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Broliai ir sesės lietuviai!

VASARIO Į6-JI

laukia mūsų artimųjų, liku
sių krašte.

Mes žinom, kas yra paskan
dinęs ašarų klanuose mūsų 
Tėvynę ir į neišpasakytą var-

sirašė peticiją 1 milijonas žmo
nių. 1916 m. pavasarį Tary
ba pasiuntė delegaciją į Lietu
vą, kai ten buvo vokiečių oku
pacija, padėties ištirti ( kun.

Visus Amerikos lietuvius į 
kupetą
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ay , <uvos laisvei atgauti pirmojo

_ pasaulinio karo metu, iki 1918
—— metais buvo paskelbta ir apgm-

darni tuos žinomus ir nežino
mus veikėjus, aukotojus, ko- 

_ ycnr> votojus, primenam svarbiuo- 
-.ąsjsą sius tos veiklos faktus, parink- 
** darni juos iš Kazft) Pakšto, tuo 

• . metu buvusio Tautos • Fondo

Didi ir reikšminga yra mū
sų (autos gyvenime Vasario 
16-toji. Tą* dieną prieš 35 me
tus Valstybės Taryba, išreikš
dama visos mūsų tautos gi
liausius troškimus, paskelbė 
Laisvos Nepriklausomos Lie
tuvos Valstybės atkūrimą.

Minėdami šią kiekvieno lie
tuvio širdžiai brangią dieną, 
mes, dėja negalime švęsti mū
sų tautos šventės savojoj Tė
vynėj, džiaugtis atgauta lais
ve, gėrėtis pasiekta pažanga 
ir ryžtis naujiems žygiams ir 
laimėjimams.

Prieš mūsų valią išblaškyti 
po visus pasaulio kraštus, mes 
tokią dieną nejučiomis savo 
mintimis skriejame į Tėvų že
mę. Tačiau, kur anksčiau bu
vom pratę minėti tautos iš
kilmes, — tuščios ir išniekin
tos visiems mums brangios 
vietovės.

Ten ne mūsų vėliavos ple
vėsuoja, o priešo raudonosios 
kabo, tartum būtų pašauktos 
savo spalva liudyti, kiek čia 
liejasi nekalto geriausių mūsų 
dukrų ir sūnų kraujo. Ne 
Laisvės Varpas ten aidi, o tik 
žvanga naujos Sunkios vergo
vės pančiai. Ne Lietuvos him
no žodžiai su džiaugsmu ver
žiasi iš tūkstančių krūtinių, o, 
duslios raudos ir aimanos - 
plinta iš, skriaudžiamos šalies.

Priespaudos kūju ir giltinės 
piautuvu ^ženklintas šiandie- 
innis Lietuvos gyvenimas, 
širdis kiekvienam mūsų su
dreba, kas yra ištikę ir kas

nome, kad tik okupantų ver
govei žlugus atsivers kelias į 
laisvą gyvenimą. Nejučiomis 
šimtais ir tūkstančiais lūpų 
imame kartoti Tėvų žemės iš
laisvinimo priesaiką, šią vi
siems mums brangią dieną 
minėdami, mes ryžtamės bur
ti visas jėgas Tėvyiiei išlais
vinti, o ypač diegti Tėvynės 
meilę priaugančioms kartoms 
auginant jų t pasiryžimą, kad 
ir savo gyvybės nebūtų pasi
gailėta, jeigu Tėvynės išvada
vimas to pareikalautų.

žinokime, kad ne tik mūsų 
laisvinimo veiksniai, bet kiek
vienas iš mūsų esame išlais
vinimo kovos dalyviai. Kiek
viename krašte, kad ir kur be
būtume atsidūrę, turim pla
čią darbo dirvą ir didelę atsa
komybę už Lietuvos likimą. 
Kiekvieno mūsų uždavinys 
laimėti to krašto viešąją opi
niją, politinę vadovybę, spau
dą Lietuvos išlaisvinimo rei
kalui.

Pirmiesiems emigraciniams 
vargams einant į galą, mūsų 
tautinės Bendruomenės yra 
tie šaltiniai, kurie yra pašauk
ti gaivinti Tėvynės meilės ir 
skleisti lietuviškosios šilumos 
svetur atsidūrus. Spieskimės 
tad visi apie juos, stiprinkime, 
kad mūsus Bendruomenės iš
saugotų lietuvybės dvasią ir

nuolat gaivintų mūsų pasiry
žimus.

Vardan Lietuvos lietuvis lie
tuvyje ryžtamės matyti savo 
brolį, bendros kovos dalyvį. 
Visur, ir privačiuose, ir vie- 
šuošfe santykiuose, ieškome, 

- kas mus jungia, ir vengiame 
viso, kas mus skiria.

Mes žinome,' kad mūsų bro
liai. Tėvynėje visas savo viltis 
yra sudėję į mus. Jų rankos 
ir kojos yra sukaustytos, o lū
pos surakintos.

Daugiau negu kada nors, 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms vadovaujant, ryškėja 

Karo muzėjans sodelis Kaune, šiam bokšte kabo Amerikos lietuvių 
dovanotas Laisvės Varpas.

Nuotr. V. Maželio

toriaus Šveicarijoje, atsimini
mų, paskelbtų “Amerikoą Lie
tuvių Katalikų Darbuose” 
(307-17 p.).

Amerikbs Ketaviai aukoja 
.......ųetuvai *.

1914 m. rūgs. 21-22 d. Chi- 
cagoje įvyko katalikų organi
zacijų “Lietuvių Politiškas Sei
mas”; dalyvavo 300 atstovų; 
iš Europos buvo Dr. Gabrys ir 
kun. M. Gustaitis. Seimas įs- 

tvirtas laisvojo pasaulio pasi
ryžimas baigti su visomis nuo
laidomis bolševikams ir su
duoti mirtini smūgi Maskvos 
imperialistinėms užmačioms. 
Su mumis yra visas laisvasis 
pasaulis. Kad Lietuvos išlais
vinimo valanda priartėtų — 
ryžkimės, vienykimės, stiprin
kime savo veiklą ir laimėki
me.

Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi.

M. Krupavičius, 
VLIKo Pirmininkas 
K. Zaikauskas,

Vykd. Tarybos Pirmiinnkas

Tarybą (Amerikos Lietuvių 
Tarybą). Taryba 1915 m. ba
landžio 20 iAeido peticiją, rei
kalaudama sujungti visą Lie- 

teigė “Tautos Fondą*’. Fondas • tuvą su Vilnium, Klaipėda, Tr
aukų surinkdavo kas metai , že, Gumbine, Karaliaučium. Pa- 
daugiau. Didžiausias aukingu- 
mas buvo 1918 m. Paprasti

mis. Nuo 1914 iki 1922 Fondas 
sufinko 590.136.91 doL Aukos 
pl&ukė dar dvejus metus ir pa
siekė. iki 700.000.

Tai buvo didžiausia auka, su
kelta daugiausia jaunų veikė
jų ir sudėta lietuvių katalikų 
— darbininkų, kunigų, negau
sių inteligentų.

Išaugo nepriklausomybės rei
kalavimai

Karo pradžioje Amerikos lie
tuviai savo politiniuose susi
rinkimuose kalbėjo apie auto
nomiją Lietuvai Liberalinė 
grupė, tautininkų pirmatakai, 
net ir savo fondą pirmiausia 
pavadino' “Autonomijos Fon
du”. Katalikai formaliai persi
orientavo 1915 m/Tautos Fon
do seime Scrantone. Ten įrašė 
įstatuose, kad aukos renka
mos “Lietuvai išgauti politiš
ką neprigulmybę”.

1914 m. lapkričio 9-10 kata
likų organizacijų atstovai Pitts- 
burge sudarė 7 narių Tautos

1916 m. lapkričio 1 d. gavo 
iš prea^ento Vilsono “lietuvių 
dieną” nukentėjusiai Lietuvai 
aukų rinkti.

1917 sausio 10-11 Pittsbur-
ge Tarybasukvietė 33 katalikų vų, projektas buvo palaidot ir. 
veikėjus; šita konferencija pa
reikalavo Lietuvai nepriklauso-

bą buvo norėta įtraukti ii*kitų 
grupių atstovus. Katalikai bu
vo nusistatę Tarybą sudaryti 
iš didžiųjų organizacijų atsto
vų — po vieną nuo 1000-5000 
narių; didesnės per 5000 turėjo 
siųsti du atstovus. Liberalai 
(tautininkai) ir socialistai ne
sutiko, nes jie būtų buvę ma
žumoje, ir reikalavo po lygiai 
atstovų nuo visų trijų srovių. 
1918 m. katalikams pasisekė 
susitarti su liberalais ir sušauk
ti sausio 13 New Yorke “Didį
jį Lietuvių -Seimą”. Jame daly
vavo viso 13^0 atstovų — 900 
katalikų ir liberalų (tauti
ninkų).

Per Washingtoną .
Nesitenkino Taryba tik mi

nėta peticija su milijonu para
šų ir kitais pasiunčiamais raš- 
tais. 1918 m. Washingtone ne
toli Baltųjų Rūmų jau veikė 
Tarybos informacijos biuras. 
Jame labai svarbus veikėjas 
buvo adv. B. Mastauskas, kuris 
savo didelėmis -pažintimis su 
amerikiečiais plėtė reikalingą 
propagandą. Jis išgavo audien
ciją Tarybai pas prezidentą 
Wilsoną 1918'm. gegužės 3 d. 
Wilsonas pažadėjo Lietuvos 
reikalui ištirti sudaryti profe
sorių komisiją. Komisijos pir- 
min. buvo paskirtas Harvar
do universiteto profesorius Dr. 
F. A. Golder, kurio nuomone 
dėl Lietuvos sienų, rytuose bu
vo labai originali ir imta pa
grindu tolesniems samprotavi
mams.

1918 m. rugsėjo 27-29 d. Vy
čių Seimas priėmė rezoliuciją 

organizuoti atskirus lietuvių le- 
gijonus iš Amerikos lietuvėj 
karių. Tik Amerikos vyriau
sybė nesutiko tokių karių iš
skirti į atskirus d linius.

Bendros valdžios ieškant
1918 m. rugsėjo pradžioje 

Taryba pasiuntė į Šveicariją 
savo misiją (adv. B. Mc.staus- 
ką, kun. J. Dobužį ir K. Pakš
tą). Lausannoje, Berne misiją 
tarėsi su Lietuvos Tarybos na
riais, atvykusiais iš Vilniaus. 
Amerikiečiai siūlė sudary i 
bendrą tarybą iš 12 ar daugiau 
Iš Lietuvos neats untus atstj-

Norėta paskui sujungti Lietu
vių tautinę tarybą Šveicarijoj 
su Amerikos lietuvių taryb', 
bet po nesusipratimų patys a- 
merikiečiai pasitraukė.

1918 m. spalių mėn. į Šveica
riją . atvykusiam prof. Volde
marui Tarybos misija įteikė

Lietuvą, prieš karalių Urachu.
Kaip tik tuo metu Lietuvoje 

susidarė vyriausybė; prieš ją 
nusilenkė visame pasaulyje iš
siblaškiusių lietuvių emigran
tų komitetai, kurie labai daug 
padėjo Lietuvai atsikurti.

Br.

'(Atkelta iš 1 psl.)
galis Dievas neapleis mūsų ir 
dabarties varguose. Juk jis 
mato visas tas kančias mūsų 
Tėvynėje, jis girdi visas aima
nas kalėjimuose ir prievartos 
darbų lageriuose kenčiančių 
lietuvių, jis kenčia su kenčian
čia Lietuva. Jis mato taip pat 
ir tremtinių vargus ir skurdą 
ir visas jų pastangas išlaikyti 
savo meilę Tėvynei ir Tikėji
mui Jis laimina visus gerus 
sumanymus ir džiaugiasi išti
kimybe. Jis tat išklausys gal 
ir greitai mūsų karštų maldų: 
“Neapleisk, Aukščiausias, mū
sų ir brangios Tėvynės,

Maloningas ir galingas per 
visas gadynes!”

Juozapas Skvireckas, 
Kauno Arkivyskupas 

„ Metropolitas 

Austrijos Tirolis, 
Zams, 1953. I. 20.

VILNIAUS pirkliai dovanojo 
karaliui baltą žirgą, grei

čiausią iš visų žirgų. Uždėję 
ant jo gražaus kaklo gėlių vai
niką, su muzikantais, įvedė jį 
pro miesto vartus. Jo baltu
mas nuplieskė langus, o jo 
prunkštimas pravėrę visų lū
pas džiaugsmui. Rūmų kieme 
delnais plojo bajorai ir svečiai, 
o karalius liepė net seniausio 
vyno atnešt, — taip jam pati
ko baltasis žirgas. Atsidėko-

- damas jis davė raštą pirkliams, 
kad jie galt keliauti į tolimus 
kraštus ir jo vardu pirkti mei- 
ronėlių, sidabro ir aukso, di
džiausius gelumbių rietimus 
ir juos gabenti į Vilnių.

Sužvengė žirgas ant viso ka
raliaus dvaro, pamuistė galvą 
ir kasė kojom žemę, lyg norė
damas kažkur ištrūkti. Stip
riais dūžiais daužėsi jo širdis! 
Visi žiūrėjo į jį, džiaugėsi jo 
karčiais, lyg pusnim, ir galvo
jo: tai neš jis šimtą mylių ...

Karalius liepė dvaro kal
viam užkurti visas ugnis ir nu
kaldinti geriausiam žirgui ge
riausias pasagas. Tris dienas ir 
tris naktis dundėjo visi kalvių 
priekalai. Gizeliai užgulę pū
tė gumples, pylė anglį ir dau
žė kūjais, kol nukalė dideles 
aukso pasagas^

Suėjo visas dvaras pažiūrė
ti!* kaip kaustys baltąjį žirgą. 
Pats didysis maršalka laikė jo 
koją ir pats geriausias kalvis 
su auksinėm vinim kalė pasa
gas. Šypsojosi karalius, o žo

lėje vartėsi juokdariai ir 
krykštė:

— Karalius auksu, jodinės!
Kai pakaustė baltąjį žirgą, 

bokšte supūtė trimitai, ir ka
ralius išjojo į miestą. Per aikš
tes, per tiltus ir gatves jis jo
jo. iš balno sveikindamas vi
sus. Muzikantai grojo, varpai 
skambėjo, o žirgas aukštai kė
lė kojas, kad visi matytų: ko
kios storos aukso pasagos.

— Tai nuneš karalių per vi
sa mūsų žemę! — kalbėjo 
žmonės.

Vos karalius pastatė žirgą 
tvarte ant ąžuolinių grindų, 
kaip atskubėjo pasiuntiniai ir 
pranešė, kad tolimuose rytuo
se kazokai ir totoriai grūmoja 
mūsų karaliui.

Nusijuokė karalius ir tarė.
— Tegu nusiramina, mano 

vienas žirgas išsklaidys jų pul
kus.

Kitą dieną pasiuntiniai vėl 
klupo prieš karalių ir kalbė
jo: priešas rykiųoja savo pui
kus ir taikstosi pulti jo žemes. 
Perpyko valdovas ir liepė tuoj 
pat atvesti baltąjį žirgą. Jis 
jos ir pasakys priešams, kad 
jie paliktų kalavijus, makštyse 
ir grįžtų prie savo bandų!

Vos karalius užsėdo ant bal
tojo žirgo, kaip, jis sužvengė 
gailiai, atmetė galvą ir, vos 
keldamas kojas, išėjo iš rūmų 
kiemo Miesto vartuose, pama
tęs laukų begalybes, šoko pies
tu, lyg norėdamas skristi, bet 
kojos nusviro žemėn. K*ra-

BALTOJO ŽIRGO PASAGA
liūs spaudė pentinus, draskė 
šonus, bet žirgas trypė vieto
je ir žvengė.

Grįžo karalius ir sušaukė 
visa dvarą, kad patikrintų, ar 
žirgas gerai pakaustytas. Suė
ję maršalkos ir didikai tik nu
lenkė galvas, — jie džiaugėsi 
kalvių darbu. Vėl karalius li
po ant žirgo, bet jis tik muis
tė galvą ir nejudėjo. .

Tada liepė karalius per
ka ustyti žirgą. Vėl užsižiebė 
visos kalvės ir geriausiam žir
gui nukalė sidabro pasagas. 
Kai kaustė jį, juokdariai šoko 
sode ir Raibėjo karaliui:

— Tai nuslys sidabras, tai 
lengvai sutruks ...

