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tautų, 
dovauti i

Washingtonas. — Pirmoj sa
vo konferencijoje spaudai va
sario 17 prez. Eisenhoweris pa-

dabar turi pakelti, šia proga 
siunčiu nuoširdžius sveddnimm 
ir geriausius- linkėjimus Es
tams, Latviams ir Lietuviams.

Dėl slaptų sutarčių Jaimeti- 
mo — prezidentas nori prašy
ti kongresą, kad atšauktų tas

Dėl Kinijos blokados 
kuoti 
bet

blo-
jis neturi minties,, 

ia, kad įvairios jstai-

LIETUVA KONGRESE 1^ 
SENATE

vestų prie mokesčių kėlimo ki
tais metais, o to turi būti iš
vengta, iki bus išlygintas biu-

Dėl kainų kontroles — jei 
kainos kiltų ir atsirastų lupi
kų, tai prezidentas prašytų 
kongresą kontrolę grąžinti.-
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Eisenhoweris apie Kinijos blokadą. mo
kesčių mažinimą, slaptas sutartis

KORĖJOJ ORO KOVOS
Korėja. — Vasario 18 400 

sąjungininkų bombonešių puo
lė prie Pyongyango sandėlius, 
dirbtuves, kareivines. Buvo 
bombarduojama nuo ryto iki va
karo. Tai buvo vienas išdidžiau
sių Korėjoje bombardavimų. 
38 MIG, komunistų lėktuvai, 

t mėgino sukliudyti. Kautynėse ■ 
buvo 5 jų numušti, 2 vietoj su-

Vienos eskadrilės vadas Her- 
nandez pasakojo: Vadovavau 4 
Sabrejets, kai į pietus nuo Ya- 
lu upės staiga pasirodė 32 MIG. 
Mes pasukome atgal, bet pora -■ 
Mig pasirodė iš kairės ir mus 
puolė. Prasidėjo kova. Pasiju
tau per 20 jardų nuo puoliko. 
Po šūvių raudonasis lakūnas 
iššoko. 13;000 pėdų aukštyje 
priartėjo kiti du lėktuvai per 
pusę mylios. Po aštrios kovos 
abudu lėktuvai sprogo ir sude
gė, lakūnai nei iš vieno neiššo
ko.

Maskva. — Minajevo knygoj 
tvirtinama, kad 192 m. iš Ame- 

' rikos atgabenti grūdai su užra
šu “narsiajai rusų liaudžiai” 
buvę užnuodinti.

Estijos egzilinės vyriausybes vargai
, Stockbobnas. — NJZX pra

nešė apie dvejopas bėdas Estų 
egzffinei vyrianusybei, kurią 
jie paskelbė Norvegijos sostinė
je Oslo. Viena, Švedijos užsie
nių reikalų ministerija pranešė 
prezidento pareigas einančiam 
Rei, kad Švedijoje galioja, tai
syklės, kuriomis politiniams pa
bėgėliams, turintiems Švedijos 
azyho teisę, draudžiama politi
kuoti; dėl to egz. vyriausybės 
naciams, kurie gyvena Švedijo
je, nebus leista vyriausybės 
pareigų vykdyti.

Kita bėda, kurią mini švedų 
laikraštis "Dagens Nyheter”— 
tarp pačių estų kflo nepasiten- 

• kinimo egz. vyriausybės sudėti-

ARABAI PROTESTUOJA 
JAV DEL PAGALBOS 

ŽYDAMS

stybės (Sirija, Labanoras, Jor
danija, Irakas, Saudiarabija, 
Yemen), vadovaujamos Egip
to, įspėjo valstybės departa
mentą, kad vjdurio rytų saugu
mas būtų suūdytas, jeigu JAV 
teiktų Izraeliui karinę ar ūkinę

Arabų protestą išprovokavo 
Izraelio viešas kreipimasis j 
JAV ir kitas valstybes prašant 
moralinės bei ūkinės pagalbos, 
pabrėžiant, jog Izraelis esąs 
vienintelis vidurio rytuose 
kraštu, kuris kovoja aiškiai 
prieš komunizmą. 

galino pavergti laisvąsias tau-, 
tas. Bet jis nemano, kad sutar
tys — tokios kaip Jaltos —tu
rėtų būti ištisai atšauktos.

- Dėl Korėjos — Amerikos ka
riuomenė iš Korėjos negali bū
ti atšaukta, koT ten yra pavo
jus. Bet P. Korėja turi vis 
daugiau pavaduoti kitas JT 
kariuomenės dalis.

JLLJl’S MEYER. R. Vokietijos 
žydos ir boHevikinio parlamcn- 

, to narys. atbėgęs j vakarini 
Berlyną, rodo policijai ant 

. rankos išdeginta numeri, kai jis 
buvo nacių vokiečių pasmerktas- 
mirti, ir laikomas -koncentraci
jos stovykloje. Dabar turėjo 
antrų karta, bėgti.

mi, ir gresia pavojus atsirasti 
antrai vyriausybei. Kad būtų iš
gelbėta vienybė, pramatoma e- 
są Rei vietoje išrinkti kitą pre
zidento pavaduotoją.

VEL NESUTARIA DEL 
SUDANO

Kairo. — Anglija susitarė su 
Egiptu dėl Sudano likimo —po 
trejų metų patys sudaniečiai iš
spręs savo likimą. Dabar pa
aiškėjo, kad anglai tikisi, jog 
sudaniečiai gali pasisakyti už 
priklausymą prie Britanijos 
valstybių sąjungos. Egiptas pa
reiškė, kad su tuo nesutiks ir 
kad Sudanas tegali apsispręsti, 
ar jis gyvens savarankiškai ar 
dėsis su Egiptu.

E1SLERIS DAR KALBA 
PRIEŠ SIONIZMĄ

Berlynas. • — Sovietinės 
propagandos rytų Vokietijoje 
buvęs šefas Eisleris dar tebėra 
rytų Berlyne. Vasario 17 jis 
kalbėjo ir skelbė, kad Sovietuo
se nėra jokio antisemitizmo; 
puolė sionistus. Visi žydai ka
pitalistai sykiu esą ir sionistai.

ROSENBERGAI LAIMĖJO 
LAKO IKI KOVO 30

Apeliacinis teismas šnipams 
Rosenbergams davė laiko iki 
kovo 30 dar kartą kreiptis j vy
riausią fed. teismą.

linkėjimus šia kalba:

pripažinti

meilė labvėL Šitos dorybės ve
dė jūsų tautą praeityje per 
dange? ssakybių. Tikiu, kad, 

Šie metai turi vptingos Dievui padedant, jos išves jus, 
prasmės Lietuvai; tai 700 metų ir iš dabartinės priespaudos 
Lietuvos valstybes jubilėjus. laikų į naują laisvės dieną. 
Prieš- 700 metų Mindaugas Nu

Komunistai valomi ir Baltijos kraštuose
Baltikes kraštuose kaip pra- voje. Laikraštis mini, kad “So- 

neša N.Z.Z., eina vadovaujan- vietskaja Litva” apkaltino ban- 
čių valdžios asmenų valymas. . ko valdytoją Edinovičių; jis esą 
Aštriausiai jis reiškiasi Esti
joje. Talino radijas pranešė, 
kad du ministerio pirmininko 
pavaduotojai —- Alexander
Ansberg ir Heihrich A jo—nu
šalinti. Priežasties—nepranešė; 
tesuminėjo, kad jiems nušalinti 
pritarusi ir aukščiausioji tary
ba. Kiti pareigūnai, kaip kultū
ros ir švietimo departamento 
šefas, pažeminti ir perkilnoti 
į kitas vietas.

