone kovo 25, 
sekmadieni. 3 vai. popiet. Pel
nas skiriamas Putnamo Nek. 
Prasidėjimo seselių rangiamos 
vasaros mergaičių stovyklos sta
tybai. Bostono ir apylinkių lie
tuviai maloniai prašomi atsi
lankyti.mėlis A. Savickas Mrs.. E. Ston

kus, Telyčėnas. D. Vailokaitis
Po 1 dol.: K. Baltus. P. Čer

niauskas, P. Gražys, J. Hoff. F. 
Karalius, A. Korsakaitė. K. Kučins
kas. Vladas Lopalauskas. L. Lema- 
nas. J. Lubcrenšjįus, J. Pažėra. A. 
Peteris. Petrikas. V. Račius. A. Ru- 
seckas. J. Spirauskas, M. Varkalis. 
L. Vebeliūnas A. Vosylius, D. Wil- 
kas.

Viso

Po 5 dol.: V. ir N. Apeikiai. S. 
Aušrota. J. G. Baltrušaitis, J Ban- 
dzevičius. M. ir R. Banioniai. A. 
Bimbiris. prof. Brazaitis. J. Brič
kas. R. R. Bareika, J. V. Černius. 
A. Dičius Br. Draugelis. P. Faby- 
cnaitis. dr. ir Mrs. R. Gaška. P. 
Gasparonis. E. Gedgaudas. V. Gra
bauskas. Grikinai, B. Janulis. Vla
das Jasiulionis. Edvardas Jovaiša. 
H. Kemeklis. M. Kevalaitis. Algis 
Kijauskas. S. Kvecas. G. Kvedaras. 
K. K. Kodatis. J. Landsbergienė. 
A. Marciuska. Antanas Mažeika. I. 
Medžiukas Vacys Mikuckis. E. Mik
šys. L. Oksas. J. A. Petrauskas. 
Irena Petraitis. J. J. Polikaitis. K. 
Prišmantas. Radvenis. J. Ramanans 
kas. A. Razutis. E. Sabalis. H. G. 
Snook. V. Stadalnikas. ~ B. Starki e- 
nė, A. ir B. šimkai. V. Tuskenis. 
C. G. Ugianskis. J. V. Varnas. K. 
Šalkauskienė.

Po 3 dol.: J. Gilys. K. Liau- 
danskas. A. Mironas. S. ir F. Pa
lubinskas. B. Stančikas. L. Vilimie-

Fafnie Bearing bendrovės 
3.800 darbininkų sausio 30 pra
dėjo streiką. Derybės dar tebe
vyksta su bendrove dėl naujos 
sutarties, bet dar nesimato ga
lo. Tos pačios bendrovės 227 
mechanikų ir Įrankių darbinin
kų, atstovaujami I.A.M. 1249 
, susitarė su bendrove ir kovo 
12 grižo prie darbo. Jiem bu
vo pastatyta sąlyga, kad neuž
ims kitų darbininkų vietos ir 
dirbs savo pirmykščius darbus.

TACONlČ LODGE
COLO SPRING-ON-HUDSON. N. Y. 
Bcy. 7 to 14 • 8 wedco >360

July t . Aug. 25 — Education Pro<jram 
14 -ally l->ert«-d in tlie Huds-.n Hixhlard.< 
<mly ttO mi. fr>>m N.T.C.
olf-rs a tr*H-round«! prograrn <>f Mplrl- 
tual, int -li-vtiial. A phyMcal artlvlth-r». 
Th- Lndge featnrvu an eduMtlon pr<>- 
pram wlth daily claw<»a in ro.ndiny. r.ta- 
th-matici>. and lansiMpe Ftudy. Ct^np- 
b-t-b- jttnff’-d by Marint F--r
additl»na1 inf<>nnatt«n wrttr: Rr-dh'-r 
Ti&r-thr J*.a ph, F.M.S.. B-.x M tano. 
Murd clc Av<*wi<>, Bn>nx- 86. Y«»rk.