Valdovas sėdosi į balną, ir, 
vos spūstelėjus pentinus, žir
gas tuojau stojos piestu ir iš
lėkė iš kiemo. Skriste perskri
do miešto gatves ir pasileido į 
laukų platumas. Bet dar nepri
jojo girios, kaip trūko pirmo
ji pasaga; dar nelenkė upės 
vingio, kaip lūžo antroji; dar 
neperkopė pirmo- kalno, kaip 
trečioji nuskambėjo į žoles, o 
prie ežero krito pgskutinioji ir 
nuskendo Žirgas sustojo vie
toje ir nuleido galvą. Karalius 
grįžo pėsčias į dvarą, vesda
masis žirgą už kamanų.

Sukilo visas miestas, susi
rinko prie turtuolių pirklių ir 
grasino: koks jų žirgas, kad

PAULIUS JURKUS

nepakelia aukso pasagų it nu- 
svaido sidabrą. Jis neteka 
valdovui, reikia jį atiduoti vil
kam.

Vilniaus pirkliai sėdėjo tarp 
kvepiančių .meifonėlių, storų 
gelumbės rietimų, lingavo gal
vas ir kalbėjo:

— Mes nežinom, kaip jį rei
kia laikyti ir kaip pakaustyti; 
mes žinome, kad jis greitesnis 
už vėją žemėje. Jo kraujas ne
ramus, jo karčiai liepsnos, jo 

... širdis ugnis.
Tada karalius išsiuntė pa

siuntinius į visą kraštą, gal 
atsiras, kas pakaustytų jo 
greičiausią žirgą.

Iš didelės girios tankumos 
atsišaukė žmogus į karaliaus 
balsą. Atėjo jis į dvarą pats 
sužydęs lyg giria ir nešdamas 
sakų kvapą. Jis nusilenkė ka
raliui ir tarė:

— Galiu aš žirgą pakausty
ti.

Karalius liepė atidaryti vi
sus sandėlius ir išnešti visus 
metalus, bet senis pasiėmė tik 
surūdijusią geležį. Iš tyrų 
versmių atsinešė vandens, įdė
jo miško žolių ir tik tada su
kūrė ugnį. Jis kalė pasagas, 
lankstė jas ir metę į šaltinio 
vandenį. Jos buvo juodos ir 

ne dailios, — ir šaipės dvaro 
kalviai: tai ne karaliaus žirgui. 
Pats senis kaustė žirgą, giliai 
susikaupęs, o juokdariai pri
gludę gulėjo žolėje ir kalbėjo:

— Jos kaip plieno kalavijai 
kris į žemę.

Karalius sėdosi į balną, ir 
žirgas išlėkė. Dar nespėjo su
sirinkti jo .palyda, kaip raite
lis pradingo iš jų akių. Keliais 
šuoliais perlėkė miestą ir pasi
leido laukais. Jis lėkė taip 
greit, kad. vėjas nesiekė jo 
karčių, upės nepagavo skais
taus baltumo. Krūmai - trau
kėsi iš kelio ir šnareno: kara
liaus kalavijas piktesniš ž per
kūnus. Kalnai ir miškai dun
dėdami dainavo: mūsų kara
lius joja!

Toli toli, kur teka - upės 
drumstos, priešo pulkai jau 
trypė karaliaus žemę. Staiga 
sušuko jų vyriausias, kad kaž
kas atidunda. Dar nespėjo jie 
apsižvalgyti, kaip prieš juos 
išaugo raitelis. Žirgas stojo ant 
dviejų kojų ir’ taip garsiai su
žvengė, kad plyšo palapinių 
drobės, iškrito šaudyklės iš 
rankų ir sutrūko būgnai. Visi 
puolė prieš karalių, daužė gal
va žemę, o jų vyresnysis kal
bėjo:

— Pasiimk mano visas že
mes, kaip dovaną tavo karū
nai, nes mūsų žirgai lenkė 
paukštį, o tavo lenkia vėjus;

L.

mūsų žirgų baltumas temdė 
sniegą, o tavojo skaistumas 
temdo saulę ir mėnulį.

Karalius pasiėmė vyresniojo 
kalaviją ir jo skydą ir visiems 
liepė eiti prie savo 'bandų ir 
dirvų, o pats grįžo į Vilnių. 
Sugrįžus dar saulės laikrodžiai 
rodė tą pačią valandą, kai jis 
išjojo, dar jo palyda rykiavo- 
si žygiui. Iš kalavijo ir skydo 
suprato didis dvaras, kur buvo 
jų karalius, ir liepė skambinti 
visais varpais. Pats rūmų mar
šalka vedė žirgą per miestą, 
nešė kardą ir skydą. Žirgas ėjo 
ramus tarp žmonių triukšmo, 
ir niekas nematė, kokios jo pa
sagėlės.

Didis garsas ėjo per visą že
mę apie baltąjį žirgą Vilniaus 
dvare. Svetimų žemių valdovai 
keliavo jo pažiūrėti ir paviešė
ti pas mūsų karalių, jojo rite
riai ir dainiai. Jie sudėjo gies
mes apie baltojo žirgo greitu
mą ir karaliaus narsą. Visas 
Vilniaus miestas dainavo va
karais, sustojęs ant kalvų prie 
spindinčių upių. Į jų giesmes 
atsiliepė švelnus pušynų oši
mas.

Karalius jodinėjo po savo 
žemę. Visur buvo tvarka ir 
didelė ramybė, nes niekas nie
kada nežinojo, kada baltas rai
telis sustos prieš pilį, ir vidun 
įeis .pats valdovas. Paryčiais 
jo žirgas gėrė Baltijos jūroje, 
o vakare mynė koją į Juodųjų 
marių "pakrantes. — ir žirgas 
neturėjo nė lašo prakaito, — 
toks jis buvo greitas ir. stip
rus.

Bet metai ėjo, ir baltojo žir
go pasagos susidėvėjo. Kai 
buvo plonytės, kaip skiedra, 
dar žirgas skriejo į rytus ir 
vakarus A Kai jos pasidarė lyg 
popierius, dar žirgas skubėjo, 
nors vėjų ir nebelenkė. Vieną 
kartą pasagos visiškai sudilo, 
ir žirgas sustojo prie pat Vil
niaus miesto.

Karalius vėl sušaukė žmo
nes ir teiravosi, kas galėtų pa
kaustyti jo žirgą. Bet niekas 
neišėjo iš minios ir niekas ne
žinojo, kur dingo anas senis, ar 
jis mirė, ar išsikėlė į tankes
nes girias, kui^nesiekia žmo
gus. Tada dvaro kalviai surie- . 
tė geležines pasagas, bet jos 
dilo kas dieną. Žirgas gailiai 
žvengė ir žiūrėjo į girią. Su
prato karalius, pats išvedė už 
miesto vartų ir tarė:

— Tavo gyslose buvo vėjas, 
o tavo širdyje visa mūsų žemė. 
Eik pas juos.

Ir žirgas nuėjo į vėją, į miš
kų tankumynus ir niekada 
daugiau- nebesirodė žmonėms.

Ilgai liūdėjo visas dvarai 
baltojo žirgo. Karalius liepė 
išdrožti savo skyde, išpiešti sa
lėse ir piniguose šalia savo pa
veikslo liepė išmušti baltąjį 
žirgą.

Jis lėkė ten neramus, nešė 
ant savo pečių karalių su iš
keltu kalaviju. Jis lėkė, 
kaip anais laikais; jis skubėjo 
ir į kitas žemes, į platų pasau
lį. Ir visi žinojo, kad Lietuva 
turėjo patį eikliausi žirgą ir 
kad didis yra jos karalius.
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• MOŠŲ AKTORIAI SCENOJ!

NAIMOVŽS “BAKSININKO" KONCERTE

mieriaus vaivadą — E. Liogys; 
Joną Straš, lenkų riterį — E. 
J uzumas; Rumbaudą, Lietuvos 
didžiūną

buvo lietuviškų
Koncertu

galaite (Philadelphija). Savo 
kūrybos skaitė stud. Jurgelai- 
tytė (Bostonas), Antanas Su
žiedėlis (Bostonas), humoris
tiniais eilėraščiais sukėlęs pu-

kliūtis, pavyko susiburti į drau
goves, o jose kilo noras suor
ganizuoti ir didesnio masto stu-
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Rašyt Gliaudą studentų vakare
CLEVELAND, OHIO.

/ Lietuvių Studentų Sąjungos 
skyriaus vakaras vasario 8 d. 
lietuvių salėj atsilankiusiai 
publikai pateikė net kelias stai
gmenas. Pirmoji buvo rašyto
jo Jurgio Gliaudos, ‘ premijuo
tų romanų “Namai ant smėiio” 
ir “Orą pro nobis” autoriaus, 
pasirodymas Clevelando lietu
vių visuomenei. Rašytojas, sky
riaus pirm. Pr. Jogos pristaty
tas, pradžioj paskaitė dar nie
kur nespausdintą novelę “šven
tės vakarą”. Deja, dėl techni
nių kliūčių (garsintuvas pras
tai perdavė salei balsą) nevis
kas pasiekė klausytojų ausis. 
Romano “Orą pro nobis” iš
trauka, vaizduojanti n pasau
linio karo pradžią Kaune, paša
linus trūkumus, galėjo būti 
klausoma normaliai ir klausy
tojų buvo sekama su susidomė
jimu. Porą autoriaus eilėraš
čių paskaitė stud. Bajoraitytė. 
Apskritai rašytojo Gliaudcs 
kūrybinį pasirodymą Clevelan
do publika priėmė šiltai — ne
sigailėjo gausių katučių, o ren
gėjai dar įteikė ir gėlių puokš
tę. Sveikintina mūsų studentų 
iniciatyva parodyti visuomenei 
lietuvių kūrybos žmones.

Antra staigmena — visai 
naujas dalykas ne tik šiame 
vakare, bet ir apskritai Cleve- 
lande — buvo Alg. Bielskaus 
(Ugi šiol daugiau težinomo tik 
kaip sportininko!) parengtas 
studenčių trio, kurį sudaro R. 
Malcanaitė, N. Bartuškaitė ir 
Ir. Žilinskaitė. Muzikalūs bal
sai, įdomi modeni interpretaci-

• /

RYTINES AMERIKOS STUDENTŲ -SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE

Lietuviškoji studentija, pa
tekusi svetimos kultūros bei 
skirtingo vertybių supratimo . 
sūkurin, ryškiai pajuto tarpu
savio bendravimo reikalą. Nu-

ja, įvairi programa — iš karto 
publikai užimponavo. Pasiekus 
reikiamo techninio tobulumo, 
šis trio galės būti savito veido 
įdomus dainos vienetas. Dai
nininkėms ir jų Vadovui linki
me ištvermės ir pasisekimo.

Solo dainavo N. AukštuoEe- 
nė. Sekdami jos daromą pa-

šlavimams įvykus ChicagO je, 
rytinio Amerikos ' pakraščio 
studentija' ryžosi -susieiti ar
čiau savų vietovių. . New Yor
ko studentų skyriaus iniciaty
va, vasario mėn. 7-8 d. čia ir 
suvažiavo veik visų N. Angli- _ 
jos lietuviškų kolonijų studen
tai ir .nęt keliolika pasiryžėlių 
iŠ Chicagos bei Clevelando. Di
desni būriai studentų buvo iš ] 
Bostono, Brocktono, Hartfor
do, Philadelphijcs, Worceste- 
rio. Buvo taip pat atstovų iš 
Baltimorės, Stamfordo ir net 
Urbanos universiteto.

Susirinkus Angelų Karaie- 
nės parap. salėje, Brooklyne, 
vasario mėn. 7 d. 10 vai. ryte, 
suvažiavimas buvo atidarytas 
New Yorko studentų draugo
vės pirm. Romo Kezio žodžiu, 
kvietusiu visus produktinįjai 
išnaudoti tas kelias trumpas 
susiartinimo dienas. Suvažia
vimui vesti buvo išrinktar’pre- 
zidiumas, kurį sudarėm Anta
nas Sužiedėlis ir Aloyzas Pet
rikas — pirmininkai, Giedrė 
Zauniūtė ir Dalia Devenytė — 
sekretorės. Rezoliucijų komi
siją nudarė Liūtas Grinius, Ro
mualdas Kezys ir Kęstutis 
Kudžma.

Suvažiavimo darbo progra
ma pradėta SSA pirmininko 
Vytauto Kavolio paskaita “Lie
tuvis studentas lietuviškoje ir 
amerikietiškoje bendruomenė
je”. Tema plati ir lietusi aktu-

. alius musų studentijos rūpės- suvažiavimo prpga surengtas
♦ prelegento nebuvo išvys

tyta taip, kaip laukta, suvažia
vusiųjų tarpe sukėlė karštas 
diskusijas. Visų pritarimo su
laukė prelegento raginimas rū
pintis telkti savą šelpimo fon
dą ir paremti taip pat humani- (New Yorkas) ir Audronė Gai- 
tarinius mokslus studijuojan
tį jaunimą, nes Lietuvai atsta
tyti ir jis bus labai reikalingas.
* V. Kavolio koreferentas, 
New Yorkietis studentas Vy
tautas Vygantas, jau kiek ar- blikoje juoko, ir Kostas Os- 
čiau ir konkrečiau palietė stu
dentų uždavinius amerikietis- sirodęs su originaliu, impresio- 
koje bendruomenėje, svarbiau
siu šūkiu pabrėždamas “švies
tis ir šviesti” bei iškeldamas de muziką studijuojanti Nijo- 
politinį mūsų studentų misijos 
pobūdį — vesti antikomunisti
nę akciją amerikietiškųjų ko
legų tarpe, kilusiose diskusi-

jose išryškėjo lietuviškųjų ver
tybių ieškojimas, savojo tautiš
kumo branginimas. Diskusijo
se ypač aktyviai dalyvavo Ro
žė Šomkaitė, Arvydas Barzdu- 
kas, Liūtas Grinius, Kostas 
Ostrauskas ir kt.

LLR atstovas Dr. A. Trima
kas padarė , išsamų pranešimą 
apie Laisvosios Europos stu
dentams teikiamas stipendijas, 
duodamas nemažai vilties su
laukti dar daugiau paramos, 
taip pat priimdamas dėmesin 
stud. V. Kavolio iškeltą huma
nitarų rėmimą.

Tolimesnėje programoje Liū
tas Grinius, Stud. Amerikoje 
vice-pirm., referavo studentų 
šalpos reikalus, gi tos pačios 
valdybos sekretorius patiekė 
suvažiavinjui C. Valdybos dar
bų apyskaitą.

Bendros suvažiavimo infor
macijos tikslu buvo padaryti 
atskirų skyrių pranešimai, kaip 
New Yorko, PhiladelphįjoS, Bal- 
timorės, Bostono, Worcesterio, 
Urbanos, Clevelando ir Chica- 
gos.

Tą pačią dieną, po įkaitusių 
diskusijų, Aliance salėje, įvyko

S-gos vardu dėkojo SS Valdy
bos pirm. V. Kavolis. Iškilmin
gas aktas baigtas studentiš
kuoju himnu.

Po pertraukos L. Grinius su
važiavimui ir ‘akto dalyviams 
pristatė studentų, šalpos fondo 
steigimo New Yorke mintį ir ją 
įgyvendinti bei paremti sutiku
sį konsulą J. Budrį. Likusius 
šio Šalpos Fondo skyriaus vai;

• bos narius sudaro V. Sidzikaus
kas, prof. V. Jonynas, H. Lu
koševičius ir inž. Mačiūnas. 
Darbas pažadėtas pradėti dar 

' šį mėnesį.

L. Grisios perskaitė rezoliu
cijas, kurios suvažiavimo buvo 
priimtos. K. Ostrauskai skai
tė suvažiavimo sveikinimą Lie
tuvos jaunimui, kuriam jis bus 
perduotas Amerikos Balso ban
gomis.

Negalima būtų nepažymėti 
asmenų, kurių dėka šis nors ir 
trumpas, si^a&ąyimas Jiųvo 
suorganizuotas. Padėka tenka 
rengėjams R. Kezhd, Al Petri
kui, K. Kiidžmai, G. Zauniūtei, 
R. Kontrimui ir V. Vygantui. 
Reikia tikėtis, kad jų nuošir
džios pastangos bus padėjusios 
pradus teisingam mūsų uždavi
nių spratimui. G. M.

“Darbininko” koncertas vav 
sario 8 d. šv. Juozapo salėje 
Brooklyne
programų naujovė.
programai buvo paimtas Balio 
Sruogos veikalas “Milžino pa- 
unksmėje . To veikalo parink
tos scenos, kurios labiausiai 
parodo ir išryškina Jogailą ir' 
duoda pajusti Vytauto galybę. 
Nauja kaip tik buvo ,tai, kad 
veikalas buvo perduodamas

meno vakaras. Programą išpil
dė patys suvažiavimo dalyviai. 
Vakarą pravedė stud. Kęstutis 
Kudžma. Programoje dalyva
vo dvi jaunos, daug žadančios LLK pirm. V. Sidzikauskas, 
daininkės — Nijolė Makūnaitė ]

Lubet&lo/. išpildė ^elioliitąJie- 
tuviij liaudies bei svetimų kom-? 
pozitorių kūrinių.