Spėjama, kad valymas pra
sidėjo-po Estijos kom. partijos 
suvažiavimo, kuriame dalyvavę 
27 rusai, 38 Rusijoje užaugę 
estai ir tik 8 tikri estai. Tame 
suvažiavime saugumo ministe
ris Moskalenko, — rusas nuo 
Kijevo ir tik 1950 paskirtas Es
tijos saugumo ministeriu, — 
kalbėjo, kad “buržuaziniai na
cionalistai” pakeitę dabar tak
tiką ir stengiąs! įsibrauti į 
aukštas respublikos vietas. Už 
tat ir reikią'budėti. . /

Latvijoje valymas tik prade
damas. Težinoma, kad min. 
pirm, pavaduotojas Novikovas 
perkeltas į kom^ partijos Ry
gos rajono sekretorius, taigi 
pažemintas. Padaugėjo bylos 
už “sabotažą prieš gamybą”. 
Radio dirbtuvių Rygo'e šefas, 
Sakis. nuteistas 7 metams, vyr. 
inž. Aspitis 8 metams ir tech
nikini? viršininkas Lutikovas 5 
metams.

Panašūs ženklai esą ir Lietu-

įsileidęs į banką britų ir ameri
konų šnipus. * Sionistams ir 
‘buržuaziniams nacionalistams4 
esą pasisekę įsiskverbti į mė
sos bei pieno pramonę.

Spėjama, kad sulikvidavus 
jau anksčiau Vadinamus ‘tau
tinius komuniste*”, Baltijos 
kraštuosią teina eflė likviduoti 
ir vadinamus “emigrantinius 
komunistus”, kad teliktų išti
kimieji rusai komunistai. ,

SABOTAŽAS “AMERIKOS
BALSO” STATYBOJE*

Washingtonas. —^Senatoriai 
pareikalavo iš ‘pagrindų tirti 
“Amerikos balso” veiklą. Šen. 
McClellan, pareiškė, kad ligšio
linis tikrinimas parodęs,- jog 
“šalia gryno kvailumo ir valdi
ninkų nesugebėjimo” yra daug 
didesnių dalykų — sabotažo.

Sustabdyta dviejų radijo 
stočių statyba; prie Washing- 
tono ir Wilmingtono, nes įta
riama, kad vietą parenkant 
stotims būta * sabotažo. Stotys 
numatyta statyti tokiose vieto
se, kur veikia stiprūs magneti
niai laukai ir kur scvic’ams 
būsią labai patogu trukdyti. 
Paaiškėję taip pat, kad abidvi 
stotys užsimota taip statyti, 
kad jes turinčios 10 sykių 
brangiau atsieiti, nei buvo nu
matyta.

Lietuvos nepriklausomybės 
diena buvo gausiai prisiminta 
JAV kongrese bei senate. Gau
siau nei bet kada anksčiau. 
Kalbėjo’19 kongreso narių ir 
8 senatoriai. Laic (Amerikos 
Lietuvių Informacijos Centras) 
yra gavęs per 100 kitų kongre
so narių, senatorių ir kt. pas- 
sveikinimų. Atskirų vietovių 
spauda taip pat gausiai dėjo 
minėjimų aprašymų.

Bonna. — Tarp vakaFų“są
jungininkų ir Bonnos vyriau
sybės paskutinėmis dienomis 
aštrėja ginčas dėl Vokietijos 
prisidėjimo prie sąjungininkų 
kariuomenės Voiketijoje išlai
kymo.

Vokietijos finansų ministeris 
F. Schaeffer paskelbė parla
mente, kad nuo liepos 1 Vpkie- 
tija nesanti įpareigota tam rei
kalui duoti pinigų. Ministeris 
sakė, kad patys sąjungininkai 
sutinka, jog vietoj lig šiol Vo
kietijos mokamų 850 mil. DM 
(206 su viršum mil. dol.) jie 
tenkinsis tik 600 mil DM (143 
mil. dol.) mėnesiui. Vokietijos 
biudžetas esą nuo liepos l tega
li skirti apsaugos reikalams 
mėnesiui ne daugiau kaip 716 
mil. DM (170 su-puse mil. 
dol.). Tai sakydamas, ministe
ris turėjo galvoje, kad tie pi
nigai jau turės eiti Vokietijos 
organizuojamai kariuomenei.

Amerika parems skundą Jungi Tautose 
prieš Sovietų antisemitizmą

Jungtines Tautos. — JAV 
delegacijos pirm. Lodge sukvie
tė 15 valstybių, kariaujančių 
Korėjoje, posėdį. Jame Kana
dos atstovas Pearson pareiškė, 
kad jo vyriąusybė nusistačiusi 
prieš karo išplėtimą ir nenori 
nieko žinoti apie Kinijos bloka
dą.

Tuo pačiu metu posėdžiavo 
arabų ir Azijos valstybės, taip 
pat 15, vadovaujamų Indijos. 
Jos sutarė nuo savo nuomonės 
susilaikyt, Korėjos reikalu, iki

10 antro

DR. JAMES B. CONNANT, buvęs Harvardo unvorsiteto rektorius, 
Išskirtas Vokietijai aukštuoju JAV komisaru (dešinėje), padarė 
vizitų Vokietijos prezidentui Th. Heuss.

Dėmesį patraukė dvi kalbos. 
Lietuviams svarbi Dulles kalba 
— labai drąsi ir aiški. Kita kal
ba— prezidento Eisenhowerio 
pareiškimai spaudai — stebina 
santūrumu ir, pasakytum, noru 
anksčiau pasakytus žodžius 
užtušuoti, švelninti. Abidvi kal
bos yra naujosios politikos ir 
jos metodų išraiška. - ■

Dulles buvo pataręs prez. 
Eisenhoweriui Amerikos užsie
nių politiką padaryti dinamiš- 
kesnę ir energingesnę. Jos užda
vinys anapus Uždangos — lai
mėti “žmonių sielas”. Jas lai
mėti Dulles šfūlė ne eiline pro
paganda, bet išryškinant tų 
pavergtųjų tautinius siekimus 
ir juos paremiant. Dulles ma
nė, kad ligšiolinė politika nebu
vusi sėkmingai dėl dviejų prie
žasčių. Viena, perdaug buvo į-

. paaiškės Amerikos riasistąty- . 
mas.

Dulles pareiškė, kad valsty
bės departamentas tiria prie
mones, tarp jų ir blokadą, ku
riomis būtų sukliudytas Kini
jai prekių pristatymas. JT po
sėdžiuose Korėjos- reikalu A- 
merikos delegacija laikysis at
sargiai, bet "aiškiai ir kietai.

Naujam JT pilnaties posėdy 
' iškils ir kitas sensacingas klau
simas — .Domininkonų Res
publika pasiūlys pasmerkti So
vietų antisemitizmo akciją. A- 
merkos delegacija 
parems.

Gen. sekretoriaus 
greičiausiai pasiliks
tas. Trygve Lie jau keli mėne
siai atsistatydinęs. Daugelis 
mano, kad jis turės išbūti sek
retorium iki metų galo.

siūlymą

klausimas 
neišspręs-

SOVIETAI SUKASI APIE 
CONNANT

Berlynas. — Naujam JAV 
komisarui Connant • Amerikos 
komendantas Berlyne surengė 
priėmimą. Visų dėmesį tame 
priėmime patraukė sovietų ko
misijos pirmininko S. Dengino 
ir kitų tos komisijos narių uo
lus dalyvavimas ir jo ilgi per 
vertėją pasikalbėjimai su nau
juoju komisaru. Paprastai so
vietai tokiuose priėmimuose po 
pusvalandžio jau dingdavo.