Conducted by the
M ariat Brothers of the Schools

ATHOU MASS.

šv- Pranct&Mis parapija ba
landžio 24, 8 vai. vak- parapi
jos salėje rengia kortavimo va
karą. Pelnas skiriamas parapi
jos pastatų remontui. Pavasarį 
bus daromi didesni bažnyčios 
pastatų pataisymai, tai kiekvie
nas parapietis tari stengtis da
lyvauti rengiamam vakare ir 
tuo paremti parapijos darbus.

Lietuvių klubo pagelbininkės 
moterys kovo 3 surengė vaka
rienę parapijos naudai. Daly
vavo per 200 žmonių. Klebo
nas kun- Jonas C. Jutt padė
kojo visiems atsilankiusiems. 
Taip pat dalyvavo ir buvęs kle
bonas kun. Pijus Juraitis. Gau
ta pelno 262.65 dol. Nuoširdi 
padėka priklauso lietuvių klu
bui ir jų moterim pagelbinin- 
kėm už vakarienės suruošimą.

Ona Kudzmienė, sena Athol 
gyventoja, mirė kovo 6. Iš šv. 
Pranciškaus bažnyčios laikinai 
palaidota Gethesame kapuose, 
pavasari bus perkelta i Barre 
kapus. Nuliūdime paliko dukte- 
ri'ir jų šeimas-

Kun- Pijus Juraitis sveikatos 
pataisyti išvyko į pietus. Išbus 
iki Velykų.

Po 15 dol.: Dabšiai — Grikinai- 
tė. dr. M. ir A- Deveniai. Jonas ir 
Jadvyga Jusioniai, A. Skirius.

Po 10 dol. — Audronis E. Braz
džionis, J. Garba. A. Gricius, dr. J. 
Gudauskas. A. Hagentom. N. Jasi- 
nis. J. Jodelė. John Jurgilas. R. 
Kalvaitis. O. V. Karalius. Dalia Ka
raliūtė. G. Kazlauskas, SLA 75 kuo
pa. kun. J. Kučingis. Jonas Kutra, 
C. Lukšis. Jonas Navickas, K, K. 
Pažemėnas. V. Pažiūra. Mr. Mrs. S. 
Petrauskas D. Polikaitis. Vacius 
Prižgintas. J. A. Raulinaitis. K. ša
kys. A, šlapelis. J. ir M. Vaičiai. 
F. Kudirka — 8 dol., P. V. Rauli
naitis — 7. Alg. Gustaitis. Petras 
Litvinas. M. Sumantas — 6.

BENDRUOMENĖS 
BALSAS 

PHILADELPH1A WTEL 
86(\ banga 

šeštadieniais —
Vedėjas Adolfas Gaigalu 
335 Titan St., Philadelphia 47, Pa; 

HOvvard 7-4176

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų receptus 
ir turime visus gatavus vaistus. — Jei reik vaistų — 
eikit Į LIETUVIŠKĄ VAISTINĘ — 382a W. Broadway, 
tarp E ir F gatvių, So. Boston. Telefonas AN 8-6020.

Patogios išsimokėjimo sąlygos. Su nuolaida parduodame
TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS

TĖVYNĖS GARSAI 
. HARTFORD WP0P t 

1410 klc. _ - 
Sekmadienį — 11-12 /ai. dieną

Sav. Emanuel L. Rosengard, B.S., Reg. Pharm.
Nuo 9 vai. rj’to iki 8 vai. v. (išskyrus šventadienius ir sekmadienius)

American Hardware APE 
2000 darbininkų irgi baigėsi 
sutartis kovo 2- Unijai vado
vauja I-AM. 1137. Derybos 
vyksta kiekvieną dieną, bet 
streiko neskelbiama, nes ben
drovė sutinka derėtis ir jau 
prieina prie kai kurių darbi
ninkų pageidavimų. Sutarta ne
pertraukti darbo. Unijai vado
vauja derybose John Choma. o 
bendrovei atstovauja Archibald 
Williams. rimtas ir sukalbamas 
žmogus. Manoma, kad bus iš
vengta streiko. P. Naunčikas