Antroji suvažiavimo d i m a 
buvo pridėta stud. Tado Nagi- 
nionk-referatu?* Vertybių be
ieškant”. Prelegentas, šia te
mą liesdamas labai jautrų klau
simą, nes gi vertybių suprati
mas gali būti labai subjektyvus, 
išvengė pažiūrų bei nuomonių 
susikirtimo, kas gal kiek atsi
liepė tik terminologijos aiški? 
niroesi.

Suvažiavimo pakviestas, A- 
merikos Balso redaktorius P. 
Labuosius sutiko atsakyti į 
klauamus, liečiančius Lietuvon
siunčiamą programą bei galimą publikai be istorinių kostiumų, 
studentų talkininkavimą šiame 
darbe.

Po bendrų pamaldų Apre'.š- 
kimo bažnyčioje, tos parapijos 
salėje įvyko iškilmingas aktas 
— suvažiavimo užbaiga, atvi
ras visiems lietuviškąja studen
tija ir jos reikalais besidomin
tiems. Vis dėlto atrodo, jog 
lietuviškosios visuomenės di
desnė dalis labiau linkusi rū
pintis kūniškuoju penu, nei pri
sidėti nors maža dalim prie 
Lietuvos pamatų atstatymo — 
paruošiant lietuviškąjį jauni
mą:

I garbės prezidiumą buvo pa
kviesti konsulas J. Budrys,

J. Pupius; Kata- 
žyną, Sdhkos ‘kambarinę — L. 
Kašiubaitė; Andrių, dominin
koną, Popiežiaus legatą — E. 
Juzumas; Liuciją, Z.bignievo 
dvaro šeimininkę — A. Zika- 
rienė; Julijoną, Vytauto našlę 
—- A. Bendoriūtė.

Spektaklis ėjo be pertraukos 
valandą ir 20 minučių. Bai
giamąjį žodį tarė “Darbinin
ko vyr. redaktorius S. Sužie
dėlis, sujungdamas veikalo 
idėjas su mūsų laikais ir spe
cialiai pasveikindamas Henri
ką Kačinską, švenčiantį 50 me
ti) gyvenimo sukaktį, ir Anta
ną Škėmą, laimėjusį Clevelan
do Kultūros Fondo paskelbtą 
dramos konkursą. Režisierius 
Jurgis Blekaitis buvo dar-pa
kartotinai publikos iškviestas.

Rinktinės publikos buvo pil
na salė. Tarp svečių matėsi: 
Liet, generalinis konsulas J. 
Budrys, vice-konsulas A. Si
mutis, min. V. Sidzikauskas, 
Laisvosios Lietuvos Komiteto

trauskas (Philadelphija'i. pa-

nistišku kūrinėliu “Pypke”. Pi
aninu solo skambino Stanfor-

lė Stadahrinkaitė ir New Yor- 
kietė studentė Galina Macelytė. 
New Yorko skautų vyčių drau
govės oktetas, paruoštas M.

prof. V, Jonynas, Balfo atsto
vas P. Minkūnas, “šviesos” 
sambūrio atstovas p. Daunys, 
skauto} akademikų korp. “Vy
tis” atstovas Dr. H.Lukoševi- 
čius ir Stud. At-kų S-gos at
stovas 'A. Sužiedėlis, visi tarę 
trumpą sveikinimo žodį suva
žiavimui.

Prof. V. Jonynas skaitė pas
kaitą “Studentų pašaukimas ir 
realioji padėtis”, pasmerkda
mas lietuviškosios visuomenės 
atsidavimą materijai, ir iškel
damas studento svarbą šio pa
vojingo raugo išnaikinimo dar
be. Viso suvažiavimo ir Stud.

dekoracijų, be grimo, pasiti
kint žmogaus žodžio, kalbos 
galia. .

Tiek rengėjai, tie\ režisie
rius Jurgis Blekaitis, liek ir 
artistai baiminosi, ar veikalo 
dvasia pasieks klausytoją ir ar 
naujovė bus suprasta.

Kai uždanga pakilo ir publi
ka pamatė tik stalelius, ap
tiestus lietuviškais audiniais, 
kai vienas po kito įžengė akto
riai su šiandieniniais drabu
žiais, be grimų/ ir salė sušna
rėjo: kas bus.

Minutė>po minutės puoliką 
vis labiau įsitraukė j veikalą.
Kai nebuvo dekoraęijų, pritai- *’Pirmininkas, pfel. L. Tulaba iš 

Romos, prel. Ambotas iš Hart
fordo, kun. Valantiejus iš Wa-S- 
terburio, K. Daukša iš Kana
dos. \

Po programos vyko šokiai. 
Tos pačios salės viename kam
baryje vakaro-koncerto daly- 
viams buvo surengta vakarie- 

įsirėžė žiūrovo atmintin? Kaip nė, kur pasidalyta įspūdžiais ir 
pasidžiaugta spektakliu.

—K.

kytų-kostiumų ir grimo, visų 
dėmesys nukrypo į tekstą? į žo
dį, juo perduodama mintį ir 
nuotaiką. Ir žodžio interpreta
cija čia pasiekė savo viršūnes, 
ir visi mūsų dramos aktoriai 
parodė didį savo pajėgumą. 
Charakteriai, ryškūs, įtikiną,

solistės laimėjimais. Jai ir stu
denčių trio akompanavo muz. 
R, Brazaitienė.

Atidaromąjį ir baigiamąjį 
žodį pasakė skyriaus pirm. Pr. j 
Joga. Programai vadovavo ir 
vykusių skoningų humoro ga
balų pateikė stud. V. Gylys. 
Programa, nors neilga, buvo . 
vertinga ir įdomi. Tačiau pub
likos į šį mūsų studentų vaka
rą teatsilankė nedaug. Įdomu, 
ką galvoja mūsų buvę inteli
gentai ir veikėjai: ar daug jie 
laimės savo tautai, nenorėdami 
ar nerasdami reikalo palaikyti v 
ryšio su jos studentija? Būta 
laikų, kada kitaip galvota ir 
daryta.. .

Studentai originaliai pasi
puošė ir salę — scenoj iš rai
džių buvo sudarytas įrašas 
“Gaudeamus igitur”, o salės 
šonuose iškabintos Clevelando 
augštųjų mokyklų, kurias lan
ko lietuviai, emblemos: St. 
John College, Universitetas 
Joannis Carroll, Western Re
zerve University, The Cteve- 
land Institute — Art, Fenn 
College Cleveland ir Case.

St. Papartis

t--

Vilniaus* 
Universitetas

viena iš gražiausių vietų visa
da pasiliks Jogailos monolo
gas: “Rašyk, rašyk ...”, kurį 
atliko Henrikas Kačinskas.
^Kai leidosi uždanga, visi 
troško, ka<l dar jie pratęstų tą 
giesmę apie Vytautą Didįjį. 
Kaip .veikalo pradžioje publika 
skeptiškai pasitiko, taip veika
lo gale audringi plojimai pri
tarė jų naujovei.

Spektaklis buvo paruoštas 
Jurgio Šlekaičio, kuris ir pats 
aktyviai dalyvavo, skaityda
mas autoriaus pastabas, su- 
megzdamas vieną sceną su ki
ta. ir veikalo gale suvaidinda
mas Švitrigailą. Pagrindinė ro
lė — Jogailos — teko Henri
kui Kačinskui. Sofiją. Jogailos 
žmoną, vaidino Albina Kati
liūtė; Zbignievą Olesnickį. 
Krokuvos vyskupą, — Anta
nas Škėma. Kaziui VasiliOUs-' vykti į Ameriką. jei ąįautų 
kui teko trys vaidmenys: Tar- 
novskio — Krokuvos vaiva
dos, Sigismundo — Sv. Romos 
Imperatoriaus ir Vengrijos ka- 
raliauš; Sieščeniec — Benzino 
vaito. Likusiems vaidmenims 
buvo pasitaikinta Liet. Dramos 
studijos dalyviai. Ir jie sėk
mingai atliko: Stanislovą Cio- 
lek. Poznanės vyskupą —- V. 
Zareckas; Mykalojų. Sando-

IEŠKOMA

-• Ieškoma Elzbietos Jurnp- 
lot. kilusios iš Pažėrų (Pja- 
nių), Raseinių apskr. Ameri
kon išvyko 1908 ar 1909 m. 
Gyveno Watcrbury, Conn. Gal 
atsiliepti galėtų jos duktė Ed- 
na Jumplut arba giminaitė 
Andriukaitytė. Ieško Juzė Ku
raitis iš Balneliškių km., Erž
vilko vaisė., Tauragės apskr. 
Dabartinis adresas: J. Kurai
tis, 9854 80th Avė., Edrnon- 
ton, Altą, Canada.

PRAŠO GARANTIJŲ
• Aleksas tazauskas ir 

nas Marcišaųvkas galėtų
Jo- 
at- 
per 

Balfą darbo ir buto garantijas.
A. Lazauskas, siuvėjas, gimęs 
1921 m. Lietuvoje, jo adresas: .
9, rue Caroline, Paris 13, 
Franco, J. Marcišauskas,* dar
bininkas, gimęs. Rygoje, jo ad
resas: 12. nie de Cpnslantino- 
pole, Paris 8. France. Balfo 
įgaliotinis iš Paryžiaus rašo, 
kada abu nevedę, darbštūs, pa
dorūs ir sąžiningi vyrai.

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKU. ĮVAIRIU PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahaa Str., Rldgewood. Brooklyn, N. Y. 

' Skambinti tol. HYacint 7-1677
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Jaunimui skelbiamas rašinių konkursas

185-24 Horace HanHrtg Blvd 
Fre*h Mr»d<nv», FloshinK 
219-1* Jamaic* Avenue 

Querm VflUre. N. V.
178 Rockaway Avenue 
Valley Strcam, N. Y, 

4380 White Phrins Road < 
Bronx. N. Y.

19 West Post Road 
\\ hite PalitM, N. Y.

MAIN STORE
002*10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

Palaidotas kun. J. Simonaitis
EL1ZABETH, N. J.

d.

“Daritaintai”, jam atoikJtaaį ghd, pteL t Kelmeliui ir 28 ku

tą. Jam atiduoti paskutinę pa- ntptytetių ir svečiams stebint.

laidotam tavo nuvyta ttaai

pato amžinąjį savo prieglobstį!

A. a. Kun. J. Snnun.itis

A. D.a.

00-84 Wo«4aMe Avenue

*«♦

SO. BOSTON, MLASS.
P. K.A-

*

veiklus visuomeniniame darbe. 
Jis uoliai rėmė vyčius, dalyva
vo ALR Katalikų Federacijoje, 
Kunigų Vienybėje, LRK Susi
vienijime, Vargoninkų Sąjun-

pavardf, gimimo datą ir vietą, 
pradžios mokykla* pavadini*

•/'».

goninku pasikvietė 'įžymų lie
tuvių muziką — prof. J. Žile
vičių. Taip pat sielojosi, kad 
bažnyčia meniškai būtų išdeko- 
ruota, jauki ir patraukit Trau-

Amerikiečią karinis lėktuvas'užsidegė besflefculamas Hong Ken
te. Jis buvo atskridęs iš Manilos. Dešimts keleivių iš 22 apdegė, 
užsiliepsnojus 2,000 galionų žibalo, kuris buvo lėktuvo sparnuose.

Stimes, kurias mes sudedame 
Lietuvos laisvinimui, geriausiai 
įrodo, kiek mes esame jautrūs 
savo tėvynės reikalams. Ati
duotiem i savo aukas jubilėjinės 
Vasario 16-tosksukakties, 
proga, pademonstruokime, kad 
Lietuvos laisvė šiandien tikrai 
yra mūsų sielvartas ir rūpes- 

’ lis.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine
KABARETAS

BARAS. SALI susirinkimams, 
veztuvėmp ete

VYT. BELECKAS. savininkas

Va-
tateMuai tateo tadittiingMi įly-

Vasario 9 d. šv. PČtro ir Po
vilo lietuvių parapija Eliza- 
bethe su dideliu gailesčiu pas- * 
kutinį kartą atsisveikino ilga
metį savo kleboną kun. Juoza
pą Sunenaitį, mirusį Chicago je 
vąsario mėn. 4 d. Velionies kū
nas, 'parvežtas iš Chicągos ir 
pašarvotas bažnyčioje, garsiai 
besimeldžiančių žmonių buvo 
lankomas sekmadienį vakare 
(vasario 8) ir pirmadienį iš ry- 

‘ 'to (vasario 9). Pirmadienį į- 
vyko gedulingos pamaldos, da
lyvaujant’ Newarko arkiv. A. 
Boland S. T. D., • apie šimtui 
kunigų, - seselėms pranciškie- 
tėms ir pilnai bažnyčiai žmonių. 
Gedulingas mišias laikė kun. 
J. Valantiejus, Waterbury šv. 
Juozapo parapijos klebonas, 
asistuojant diakonu kun. J. 
Kintai, Patersono Šv. Kazimie
ro par. klebonui, ir subdiako- 
nu kun. J. Stoniui, Šv. Marijos 
ligoninės kapelionui drauge, 
N. J. Pamokslą, primindamas 
velionies nuopelnus Bažnyčiai 
ir lietuvių tautai, pasakė kun. 
M. Kemėžis, Bayonnes Šv. My-■ 
kolo par. klebonas. Po pamal
dų nulydėtas ir palaidotas Rar- 
way, Šv. Gertrūdos kapinėse.

Kun. J. Simonaitis buvo gi
męs Brooklyne 1897 m. liepos 
mėn. 26 d. Čia jis išaugo ir- 
mokėsi, globojamą savo dėdės 
kun. J. šeštokoYorko 
Aušros Vartų klebono, kuris 
šiuo metu yra Warwick, šv. 
'Antano ligoninėje. Už savo 
seserėną jis atlaikė pamaldas 
ant kapų. Seneliui buvo grau
du skirtis su savo giminaičiu 
ir globotiniu. Kai kun. J. Si-

monaitis 1922 m. liepos 9 
buvo pašventintas kunigu, jis 
dvejų# metus pas savo dSdęN. 
Yorke vikaravo. • 1924 m. lai
kinai išvyko į Elizabethą padė
ti klebonui J. žindžiui. Šiam

goję ir kitose lietuvių organi
zacijose. Prie parapijos suor
ganizavo lietuvišką mokyklą, 
pakviesdamas . dirbti ' seseles 
pranciškietes. Tremtiniams at
vykus, mokykloje įvedė regu- 
liares lituanistikos panikas. 
Apskritai, lietuviškam reikalui 
buvp nuoširdus ir dosnus. Mė-. 
gęs labai muziką, jis rūpinosi,

bethe klebonu ir juo .išbuvo iki „kad bažnyčioje giedojimas bū- 
savo mirties tų savo aukštumoje, tad ir var-

Kun. J. Simonaitis, nors A- 
merikoje gimęs ir augęs, gra
žiai kalbėjo lietuviškai ir buvo

LDS kuopų valdybų ir narių dėmesiui
Praeitas LDS Seimas nuta- Pastaba Jeimi LDS na 

rė| kad šiais metais visi nariai 
privalo užsimokėti mokesčius, 
būtent, 50 centų Centrui ir 50 
centų kuopai metams. Tik už- ' 
simokėję nariai gali skaitytis 
pilnateisiais nariais ir gali gau
ti organą “Darbininką” už 
$4.00 metams.

LDS Seimas nutarė leisti so
cialiniais klausimais knygas bei 
brošiūras ir įpareigojo CEN
TRO VALDYBĄ minėtas kny
gas paruošti spaudai. LDS 
Centro Valdyba praeitais me
tais nutarė išleisti popiežių en
ciklikų paaiškinimus ir pa-, 
kvietė kun. dr. Širvaitį tokią 
knygą paruošti spaudai. Sei
mas užgyrė Centro Valdybos 
pradėtą darbą ir nutarė išleis
tas knygas duoti užsimokėju
siems nariams nemokamai. 
Taigi kiekvieno nario įmokėti 
Centrui 50 centų nenueis vel
tui. •

Kuopų raštininkai prašomi 
prisiųsti LDS Centrui užsimo
kėjusių narių sąrašą, būtent, 
vardą, pavardę ir adresą ir 
kartu su sąrašu narių mokes
čius. Čekius ar Money Orde
rius išrašykite LDS Centro iž
dininkės vardu — Bronė Cnnys 
ir siųskite sekretoriui — A. F. 
Knėižiui, 50 Cottage St., Nor- 
wood, Mass. Taip pat prašome 
prisiųsti kuopų vaidybų vardus 
ir adresus.