— Buvęs JAV karys Provoo 
teismo nubaustas ka’ėjimu iki 
gyvos galvos. Jis Ulavė vir
šininką, kuri japonai sv 

Kitą savaitę dėl Vaitagtoao 
iveatta DARBININKAS UHr 

šininką, kurį japonai sušaudė. parttądlraj..

staigu, .kurioms buvo pavestas 
šitas uždavinys. Antra, nepa
kankamai aiškiai buvo pasisa
koma, kad Amerika nori išlais
vinti pavergtąsias tautas. Ei 
senhovveris paskyrė bankininką 
William H. Jackson, kad. jis 
sudaryti komisiją tirti “karo 
dėl sielų” metodus ir priemo
nes ir visą darbą suderinti. Da
bar Washingtor?e 4ojįy ‘‘laisvi, 
nimo” '.'programa svarstoma 
punktas po punkto. '■
Šitokiame fone valstybės sek- 

reOriaus Dulles sveikinimas 
Lietuvai be Estijai yra vienas 
iš pirmųjų tos dinamiškosios-, ir 
aiškiosios politikos reiškinių 

-“seloms laimėti”. Tai nėra .tik 
simpatija specialiai Lietuvai.' 
Tai vienas iš žingsnių bendra
me plane.

Iš kitos pusės negalima'tei
giamai nepažymėti LAIC bud
rumo, kurio dėka buvo at
kreiptas aukštųjų pareigūnų, 
kongreso marių bei senatorių 
dėmesys į šią progą tai naujai 
politikai pasireikšti.

Ištikimas savo linijai perimti 
iniieatyvą į savo rankas ir ne
duoti Maskvai nurimti — Ei- 
senhoweris nukėlė Formozos 
neutralumą ir davė suprasti a* 
pie Kinijos blokąrimo galimy
bes. Metęs šūkį, žiūrėjo, kokio 
atgarsio jis sukels. Informaci
jos. gausus aparatas ir pats 
valstybės sekretorius Dulles 
parvežė žinias, kad nauja Azi
jos politika sujaudino ne tik 
Europą. Anglijos, Kanados, In
dijos pareiškinjai ne tik prie
šingi blokadai, bet ir pareikšti 
žauria forma. Indija tiesiog 
apgailestavo, kad kariai ima 
politikai vadovauti.

Aiškinama, kad Eisenhowe- 
ris nesąs linkęs laužyti kitus, 
k*ad savo liniją pravestų. Jis 
nori aapeit aplinkui, bet savo 

. vis tiek pasiekti. *Tuo galima 
aiškinti jo labiau santūrius da
bar pa reikimus dėl Korėjos ir 
Kinijos— noru apraminti susi
jaudinusius. Netgi pareiškimais 
ir dėl vidaus politikos, dėl kai
nų kontrolės, dėl mokesčių su
mažinimo, — ir čia jis nori iš
vengt konflikto..

Šita politinė taktika paaiški
na busimąją JAV vyriausybės 
pramatytą laikyseną Azijos 
reikalais JT sesijoje: atsargiai, 
santūriai, bet savo nusistatymo 
laikytis kirtai.
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SMUDA

Kuo šiais metais turime įsipareigoti?

jea straipsniu, suris duoda tei

Įjui - Molotovui j| pasiraMus, 
aš atvykau j Waahingtcną į

AJbert Berte ir parakiau, kad

sovietinės tarnybos, kaip ir

-L-

h

Bet dalis kitaip reagavo. Harry 
Dexter, kai išgirdo savo pavar
dę, gavo širdies smūgį. La uren
ęs Duggan, vieną dieną prieš 
policijon pašaukiamas, teisin
gumo departamente iš paskuti
nio aukšto iššoko pro langą. 
Noei Fiekl, kuris tuo metu ke
liavo po Europą, kai patyrė a- 
pie save, su šeima dingo netoli 
Čekoslovakijos sienos; daugiau 
apie jį-niekas nieko negirdėjo. 
Vienas teisininkas, HLsso drau
gas, kai jį Hissas paprašė liu
dyti už jį, nusižudė.

Alger Hiss buvo vieriintelis,

Tai buvo antiamerikomškai 
veiklai tirti komisijos narys 
Nixonas, dabartinis viceprezi
dentas.

0 Chamberso stiprybė buvo 
viena: jis kalbėjo komisijoje, 
spaudos atstovams dalyvau
jant; jis kalbėjo taip ramiai ir 
saikingai, kaip gali kalbėti 
žmogus, kuris yra daug pergal
vojęs, pergyvenęs ir visus daly-

po pasitarimo vn prec EteeBhoworiu,

TURIU SAVO ŠIRDYJE NEPALAUŽIAMITIKĖJIMU
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traoautojų. Jam suminėjau ei
lę pavardžių. Valstybės depar
tamento atstovas rūpestingai 
pasižymėjo, padėkojo man ir 
pažadėjo padaryti visus reika
lingus žygius. Aš laukiau ir. 
laukiau, tačiau nepastebėjau 
jokių žygių. Praėjo savaitės, 
mėnesiai; praėjo metai. Pama
čiau, kad valdžios įstaigoms
negalima patikėti dokumentų, kuris visus Chambers kaltini- 
apie šitą suokalbį, ir nuspren
džiau tylėti. Komunistų įtaka 
man rodėsi tokia didelė, kad 
tuo tarpu beviltiška buvo pra
simušti su kaltinimu prieš juos. 
Paskiau patyriau, kad Alfred 
Berle prezidentui Roosevel- 
tta atsmeniškai pasikalbėjimą 
su manim buvo referavęs ir 
pristatęs kaip rimtą dalyką, 
bet prezidentas pamojęs-ranka 
k pavadinęs tai vaikų darbu, 
prasimanytais kaltinimais, į 
kuriuos neverta kreipti dėme
sio. Ir sovietų agentai toliau 
tęst savo veiklą nekliudoflli.’”.

Pasipasakojęs, kas jį atvedė 
| sovietinius agentus ir kaip iš 
jų nusprendė vaduotis, Cham
bers nurodė ir į kitus: “Gyve
nau vidury *Washingtono, ko- 
mimistiporganizacijoš centre. 
Prie jos priklausė aukšti val
džios pareigūnai: Harold Wa- 
re, Nathan VVitt. 
Lee Pressman, Alger Hiss, ku
ris buvo organizavęs tarptau-, 
tinęs konferencijas Dumbarton 
Oeks ir San Francisco. asmeni
nis prezidento Roosevelto pata
rėjas Jaltoje. Prie šios slaptos 
organizacijos taip pat priklau
sė Victor Perlo, Noel Field, 
Charles Crameiv Harry Dex-

• ter White, Laurence Duggan.” 
Chambers pasakojimas tuo 

pačiu lygiu ramiu tonu trenkė 
ne tik senatorius kaip bomba. 
Žurnalistai leidosi iš salės prie 
telefonų, kad painformuotų 
savo laikraščius wapie sovietų 
suokalbį Amerikoje pačioj šir- 

. dyje valstybės departamente.
Pasakotojas savo pareiški

mus baigė raginimu kitiems 
savo buvusiems draugams pa
sekti jo pėdomis ir išpažinti sa
vo suklydimus. Tarp jų buvo

mus kategoriškai atmetė. Jis 
pareiškė, esąs pasiryžęs stoti į 
senato komisiją Jr pateikti sa
vo nekaltumo įrodymus. “Aš 
niekad nesu šio ‘žmogaus 
(Chambers) matęs ir nieko 
apie jį girdėjęs1”, rašė jis ko
misijos pirmininkui. Po šio 
griežto paneigimo, sujudimas 
ir nustebimas dar labiau padi
dėjo. Senato komisijos pirmi
ninkas nakties vidury skambi
no Chambersui, ar nėra kokio 
nesusipratimo, ar jis tikrai gal
voje turėjo Alger Hiss, aukštą 

■pareigūną, tą iš valstybės de
partamento...