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOJ 

lietuvių kalba:
kasdien 10-11 vai. r.: šc<.. - sek m. 
8-9:30 vai. r.: Lietuviškos vaka
ruškos pirmadieniais 7-8 vai, vak. 
Anglų kalba: kasdien 7-7:30 v. v. 
Radijo stotis WOPA, Oak Park, III. 
A.M. 1490 kiloc.; F.M. 102.7 megac.

(atkelta iš 4 psl.)
Princas jau tiesė savo rankas 
į vainiką Tačiau karalius jam 
tarė: “Ne, sūnau, pirmiau pa
imk kardą, kad laimėtum karą 
ir apgintum savo karalystę, nes 
kitaip tavo vainikas teks prie
šam”. Istorija liudija, kad prin
cas nugalėjo Ispanijos lemia
mus priešus ir pats užsipelnė 
nemirštamą garbę- Krikščionio 
kardas yra kryžius. Kristus 
mum siūlo kryžių ir vainiką. 
Be patyrimo mes kartais pir
miausia savo rankas tiesiame 
i vainiką. Tačiau Jis, amžinoji 
Tiesa, mums sako paimti kry
žių. kad per jį laimėtume gar
bę. Kryžiaus ženklu mes turi
me nugalėti savo kūną, tamsy
bių jėgas ir numirti pasaulio 
netikrenybei, kad laimėtume 
amžinojo gyvenimo vainiką. 
Kristus mum sako: “Sek mane, 
nes aš esu kelias, tiesa ir gy
venimas (Jono 14. 6>- Be kelio 
neįmanoma pirmyn, be tiesos 
nėra pažinirno, be gyvybęs — 
gyvenimo. Aš esu Kelias, ku
riuo tu turi eiti. Tiesa, kurią 
turi tikėti. Gyvenimas, kuriuo 
turi viltis. Aš esu Kelias, ku
ris neklaidina. Tiesa, kuri ne- 
apgaudinėje. Gyvybė, kuri nie
kada nesibaigia" (Kristaus Se
kimas, m. 56, 1). “Pakelk kry
žių, jei nori laimėti vainiką" 
(Šv. Paulius).

Kai šv. Joana Arkietė jau 
merdėjo ant laužo liepsnose, 
jos suraminimui ir padrąsini
mui kunigąs prieš jos akis lai
kė kryžių. Palengva dūmai ir 
liepsnos paslėpė Kristaus at
vaizdą. Mirdama šventoji mal
davo: “Aukščiau. Tėve, kelk JĮ 
aukščiau, arčia j manęs". Taip 
ir mes, visada prieš savo akis 
laikydami dieviškąjį pergalės 
kryžių, turime sakyti: “Mano 
Dieve, artyn prie Tavęs, artyn 
prie Tavęs, net jeigu tai būtų 
ir kryžius, kuris kelia mane; 
vistiek mano giesmė bus: Ma
no Dieve, aukštyn prie Tavęs, 
artyn prie Tavęs” — Sarah 
Flower Adams.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.

PIRMAD. ir KETVIRTAD..........  9 v. r. iki 8 p.p.
ANTRA D. ir PENKTAD........... 9 v. r. iki 5 p.p.
šEšTAD. 9 v. r. iki 12 v, d.; Trečiad. uždaryta.