Prašome ir tikimės, kad visi 
LDS nariai išpildys Seimo nu
tarimus ir pagelbės Centrui 
juos vykdyti. Jeigu LDS kuo
pų valdyboms ar. nariams ka' 
nors neaišku arba norėtų gau
ti daugiau informacijų apie 
LDS organizaciją, seimų nuta
rimus, tai rašykite Centro se
kretoriui adręsu: A. F. Knei
žys, 50 Cottage St., Norwo:;d, 
Mass.

Pastaba. Jeigu LDS narys 
neišgali užsimokėti mokesčių į 
Centrą ir jeigu nori gauti orga
ną “Darbininką”, tai Centras 
už tokį ar tokius narius apmo
kės.

LDS Centro Valdyba 
Vinčas J. Kudirka, pirmininkas 
Antanas F. Kneižys, sekretorius

Hartford. Conn.
AIirė*veikius lietuvis

Sausio 12 d. čia mirė a.
Antanas Mažėtas. Velionis bu
vo gimęs Lietuvoje. Naumies
čio apskr.. Pustelninkų akime. 
1869 m. Į Hartfordą atvyko 
191 m. Pirmiau gyveno Nau- 
gatuck. Conn. Paliko žmoną, 

.septynis sūnus ir 12 anūkų. Iš
kilmingai palaidotas sausio 14 
d. iš Švč. Trejybės bažnyčios.

A. a. A. Mažotas buvo veik
lus žmogus. D. D. S. darbavo
si nuo pat jos Įsikūrimo ir bu
vo jos garbės narys. Darbavo
si ir kitose lietuvių draugijose, 
o taip pat buvo ir Švč. Trejy
bės parapijos komiteto narys.

Šeimai ir giminėms reiškia
me giliausią užuojautą.

L. D. S. Kuopa

mm

dtUML Partpijn Jm

Žinios iš Cambridge, Mass.
Metinė parapijos vakarienė 

įvyksta vasario 15 d. 5 vai. vak. 
Katalikų Klubo salėje, 163 
Harvard Str. Šeimininkės "M. 
Kirslienė, A. Ambrazaitienė, M. 
Jankauskienė, S. Vaitiekienė ir 
kitos jau ruošia skanias vaišes, 
kad visi būtų patenkinti.

Po vakarienės bus programa 
Lietuvos, nepriklausomybei pa
minėti. Po kalbų choras pa
dainuos ir parapijinės mokyk
los bei tremtinių vaikai pasiro
dys su atitinkamu vaidinimu. 
Pamaldos-, už gyvus ir miru
sius Lietuvos karius bus 10 vai. 
ryto. Pamokslą pasakys sve
čios kunigas. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti pamaldose 
ir pasimelsti už Lietuvą.

Kleb. kun. F. J. Juškaitis, 
gruodžio mėn. susirgęs širdies 
liga, pamažu sveiksta, tačiau 
užtruks ilgesnis laikas, kol vi
sai sustiprės.

Liudvikas ir Antanina Ver
bickai vasario 11 d. minėjo sa
vo 25 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

Misijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijoje šiemet bus anglų ir 
lietuvių kalba. Vyrams ir mo
terims lietuvių kalba įvyks ko
vo 2-8 d. Anglų kalba vyrams, 
moterims ir jaunimui bei ki
tiems angliškai kalbantiems — 
kovo 9* 15 d. Misijas ves Tėv.

Haverhill, Mass.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas
ruošiamas vasario 22 d. 2 

vai. p. p. L. Ū. Gedimino Klubo 
salėje, 324 River Str. Kalbės 
vietinės Šv. Ritos pąrap. klebo
nas kun. J. A, Kugan, D/£)., . 
Merrimačk kolegijos prof. A.' 
Lešinskas, misionierius Tėv. 
Geraldas ir iš tremties atvykę 
kun. V. Paulauskas iš Law- 
rence, Mass., ir J. Vasiliauskas. 
Dainų programą išpildys Šv.

' Jurgio parap. choras, vadovau
jamas ponios Deniels. Pamal
dos už Lietuvos išlaisvinimą į- 
vyks vasario 22 d. Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje 10:30 vai. .

ALT skyriaus valdyba kvie
čia visus vietos ir apylinkės 
lietuvius šiose pamaldose ir mi
nėjime dalyvauti. -

* Misijos,
vedamos misionieriaus Tėv. . 

Geraldo, prasidės vasario 22 d. 
10:30 vai. ryto. Taip pat 7:30 
vai. vak. *bus pamaldos ir pa
mokslas. Misijos baigsis vasa
rio 28 d. Jų tolimesnę tvarką 
praneš misijų vedėjas Tėv. Ge
raldas.

Misijos yra gera proga dva
siniam atsinaujinimui, todėl vi
si kviečiami jomis pasinaudoti.

Kvieslys 
Drabužiai tremtiniams

Šiomis dienomis pasiųsta į 
BALFo centrą 11 dėžių dra
bužių. Kadangi Cambridge or
ganizuoto tremtinių šelpimo 
nėra, tai tuo savanoriškai yra 
pasiėmęs rūpintis A. Daukan
tas. Jis tą darbą pradėjo, kai 
tik atsirado Vokietijoje trem
tinių ir jį ligi šiol tebetęsia. 
Rengia jis taip pat drabužių 
siuntas ir nuo karo nukentė- 
jusiems Korėjoje. Kas išgali, 
turėtų tą A. Daukanto darbą 
paremti ir paukoti drabužių 
vargstantiems sušelpti.

• Kun. J. Daunis šiomis die
nomis iš Šv. Juozapo parapijos 
perkeltas į Dorchester, Mass., 
St. William parapiją. Linkime 
jam sėkmės naujoje darbo vie
toje. Jis ten sutiks daug ir lie
tuvių, nes ten jų yra nemažas 
skaičius, tik labai išsiblaškę po 
platų miestą.

• A. Karbauskienė, muziko 
M. Karbausko žmona, susižeidė, 
parpuolusi ant šaligatvio -— lū
žo rankos kaulas. Linkime 
greit pasveikti.

ČICNO INVESTICIJA

HtttAbELPHIA, PA.

ttklltnltigate prelato rūbais. 
Kun. kleb. V. Martuaevičius 
perskaitė popiežiaus paauklti- 
niffio raitą, o vyskupas pa- 
iventino rūbus ir apvilko nau
jąjį prelatą. Gaila, kad tą die
ną jis pate sunkokai sirgo. Iš
kilmėse pritaikytą pamokslą 
pasakė vysk. V. Brizgys. Di
džiosios pageriamo iškilmės 
rengiamos balandžio 19 d.

Moksleiviams Vasario 16 
minėjimas rengiamas šešta
dienį, 3 vai. šv. Kazimiero pa
rap. salėj. Bus graži progra
ma. Jaunieji kviečiami daly
vauti iš visos plačiosios apy
linkės.

Ypatingą programą per ra
diją Vasario 16 L. Bendruo
menė transliuos vasario 14 d., 
4:20 vai. Visi raginami klau
sytis. Programą parengė K. 
Ostrauskas ir prof. J. Puzinas.

Vyčių laikraštis. Vyčių pir- 
mih. J. Janulaitis ir jo drau
gai išleido 1 nr. Vyčių laikraš
čio, 8 psl. dydžio. Pirmininkas 
rengia jau 2 numerį, kuris bus 
dar įdomesnis, turės lietuviš
kus skyrelius, nes pirmas bu
vo tik angliškai. Sveikinam 
redaktorių, leidėjus ir bendra
darbius.

Staiga mirė. Sausio 31 d. su 
šiuo pasauliu atsiskyrė žino
mas lietuvis a. a. Juozas Sta- 
nislovaitis. Velionis ilgiau sir
go, bet mirė netikėtai, palai
dotas vasario 5 d., šv. Kry
žiaus kapinėse. Jis buvo uolus

parapijietis, pamaldus, geras 
rėmėjas ir ramus žmogus.

Lietuviai šoko. Jau kelinti 
metai kai lietuviai gražiai da
lyvauja su savo tautiniais šo
kiais Penna universiteto ren
giamame tautinių šokių fes- 
tivale. Šiemet tinkamai mus 
atstovavo Karalienės šokėjai. 
Jų pasirodymas visus džiugi
no. Tai buvo vasario 6 ir 7 d.

BALFo labdaros vakarą 
rengia BALFo valdyba balan
džio 26 d. Lietuvių Muzikali- 
nčj salėj. Programą išpildys 
mūsų jaunieji lietuviukai ir 
lietuvaitės — muzikos ir dai
nos mėgėjai. Programos reika 
lais prašoma kreiptis į BALFo 
pirm. A. Bachą. Taip pat pra
šoma jokių kitų parengimų tą 
dieną nerengti.

75 metų sukaktį šiomis die
nomis minėjo žinomas lietu
vis veikėjas Jonas Grinius. L. 
Bendruomenė gražiai jį pam£ 
nėjo per savo radijo progra
mą. Jis yra brolis buv. Lietu
vos prezidento Kazio Gri
niaus,'

Nepriklausomybės minėji
mas rengiamas visu smarku
mu. Svarbiausiu kalbėtoju at
vyksta ALTo pirmininkas L. 
šimutis iš Chicągos. Angliškai 
kalbės Penna. valstybės sena
torius Francis P. McCusker. 
Bus stipri meninė programa, 
kurioj tarp kitų bus ir ukrai
niečių choras. Minėjimas 
įvyksta Lietuvių Muzikalinėj 
salėj, vasario 14 d. 3 vai.-p, p. 
Aukos Lietuvos gelbėjimui 
jau renkamos aukų lapais per 
draugijas ir bus renkamos vie
toj. Neturėtų būti nė vieno 
lietuvio, kure nepaaukotų 
Lietuvos gelbėjimui savo da
lies. -

■r... i '<VJK

Baltimore, Md.
Parapijos vakarienė

Vasario 8 d. pavakare jau 
buvo pilna salė parapijiečių. 
-Orkestrui grojantį svečiai, 
linksmai šnekučiuodamiesi, vai
šinosi gausiomis ruošėjų dova
nomis. Užkandę, kas tik norė
jo, smagiai pasišoko ligi 10 vai. 
vakaro.

Į vakarienę atsilankė Balti- 
morės 7 distrikto kongreso at
stovas H. Friedel. Jis dėkojo 
palaikiusiems jį rinkimuose ir 
pažadėjo kiekviena proga rem
ti. Lietuvos reikalus.

Vakarienėje dalyvavo prel. 
L. Mendelis ir jo asistentai ku
nigai. Gerbiamasis prelatas su 
savo svečiais pasiliko ligi pat 
pabaigos, kiekvieną pasveikin
damas ir gražiai pisikalbeda- 
mas.

Svečiai visą vakarą praleido 
labai, linksmai ir smagiai.a
Šv. Kazimiero Seserų vicuuoli- 

aukos buvo renkamos 8 
vasario šv. Alfonso bažnyčioje. 
Aukas prie išėjimo iš bažny
čios priėmė pačios sesers kazi- 
mierietės, dirbančios šv. Alfon
so parapijoje. Surinkta- $260.00

Sodai ietės
11 vasario parapijos salėje 

suruošė Bingo vakarą. Atsilan
kiusių buvo dąug. Pelnis pas
kirtas judamai koplyčiai ("kop
lyčiai ant ratų”), kurią, prel. 
L. Mendeliui vadovaujant, pa
rūpins šv. Alfonso bažnyčia ir 
padovanos Raleigh vyskupijai, 
N. Carolina.

A. L. S-gos “-Rarųgyė” Phi- 
ladelphijos skyrius, 35 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties progai, 
skelbia lietuvių jaunimui, lan
kančiam Philadelphijos pra
džios mokyklas (viešąsias ir 
parapijines), rašinėlio kon
kursą.

Konkurso komisiją sudaro: 
Ramovės atstovas —M. Vaiš- 
nys, Phila. L. B-menės — kun. 
Raila, šeštad. M-los Tėvų k-to 
— A. Impulevičius, Liet, šeš
tad. M-los mokytojai — Kra- 
kauskaitė ir Balčius.

Komisija skiria šias temas 
iš Lietuvos istorijos ir Nepri
klausomybės kovų laikotar
pio: a. Vytauto santykiai su 
kryžiuočiais, b. Kodėl mes 
švenčiame Lapkričio 23-ją die
ną, c. Mano pareigos lietuvių 
tautai.

Rašinėlis turi būti netrum- 
pesnis kaip 2 puslapiai. Pus
lapių skaičiaus. maximumas 
neaprėžtas. Rašinėliai turi bū
ti įteikti iki š. m. gegužės 1 
d. Sprendimas bus paskelbtas 
užbaigiant Lietuviškos šešta
dieninės mokyklos mokslo me
tui ir bu* įteiktos dovanos 
Už geriausiąjį rašinėlį bus 
skiriama >15, už H-įį — >10. 
už III-jį — ».

Sprendimo nešališkumui 
už|ttcrintl rašinėlių rašytojai 
pasirašo slapyvardžiu, o atoki*

mą ir skyrių, savo adresą, o 
voko viršuje pažymi savo sla
pyvardį. Konkurso komisija 
pasilieka sau teisę rašinėlius 
skelbti spaudoje arba per ra
diją. Rašinėlius siųsti Kon
kurso komisijai šiuo adresu: 
Petras Balčius, 1424 So. 3rd 
8t., Philadelphia 47, Pa.

Iš VISUR
• Ket&i kankiniai vyskupaL 

Titas Narbutas parengė ir iš
leido angliškai brošiūrėlę apie/ 
keturis Lietuvos vyskupus 
kankinius: T. Matulionį, M. 
Reinį, V. Borisevičių ir Pr. Ra
manauską. Visų įdėtos trum
pos biografijos ir fotografijos. 
Brošiūros tikslas informuoti 
angliškai kalbančius hpie Lie? 
tuvos vyskupų tragediją. At
liktas darbas yra girtinas, tik 
nesuprantama,“ kad autorius 
padėjo “Ali Rights Rešerved”. 
Juk svarbu, kad žinios apie bol
ševikų žiaurumus sklistų. An
tra, žinios ir fotografijos im
tos ,iš kitų leidinių; taigi dar
bas nėra visai originalus, kad 
būtų draudžiąma jį kopijuoti.

• Naujai ateitininkų valdyba 
Waterbury, Conn., išrinkta iš 
pirm. V> Šmulkščio, vicep. J. 
Valaičio, sekr. V. Petruškevi
čiaus, ižd. J. Paliulienės ir na
rio J. Muraškos,

• Kun. Dr. A. Rakauskas iį 
Mt.'St. Peter’s parapijos (Brae- 
buni, Pa) perkeltas asistento 
klebono pareigoms į Fair- 
chance, Pa (Šv. Cyrilo ir Me
todijaus parap.). Kunigu jis 
buvo įšventintas 1945 m. Prieš 
tai buvo baigęs medicinos 
mokslus, vertėsi gydytojo 
praktika ir aktyviai dalyvavo 
lietuvių visuomeniniame gyve
nime: buvo ALRK. Federacijos 
pirmininku ir laikraščių redak
torium. Į kunigų sminariją įs
tojo, mirus jo žmonai solistei 
E. Narinkaitei.

• J. Grabau-Grabaupkas iš
leido mandagumo vadovėlį- 
“Kėlias į pasisekimą”. Išleista 
Brooklyne. Gaunama pas au
torių.

• “Laiškai Lietuviams”, lie
tuvių jėzuitų leidžiamas Chi- 
cagoje laikraštis, pradėjęs ket
virtuosius metus, šiemet lei- 
džiamas padidintas ir iliustruo
tas. Sausio mėn. numeryje yra 
gausų įvairių aktualių straips-. 
nių. Laikraščio adresas: “Laiš
kai Lietuvaims”, 5541 S. Pau
lina St., Chicago 36, III. Meti
nė prenumerata 2 dol.

• Visiems maloniems HDar- - 
bininko” korespondentams dar 
kartą primename, kad antra
dienio ntnneriui korespondenci
jos turi būti prisiųstos ne vė
liau šeštadienio, o penktadienio 
numeriui ne vėliau trečiadie
nio.

Tel. EV 6-6488
M and Z AUTO COLLISION WORKS 

Lietuviu specialistų collision ir auto taisymo d-vė
Bodies and Fenders strnightened —Complete auto painting 

D U C O Refinishing
Atliekami visi collision, dažymo ir mech. taisymo darbai.

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS 
Darbas atliekamas pigiai jr sąžiningai 

J. Maldutis Z. Žaliauskas
1506-16 Myrtle Avė. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Gatės Avė. ir Linden 8t

Tel. EVergreen 6-5181

KARL EHMER — PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
09-38 Myrtle Avenue

Glendale, N. Y.

08-88 Ferest Avenue
Ridxewoo<i, N. Y.

•
13S-59 Rooeevelt Avenue

« INSURBD and BONDED

Lithuanian 
Furnltare Co.