Netikėti Chambersu komisi
jai nebuvo pagrindo. Juk jis į- 
takingo žurnalo “Senior Edi- 
tor”; o jo alga ko verta —me
tams $30,000. Bet iš kitos pu
sės jo žinios buvo tokios neįti
kimos. už kaltinamuosius tokia

John Abt, daugybė įtakingų asmenų ga
rantavo. kad nežinia kuo tikė
ti.

Chambers pasijuto
Visa kaltinimų našta juo vienu 
rėmėsi. Komunistinio aparato 
propaganda buvo prieš jį įkin
kyta. Jis žinojo komunistų dės
nį: jei tu būsi mūsų išvadikas, 
sunaikinsim tave, patys ar per 
kitus...

Prezidentas Trumanas. kuris 
Hiss nepaprastai' brangino, no- 
rėjo'jį nubaltinti. Valstybės se
kretorius Achesonas stojo į 
Hisso pusę. Tarp jo gynėjų bu
vo ir Chicagos gubernatoriaus 
Stevenscno vardas: jie visi pa
reiškė pasitikėjmą Hissu.
, Šios kovos tarp Hisso ir 
Chambers naujas lapas prasi
dėjo. kai vienas iš senatorių, 
aiškiai davėsi Chamberso įtiki
nama; ir atsistojo jo pusėje.

Šiais metais mūsų*- tautinės 
šventės buvo gerai apgalvotos, 
rūpestingai paruoštos ir praėjo 
gražioje nuotaikoje. Jos susidė
jo iš keturių atskirų minėji
mų, kurių kiekvienas turėjo sa
vo prasmę.

Bažnytinės iškilmės
Vasario 15 d. šv. Alfonso 

bažnyčioje turėjome pamaldas. 
Jose su savo vėliavomis dalyva
vo Amerikos Legiono 154 Lie
tuvių Postas, Amerikos Legio
no Pagalbinis Vienetas ir Ame
rikos lietuvių karių motinos. 
Šv. Mišias, giedant bažnyčios 
chorui, aukojo prel. L. Mende- 
lis, kun. P. Padabos ir kun. 
P. Dambrausko asistuojamas. 
Šventės pamokslą pasakė J?re-

BALTIMORE, md,

Skvirecko laišką*- lietuviams, 
pažymėdamas, kad tas laiškas 
tinka paskelbti Amerikos baž
nyčiose, nes tai negali būti pa
daryta pavergtosios Tėvynės 
šventovėse/Atsinlintini Prelato 
žodžiais: “Aš — kaip lietuvis, 
|aip katalikas ir kaip kunigas 
— turiu savo širdyje nepalau
žiamą tikėjimą, kad lietuvių 
tauta taps laisva, ir jei: aš ne? 
sulauksiu tos laimingos valan- 

vienas. dos, tai mirsiu su tuo tikėjimu.
Nepalaužiamą tikėjimą mūsų 
tėvynės laisve privalo turėti 
kiekvienas lietuvis.”

Šios dienos antroji rinkliava 
šv. Alfonso bažnyčioje buvo 
paskirta’ Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Surinkta $145.34. 
Nuo savęs prel. Mendelis pri
dėjo $25.00. Pinigai įteikti 
bendrajam iškilmių komitetui, 
kad pakiųstų Lietuvos Laisvini
mo Fondui.

Į pamaldas atvyko tikras lie
tuvių draugas miesto majoras 
T. D’Alesandro. nes numatė, 
kad rytojaus dienos iškilmėse 
negalės dalyvauti?

Sukaktuvių miaėjiinas 
Lietuvių svetamėje

Vasario 15 d. 7 vai. vakare
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Va trio ifl proga “TėvU : 
Žibartai** gausiau nušvietė 
1918 metų praeitį, Zenoną’ I- 
vi Milte,1 aprašę* nepriklauso' 
mybes akto atsiradkrą. padarė 
Išvadą, kad Lietuve-, klaus’mas 
tarptautinė *e pac’ėtyje dabar 
yra šviesesnis nei 1918 nv Bet 
H anų laikų Tarybos ir sava
norių reikia miesčionęjančŠi ir 
pilkėjančiai- dabarčiai pasiimti 
idealizmo ir patriotizmo. Nau- 
„iCBOf rrimir.ė kad šiemet yra 
palete'nė dva'ia, nes sklaidosi 
abejonių ir netikrumo debesys 
dėl Lietuvos ateities. Drauge 
Gediminas Galva paragino dau
giau žiūrėti ne į praeitį, o į 
ateiti. Jis pateikia 10 punktų, 
kuriuos turime įsipareigoti at
likti šiais metais: 1. Sudaryti 
Lietuvos vyriausybę. 2. Pradėti 
suderintą kovą už visas lietu
viškas etnografines žemes. 3. 
Sukurti visuotinį lietuvių są
jūdį Amerikoj, siekiantį įrodyti 
rusiškojo imperializmo grėsmę 
Lietuvai ir .kitoms valstybėms. 
4, Sudaryti veiksmingos propa- 
gandoa tinklą: 5. Suderinti be
turiu veiklą tarptautiniuose 
sąjūdžluoee. 6. Sukurti Dėtuvių 
bendruoritenę JAV, 7, Sudaryti 
aiškias lietuviškos kultūros 
velkio* gaires. 8. Sukurti švie
timo aistemą. 9. Ruošti jauni
mą Lietuvos atstatymo darbui. 
10, Sudaryti Lietuvos atkūrimo 
finanainį planą.

džiusi, laisves užgniaužusi, ne
pasipriešinusi bolševikų inva- 
zi ai. Aštriausiai buvo ®Įskie
piama apie gen. Plechavičių.
. Dar aitresnės diskusijos tose 
pačiose “Naujienose” rake tes 
dėl V. Rastenio straipsnio 
“Lietuvos” žurnale apie nuo
savybės atgavimą būsimoje 
Lietuvoje. Rastenis puolamas 
už nenorą grąžinti kilnojamą
jį turtą jo buvusiems savinin
kams, ul'i palikimą tam tik . o- 
mis sąlygomis kolchozų. Puola
mas pats žurnalas, kad tokias 
mintis skelbia, kurios būtų labai 
nepopuliarios Lietuvoje.

Dar laisvos Lietuvos nėra, o 
kokią jau tarpusavio ginčai ir 
nuomonių skirtumas! Gerai, 
kad visa tai baigsis čia tik gin
čais, nes spręsti tuos klausimus 
teks tiems, kurie yra ten, kraš
te.
Spaudos sujudimo sukėlė ir da

barties įvykis — nepasakytas 
popiežiaus žodis Rosenbergų 
byloje. Naujienos pyktelėjo, 
kam popiežius įsikišo į politiką. 
Bet labiausiai sujudo dėl to 
liet, komunistinė spauda. Girdi, 
“šis popiežiaus atsišaukimas į 
prez. Eisenhowerį, į “Draugą” 
ir kitus lietuvių klerikalų laik
raščius turėjo trenkti kaip per
kūnas. Jie to tikrai nelaukė. 
Jau ne pirmas kartas taip į- 
vyksta, kad itetuviškų klerika
lų linija nesupuola su Vatika
no linija” (“Vilnis”).