Tarp bendrovės ir unijos nuo
lat eina derybos. Tarpinin
kauja valstybės ir federalinės 
valdžios atstovai, bet susitari
mo nepasiekia: bendrovė nesu
tinka su unijos sąlygomis. Kol 
kas streikuojantieji laikosi tvar
kos. ir tarp darbininkų ir po
licijos neįvyksta jokių susirė
mimų. nes neatsiranda tokių, 
kurie veržtųsi pro piketuojan
čių eiles ir eitų dirbti fabrike. 
Vietinėje spaudoje bendrovė 
paskelbė, kad 700 neproduk- 
cijos darbininkam pakelia 2

' BRIDALS
AT 

WHOLESALE PRICES 
DIRECT FROM 

MANUFACTURER TO YOU
A Complete line of the latest 
designs and fabries available. 

CUSTOM FITTED
NO CHARGE FOR ALTERATION 

Savings ranrre up to $80.00 
BY APPOINTMENT ONLY 

Wl 7-0216
Charming Bridal Gowns 

28 W. 3Sth Street llth Floor

Skirius — Iždininkas
Petrauskas ■— Finansai 

Sekretorius

LIETUVOS PRISIMiNIMAI 
321 Robinvvood Rd. 

WATERBURY, CONN. 
sekmad. — nuo 12:30 iki 2 vai. p. 

ved. Ant. Paliulis 
pran. Edv. Mefninkas 

WWCO — banga 1240-1000 kil.

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Pamėginkite užeiti pas 
mus ir būsite patenkinti.

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

Tel. LAfayette 3-1038

Važiuojant subway: CANARSIE Line — išlipti Lorimer stotyje, 
JAMAICA Line — Hewes stotyje. CROSSTOWN Line — Metro
politan St. — Lengva gauti vietą automobiliams pastatyti.

DIDF.LIS PASIRINKIMAS VUDINIV
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
M Spedsfial žemos kainos siunčiant audinius į nšsh*nį.
• Mos padidinome savo patal|>as. kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!



m

ruor
822 Union Avė.

REAL ESTATE

H. W. MALĖ

DR. A. GRIGAITIS MACHINE SHOP

1st Class only

B

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S UQUOR STORE

LIETUVIAI ŠIAURĖS KANADOJE

NEBŪK ŽILAS

SCHALLER&WEBER

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
DE 5-1154

WOGES MFG Co. AMC Nr. 163-11 
98th Street, Ozone Park, N. Y.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
pražomas skambinti:

GLenmore 5-7281

Stalo tenisas bus pravedamas 
garsioje Cobo Hali, Building D, 
401 Washington Blvd. (įėjimas 
į pastatą D iš Atwater St.). Ten
ka pastebėti, kad Cobo salė yra 
viena iš geriausių patalpų sta
lo tenisui visoje Amerikoje. 
Pereitais metais ten vyko Ame
rikos stalo teniso pirmenybės- 
Stalo tenisas vyks abi dienas, 
ir tvarkraštis bus praneštas vė
liau.

Bread. Spedalizing ta Weddtag 
Cakes. Let us serve you. 29-15 
Ditmars Blvd. Astoria, L. L 

RA 8-5612

RADI O VALANDA

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

Slidžių varžybose dalyvavo 
V. Grikis. 10 kilometrų varžy
bose atvažiavo ketvirtas, nes 
truputį pasivėlavo- 10 kilomet
rų padarė per 110.10.

Sniego batų lenktynėse pir
mą vietą 200 metrų bėgime 
mergaičių klasėje laimėjo Rū
telė Burbulevičiūtė. žuvavimo 
varžybose mergaičių klasėje pir
mą vietą laimėjo Nijolė Bur
bulevičiūtė — sugavo didžiausią

' Da rbtoi a ku i 
paremti aukojo

H. KavaliMiskas, Daltou, Eįt
8 doL Ps 4 doL: A

Norius, BrooHyn, O. Montvite, 
Woodham, A Battniktaas* 
Ataros, OM0.V- Jokūbaitis ,Cte- 
veland, S. irtHtfc Boston, Z- 
Sunkia, W«reester, J- Pronc
kus, Methuen* V.
WHate»th, .V Kazlauskas* Bfr 

i gtevood,CaHf •
Po 3.50 dol: S. Sandąnavi- 

čius, U. Sašs — Brooklya,J. 
Karaliūnas, Hamiiton, Kanada.