šokiai kiekvieną šešta* 
dieni grojant Nakties

1883 MADISON ST BROOKLYN 27, N. Y.
Tel, EV 2-95W < Prie F.'tesi Avė >totie<0, Ri<b«exxo.hI



Gevelande kalbės Sidzikauskas APYLINKĖSECHICAGOJE IR Help Wanted Malė

lestingoji sesuo, išlaikė valsty-

Help WantedFemale
4.

YOUNG MEN

. pasMeioimo 35 metų sukakties 
'‘Šventė šiemet minima Šia tvar-

metams sudaro: pirm. P. Jo
nikas, vicep. A. Dundulis, sek- 
ret. B. Jameikienė, ižd. G. Si-

ansamblio moterų 
kanklių orkestru,

rutienė, valdybos narys (pro
pagandai) B. Babrauskas.

CaH Mr. Hawes
Vlrginia 7-1800

Nekalto Prasidėjimo vienntoyito Pntnam, Conn., bendrabučio mergai-

1 d. čia bns "rekolekcijos jaunesnioms mergaitėmis. Bendrabutyje gyve
nančios lanko Pntname kolegiją. 1

Telephone: DEARBORN 2-0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS.

' Ask For Ad Taker

ir R. Malcanaitė, 
vadovavo Arv. 
Žmonių atsilankė

Lietuvių Kalbos Draugi- 
tės su savotjobeja seserim Augusta. Vasario men.- 27, 28 ir kovo mėn. Jos skyriaus valdybą ir Šiems

WE HA VE IMMEDIATE 
OPENINGS FOR:

SECRETARY
Top-Notch Capable Person.

TYPISTS
PAYROLL CLERK

WILL TRAIN FOR VARIED
ABLE TO COMPUTE BOTH PIECE 

WORK AND STRAIGHT TIME 
W0RKERS

Many Employee Benefits. 
Pleasant working conditions in 

modern Office.
SEE—MR. JENKINSON 

OPPENHEIMER 
CASENG CO.

1020 W. 36th Street

WANTED
By South Side Smelter

MAN

Arv. Barzdukas ir Dž. Staniš- I 
kis. \

t

fe

♦ į.-.*
SJSSį

B

Sėtuvių bažnyčiose; 4 vat iškil- 
Aingas aktas Cathedral Latin 
SchoOl salėj 205$ E.. 107 gatvėj 
(važiifoti Euclid gatve). Kal
bės Kongreso atstovė Fr. P. 
Bolton ir Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirm. V. Sidzikauskas 
iš New Yorko. Meninę progra- - 
mą atliks solistė J. Krikštolai- 
Ąytė — Daugėlienė ir pianistė 
B. Smetonienė, akompanuos 
muz. R. Brazaitienė. Minėjimo 
metu bus renkamos aukos Tau
tos Fondui.

Minėjimą rengia Alto sky
riaus sudaryta komisija ir 
kviečia Clevelando lietuvių vi
suomenę gausiai jame dalyvau
ti ir savo, aukomis paremti 
Tautos Fondą. Atsiminkime, 
kad kiekvienas mūsų stabtelė
jimas yra mūsų priešo laimėji
mas.

Lituanistinė vysk. Valan- 
. čiaus mokykla balandžio 25 d.
(šeštadienį) rengia mokyklos 
vakarą su laimėjimais.

Žaibo sporto khibo vakare 
vasario 1 d. programą atliko 
V. Bakūnas 
programai

v Barzdukas. 
nedaug. .

Čiurlionio 
choras su .

’ vadovaujami muz. Alf. Mikūls- 
~kio ir O. Mikulskienės, sausio 
*29 d. dainavo Hollenden vieš
buty Clevelando Women Ser
vice Clubs surengtame koncer- 

j^te (‘sto klubo pobūvy taip pat 
dalyvavo atstovės iš Australi
jos, Indijos, Kanados, Meksi
kos ir kt.). Čiurlionietės turėjo 
didelio pasisekimo — klausyto
jos susidomėjo ne tik jų daino
mis, bet ir tautiniais drabužiais 
bei papuošalais. Tai buvo gra
ži lietuvių reprezentacija.

Tradiciniame tautų festivaly 
vasalo 15 d. Music Hali salė^- 
netuviams atstovaus lituanisti
nė vysk. Valančiaus mokykla 
su tautinių šokių grupe, kurią 
rūpestingai parengė L. Sagys. 
Festivaly iš viso dalyvaus 35 
tautybės; lietuviai pasirodys 
dienos spektakly, kurio pradžia 
2:30 vai.

Lietuvių Bankas (The Supe- 
, rior Savings and Loan Ass’n) 

pasiskelbė jieškąs pastoviam 
darbui tarnautojos, kuri mo
kėtų abi kalbas — anglų ir lie
tuvių.

Į lietuvių studentų suvažia
vimą New Yorke vasario 7-8 
d. buvo išvykę ^ud. Jčnaitytė,

Ji dirba Euclid Glenville Hos- 
pital chirurgijos skyriuje.

Influenza ir kt. ligos pasiga
vo ir kaikuriuos lietuvius — 
stiproka forma persirgo Liet. 
Stud. Sąjungos skyriaus pirm. 
Pr. Joga, Liet, bendruomenės • 
apylinkės* valdybos sekr. V. 
Braziulis, j lovą paguldė-Alto 
skyriaus vicepirm. Ig. Mali

nauską ir kt. A. V.
Balfo visi trys skyriai per ' 

drabužių vajų surinko drabu
žių 5.006 svarus ir 2.213 dole
rių ir~60 centų pinigų. Pinigai 
ir drabužiai jau pasiųsti Balfo 
centrui. Be to, Balfo 55 sky
rius prieš kelias dienas atski
rai yra išsiuntęs Balfo centrui 
411 dolerių ir 29 centus. Dau
giausia aukų pinigais surinko: 
Z. Obelenis, P. Ambrazas, E. 
Sfcrebulytė ir J. Žukauskas. 
Didžiausia vieno asmens auka 
20 dolerių, mažiausia — 25 
centai.

Reiškiame didelę padėką a- 
biejų parapijų klebonams už 
paskelbimą vajų ir paraginimą 
aukoti. “Dirvos” redaktoriui 
p. Į B. Gaidžiūnui už veltui at
spausdinimą plakatų ir jam 
duotą popierių. J. Rimašaus- 
kui už davimą daugelio adresų, 

.organizacijoms ir draugijoms 
už pinigines aukas. Aukų rin
kėjams už aukų rinkimą ir au
kotojams už aukas.

Ypatinga padėka priklauso 
p. S. Laniauskui už taip gerą 
-ir tvarkingą piniginio aukų va
jaus tvarkymą.

Balfo skyriai

Nauja lietuvių bažnyčia 
Chicagoje, Marųuette Parke, 
bus statoma prie 69 gatvės ir 
So. Washtenaw. Bažnyčiai 
projektą sudarė inž. J. Mulo- 
kas. Projektas, primenąs Lie
tuvos bažnyčias, ir' pačiam 
kleb. kan. J. Paškauskui ir ki
tiems labai patikęs. Norima, 
kad nauja bažnyčia ir iš lau
ko ir iš vidaus lietuvišku ori
ginalumu ir dvasia dvelktų.

Sveikintinos ir girtinos pa
stangos.

• St. Pilka, buvęs Lietuvos 
Valstybinės Dramos aktorius, 
labai veikMai ligi šiol reiškęsis 
Chicagoje kaip režisierius, pa
sitraukęs visai( iš teatralinės 
veiklos.

• Vysk. V. Brizgys “Drau
go” vasario 10 d. numeryje 
plačiai rašo apie popiežiaus 
paskelbtus naujus eucharisti
nio pasninko nuostatus.

• L. šinuftts, “Draugo” vy
riausias redaktorius, yra ku
riam laikui išvykęs iš Chicagjs 
į rytines Amerikos valstybes. 
Vasario 8 d. jis Alto vardu da
rė pranešimą Waterbury, Conn.

• Lietuvių teisininkų suva
žiavimas šaukiama Chicagoje 
vasario 20 d.

Bridgeport, Conn.
Vasario 16 proga vasario 15 

^d., sekmadienį, 11 vai. lietu
vių bažnyčioje bus atlaikyta 
iškilminga suma, kurios metu 
bus giedamos lietuviškos gies
mės ir pasakytas progai pri- 

. taikytas pamokslas. Taip pat 
pirmadienį, vasario 16 d., 7 

• vai. rytą bus atlaikytos vietos 
Lietuvių Tarybos užprašytos 
šv. mišios už kenčiančią Lie
tuvą. Visi vietos lietuviai kvie
čiami šiose pamaldose daly
vauti ir pasimelsti už okupan
to kankinamus savo tėvus, 
brolius, seseris bei visą lietu
vių tautą.

Taip pat va ario 15 d., tuo
jau po pamaldų .nuo bažny
čios iš?is busas Į Hartford, 
Conn., kur rengiamas visos 
Conn. valstybės Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas. 
Kas tos kelionės reikalu norė
tu ko pasiteirauti ar i Įgyli 
biletų. tesikreipia į kun. P. 
Pranskų, kuris yra vyriau i is 
rengimo komisijos narys.

Parapijos choras jau pradė
jo ruoštis savo rengiamam 
metiniam koncertui, kuris 
įvyks tuojau po Velykų, apie 
balandžio vidurį Choro daly
viai uoliai lanko repeticijas ir 
mokosi naujų gražių dainų, 
kurias išgirsime tame koncer-

PADĖKA
Kad K. Binkio “ATŽALY

NAS” 1953 m. sausio mėn. 25 
d.-.Clevelando Lietuvių salėje 
dviejuose premijeros vaidini
muose taip pasigėrėtinai šau
niai pavyko, tai didžioji- dalis 
tų nuopelnų tenka režisoriui. 
dekoratoriui ir- aktoriui Petrui 
Maželiui, vaidintojams Jonei 
Peterienėi, Aleksui Liutkui, vi
siems organizacijų nariams 
vaidintojams, dosnioms ir dar
bščioms bufeto aukotojoms ir 
rengėjoms, ypač jų vadovėms 
p. p. O. Jokubaitienei ir St; 
Stasienei, “Atžalyno” garsin
to jams : -Clevelando Radio Klu
bui, “Dirvos”, “Draugo”, “Dar
bininko” Redakcijoms, salės 
tvarkdariams, mieliesiems žiū
rovams ir kt.

Visiems čia suminėtiems ir 
neminėtiems už kilnų rūpestį 
augančiu Lietuvos atžalynu 
nuoširdžiausia padėka ir pa
garba.

Rengėjai: Clevelando .Skau
tės, Ateitininkai, Skautai.

Ne vien lietuvių skaičius A- 
merikoje yra mūsų stiprybė 
kovoje už Lietuvos išlaisvini
mą. Susiklausymas ir pasiau
kojimas darbu ir piniginėmis 
aukomis labiau įrodė mūsų 
fronto pajėgumą. Tėvynės ne
laimė ir jos žmonių kančios 
reikalauja tą frontą stiprinti.

LIETUVA KELSIS IŠ PRIESPAUDOS
NELL P. MESKCNAS

Išaušo dainų pranašautos 
dienos ir Vasario 16, 1918 me
tais lietuvių tautai nušvito 
Laisvės žvaigždė. Lietu
va jau laisva! Laisvės Varpas 
skambėjo nuo pat Aušros 
Vartų iki Baltijos jūrų! Visi 
lietuviai visose pasaulio šaly
se pradžiugo, tai sužinoję, o 
ypatingai tas lietuvis patrio
tas, kuris vargo už laisvę*ir 
nebijojo supelėjusių kalėjimo 
sienų. Koks džiaugsmas! Koks 
didis laimėjimas! Jau nebėra 
daugiau caro, nei žandarų, 
nei kitų prispaudėjų!... Lie
tuvis artojas yra laisvas, ir 
saulelei nusileidus, jojo širdis 
yra rami. Žiūri jis į gražų jau
nimo ratelį, kuris linksmai 
šoka ir dainuoja.

Tėvynės meilė ... • Koks
brangus yra tas žodis!! Kaip žmonišką gyvenimą. Lietuva 
jis užburia žmogaus sielą! Ir kelsis iš priespaudos ir vergys- 
koks gražumas gamtos neiš-

pasakytas! Tos pievos gra
žiausiomis gėlėmis iškaišytos. 
Matyt netoli Nemunėlis teka, 
o aplink šlama giružės, lakš
tingala gieda, gegutė kukuo
ja. O tų girių paukštelių čiul
bėjimas ...

Bet ar ilgai Tėvynei Lietu
vai teko džiaugtis ta brangia 
laisve, ta Nepriklausomybe? 
Sumišo^veĮ visas pasaulis ir 
krauj/ ištroškę rusai ir vo
kiečiai vėl pasiryžo užgrobti 
tą brangią šalelę Lietuvą ir 
jos jaunimą. Nors tas lietuvis 
skausmuos ir varge pasken
dęs, vis dėlto įsijungia į par
tizanų eiles, kovoja net ir sa
vo gyvastf aukoja "apginti 
protėvių šalį. Ateitis nėra už
temdyta. Mūsų viltis yra vėl 
atgauti laisvę ir vėl gyventi

tės. Ji vėl bus laisva.

Nepriklausomybes minėjimas Nonvoode
Nepriklausomybės minėjimą 

ruošia A.L R.K. Federacijos 10 
skyrius. Kalbės kun. A. Vai
nauskas iš Nashua, N. H. ir kt. 
Meninei daliai atlikti pakvies
tas iš Worcester, Mass., Z. 
Snarskio vadovaujamas dainos 
meno kolektyvas, kurį sudaro 
apie 15 asmenų. Be to, vietos 
parapijos choras, vad. muz. V. 
Kamantausko, pasirodys su 
naujomis dainomis. Minėjimas 
įvyks vasario 22 d. Programo
je — 9 vai. ryto pamaldos ir 
33:30 vai. p. minėjimo, iškil
mės parapijos salėje.

jų priėmimui tinkamai pasi
ruošti. Be to, sukakčiai pami
nėti numatoma išleisti knygelę 
su Jubiliato paveikslu ir gyve
nimo aprašymu. Norintieji, 
kad jų vardai į šį leidinį būtų 
Įrašyti kaip jo išleidimo rėmė
jų. prašomi nedelsiant Įteikti 
savo auką ir pavardę.

Iškilmių rengimo darbai di
džiąja dalimi tenka vikarui! 
kun. P. Šakaliui, bet jis tikisi,! 
kad visi parapijiečiai jį šiame 
darbe uoliai parems. Jis taip1 
pąt prašo, kad vietos' organi- • 
zacijos tą dieną nerengtų jo
kių kitų parengimų. P. J.

• Juozas Mozeris, pirminin
kas Cook Apskrities Taupymo 
Bendrovės, kuriai priklauso a- 
pie 170 bendrovių namams sta
tyti, yra nariu specialios komi
sijos, kuri žiūri, kad namai gy
venti būtų tinkami.

To assist in traffic and payroll 
department

Mušt be able to type and ūse 
adding maehine. General Office 

experience necessary.
Good starting pay.

Excellent working conditions.

Girls — VVork Near Home — Save $104 a year carfare 
DELTA POVVER TOOL Divkion 

has immediate openings for 
CLERK — TYPIST

- For Traffic Departament------Ašso
TYPIST BILLER

Interesting Work. — 5-Day Week. Liberal Employee 
Benefits. — Pleasant Working Conditions.

SEE — MR. SCHNEIDER
THE DELTA POVVER TOOL Division

3930 S. VV’inchester . LAfayette 3-6673
“You’ll Likę Working Here”

AN OPPORTUNITY 
TO EARN MORE

and unlimited advancement 
with fast gro^hg 

company.
TO HELP IN OFFICE OF 

TRUCKING CO.

Help Wanted Malė

THE DELTA POWER TOOL DIVISION 
has jmmediate opening for 

CLERK —TYPIST
' FOR TRAFFIC DEPARTMENT ,

Also
TYPIST BILLER

INTERESTING W0RK—5 DAY WEEK. These are steady 
positions and offer good chances for advancement. Liberal 

employee benefits. Pleasant -vvorking' conditions.
SEE MR. SCHNEIDER

THE DELTA POVVER TOOL DIVISION / 
3930 S. Winchester LAfayette 3-6673,

Some Typing 4 
SALARY BEST

McCLAIN
DRAYLINE

950 WEST 37th STREET

MEDŽIO TEKINTOJAS (TURNER) 
RANKOMIS

Patyręs, geras pradinis atlygini
mas. 40 vai. į savaitę, malonios dar- . 
bo sąlygos. Visi DP mielai priimami

CHICAGO WOOD TURNING 
3150 S. Central Pk. Avė.