Taip liet, komunistai rašė, 
kai patys buvo įsitikinę, w jog 
popiežiaus vardą pasisekė į- 
traukti į propagandą. Bet jų 
sapnas buvo trumpas; visi po- 
pepiežiaus vardo panaudojimo 

narna, kad įvykdtiusi 1926 m. triukai greit subliūško ir vėl- 
gruodžio sukilimą,. (Vedusi 
vadistiflį režimą, žmones žu- čius.

nio politikos siekimų būtų pa
vergtųjų tautų, taigi ir Lietu
vos, laisvinimas. Tokią užsienio 
politiką jis ir stengiąsis remti. 
Pabaigai karštą kalbą pasakė 
prel. Mendelis, ragindamas pa
sitikėti prezidentu D. Eisenho- 
weriu, nes tik jo administracija 
aiškiai nori ir gali pajėgti pa
vergtąsias tautas išvaduoti; be 
to, kalbėtojas ragino susirinku
siuosius aukoti Lietuvos laisvi-- 
nimo reikalams, kad būtų Bal- 
timorės lietuviams skirtoji su
ma $1500.00.

Sukaktuvių minėjimas 
mokykloje

Ir mūsų mažieji neatsiliko 
nuo kitų. Vasario 16 d. mokyk
los vaikučiai lųe į bažnyčio
je per savo užpttoS Mi

erdvi svetainės salė jau buvo 
pilna svečių. Pagerbtos tauti
nės vėliavos. Amerikos ir Lie
tuvos himnų giedojimą vedė S. 
Galkauskas, akompanavo EI. 
Bush.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Vyt. Vaitiekūnas, Lietuvos 
Laisvinimo Komiteto narys. Jis 
nušvietė, kaip nekomunistinių 
kraštų diplomatai anksčiau 
žiūrėjo ir dabar žiūri į paverg
tosios Lietuvos ateitį. Kaip 
anksčiau vengta net Užsiminti 
apie Lietuvos reikalą, taip da
bar mielai priųriama kiekviena 
informaciją/ ----- -
Antroje. 
Fel. Pupėnai 
padainavo Kad aš-našlaitėlė- 
A. Kačanausko, Kas bernelio dieną parapijos salėje. Atvyku 
sumislyta —- B. Budriūno, Kar
velėli — J. Žilevičiaus, Tave 
mamytė muz. Vanagaičio ir 
Pasakykite jai —- Gounod. Dra

mines aktorius Palubinskas 
padeklamavo 
ir V. Krėvės — Giesmė apie 
arą. Irenos Lozaitytės šokėjų 
grupė (16 jaunuolių) pašoko 
du tautinius šokius.

I minėjimą atsilankė estų ir 
latvių atstovai, kurie pasakė po 
pasveikinimo žodį. Lietuvos 
laisvinimo reikalams surinkta 
$568.07.

iūlymas.

Sos solistė 
iliauskiepė

mihėjo mūšy Uytos

PatopeSfojlma* dW praeities, 
ateities ir dabarties

Iš visų paskutinėm dienom 
diskusijų <tąųdoje aštriausios 
buvo Nrajteaoae dėl nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės. 
Kariuomenės dalis buvoAalti-

• Japonijoje praėjusiais me
tais priaugo 1,200.000 gyvento
jų. Dabar Japonija turi 85 !£ 
mil. gyventojų. Pėr pastaruo
sius metus Japonijoje padaugė
jo 1,400.000 darbininkų, šiuo 
metu Japonijoje yra 400.000 
bedarbių.

• Protestantų dvasiškių pa
stangomis išteista paveiksluoto
ji Biblija. Atsiliepdamas apie 
šią paveiksluotą Bibliją, vienas 
presbiterijonų kunigas Austra-

tas perkūnas trenkė juos pa-

Iškilminga vakarienė
Sena Baltimorės tradicija — 

. suruošti kas metai Vasario 16 
minėjimo vakarienę. Į vakarie
nę atsilankė Lietuvos pasiunti
nybės sekretorius J. Kajackas, 
senatorius J. M. Buttler, kong- 
resmanai E. Garmatz, F. Small 
ir S. Friedel, prel. L. Mendelis, 
gubernatoriaus' ir miesto įga
liotiniai,' miesto legislatūros 
atstovai, latvių ir estų atstovai, 
būrys svečių iš Washingtono ir 

\ žymiautieji lietuvių koletojos 
' atstovai Jį* viso vakarienėje 

dalyvavo apie 300 žmoniiį.

minėtfeji svečiai pasakė trum
pas, bet labai. nuoširdžias ir 
Lietuvai palankias kalbas. Liet 
pasiuntinybės . sekretorius J.

šieji’ svečiai išvydo gražiai iš
sirikiavusius visus mokyklos 
vaikučius. Visos mergytės pasi
puošusios tautiniais drabužiais 
ir spalvomis, taip pat-ir bemiu-

Tautas šventė kai.
įžanginį žodį pasakė moki

nys A1L-Svotelis. Programoje 
buvo net dešimt atskirų daly
kų. Pradėta tautiniais himnais 
ir giesme Šventas Kazimierai, 
kurios žodžius yra parašęs kun. 
Serafinas ir melodiją pritaikęs 
A. Aleksis. Paskui girdėjome 
dainą 16 Vasario, susigraudinę ' Ii joje pareiškė, kad minėtoji 
klausėmės eilėrhščio Tremtinio 
malda, džiaugėmės Laisvės 
Vėliava mariu, O Tėvyne 
Lietuva žaidimu ir mieluoju 
Blezdingėlės šokiu. Programa 
baigta Lietuviais esame mes gi
mę giesme.

Visa programa buvo persun
kta tėvynės meilės jausmu, 
rūpestingai paruošta ir gražįai 
išpildyta. Nereikia ir sakyti, 
kad tai visa paruošė mokyklos 
mokytojos seselės Kazimierie- 
tėg;

Mokyklos mokiniai sumetė 
$35.00 aukų Vokietijoje vargs
tantiems lietuviukams. Prie to 
dar $65.00 pridėjo prel. L. 
Mendelis. Pinigai pasiųsti Tė
vui Bernatonių! į Vokietiją.

Maskva jau m»1930 metų ruo-

baltėa vaistyta*; taigi yra aiš
kus melai, kad lietuviai patys, 
kaip Maskva skelbia, prašėsi 

"*• prijungiami prie sovietinės Ru-

nai ir Bafttthcrės miesto tegis- 
latūros atstovai reiškė simpati
jų mūsų tautai ir žadėjo para
mą Lietuvos laisvinimo darbe. 
Atskirai paminėtinas šen. J. M. 
Buttter pareiškimas. Jis pasisa
kė į šią puotą atvykęs tiesiog 
is respublikonų partijos senato
rių kuriame buvo
svarstoma užsienio reikalų pro
grama. Senatorius ten pasiūlęs, 
kad vienu pirmųjų USA užsie-

Sukaktuvių iškilmes organi
zavo Baltimorės Lietuvių 
Draugijų Taryba, kurią suda
ro: Antanas Mictoka — pirm., 
V. Petraška -r- vicepirm., Kons. 
Matulauskas— iždininkas, Alg. 
Leonas — finansų sekretorius, 
Matas Brazauskas — sekreto
rius, Jurgis Džigas — narys. 
Vakarienes paruošimo Komite
tas: JonaS Kairys — pirminin
kas, Gray — vakaro šeiminin
kas, K., Matulauskas — progra
mos pirmininkas, Kazys Paže
minąs rezoliucijos pirmininkas. 
Fel. Rutkus ir Martynas Raila 
— vaišių tvarkytojai, Visus pa
ruošimo darbus tvarkė ir minė
jimams Lietuvių svetainėje pir

mininkavo Ant.,Miceika. S. B.

biblija liudija, kad šėtonas sa
vo planus vykdo visomis prie
monėmis.