Po 3 doL: <r. S. Kerpė - Ž* 
dedas, Jamaica, J. Sirutis, 
Brooklyn, J- Paliulis, Waterbu- 
ry, T. Todonis, New Britain, 
J- Smiles, Norwood* Mass.

Po 2 doL: P- Seibienė, J. 
Strunevičius, Brooklyn, C. Se
nulis, A- Jaanskas — Flushing, 
V. Vaičiulis, Richm. Hill, B. Bal- 
savich, S. Grušas — Brockton, 
J. Verbyla, Boston, V. C. Ša
nsas, Worcester, E. Nawazels- 
ki, Hanover, W. Brazauskas, 
Norwood, B. Valkauskas, Pitts- 
burgh, P. Davidonis, Philadel- 
phia, J. B. galiūnas, Kingston, 
Pa, J. Baltrus, Du Bois, Pa- 
A J. Aleksis ir P- Povilaitie- 
nė, Waterbury, F. Janušonis, 
New Britain, B. Kondratas, 
Quaker Hill, Conn., A Brazai
tis, Wickliffe, Ohio, A Legis, 
So. Orange, N. J. C. Gabrė
nas, Millinoket, Me. Po 1,50 
doL V. Cesnavičius, V. Balsys 
Brooklyn, P. Gaigalas, Timmins, 
Kanada, E- Šeirys, Frankford, 
Kanada.

Nuoširdžiai dėkoja
Darbininko Administracija

64-09 Clintcn Avenue, Maspeth 75, N. Y. TeL TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms u pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

Vyrų vienetas, moterų vie
netas; vyrų dvejetas; moterų 
dvejetas; mišrus dvejetas.

Jaunių A kl. vienetas; jaunių 
B kl. vienetas; mergaičių A kL 
vienetas; mergaičių B kl. vie
netas.

Moterų komandinės varžybos-
Tiek plaukyme, tiek ir stalo

SaM vestuvėms, Ir kito 
kieme pramogoms. Be to, 
duodami polaidotuvinlal 
pietūs. Pirmos rūilea He

Kaip jau anksčiau skelbta, 
1962 metai skiriami prisimini
mui I-sios Lietuvių Tautinės 
Olimpijos, įvykusios 1938 Kau
ne. Ta proga visos 12-jų žaidy
nių varžybos bus pravedamos 
atitinkamoje dvasioje ir bus į- 
teikiami specialūs medaliai pir
mų 3 vietų laimėtojams viso
se rungtynėse, vyrų ir moterų 
klasėse. FASK-tas

Milling Machine Opers. Class 
Turret Lathe Opers.

Drill Press Opers.

Engine Lathe Opers.

JURGIS J. JOKŪBAITIS,
Manager

Didelis pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų 
blankai užpildomi.

ALBERT F. PETEBS - Petrauskas

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVB 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders spėriai price for, Weddįngs and Parties 

346 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stagg Ž-«29

ŠIAURĖS Lokio klubo nariai žiemos pirtyje.

tenise dalyvavimas yra atviras 
visiems Š. Amerikos lietuvių re
gistruotiems sportininkams

Jaunių ir mergaičių A kla
sei priklauso gimę 1944 ir jau
nesni. Jaunių ir mergaičių B 
klasei — gimusieji 1947 ir jau
nesni.