Bishop 7-7290

Minės sidabrinę sukaktį
Gegužės 24 d. vietos klebo

nas kun. F. Norbutas sulauks 
savo kunigystės 25 metų su
kakties. kurią norwoodiečiai 
ruošiasi kiek galima iškilmin
giau paminėti. Tą dieną po 
bažnytinių iškilmių miesto 
gimnazijos salėje ruošiama iš
kilminga vakarienė su plačia 
menine programa. Numatoma 
pakviesti daug aukštų svečių. 
Iškilmėse dalyvauti biletai jau 
greitai bus pradėti platinti ir 
kaimyninėse kolonijose, nes 
norima iš anksto žinoti daly
vių skaičių, kad galima būtų

nMv *r* N«w Tarką, apkalto Mtorrteonte HMpital. btefcta •""y

Omaha. Nebr.
Mokyklos statyba eina pir

myn. Esant geram orui, ir 
šiuo metu ją galima tęsti. Jau 
išvesti šildymo vamzdžiams 
tuneliai ir dedamos pirmo 
aukšto grindys. Naujasis prie
statas yra dviejų aukštų ir 
sujungtas su senuoju mokyk
los pastatu. Jame bus šeši mo
kyklos kambariai, šildymo pa
talpa ir, pirmosios pagalbos 
kambarys. Baigus statybą, vi
sas pastatas bus 281 pėdų il
gio, 50 pėdų aukščio ir parū
pintas visais moderniais įren
gimais.

Parapijiečiai mokyklos. sta
tybai dosniai aukoja. Apie de- j 

. šimt šeimų jau'paaukojo šiam 
reikalui po 128 dol. Savo au-1 
k^rris mokyklos statybą re
mia tiek seniau atvykusieji, i 
tiek ir naujieji ateiviai. Po 
128 dol. paaukojo B. Cejaus- 
kas su žmona, A. Mikėnas, 
Gutoski, Sabučiai, Janovski, 
V. Už avi ūs iir.š- ■’ '•» ■ I 
Baekai, 100 dol. — Navickai, 
70 goI. — V. Merkevic.u . n uu 
d 1. — V. Vaiškūna=. Kiti au
koja po 16 dol. mėn. a ba n » 
4 dol. b savaitę, iki susidarys 
123 dol. suma. Visi stengiasi 
suaiažinti $136,0<,0 skolą, kad 
nereikėtų tiek daug nuošim
čių mokėti' Vietinis

ILLINOIS CENTRAL R. R.
NEEDS 150 SWITCHMEN

TO PUT 5 DAY WORK WEEK IN EFFECT
START $15.78 PER DAY

Experienced or will train men. A>re 17 to 40
Check these “Job Benefits”

• VACATIONS • FEDEP.AL PENSION P LA N • FEDERAL SICKNESS 
AND UNEMPLOYMENT COVERAGE • HOSPITAI. PLAN • GROUP 

INSURANCE • OTHER EMPLOYEE BENEFITS
Work South and Southwest Side of City Mušt have 20-20 visiont. 

vvithouth Glacses. Apply
EMPLOYMENT OFFICE

ROOM 101 1®9 EAST ROOSEVELT RD.
(MICHIGAN AVĖ. AT ROOSEVELT RO.)

DARBAS NETOLI NAMŲ

Sutaupo važiavimo valandas
MUMS REIKIA

• MAŠINŲ OPERATORIŲ
• GRĘŽIAMŲJŲ
• SKYLAMUŠIŲ
• DARBININKŲ
• DARBININKŲ
• MONTUOTOJŲ IR SULYDYTOJŲ

PRESŲ OPERATORIŲ 
OPERATORIŲ 
PRIE KIRPIMO 
PRIE TEKINIMO

40 VAL. DARBO SAVAITĖ

APMOKAMOS ATOSTOGOS. DAUG KOMPANIJOS 
. PIRMENYBIŲ

INTERNATIONAL 
HARVESTER CO.

McCORMICK WORKS
2600 WESTERN AVĖ.

• Employment Office atdara pirmadieniais ir 
penktadieniais nuo 8 vai. ligi 4:30 po pietų 

šeštadieniais no® * vai. ryta lifi 3 vai. p. p.

Shear Operators
Slitter Operators 
Maehine nei pers
(Will train to be maehine

- Operators)

Dockmen
Order Fillers

Ist oržnd Shift

Mr. Muldoon

STEEL SALES
CORP.

3348 S. PuUski Rd.
RI 7-7700

Help uantcd Female
Januarv Graduates Attention!

GENERAL OFFICE
Work ncar home and save time 

and carfare!

Light typing rc<iuircd. Pormanont 
position. Excrllent starting «alary 

\vith periodic in<Teas«"i.

Apply in prrson

AMERICAN 
TR.4NSIT IJNES

4&U W. Atomu Street

Skaitykite Ir piattakiU z

s
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Help wanted Female
SPORTAS

«I II»M vMrnU ADA.

Flower Fltth Aveanc Hospital

Darbus toMmh (asctkn wwk). Pusto-

AL8ID,
Ant Bagdžiūnas

TeL 8P i-un

PATYRUSIOS siuvėjas

REGISTRUOTA

EMPL. AGENCY

WILLIAM J. DRAKE

Real Estate

ŠACHMATAI
Veda K. MERKIS

SPORT
•i U-2) 

rungtynių,

FEBE GIRL COAT CO. 
266 Mo®re St, Brtraklya, 1 

TeL HY 7-4853 9

HELP NEEDED—BO 8-1111
„Day workers .... '.............. $1 hr

Full time..... ...........$45 per wk
Sleep in ...... .............$50 per wk
Only competent. reliable, need 

apply. 
TAILOR - MADE 

E&PLOYMEN’T AGENCY
71-15 Austin St.. Forest HiEs

SIUVĖJOS EONAZ MAŠINOMIS
Kreiptis tik patyrusioms.. Pastovus 

darbas, geras atlyginimas. Malonios 
darbo sąlygos.

TEKTILE CREATORS
801 W. 26 SU N. Y. C.

Telef. OĘ 5-4257

PATYRUSIOS SIUVĖJOS 
prie vaikų paltų. Mokančios tik visą 
H*rba. Pastovus darbas. Geras atlygi
nimas. Kreiptis:

L HOFFMAN & SONS
1610 St Marks Avė.. Brooklyn

SLAUGE
Vyriausies'‘"šJaugės . pareigoms. 
Atlyginimas $225 ir lUaikymas. 
Kreiptis:

ASSOCIATION HOME 
891 Amsterdam Avė., N.Y.C.

TeL AC 2-3324

Uždangų siuvėjos
Aukščiausias atlyginimas, malonios 
darbo sąlygos, pastovus darbas. Rauk
šlėtojo*, apačių lenkėjo*, apsiuvėjos, 
dygsniuoto jos.

Kreiptis:
GODELL’S

31 W. 27th St. 9th aukštas (N.Y.C.)

BLTOZIŲ SIUVĖJOS
Pastovus darbas, geras atlyginimas, 

apmokamo* atostogos. Kreiptis:
Garment Accessories, Ine. 

165 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

MERGINOS
šiek tiek nusimanančios siūti mašino
mis, gabios mokytis ištisus metus ge
rai apmokamo darbo, large pleating, 
dygsniavimas, išsiuvinęjimai. Geras 
atlyginimas, greitas pakėlimas.

BETTER MADE REXALL
307 W. 36th, 8th fL

DIRBTINIU GĖLIŲ DIRBĖJOS 
patyrusios brancher ir sllp up. Puoš
menų gamybai. Pastovus .darbas, ge
ras atlyginimas. Kreiptis:

204 St. Nicholas Avė., Brooklyn 
TeL EV 6-4161

vai. prieš pletus.-
KORD MFG. CO.

4510 White Ptuns Rd., Dx.
(arti prie 233 St.)

POPIERINIŲ DĖŽIŲ 
DIRBĖJOS

tap pat S itnd S atbaigėjos. Pastovus 
darbas. Geras atlyginimas. Maloni ap
linka plius atostogos.. Kreiptis:

Herald Paper Box Co., Ine. 
TeL WO 4^8632 — 

kreipti* i FRED TORTORO

DARBININKĖ UŽ BARO IR 
PADAVĖJA

dienos ar nakties darbui. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Patyrimas 

pageidaujamas, bet nebūtinas.
Kreiptis:

Taylor 7 9879

S U R I N K Ė J O S 
(ASSEMBLERS)

Tik patyrusios. Idealios darbo sąlygos. 
Apmokami šventadieniai. Gezovės 
planas. Pastovus darbas. Kreiptis po 
10

MERGINA
darbui aukštos klasės grožio salione.
Pastovus darbas. Geras atlyginimas.
Maloni aplinka. Kreiptis:
Paul & Andre’s Beauty Salon 

215 Middle Neck Rd.
Tel. GR 2-6117 Great Neck, L. I.

SIUVĖJOS
Tik patyrusios. Dienos arba nakties 
'darbui. Prie sijonų ir chalatų (neg- 
ligees). Pastovus darbas, geras atly- 
gįnimas. Kreiptis: w

284 — 4th Ave^ Brooklyn 
Tel. MA 4-0523

MANIKIURISTĖ EXPERT = 
A SHAMPOO

Aukštos klasės klientūra. 5 dienos sa
vaitėje. Pastovus geras atlyginimas. 
Maloni aplinka. Kreiptis:

Paul & Andre’s Beauty Salon 
215 Middle Neck Rd.

Tel. GR 2-6117 Great Neck, L. L

SIUVĖJOS
ir floor girls. Gabaliniam darbui 

(piece work) prie bliuzių. Pastovus 
darbas, gera* atlyginimo*. Kreiptis:

SHEILA - GAIL SPORTSVVEAK
5 Kossuth Place, Brooklyn 

Tel. GL 2-6046
Lietuvis Advokatas

85-03 «WAREHAM PL, ' JAMAICA, N. Y.
Tel. Jamaica 6-7272

SIUVĖJOS 
patyrusią prie suknelių. Pastovus 
darbas.' Geras atlyginimas. Kreiptis: 

HELEN DRESS CO.
237 W. 35th St. N.Y.C. 

(9 aukštas)

SIUVĖJOS 
prityrusios prię vyrų ir moterų marš
kinių (section work). Pastovus dar
bas, geras atlyginimas. Kreiptis: ■ 

KLASS — E. TOGS
602 Driggs Avė., Brooklyn, N. Y.

Telef ST 2-1621 *

WOMEN HOMEMAKERS to perform 
household duties and care for chil- 

; dren during iIIn'?S^of mothers; 5 days 
,a week; hours 9 to 5. Salary, $2,100 
to $2,460 a year. _

Apply Mrs. V. Field.
- 122 East 22nd St Tel. OR 7-5000

LIETUVIAI IVEil 
CLcu Akb YORK

Po eilės nesėkmingi 
paganau u. u»iu>ų vy.&ms ixUi>xsjp-
sojo'laimė: o. C. New York įveik- 

. tas ta pačia pasekme, kaip prieš 
jucs ruaens rate buvo pra^^.u.^, 
— du taškai užtikri
no Lietuvių Sporto Klubo vienuoli- 

. kei Maoumuiią aukštojoj lygoj ir se
kanti futbolo sezoną.

Jau rungtynių pradžioj jnūsų vi
duriu puoakas Gonsaies pasiekia 
pirmą įvartį, tačiau New York greit 
pasekmę išlygina ir po kurto laiko 
įkerta ir antrą įvartį. Ir taip beveik 

pirmą kėlinį mūsiškiai, žais
dami prieš vėją, turėjo pasitenkin
ti tik retais prasiveržimais. Gerai 
žaidęs gynėjų penketas neleido

Gonsaies - Kuhn - Gražys. Antra
me kenny Kalašinskas pas.keitė su 
vvk.ponawuiuni. »iose rungtynėse 
uc&. pucLdtai, uea parodė
Shvu visus piures, žinoma,
gukU 0lu.*u, nepa-

kuucų (j pac is vartininko | 
puses', tačiau u.s K.uiua& antrame 
ketiny panaiamo u.uoų rų susi
kaupimas ir tvirtas no.as laimėti.

Si sekmadienį, vasario 15 d., 2:30 
vai. mūsų puinoji vicuų^.iKe žai
džia prieš paskutines rungtynes šio 
sezono pnmenybes su Nežiurk S- Č.: 
Rungtynės įvyks musų aikštėje,! 
duetais s>cccer rieia, gi 13, 45 sa- 

jėgas banays antrosios vienuoli
kės.

Pastovus dirbus valykloje. Gota* et-

SIUVĖJOS

NEW YORKE IR APYLINKĖJE •
it r .<

siekti.
Antrame kėlinyje vaizdas visiškai 

pasikeičia. Jau lietuvių vienuolikei 
talkininkauja vėjas, kurio padeda
mi puolikai visiškai užgula prieši
ninkų vartus. Apie 14 pasiektų

M. Whitfield laimėjo pasaulinį 
rekordą 569 jardų bėgime. Jis 
tą distanciją nubėgo per 56,6 se
kundes. Čia jis bėga Madison 
Sųuare'Garden, N. Y.

kampinių aišktar įrodb-netuvių vie- • 
nuolikės pranašumą. 52 minutėje 
Jokūbaitis įspraudžia ilgai lauktą 
išlyginamąjį įvartį, gi po penketas 
minučių vėl įsiterpia judrusis Oori- 
sąles ir pasekmė jau 3-2. Vienu me
tu 'mūsų puolikai ėmė rodyti tikrą 
futbolo meną: kamuolys skriedavo 
centimetro tikslumu nuo vieno prie 
kito, tačiau vis atsiranda kokia 
nors kliūtis — ar tai skersinis, ar 
virpstas, ar nepataikymas į tuščius 
Vartus ... Rungtynėms baigiantis, 
Jokūbaitis suranda gerą šūviui pa
dėtį ir -r- jau 4-2. Lietuvių vienuo
likę šiose rungtynėse atstovavo: 
Hlavac: Modzeliauskas - Jančevs- 
.kis; Saldaitis - Jokūbaitis - Jėge
ris; Sabaliauskas - Kalašlnskas -

Džiugios žinios is Chicagos 
pirmenybių

Chicagojė prasidėjo miesto pir
menybių baigmės varžybos: 12 
daiyvių, 11 ratų. 4

Turiansky, Tkutvalša, Cohen ir 
Angelo Sandrtn įkelti iš praeitų 
yCftcagos pirmenybių ir 8 Iš šių 
'metų parengiamojo fchieagos tur
nyro.

Labai smagu.'jog į Chicagos 
. Tūrfiienybių baigmę įėjo 3 lietu

viai: Tautvaiša, Jakštas ir Zujus. 
be to dar gali patekti ir ketvirta
sis — Kalvaitis. Galutinis daly
vių sąstatas paaiškės prieš ant
rąjį ratą (vasario 15 d.>.

Pirmame rate lietuviai padarė 
gerą pradžią, būtent: Tautvaiša 
įveikė latvį V. Tums, K. Jakštas 

■ nugalėjo Mengelis. o A. Zujus lai
mėjo labai Vertingą tašką, įveik
damas vieną žymiausių Chicagos 
šulų — Angelo Sandrin.

Norin su Czemecki partiją nu
traukė su pirmgjojįgisvara.

P. Vaitonis, Kanados meisteris, 
davė simultaną “Delta šecondary 
School”, laimėdamas visas^ŽS par
tijas. Gražus laimikis.

Bostono, Chicagos, New Yorko, 
Toronto ir Mbntrealo miestuose 
mūsų šachmatų komandos pasi
reiškė, dalyvaudamos tų .miestų 
lygos pirmenybėse lietuvių vardu.

Pirmieji į lygos rungtynes įsto
jo Bostono lietuviai (1949 m.), 
laimėdami 1949-50 Bostono Metro- 
politan League p-bėse, antrą vie

ptą ir 1950-51 m. — trečią vietą.
Sėkmingiausiai pasireiškė Chi

cagos lietuviai, laimėdami I vietą 
1952 Chicagos City League p-bėse 
ir Toronto lietuviai, laimėdami 1 
vietą 1950 m. Toronto League pir
menybės*^

. New Yorko Marshall klubo pir
menybėse pirmauja A. E. Santa- 
siere su 12-3, Carl Pilnik ll'ą-21*. 
Jack Collins 10‘5-3'į, latvis Ed- 
mar Mednis ir James Scherwin 
po 40-4.

OLIVE PACKERS 
Pastovus darbas. Utoras atlyginimas. 
Kreipti:

EPICURE SPECIALTTES
744 Laight St., Manhattan 

(Vykti 7th Avė. subway ligi Canal St. 
stoties). TteL WO 4-5664

GENERAL PRINT SHOP 
HELP

GROUP INSURANCE 
BLUE CROSS 

PAID HOLIDAYS

Patyrnsioa Ste«er mašinomis 
SIUVĖJOS

prie sportinių drabužiu. Pastovu* dar
bas, getas atlyginimas. Kreiptis:

JOAN SPORTSWEAR
833 Weat SU N.Y.C.