• Quo Vadi* filmui pagamin
ti reikėjo: 32.000 kostiumų, 
52.400 jardų specialios me
džiagos, 15.000 įvairiausių san- 
dalių ir batųr 13.000 įvairių 
brangenybių, 4000 lėkščių, 
šalmų, 10 bronzinių romėniš- 
k^karietų, 20,000 jardų me
džiagos įvairiems kilimams ir 
patiesalams, 200 stiklų ir gaub
tuvų, Romos gaisrui stocelti su
vartota 4000 galionų alyvos, 
2000 galionų žibalo, 3000 galio
nų specialaus spirito ir reikėjo 
94 specialiai “apdegusių” žmo
nių. Vienas tiktai vaizdelis 
“Neronas sudegina Romą per 
šešias naktis” reikėjo gaminti 
24 naktis. Filmo pasiruošimui, 
suplanavimui, ir pastatymui 
reikėjo 12 metų.

• Viename angliškame laik
raštyje buvo toks pavadini
mas: “Sunkios pareigos kara
lienei.” Perskaičius tvarkraštį 
rasta, kad kuone trecia diena 
numatytas balius arba “party” 
vakariniuose priėmimuose. Ge
ra gyventi karaliams šiame pa
saulyje !

• Prieškalėdiniame Melbour- 
no šokių baliuje, kur buvo ren
kamas geriausias šokėjas, šoko 
15.000 žmonių.

• Mclbourne dienraštis "The 
Herald” pranešė, kad vienas 
Seelongo lietuvis su žmona gy
veno pasislėpęs po veranda, nes 
buvo pametę doknmentus. Jie

du anė, kad juos be doku
mentų gali deportuoti. Policija 
vargais negalais vargšus iš
traukė ir vėliau pdrūpino nau
jus dokumentus. ...

' i
• Hitleriui gimus 1889 m. 

balandžio 20 d. mažame Aus
trijos Braunau miestelyje, 
Mussolinis tuo metu buvo 6 m. 
amžiaus Romagnoje_kur jo tė
vas buvo- neturtingas kalvis. 
Stalinas — taip pat neturtingo 
kurpiaus sūnus — lakstė ne
turtingoje Tifliso gatvėje. Hit
lerio tėvas buvo antros eilois 
muitinės valdininkas. Nei Sta
linas, nei Hitleris, nei Mussoli- 
ni jaunystėje nepasižymėjo jo
kiais gabumais, o mokykloje 
skyrėsi iš kitų tarpo savo at
kaklumu ir nenoru mokytis.

-M 
Surinko'

Bronius Zumeris

ATsimkimaI
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fetirjoe neprĮklausomybra sukakties paskelbimą minint

Ždanovas, meilikaudamas ir

suBBcmFnoN RAnsS švedų. Sėtuvių ir rusų. Lietu- "Mes riedėjtane bundančios
BrosMyn. N. Y.

UMenyje pavyzdingai v švarias gatves,

Politika ir atgaila
kytt T n 11 m uju Rytų ir kitų kraitų.

Gavėnios metas sugretina k* tuos du dalykus, kurie atrodo,

13-00
J5J0

būti įvestas tiktai durtuvu.” 
Taip, švari, kultūringa ir

J
_ Strnipmn r kurMpttMlendįas redakcija taiso savo nuožiūra benaudoti 
aoraipmial nugoml ir grąžinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 
l^tt vstratpaisi BeMtinal išreiškia redakcijos nuomonę Už skelbimu tunai

nę namų statybą, ramius gy
ventojus, gerai išrodančius, 
graTnai apsirengusius, žiūrėda
mas į maisto ir gėlių kalnus 
turgavietėse ir krautuvių kai

; būsiu kažkur jau matęs. Iš tik
rųjų, tai mačiau Ženevoje... Ir - 
man dingtelėjo tada galvoje

Dgusainžius kentėję sveti- Latvijos, ždanovas ' atsirado 
I priespaudą, estai pirmą Estijoje. Kartu su juo atkeliavo 
rtą istorijoje įkūrė savo ne- enkavedistų agentas, majoras 
įklausomą valstybęs 1918 m. Petrovas, kuris vėliau pabėgo į 
sarto 24 d. Ligi to laiko jte Vakarus ir taip išreiškė savo'

PRRNUMERATOS KAINA 
tfcnjc mm*1"* __  . w ... 95.00

BrookbB, H. ........................ >5-50
Hatt ______ _______ .....■' «3jOO tijos 1561 na., gindami juos nuo 

rusų caro Jono žiauriojo ir 
Švedų. Vė^au Lietuva su Leų-. 
kija ir Estija su Latvija pateko 
vienų rusų priespaudon. Visos 
tos keturios tautos išsivadavo, 
tiktai žlugus caro valdžiai ir 
atrėmus bolševikų pas&esini- 
rpą jas užimti. Tačiau tos ne-

nome, truko tik

prie savo kartės ir už ją atgailėti, tai politikui dar sunkiau tai 
padaryti Jis būna surištas su partija bei vyriausybe, o nei viena 
nei kita taip jau lengvai prie savo klaidų neprisipažįsta. Mat, pri
vačiam asmeniui dar pripažįstamas reikalas.su Dievu turėti ryšį, 
o viešam gyvenimui daug kieno jis laikomas nereikalingas. Ta
da, žinoma, ir atgaila atkrinta. Ji dargi rodosi netinkanti politi
nėje sferoje, skamba lyg kokiu disonansu. Ar iš tikrųjų taip yra?

žmogus visur lieka žmogumi, ką jis beveiktų ir kokias pa
reigas beeitų. Jo veiksmai yra palenkti tai pačiai moralei, kuri 
riša jį patį, jo namus, jo užsiėmimą ir jo viešąsias valstybines 
pareigas.Dar daugiau: kuo didesnė žmogaus kompetencija ki
tus tvarkyti, tuo didesnė yra jo atsakomybė. Jokia politika jis 
čia prisidengti ir pasiteisinti negali, nors ir išleistų įstatymus sa
vo veiksmams įteisinti. Kas neteisu prieš Dievą, negali būti pa
teisinta jokio įstatymo ir jokios sąntvarkos vardu. Lieka nuodė
mė ir už ją privaloma atgaila.

Senajame Įstatyme atgailos buvo reikalaujama iš žydų tau
tos vadų, kai jie. nuslysdavo nuo Dievo kelio. Baudžiama buvo 
visa tauta. Taip yra ir dabar. Kas mums kartais atrodo politinė- 

.. mis raizgynėmis, kurios žmones apsunkina, ar krize, tai gali būti 
ženklu, kad laikas yra gręžtis į Dievą, kaip yra šiomis dienomis 
pastebėjęs Florencijos miesto galva La Pirą. “Dievas neilgai lei
džia iš Jo tyčiotis, — teisingai jis pabrėžia, — ir istori ja bei po- 

, litika negali su tuo nesiskaityti.” Ji turi taikytis su Dievu.
Deja, naujausiais amžiais politiniame gyvenime perdaug jau 

buvo prie Dievo »įsta tymų nesitaikoma. Dievas daug kam rodėsi 
politikoje .nebereikalingas: nebe Valdovas ir nebe Viešpats. Dėl 
to žemėje įsigalėjo brutalūs viešpačiai, kurie savo nusikaltimams 
saiko nežino. C saikas yra, ir jei atgailos jisai nenusemiamas, iš
sipila. Minėtas La Pirą ir paštetu, kad “Dievo kantrvbė turi ri
bas... irtos ribos,, nuo kurių prasideda naun žmonių istorijos la
pai, atrodo jau visai netoli mūsų...” Kaip jie mus palies, niekas 
nežino, bet yra geru ženklu pastebimas ir politikoje gręžimasis j 
Dievą. v

Vienu iš- tų ženklų kai kurie amerikiečių laikraščiai nurodo 
prezidento D. Eisenhowerio įsijungimą i Amerikos Legiono pa

skelbtą "Grįžimo prie Dievo” sąjūdi. Ta proga prezidentas pa
sakė per radiją kalbą, kurioje pastebėjo, kad “malda yra būtina, 
nes mes visi esame netobulos žmogiškosios būtybės”. Malda yra 
jau atsiprašymo ir atgailos išraiška. Ji plaukia iš tikėjimo, o 
“nuoširiau ir giliu tikėjimu, — kaip taikliai pastebė-’o preziden
tas, — remiasi kiekviena tikrai laisva vyriausybė.” Iš to “Boston 
Traveler” daro išvadą, kad JAV vyriausybė ieško tvirtesnio ry
šio su Dievu. Mes galime tiktai palinkėti, kad jis stiprėtų ir ap
imtų viso pasaulio jx>litikąv nes tik malda ir atgaila ją gali išvesti 
į tiesų kelią. - ‘

me- 
_____ tautas
prispaudė savo bolševikiniu 
batu.