Plaukymo varžybos vyks šeš
tadienį, bal. 7, nuo 1 vai. iki 
6 vai. popiet St Clair Recrea- 
tion baseine, 4535 Fairvievv 
Avė. Sekmadienį plaukymo ne-

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 

103-55 LEFFEETS BLVD. KICHMGND HKLL* N* Y. 
Telefonas: VIrginia 3-3544

BRIDES TO BE
“The Proof te ta the Teste“ 

Order your Weddtag Čeke and 
Oookte Trays from —•

The LaGuB Pestry Shop 
The flnest ta Italian baked pro-

Class

Class

Italian - American PASTRY SHOP 
Cakes for all Occasions: Wedding 
Cakes, Birthday Cakes, Ice Cream 
Cakes. Decorative Cookie Trays, 
Italian minature pastries, Telephone 
orders welcome. 520 Metropolitan 
B’klyn, EV 4-2631 • 7017 Ft. Ha- 
milton Parkway BiUy TE 6-1847.

Dr. Jacobey mano, kad šir
dis daugely atvejų pati sau ga
li pagelbėti. Savo teoriją jis

TO —JMjTį' .''
YOURAD 

CANCCL Ct CHANGE 
cmlo *mi

A&B 
A4B
A A B

sikimšusią arteriją išsivystė 
tinklas smulkių indelių ir pra
dėjo aptarnauti krauju atakos 
paliestą širdies sritį. Dr. Jaco
bey sugalvojo pompą, kuri pa
deda atakos paliestai širdžiai 
plakti ir tuo būdu sudaro ge
ras sąlygas išvystyti širdies 
kraujotakoje pagelbinius in
dus. Dr. Jacobey darė bandy
mus su šunimis- Jis dirbtinai 
šunims iššaukė širdies prie
puolius. Penki iš šešių bando
mųjų šunų pastipo. Tada pa
ėmė kitus šešis šunis, iššaukė

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobiliu baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nw> 
9 iki 9 vai Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Av% Woodhaven 21, N. Y. TeL VI7-4477 

j~ui_i*u-u---l-.----i-i-i--.-j- 1 * * —-Į

Timmins miestas yra apie 400 
mylių į šiaurę nuo Toronto, 
Ir čia gyvena būrelis lietuvių, 
kurie pasižymi žiemos sporte. 
Minint Timmins miesto 50 me
tų sukaktį, dalyvavo žiemos 
sportininkai iš įvairių apylin
kės miestų. Buvo trijų dienų žuvį, 
varžybos. Pirmą kartą Timmins mies

te vasario 16 plevėsavo lietu
viška vėliava, vasario 17 buvo 
lietuviški šokiai, o vasario 18 
d. 12 dienos per CCFL radiją 
buvo lietuviškas pusvalandis-

Lietuviškų produktų:
DUONOS. SŪRIŲ DEŠRŲ. SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO

Patvirtindami ankstyvesniuiD- 
sius savo pranešimus, skelbiu 
me, kad 12-jų S. Amerikos lie
tuvių. sportinių žaidynių plau
kymo ir individualinės stalo te
niso varžybos įvyks balandžio 
7-8 d. Detroite.

FASKo pavedimu varžybas 
rengia Detroito LSK Kovas.

Plaukymo varžybų programa:
Vyrams: 100 jd. laisvu sti

lium; 400 jd- laisvu st.; 100 
jd. krūtine; 100 jd. nugara; 100 
jd- peteliške.

Moterims: 50 jd. laisvu sti
lium; 100 jd- laisvu st.; 50 jd. 
krūtine; 50 jd. nugara.

Jauniams A kl.; 100 jd. lais
vu st-; 200 jd. laisvu st.; 100 
jd. krūtine; 50 jd. nugara; 50 
jd- peteliške.

Jauniams B kl.: 50 jd. lais
vu st; 100 jd. laisvu st; 50 
jd. krūtine; 50 jd- nugara.

Mergaitėms A kl.: kaip ir 
moterims.

Mergaitėms B kL: 50 jd. lais
vu stilium; 50 jd. krūtine; 50 
jd. nugara.