TeL LA 4-8157

SIUVĖJOS (15)
Singer mašinomis pižamų.
Priimamos tik patyrusio*

AUKŠTI ATLYGINIMAI 
Artistk Chenille Corp.

622 Broadway, N.Y.C. OR 4-4880

SIUVĖJOS
prie lengvo drobės darbo. Darbas pa
stovas. 46 vsIsbAu darbo savaitė. Pra
dedama nuo $46.

* TeL BO 9-5993

SIUVĖJOS
patyrusios prie suknelių. Pastovus
darbas, geras atlyginimas. Kreiptis:

N. COHEN
1159 Southern Blvd., Bronx, N. Y.

TeL DA 9-3692

Help Wanted
Malė - Female

SIUVĖJAI
Patyrę prie Smger mašinų.

Pastovus darbas. Geras atlyginimas.
Kreiptis:

SUYDAM PANTS CO.
96 Throop Avė.

Brooklyn. TeL EV 8-5787

SIUVĖJAI
patyrė siūti Singer mašinomis ir 

adatomis rankinukus. Pastovus dar
bas, geras atlyginimas. Kreiptis:

ROGER VAN S., INC.
224 Center St, N.Y.C.

PADAVĖJA — BARO PARDAVĖJA 
pastovus darbas, geras atlyginimas. 

Taip pat
DARBO VEDĖJAS 

pBnai atsakąs už dąrbą. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas.

(Netoli Bayside) 
Tel. IN 3-3612

-

Help wanted—Malė
..

AUTO BODY and FF.NDER MAN 
A-l Exp'd

Steady 5 day work. Vacation.' Only 
top man need apply.

OENTURY AUTO M’ELDLNG 
240 Delancey St N.Y.C.

P. J. BAGDAN AVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

185 CUntnn Avenue Brooklyn ft, N. Y.
Priėmimo valandos:

šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.
Tel. MATN 4-2229

Ofiso tek GLemnore 5-3094
Namų tei. GLenmore 3-4445

DR. V ACLOVAS. PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bnshtvick Avė., Brooklyn 7, N. Y.
Priėmimo valandos: - . ■ , *

Kasdien lĮ^iū^ ir 6^—8 p-p., šeštųd 10 iki » p.p 
iiakyruš'ketvirtadięnius ir SVentadienlus.

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
-.AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS _
30. E. 60th St. New York City

Telef. Murray Hill 8-8677
Shore Lane, Bay Sliore, L. L

Telef. Bay Shore 3710

VALĄNDOS:
Susitarus: antrad., ketv. ir 
šešt nuo 5 iki 8 v.v.
Susitarus: pirm.,, ueč. ir 
penkt. visa dieną ir šešt. 
tik iš ryto.

JOHN DERUHA, M. D
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytoja*.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos M)-2 ir 4-9.
Mokilus baigęs Europoje

128 E. 86th STREET ’ NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims. •

PARDUODAM NAMUS
;i|] Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Rir^mond M 
į. Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius \ 
'į|Į ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance i reiks Ujomj

greitai ir gerai

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street. Woodhaven 21. N. V 
Tel. VIrginia 7-1896

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS 

S a vi n i n k a i
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - liikandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

* Puiki proga
Parduodamas jau prieš 20 metų įsteig
tas restoranas, duodąs geras pajamas, 
ir duodanti geras pajamas du pilnai 
išnuomoti namai. -Prieinama kajna 
Kreiptis tik popiečiais arba7 šeštadie
niais 2-5 vai. p.p. Klauskit NAT. 

234 W. 78 SL, N. Y. C.

NURSING HOMES

ITALIAN RESTAITIANT—BAR U 
Nassau Connty—L. I.

Clean, modern. fully eųuippcd, new 
place. grovving tovvn. Good for couple 
High income. easi’.y inereases. 0wner 
selling personai reasons.
Real Buy—You can’t afford miss 

Call Freeport 9-4300
write F2. Rm 830—n W. 42nd St.

N. Y. C.

CDNVALESCENT HOME 
New modern home for care of 
chronics, aged. post operatives. 
Expert care in homelike sur- 
roundings. Moderate rate*.

525 Boston Post ’Rd., 
Porchtester. N. Y.

Helen M. Malfey. R.N. PO 5-5311

DIRBTINIŲ GĖLIŲ DIRBĖJOS 
patyrusios slip up* ir brancher*. Pas
tovus darbas, geras atlygnimas.

Kreiptis:
MIAMI FLOWERS

6 Bond St., N.Y.C. Tel. OR 3-2073

DIRBTINIU BRANGAKMENIŲ 
įstatytojos 

Turi būti tikrai patyrusios 
vinėjime. Pastovus darbas, 
atlyginimas. Malonios darbo 
gos.

Kreiptis: 
STEIN BROS. NOVELTY CO. 

49 W. 28th SU N. Y. C.
Telef. MU 6-1747

išsiu- 
geras 
sąly-

VELVERAY CORP
Brighton Avenue A Wa!nut Street 

Clifton, N. J.
GRegory 3-4300 Help Wanted Malė SAVE on CO AL

SIUVĖJOS
• polo marškinių'. Patyrusios dirb

ti Singer ir Merrow mašinomis. 
Taio pat reikalingos sagų ir kilpų 
dirbėjos. (Section worki.
M. and F. GARMENT CO.
682 B’way (5th floor). N. Y. C.

Tel. AL 4-2417

VALGYKLOS PRIŽIŪRĖTOJA 
dideliame Midtown restorane. Ge
ras atlyginimas ir maistas. Pasto
vus darbas.

Telef. PL 8-3Ž60

1-ST CLASS 
INSTRUMENT ASSEMBLERS 
permanent position, mfgrs of preci- 
sion Instruments, Insurance benefits 
paid, holidays, vacations. Excellent 
working conditions.

J. A. MAITRER, INC.
37-61 81 SL LI.C. ST. 4-4600
Interviews to 6 p.m. to 1 p.m. Sat.

DARBININKAI MĖSAI NUO KAU
LŲ ATSKIRTI (MEAT BONERS)

Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
40 vai. darbo savaitė. įmonės pir
menybės. Kreiptis

ENGELHORN PACKING CO.
75 Stockton St-., Newark, N. J.

LIMITED TIME ONLY!

STOVE e 99 65 
or NUT

PEA COAL >18^n

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVITED

Display i
SIUVĖJOS

patyrusios apykaklių įstatytojos, 
siūlininkės ir užbaigėjos siūti polo 
marškinius Merrow mašinomis. 
Taip pat ir Singer mašinų opera
torės. Nuolatinis darbas, geras at
lyginimas.

Kreiptis:
THOMAS J. BARILE CO., INC.

88 University Place, N. Y. C.
Telef. AL 5-4476

Buck • Rice • Coke 
On ReųuestMOLD MAKER

Exp d maching A chasing. Brase and 
Bronze molds for Buttons A Costume 
jewelry. Good pay. Steady job. Es- Į 
tablished concern.

PRIME MFG. CO.
315 W. 36 St. N.Y.C.

PENN-CENTRAL COAL CO.
Brooklyn 
GE 6-7100

‘HANSEN’
9217 — 3rd AVENUE

Brooklyn, N. Y.
SHORE ROAD 

5-0127 
for

RŪGS & BROADLOOM 
CARPETS

KENyiLE.

Queen« & L. I. 
• IL 8-7281, S I U V Ė JrO S 

patyrusios prie suknelių — line 
$6.75. Pastovus darbas, geras atly
ginimas.

Kreiptis:
VTVIAN DRESSES, INC.

501 7th_Av«-’ . New York City
(17 aukštas)

■/

Credited and
Compounded

Quarterly
2 ’/2 % 

A Year
On Regula r Savings Accounts

Intorcst starb t be first of tho month 
on suros Irom $25. to $10.600.

marle n* *r be fore Janoary 16, April
July 10, and October 5 will drųw interost from Uie 

Ant of snch month if left to the end of the 
guaterljr dlvidend period.

■ Latest
Interest^

Rate -

5.

45/

MERGINOS - MOTERYS 
paknotojos dideliam maisto fabri
kui. .Aukštas^atlyginūnas. Duodami 
darbo drabužiai. Atostogas — ap
mokami šventadieniai — pensijų 
bei gydymo planas. Geros darbo 
sąlygos-

Kreiptis:
THE QUACKER MAID CO., INC. 

45 Wastiington St., Brooklyn, N. Y.

SIUVĖJOS
patyrusios daryti klostes (hemming) 
brangiose medžiagose. Dalimis arba 
visas darbas. Pastovus darbas, geras 
atlyginimas. Malonios darbo sąlygos.

Tel. RE 2-9786

DIEMAKERS

MtLLING MACHINE 
OPERATORS

RAM K
135 BR0ADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastrrn Par)wliy at Nostmnd Avenue 
Your Deposit* In Thls Bank Are Fully Insured 

Up to $10.000.
Mombcr Fcdcral Deposit Insurance Corporation

SIUVĖJA 
mokanti sukirpti ir užbaigti pagal 
užsakymą užuolaidas, lovatieses ir 
baldų apvalkalus.

Kreiptis:
364 Central Avė.. Laureate. L. I. 

Telef. CE 9-3197 arba po 6 vai. vak. 
CE 9-0885

SUKNEUU SIUVĖJOS 
Patyrusio*. Darbas daHnds (section 
work.). Pilnas arba dalini* laika*. 
Geras atlyginimas. Kreiptis: 

BONNIE CYD
96 12 Avenue L (kampas Rockaway 

Avė ), Brooklyn. N. Y.
Tel. CL 7-2932

Ist CLASS MACHINIST
LATRE HANDS —

Work on plastic Injection molds.
. PLASTIC WARE, INC.

238 William St. or 2 Duane St.

5 Days. 40 Hours 
Good pay, Steady, Benefils

H. BRAI N
TOOL A INST. CO.. INC.

140 Fifth Avė. Hawthorne, N. J.

WATCH * CLOCK REPAIR 
Finest Work at Reaaonable PriMB 

J. H. N O R D
Room 11 

391 Falton 8L, Brooklyn 
TEL..: TR S-ttse 

VVATCHES - JEWĖbRY 
CLOIN. HAMILTON. ORUCN 
Ali Makse of Fins Ouallty.

GROUP A
• RUBBER TILE
• LINOLEUM• FELT BASE

M A CHIN I8TS 
1-8T CLASS — LATRE — 

MILLER — OWN SET-UP. LARGE 
WORK — TO? RATES 

Bronx — KI 2-2233 
BOOM & CRANE CORP.

Ft. of Trakton St_ Kast Rtver, 
Bronx — 59 Pelham Bay Line, 

Longvrood Avė. Sta.

SYNNOTT TRAVtit

JUTHORIZED AIR LINE 
and

STEAMSHIP AGENCY' 
Obe Ftatborii Avmue 

BROOKLYN, N. Y.
Pitone 11 8-2792

ev »-M4«

SiBusiness Oppo
’ RESTAURANT,

5'4 days, Grosses ^50; long lease at 
$65 a month; Full prie? $4500; 6 roorn 
apt avallable.

WTNKS RKSTAUBANT.

"DARBININKU 
Skaitykite ir ptetteMte



nu, todėl tikimasi, kad jis ne 
tik sėkmingai rūpinsis dvasios 
reikalais, bet stipriai parems ir 
choro pastangas muzikinėj sri
ty. Vienas artimiausių choro

choro dvasios vadas ir pats y- 
ra muzikalus, puikiai groja

si skirstėsi patenkinti manyda
mi, kad reikėtų tą dalyką pa
kartoti ne kartą įvairiomis pro
gomis.

Po programos jaunimas tu-

WAITKUS
FUNERAL HOME 

187 WEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Maaa.

PRANAS WAITRUS

Naujas ginamu. Kovoje z-_ Krimi
naliniais užpuolimais požeminio 
traukinio labirintuose, N.*w Yor- 
ke. Tai yra stiebas sa lempa ir 
stipriu elektriniu skambučiu, k i- 
ris ima zirzti .paspaudus mygtu
ką. Tokie stiebai statomi prie 
įėjimo į požemius. Sakoma, kad 
vaikams bus “naujas žaisliukas” 
policijai -prigauti...

mm
NAUJIENOS^

Švėatoji Valanda
} Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimo proga įvyksta Ap- 
^reiškimo parap. bažnyčioje šeš

tadienį, vasario 14 d., 7:30 vai. 
Dalyvaus Apreiškimo parap. 
choras, solistė Z. Griškaitė ir 
smuikininkė Žitkevičienė.

Visi lietuviai kviečiami at
vykti į šventąją Valandą ir pa
simelsti už kenčiančią Lietuvą.

Adm. H. B, Mfller,

vasario 28 d. pasitraukia iš tų 
pareigų ir pereina į American 

• Petroleum Institute bei Oil In- 
dustry Information Committee 
darbą. Nauju Free Europe 

- pirmininku išrinktas Carnegie
Corp. New Yorke užsienių rei
kalų direktorius Wh. H. She- 
pardson.
Šeštadienine Maironio mokykla 

, šį šeštadienį,, vasario 14 d.,
12 vai. Apreiškimo parap. sa
lėje minės Vasario 16. Prog- 

~ rainoje paskaita ir meninė 
dalis. Mokinių tėvai kviečiami 
dalyvauti.

minėjimas įvyksta ateinantį Apreiškimo parap. vikaras,' -į 
sekmadieny, vasario 15 d., 3:30 paskirtos parapijos chcco dya- 
vaL Webster Hali, 119 E. llth 
St, Manhattan.

Programoje — invokaeija, 
ądv. A. Olio ir kongresmano 
Ch. Hersten kalbos, o vėliau 
koncertinė dalis. Koncerto pro
gramoj dalyvauja Metropolitan 
oper. solist. A. Brazis, • Apreiš
kimo parap. chorąs, dramos 
aktorius H. Kačinskas ir kit

Visus New Yorko ir apylin
kės lietuvius nuoširdžiai kvie
čiame šioje kiekvienam lietu
viui brangioje šventėje daly
vauti ir kitus paraginti, kad 
dalyvautų. Tenelieka nė vieno 
lietuvio, kuris Lietuvos nepri
klausomybės minėjime nedaly
vautų.

Rokas židžiūnas,
“Darbininko” rinkėjas yra 

sunkiai susirgęs gripu. Gydo
si namie. *

. Vasario 16 minėjimas įvyks
ta ateinantį sekmadienį, vasa
rio 15 d. Pamaldos 10 vai. pa
rapijos bažnyčioje. Organizaci
jos dalyvauju pamaldose su vė
liavomis. So Boston High

- School 3 vai. didžiojoje salėje 
įvyksta masinis susirinkimas, 
kurį rengia ALT" Bostono sky
rius.

Vasario 16 d., pirmadienį 9 
vai. ryto parapijos bažnyčioje 
įvyksta pamaldos Lietuvos lais
vės intencija. Parapijos mo
kykla dalyvauja organizuotai. 
Parapijos klebonas ir kunigai 
kviečia tikinčiuosius pasimelsti

Mirė. Bernardas Vasiliaus
kas, 72 m. 31 DĮtson St. Dorch.

" mirė vasario 1 d. Ona Januš e-
; nė, 59 m., gyv. 244 E Št. So 

Boston, mirė vasario 4 d. Juo- . 
zapas Bėdalis, gyv. Minot St. 
Boston, 61 m., mirė vai.ario G 
d.

S. Bartkevičius ir Sūnus 
FUNERAL , HOME 

254 W. Broachvay 
South Boston, Mass. ' 

JOSEPH BARACEVICHTS 
laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

CHARLES KERSTEN KAL
BĖS LIETUVIAMS NEW " 

YORKE 
^AIC — New Yorkap — 

Vienas įtakingiausių pavergtų
jų tautų bičilių Jung. Amerikos 
Valstybių Kongrese, Charles 
Kersten, respublikonas iš Wis- 
consin, kalbėdamas lietuviams 
vasario 16 dienos minėjime, a- 

•, teinantį sekmadienį Webst:r 
Hali, New Yorke 4 vai. p., p. 
plačiai komentuos naujosios 

. JAV vyrižfiisybės užsimojimą 
“laimėti šaltąjį karą”.

Kongresmenas Kersten, lai
komas kaip vienas rimčiausių 
psichologines karybos eksper
tų Amerikos kongrese ir turės 
įtakingą balsą naujoje prezi- 

• dento įsteigtjoe specialių pot
varkių organizacijoje. 1951 
metais Amerikos Kongresui 
sprendžiant Tarpusavio Pagal
bos Programos Fondų klausi
mą Kersten ' išrekalavo kad 
$100.000.000 būtų atidėta, pa
vergtųjų tautų reikalams, nors 
tik keli milijonai buvo išleista.