Prasidėjus antram pasauli
niam karui, Maskva suplanavo 
ir įvykdė brutalią visų trijų 
Baltijos valstybių okupaciją. 
Jas likviduoti buvo pasiųsta, 
raudonoji armija ir trys aukšti 
Kremliaus pareigūnai: Lietu- 

~von Dekanozovas, Latvijon Vi
šinskis ir Estijon ždanovas. Pa
starasis dar porą metų prieš 
karą, būdamas Leningrado sri
ties aukščiausiu komisaru, vie
noje savo prakalboje atvirai 
pareiškė, kad "Baltijos valsty
bės turinčios būti įjungtos į 
Sovietų Rusiją: Sovietai tam 
ruošėsi, laukdami tiktai pato
gaus momento.

Kai 1940 m. birželio mėn. 
"Dekanozovas ir Višinskis buvo 
išsiųsti likviduoti Lietuvos ir 

ESTUOS NEPRIKLAUSOMYBtS LAIKŲ PREZIDENTO ROMAI, kuriuose prezidentas Pneta buvo boBevikų 
izoliuotas ir priverstas duoti kariuomenei įsakymą nesipriešinti. Paetso atsišaukimas į tautą buvo suklasto-

žymus New Yorko žurnalis
tas ir garsios televizijos prog
ramos vedėjas Ed Sullivan, ku- 
>ris turi savo skiltį New York 
-Daily News dienraštyje, š. 
mėn. 12 d. paminėjo, kad vasa
rio 16 d. švenčiama 35 m. Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo šventė. Malonus šis faktas 
tuo, kad šią žinutę skaitys mi
lijonai amerikiečių, nes jo 
skiltis sindikuota ir spausdina
ma eilėje Amerikoje laikraščių. 
Tuo būdu ir paprastą amerikie
tį.pasieks ši žinia. Reikia pas
tebėti, kad tokiose skiltyse mi
nėto turinio ižinutės. labai retas 
reiškinys, ir todėl galima drą
siai tvirtinti, "kad narnėtas žur
nalistas yra palankus mūsų 
reikalams. P. V*

The New York Times 
vasario 16 d. numery veda

mųjų puslapy įsidėjo gana il-

labai panaši į šveicairją, o Tal- 
linnas, sostinė — į Ženevą. To 
krašto negalėjo vilioti išpūsta 
ir melaginga bolševikų propa
ganda apie "rusišką komunisti- 
n j rojų”. aMskvos rusai čia ga
lėjo ateiti tik su drutuvu, kaip 
prieš 4 šimtus metų, veda
mi Jono Žiauriojo. Mūsų laikais 
jį buvo pakeitęs Stalinas ir pa
siuntęs Estijon du savo agen
tus: ždanovą ir Petrovą. Jiems 
buvo duotas uždavinys tą mažą, 
bet kultūringą valstybę užpul
ti iš vidaus, kad ji durtuvu ne
sipriešintų raudonoms bolševi
kų voroms ir nesukeltų maiša- 
ties.

munistų partijos šulą Varės 
duoti jam sąrašą naujų minis- 
teri ų. Jis būsiąs pateigtas pre
zidentui Paetsui patvirtinti. 
Taip ir padaryta, bet susidurta 
su kliūtimis. Apie jas Petrovas 
rašo: . .. » •

“Dekanozovas pranešė iš 
Lietuvos, kad nesutikta jokio 
pasipriešinimo: respublikos
prezidentai ir vyriausybė pabė
go į Vokietiją. Latvijoje reika
lai ėjo kiek prasčiau, nes Ul
manis mūsų projektams prie
šinosi. TaHine pergyvenome 
pačius sunkiausius momentus. 
Paets pasirodęs su charakteriu 
ir atsisakęs kalbėti su ždano- 
vu, net ir tada, kai jo ministe- 
riai buvo suimti. Ne geriau bu
vo ir su gen; Laidoneriu, estų 
kariuomenės vadu, kuris nesu
tiko įsakyti kariuomenei palik- * 
ti kareivinėse, jei pats prezi
dentas nepaskelbs dekreto. De-, 
kretą senis sutiko duoti tiktai 
mūsų sargybų visai izoliuotas 
savo rūmuose... Kitą rytą mes 
perėmėme prezidento Paets 
atsišaukimą, kurį jis mėgino 
paskelbti iš savo izoliuotų rū
mų... Mūsų žmonės išbraukė iš 
teksto tą vietą, kur kuvo ragi
nama sabotuoti naujų valdovų 
užmačias... Pakeistas tekstas ‘ 
su Paets parašu buvo paskelb
tas.”

Bolševikams sugarmėjus į 
Estiją, prezidentas Paets buvo 
suimtas ir išgabentas Rusijon. 
Jo likimas ligi šiol nežinomas,

bet jo tvirta laikysena ir šian- ar Vilniuje. Visas estų pajūris 
dien estus žavi ir įkvepia kovai, yra nurodytas bunkerių ir su- 
jo paties žodžiais tariant, 
“brangiai kovai už tėvynės iš
laisvinimą.” X

Tuo t£rpu estų tėvynės die- 
~ nos tokios pat skaudžios, kaip 

ir kitų Balstijos valstybių. Estų 
padėtis yra tik tuo prastesnė, 
kad jų žemės yra visai arti 
Leningrado ir turi gerus uos
tus bei pakraščių salas. Rusai 
mano, kad tai jiems priklauso, 
kaip jų užnugaris ir platesni 
vartai į jūrą. Dėl to estų sos
tinėje yra primarmėję rusų 
daugiau negu Rygoje, Kaune

tvirtinimų. Žmonės iš tų vietų 
jau seniai išginti j Rusijos gilu
mą.

Tremtyje estai yra gražiai 
susiorganizavę ir energingai 
veda išlaisvinimo kovą. Dau
giausia pabėgusių yra į Švedi
ją, kuri jiems lengviausiai bu
vo pasiekti. Tačiau čia politi
niam veikimui bent iki sol są
lygos nebuvo palankios. Dėl to 

" savo egzilinę vyriausybę, pir
mieji iš Baltijos tautų, estai su- . 
darė Norvegijoje.

t '

.»

Amerikiečiu spauda apie'Vasario 16
goką straipsnelį,'kuriame pri
mena, jog tūkstančiai visose 
pasaulio dalyse išsklaidytų lie
tuvių ir apie milijonas Ameri
kos lietuvių bei lietuvių kilmės 
amerikiečių šią dieną mini Lie
tuvos nepriklausomybės 35 m. 
paskelbimo sukaktį.