Stalo teniso varžyby progra-

"Florai Herb“ yra nuo- 
stata priemonė plaukų 

Vrfl priežiūrai ir natūraliai 
spalvai atstatyti. Be da

žų ir chemikalų atstatoma natūrali 
plaukų spalva, ižnyksta galvos odos

Pastaruosius keliasdešimt me
tų mokslininkai darė pastangų 
surasti tikrą pagalbą širdies 
priepuolio atveju, kai užsikem
ša koronariniai širdies kraujo 
indai- - {

Neseniai Harvardo gydytojas 
dr. J. A Jacobey sugalvojo ori
ginalų būdą pagelbėti prie šir
dies atakos.

Registracija šioms varžyboms 
turi būti atlikta iki liovo 29 d. 
šiuo adresu: V- Simutis, 12373 
Cherrylawn, Detroit 4, Mich. 
(Telefonas 834-7571).

Smulkesnės informacijos bei 
varžybų taisyklės yra išsiunti
nėtos visiems sporto vienetams- 
Registracija vykdoma per spor
to klubus. Klubams nepriklau
są sportininkai, kurie nori da
lyvauti, kreipiasi registracijos 
adresu.

SUNNYWOOD KOMES 
NEW 2 FAMILY PLŪS

See Medei House 
49th Street at 47th Avė.

2 Blocks to IRT, Bliss St. Station 
EX 2-9616; Evenings — ES 2-8365

During Lent, for your FRESH DE- 
LISCIOUS FISH, try us for ųuality 
and convince yourself. The taste 
telis the whole story.
TERMINAI. 8EA FOOD MARKET 
Opp. Macy’s — 89-53 - 165th Street, 
Jamaica, L. L — JAtnaica 6-9399.

Fresh Fteh Received Daily

40 East 26th Street, New York City, N. Y. 
TeL MU 3-2928

GERI PIKTOS IR VAKARIENE — JAUKUS BARAS

MARLE BEST HOME
Bute A George Srhnarirrbeck — 
Ovnere and Directora. — “Happy 
B»ve» for Sunaet Yčam.” Where 
the egeA handicapgod onjoy 24 
hour careu eoMfeęL BkaaaaM atmo- ąptere. -Buectal Žota. Dtatag room.

pas juos širdies ataką, bet da
bar jis sujungė kraujotaką su 
specialia pompa, kuri pavada
vo širdį jos poilsio metu, gi 
širdžiai pačiai veikiant — su
sitraukiant, pompa neveikia. 
Po kelių valandų, pompai vei
kiant, penki iš šešių šunų liko 
gyvi.

Dr. Jacobey sako, kad pom
pa palengvina širdies darbą, ka
da širdis buvo kritiškai susir
gusi- Pompa padėjo varyti 

. . krauja per širdies indus.
a^0, P°nurtm‘a* Dr-~ Jacobey pradėjo daryti 

skroĄma. rodo jog žmon« tu- ž;nonerais.
reio širdies ataką, ir aplink už- ... . .. . , .J f džioje si metodą pavartojo pen

kiems ligoniams, kurie buvo 
gavę sunkų širdies priepuolį 
ir buvo beviltiškoje padėtyje. 
Rezultatai buvo teigiami. Pa
cientas, gavęs širdies priepuo
li, tuoj turi būti sujungtas su 
pompa. Dr. Jacobey sako, kad 
šis metodas turi gerų vilčių 
žmones išgelbėti nuo mirties 
širdies priepuolio atveju.

Company Benefits
55 Hrs -f- Weekly Days or Nights

Convenient location by bus, car or 
IND Nr. A. — Rockaway Blvd. 
Station, walk two blocks.

Apply in Person Only 
7:30 A.M. - 6 P.M.

Augščiausios kokybės produktai
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

niežėjimas. Plaukai tampa gražiai 
žibantys, minkšti, sveiki ir lengvai 
šukuojami. Neatrodo dažyti. At
siųskite 33.00 už didelę 8 oz. bonkų. 
Kanadoje 34-00. Garantuojame, bū
site patenkinti. — TROPICANA, 
DepL A; P.O. Box 305, Clinton, Ind.