Kersten vienas iš pirmųjų 
pajudino Amerikoje psicholo
ginio karo reikalą. 1952 m. 
jis kartu su tuometiniu kon
gresmenu iš Missouri, Arm- 
strong, buvo sukvietęs psicho
loginės karybos konferenciją. 
Kongresmenas mano, kad da
bar 100 mil. dolerių fondas 
tikrai bus pradėta protingai 
naudoti, kuo labai susirūpino ir 
Kremlius, nes Jungtinėse Tau
tose vienas iš pirmųjų sovietų Dr. J. Maziliauskienei už globą 
pasiūlytų darbotvarkės punk
tų yra šis Kersten Amendment. 
Todėl visiems turėtų, būti įdo
mu, ką jis pasakys šeštadienį, 
kalbėdamas Webster Hali, New 
Yorke, 4 vai. p. p.

Blynų balius
įvyksta Angelų Karalienės 

parap. salėje vasario 17 d. 6 
vai. vak. Ruošia Šv. Pranciš
kaus Tretininkai ir kviečia vi
sus atsilnkyti.

Pranas Gintvainis, 
sulaukęs 84 m. amžiaus, mi

rė vasario 9 d. ' Laidojamas 
penktadienį iš Mount Carinei 
bažnyčios Holy Sepulcre kapi
nėse. Velionis priklausė Šv. 
Jurgio parapijai ir ilgą laiką 
gyveno Brooklyne. Jonaičiai, 

' pas kuriuos velionis gyveno, 
nuoširdžiai dėkoja Apreiškimo 
parap. klebonui kun. N. Pakal
niui už jo prisidėjimą prie a. a. 
P. Gintvainio laidotuvių.

Susituokė
vasario 8 d. Aušros Vartų 

parapijos bažnyčioje susituokė 
Dr. dug.s Valiūnas su Dr. Da
nute Duiskyte, abu dirba Doc- 
tors Hospital New Yorke. Ves
tuvių puota įvyko pas brolį — 
Dr. Kęstutį Valiūną.

24 dienomis pastatyti iš Lietu* 
vos gyvenimo operetę “Rau- 
las”. Pageidautina, kad tomis 
dienomis niekas kitas neruoštų 
jokių pramogų. Taip pat cho
ras dalyvaus ir Vasario 16 mi- 
niėjimo ĮMnogramoj Webster 
Hali. Priimami dar nauji ebo
nitai.

Lietuvių Bendruomenės
New Yorko I Apylinkės val

dyba sekmadienį/vasario 22 d., 
12:15 vai Apreiškimo parap. 
salėje šaukia visuotinį narių 
susirinkimą. Bus renkama 
šiems metams valdyba bei re
vizijos komisija ir aptarti ei
namieji reikalai.

Šaukiamu laiku nesusirinkus 
kvorumui, po pusvalandžio į- 
vyks susirinkimas, kuris bus 
teisėtas, neatsižvelgiant į daly
vių skaičių.

Visi apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

Skautų Vyčiit Sueiga 
šaukiama šį sekmadienį, va

sario mėn. 15 d., 12:15 vai. p. 
p. Apreiškimo parap. salėje, 
Brooklyne.

Long Island Vasario 16 
minėjimas

įvyks A.L.P. Klubo svetainė
je Port Jafferson Midland Rd. 
vasario 15 d., sekmadienį. Visi 
Long Island lietuviai kviečiami 
dalyvauti. įėjimas nemokamas.

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padė

ką visiems darbininkams, ku
rie taip uoliai dirbo “Darbinin
ko” koncerte. Ypatingai bufe
to darbininkams: O. Sijevičie- 
nei, M. Putinienei, U. Janušie
nei, P. Stravinskienei, O. Ba- 
niulienei, Bačiuškai, židinavi- 
čiui ir visiems kitiems. Už vi
sus koncerto darbininkus ir 
aukojusius pinigais ar produk
tais, Tėvai Pranciškonai atlai
kys šv. Mišias, prašydami 
jiems visokeriopoj dangaus 
palaimos. •

Tėvai Pranciškonai

Patarnavimas diena ir nakt' 
Koplyčia Šermenim* dykai

NOTARY PUBLIC
Tai. 80 3-6316

ZALETSKAS 
rUNERAL HOM»

564 KAST BROADWAY
F. E. Zaletata

posto patalpose.
Klaipėdos atvadavimo minė- 

junas įvyko vasario 8 d. 3 vai. 
tautininkų namuose. Rengė 
AImS Ramovė. Pradėjo savo 
žodžiu pulk. Stapulionis. Įdo
mių atsiminimų papasakojo 
Klaipėdos sukilimo dalyviai A. 
Ivaškevičius — Ivas, St San
tvaras ir P. Mantvydas. P. Bar- 

. mienė padainavo keletą dainų,
už kenčiančią Lietuvą ir eiti ta Minėjime dalyvavo kons. Šalna 
intencija prie sakramentų. įr p&ąakė sveikinimo žodį.

Vasario 13 d. šokiai parapi
jos mokyklos naudai L. P. I. 
Dr-jos patalpose.

.. Rašytojų Klubo susirinkimas 
įvyko vasario 7 d. Bern. Braz
džionis davė aktualią praeitais 
metais išėjusių knygų apžval
gą. VI. Kulbokas skaitė ver
tingą paskaitą, tema “Meno šal
tiniai ir keliai”. Kitas klubo 
susirinkimas bus kovo 7 d.

Jonas Bartašūnas, atvykęs iš 
tremties su tėvais 1949 m., at
liko karinę prievolę JAV ka
riuomenėje ir dabar grįžta į 
Bostoną. Kurį Išifflį jam teko 
būti Aliaskoje.

Moksleivių ateitininkų šven
te įvyko vasario 8 d. 10 vai. vi
si nariai dalyvavo pamaldose ir 
priėmė Komuniją. Tuoj po to 
įvyko bendri pusryčiai salėje 
po bažnyčia. Kartu pasikeista 
mintimis. Pirmininkavo kuopos 
pirm. D. Lapinskas. Kalbėjo 
dvasios vadas kun. Kontautas, 
dr. J. Leimonas, K. Mockus, 
Leknickas. Buvo moksleivių iš 
Worcesterio ir Brocktono ir 
sveikino savo kaimynus.

Tos pačios dienos 5 vai. to
je pačioje salėje vyresnieji 
moksleiviai ir jaunesnieji stu
dentai parodė tikrai gražų da- 

į lyką. Pagal J. Krūmino veikal-
35. m. sukaktis bus minima—lą^jie parengė žodinį muzikinį 
vasario 22 d. 3 vai. Washing- 
ton Hali (Godwin St.) Kal
bės Lietuvos Laisvės Komite
to atstovas dr. A. Trimakas. 
Bus Įdomi meno programa. 
Laukiama atsilankant ir kon- 
gresmanų bei kitų svečių. Vi
si vietos ir- apylinkės lietuviai 
kviečiami gausiai atsilankyti.

Vilniečiai aukoja Londonui. 
Liet vilniečių S-gos Bostono 
skyrius paaukojo Westministe- 
rio vienuolynui Londone atsta
tyti 10 dolerių ir pažymėjo, kad 
Londonas buvo griaunamas pa
našių diktatorių, kaip tebėra 
griaujamas Vilnius Lietuvos 
sostinė.

$
&

Žurnalistai baigė rinkimus
LŽS Reorganizacinės Komi

sijos pravestuose koresponden- 
ciniuose rinkimuose išrinkti 
nauji sąjungos valdomieji or
ganai. Į Valdybą įėjo A., šal
čius, S. Narkeliūnaitė, V. Ras
tenis, D. Penikas ir A. Merke
lis. Į revizijos komisiją J. 
Prauskis, K. Sruoga ir G. Gal
va. Garbės teismą sudaro M. 
Biržiška, J. Vitėnas ir V. Trum
pa. Vasario 14 d. naujoji są
jungos valdyba perims iš Re
organizacinės komisijos visus 
reikalus ir pradės eiti pareigas.

PATERSON, N. J.
Lietuvos Nepriklausomybes

* Florindos sapnas, ., 
dviejų veiksmų baletas, kovo 
1 d. statomas So. Bostone, 
Thomas Park High School sa
lėje.

Baleto artistė T. Babuškinai- 
tė, dvejus metus intensyviai 
Bostone dirbusi su savo bale
to studija, šį kartą parodys vi
suomenei to darbo rezultatus, 
jjuruošdama 'didelio, mąstp ba
leto spektaklį. “Florindos 
sapno” muzika Čaikovskio, o 
dekoracijas piešia dail. V. An
driušis. Balete dalyvauja apie 
30 jaunų baleto šokėjų. Akom- 
panuos E. Golembiovski.

Artistė T. Babuškinaitė, 
prieš dvejus metus Bostone į- 
kūrusi kuklią baleto studijėlę, 
šiandien jau tūri gražų būrį 
mokinių ir puikias studijos pa
talpas Piliečių Klubo namuose. 
Be to, ji dėsto baleto meną a- 
merikiečiams Plymouthe meno 
institute ir turi kitą baleto stu-

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas diena žr naktį

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos 

tos pačios ir i kitus miestus.
Reikale laukite: Tek TR 6-6434

NEW YORK

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
Onborins - balsamuoto jas 

231 Bedford Avenue,

motažą “Sekmadienio popietė” 
įdėta nemaža darbo, bet' ir 

rezultate} v '
vo bwSs?fąsįjjsėt ^ūręyjrpri- 
sirinkobweik pilna salė ir vL

Šaunus jubilėjinis pobūvis. 
Elizabetho Šv. Petro ir Povilo 
draugijos penkiasdešimtmečio 
jubilėjinis pobūvis, įvykęs va
sario 7 d. Elizabetho Laisvės 
Salėje, praėjo jaukioje nuotai
koje.

Pradėjęs pobūvį ilgametis 
draugijos pirm. Kazys Berno
tas pakvietė dalyvius malda ir 
susikaupimu prisiminti mirusį 
brangų draugijos narį, buvusį 
parapijos kleboną, kun Juozą 
Simonaitį.

Vaišių metu visi kalbėtojai 
džiaugės gražia draugijos veik
la praeityje ir reiškė pageida
vimą, kad kuo daugiau jauni
mo įsijungtų į šią draugiją ir 
tęstų pirmųjų ateivių pradėtą 
kilnų savišalpos ir visuomeni
nį darbą.

Pobūvyje buvo pagerbtas 
vienas pirmųjų į draugiją įsto
jęs J. Pupelis. Baliuje dalyva
vo virš dviejų šimtų narių ir 
svečių, kurių tarpe buvo kele
tas profesionalų, šios draugijos 
narių. Pobūvio vedėju buvo P. 
KrivetskL Po vaišių sekė šo
kiai, grojant A. Kačanausko 
kapelai.

TeL STagg 2-6643

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

FU N ERA L HOME
M. P. BaŪM — Direktoriai

Gimė Marijona ir Ona, dvy- 
įjgauti geiį. Nors.Įu- nųkės, Antano ir Onos (Kas- 

w peraitės) Barkauskų, gyv. 343
W "4th St. pakrikštytos vasario 
7 d. - • \ ?

Judita Liudvika, duktė Al
berto ir Marijonos (Žilinskai
tės) Ašmenskų, gyv. 27 Sar- 
geant St Dorchester, pakrikš
tyta vasario 8 d.

Naujos šeimos. Jonas Stat- 
kevičius, atvykęs iš tremties ir 
ligi šiol gyvenęs Providence, 
R. I., vasario 14 d. susituokia 
su šiame "kraMe-augusia Ma
tilda Baltušyte, gyv. 49 Rose- 
mount St. Dorchester, Mass.

Ona Marcinkutė, gyv. 292 
Broadway, vasario 14 d. susi
tuokia su Ferdinand Marini.

Be&ahi Vedėja* '
AB R A M S 

228 Broadway, Brooklyn, N. Y^ 
(kampas Roebling StJ, pirmiau 
buvo 391 Grand St., Brooklyn, N. 
Y., kuris jums maloniai patarnavo 
per 30 metų, - .

skelbia - •
Viduržemio išpardavimą 

pilnai aptarnaujantį vyrus ir mo
teris. Geriausios vilnos paltai ir 
kostiumai, naujausio šilko sukne
lės ir kt. Dydis 12-20; 36-50. Atei
kite su šiuo skelbimu ir gausite 
10‘v nuolaidos. Mes kalbame lietu
viškai. TeL ĘV 8-6656

BROOKLYN, N. Y.
N O T A R Y PUBLIC

NEWARK, N. J.
Blynų balins Newarko lietu

vių parapijos tradicinis Užgavė
nių blynų balius įvyks paskuti
nį prieš užgavėnes sekmadienį, 
vasario 15 d., parapijos salėje. 
Baliaus metu bus leidžiami į- 
vairūs dalykai laimėjimams, 
tad kiekvienas galės išbandyti 
savo laimę prie “laimės rato”. 
Pobūvio pradžia 4 vai. p. p. 
Puiki muzika pradės groti apie 
6 vai.

Kviečiame visus parapi jie-» 
čius ir kaimynus, ypač Newar- 
ko apylinkės jaunimą atsilan
kyti ir smagiai praleisti laiką. 
Šeimininkės ruošiasi svečus 
pavaišinti skaniais blynais ir 
kitais užkandžiais, o prie baro 
bus galima atsigaivinti alučiu.

Parapijos Klebonas ir
Komitetas

FUNERALi HOME
AIR CONDFHONED

<at Farat Pwkway Stattoa) 
Weodhavea, N. Y.Padėka

Nuoširdžiai dėkoju Dr. St. 
Mikai už mano žmonos sunkio
je ligoje rūpestingą gydymą ir 
išgelbėjimą nuo ligos pasekmių,

S. D.

Rmgta NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

aea vilkiką atreftaa tebe«itę»ia.

ir priežiūrą Carney ligoninėje, 
O. Četkauskienei už visokerio
pą pagalbą, o taip pat ir vi
siems, kurie ligonę lankė ligo
ninėje ir namuose.

Kazys Tamošaitis

“Pirmiausia užeik pas Adomą” 
Būsi greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ĖST ATE REIKALAIS

Adam Realty Co.
1146 EAST JERSEY ST.

EL. 4-1576

ARBATA NUO 
ŠALČIO

Dr.S. Chernoff

IŠKILMINGAS

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 35 metų sukakties

RIO 15 d., Pradžia 4 vai. po pietų 
WSBSTER HALL

llth St. ir 3rd Avenue New York, N Y.
Kalbės: Adv. Antanas A. Ofis, Amerikos Lietuvių Tarybos 
vicepirmininkas ir Charles Kersten, Member of thc Ū. S. 
Congress.

Koncerto programoje: ALGIRDAS BRAZIS. Metropp- 
' litan operos artistas, APREIŠKIMO PARAP. CHORAS, 

Povilui Sakui vadovaujant. Akompanuos A. Mrozinskas.

(Cor. 14th St.)
Telef. GRamercy 7-7667

Aštrūs ir choniški susirgimai 
gydomi pennicilinu, oda. hormo
nai. Kramjo ir Papams tyrimai.

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

Jeigu gauni šalti vieną 
po kitam, kenti nesma
gumus .skausmus ir 
nuostolius, paprastas 

) šaltis yra bereikalinga 
bėda. ALEXAN D R O 
ARBATA NUO ŠAL
ČIO yra mišinys, šak

nų, sėklų, žiedų, žievių ir žolių, ir jei
gu tos arbatos kasdiena išsigertume. 
tai gal nei nežinotume kas šaltis yra. 
arba tas šaltis būtu lengvesnis per- 
kest. Ta arbata yra $2.00 už pakeli ir 
prlsiunčiant i namus. O jeigu nori už
simokėti pastoriui C.O.D.. tai ta pa
ti arbata $230.

ALEXANDER’S CO. 
414 BROADWAT 

South Rocton 27, Mam.

KoptySM nrteMrfam nemokamai 
viaoae mierta dalyve. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

TeL VIrgMa 7-44M

Stephen Aromiskis
(Annakauskas)

423 MetropoCntan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Sekmadieniai—nuo 11 va), 
iki 1 va), p.p.

POLAKAS GARANTUOJA, fc»g 
JBi KBLte mokėti brangiaa, bet 
jft« Begalite MiraoM gemalu 

laMotaTki.
$250 

ažuolinK 
karsta*

Kaina laidotuvių nėra problema, 
nes mes turime dideli pasirinki
mą karstu.
Audeklu dengtas nuo $ 95 
Ąžuolinis 
Mnhagoni med. 
Metaliniai

Nemoka u<

nuo $250 
nuo $195 
nuo $.■«.» 

kaptyHg

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Telefonas EV>rfrwn 7-8479