Ta proga šis pasaulinio gar
so laikraštis savo skaitytojams 
primena lietuvių tautos kančias 
carų priespaudos laikais ir da
bartinę sovietinę okupaciją, ku
ri vykdo krašte genocido poli
tiką. Laikraštis tačiau laiko, 
jog lietuvių ^įltys vėl susitSūkti 
savo krašto laisvės' turi pers
pektyvų, nes JAV ir kitos di
džiosios valstybės Lietuvos o- 
kupacijos nėra pripažinusios ir • 
prez. Eisenhoweris. JAV politi- ' 
ką suka tuo keliu, kad paverg
tos dabar tautos vėl būtų iš
laisvintos.

į ■ ---------------- A. GRAŽIŪNAS

LINKSMAS ŽMOGUS-------- *

Jonas Urba buvo jaunesnis 
mano mokyklos drauges. Baig
damas gimnaziją, jį palikau 
šeštoj ar septintoj klasėj. Tuo
met jis buvo malonus, švelnus, 
kiek svajoti linkęs vyrukas. 
Bandė net 'eilėraščius rašinėti, 
kurių vienų, kitą buvo jau įsidė
ję ir moksleiviams skirti žurna
liukai. Tad mokinių ir mokyto
jų tarpe buvo įsigijęs net poeto 
ar bent būsimo poeto vardą. 
Vienas didelis naujų talentų 
skatintojas mokytojas jam bu
vo nupirkęs net albumuką. kad 
jis turėtų kur savo eilėraščius 
susirašyti. Vėliau studijos, ka
ro tarnyba ir darbas įstaigose 
mus išskyrė. Tik retais atve
jais tekdavo susitikti kada par- 
vykus atostogų ar^šiaip kokia 
atsitiktine proga. Pagaliau o- 
kupacijų, karo ir tremties mai
šaty js man ir visai iš akių 
pražuvo.

Perplaukęs Atlantą ir įsikū- matyt, nerūpėjo. Kai kuris pa- 
ręs naujame krašte, netikėtai*^-sikalbėjimo dalyvių ir pradė-
sutįkau čia savo seniai bematy
tąjį mokslo draugą. Buvome 
abu patekę į tą pat miestą- ba

čiau vis nepasitaikė progos il
gesniam laikui susitikti ir išsi
kalbėti. Tik vieno koncerto 
mėtų tokia proga pasitaikė. Po 
programos susitikę, pasikalbė
jome apie šį, apie tą, ir jis pa- 
vadino mane užsukti į bufetą 
kuo nors nuraminti troškulį. 
Ten susitikome su kitais pažįs
tamais, susėdome prie staliuko 
ir pradėjome, po truputį vai- 
šindamies, šnekučiuotis. Ir da
bar Urba atkreipė į save ma
no dėmesį. Krito man į akį jo 
pasikeitimas. Pirmiausia, kad 
daugokai gėrė, nors žinojau, 
kad anksčiau tuo atžvilgiu bu
vo gana santūrus. Buvo ir 
kažkaip triukšmingai linksmas.
Kitados pasikalbėjimuose buvo 
gana tylus, daugiau klausyto
jas, kaip kalbėtojas. O kai kal
bėdavo, buvo linkęs vis į rim
tus klausimus, platesnes pro
blemas. Bet dabar visa tai jam, 

davo kokiu rimtesniu klausimu 
kalbėti, jis vis stengėsi kalbą 
nukreipti nuo tokių dalykų, 

krėtė juokus ir pasakojo viso
kias linksmas istorijas. *

Kai, pasivaišinę ir pasikalbė
ję. visas būrys atsistojome nuo 
stalo, ryžausi jau keliauti na
mo. Su manim išėjo ir Urba.

Einant pro kažkokią kavinę, 
pavadino jis mane valandėlei 
ten užsukti puoduko kavos iš
gerti. Čia susėdus, ir vėl kal
bėjo visokias nerimtybes.

Aš ilgokai klausiausi jo vi
sokių juokų bei daugiau ar ma
žiau linksmų istorijų ir, progai 
pasitaikius, pastebėjau:

— Žinai, bičiuli, sunku man 
sveiką ir beatpažinti. Gerokai, 
kaip matau, esi pasikeitęs. 
Linksmas iš paties žmogus pa
sidarė. Tur būt, ilgesingų eilė
raščių daugiau neberašinėji, 
kaip kadais gimnazijos lai
kais. ..

Urba kaip tik tuo laiku de
gėsi cigaretę, baigęs linksmą ir 
net kiek pikantišką pasakojimą. 
Bet, mano žodžius išgirdęs, 
staiga surimtėjo. Jo žvilgsnis 
pasikeitė, ir išpūtęs dūmą jis 
ilgokai žiūrėjo į savo kavos 
puoduką, man nieko neatsaky
damas. O paskui nukrėtė ci
garetes pelenus, suspaustom 
lūpom palingavo galva ir giliu, 
bemaž virpančiu balsu tari:

— 6, taip, taip... Dabar aš 
linksmas žmogus... Net la
bai. ..

Tai pasakęs, pasižiūrėjo per 
visų kavinėje sėdinčių galvas 
tolyn, papūtė dūmą ir kurį lai
ką sekė, kaip jis sklaidosi.

Aš pajutau, kad būsiu kaž
ką opaus palietęs, ir man tru
putį nesmagu pasidarė.

Greitomis nesusigaudamas ką 
pasakyti ir kur kalbą nukreipti, 
pagėriau kavos ir jau norėjau 
pasakyti kažkokią banalybę, 
kad gyvenimas pakeičia žmo
nes. Tačiau Urba vėl prabilo.

— Matai, taip kartais išeina, 
kad žmogus turi pasidaryti 
linksmas, — tarė jis, pasikei
tusiu balsu ir pabrėždamas žo
dį “turi”. — Pasidariau taip 
ir aš linksmas.

Tai pasakęs, vėl pasižiūrėjo 
tolyn, kažką pamąstė, lyg savo 
prisiminimuose rausdamasis, ir

— Kas buvo bolševikų oku
pacijos metai, žinai. Todėl, kai 
jie, stumdami vokiečius, pra
dėjo vėl artėti, mano nusistaty
mas buvo aiškus — jokiu būdu 
dar kartą pas juos nepakliūti. 
Bėgti, kad ir kas bebūtų. Tik 
kai padėtis pasidarė tokia, jofg 
rimtai jau reikėjo pradėti apie 

bėgimą galvoti, pasirodė, kad 
bėgti ne toks paprastas daly
kas, kaip gali atrodyti, kol dar 
nereikia bėgti. Turėjau bro
lius; seseris, o svarbiausia — 
motiną. Bet raginti juos kar
tu bėgti negalėjau. Kas laukė 
pabėgus? Vienas Dievas tega
lėjo pastkyti. Tikrai tik gali
ma buvo žinoti, kad laukia di
džiulis vargas, pavojai, o gal 
ir mirtis. Rizikuoti savo kailiu 
gali, bet kito — ne. Bent aš 
neturiu tiek drąsos. O mano 
namiškiai nebūtų ir bėgę. Mo
tina buvo jau visai nusilpusi 
senutė. Ją niekas nebūtų įkal
bėjęs, to amžiaus sulaukus, kur 
nors bėgti į n^tinomą pasaulį.
O ir kiti iš gimtų namų niekur 
nebūtų. traukęsL Bėgimas į 
nežinią tokios maišaties laiku 
jiems atrodė lygu mirčiai. Tad 
jie buvo pasiryžę, jei jau taip 
būtų lemta, geriau mirti savo 
žemėj. Tuo būdu, prireikus 
bėgti, aš tolėjau juos atsisvei
kinti, palikti ir savo pasirinktu 
keliu eiti vienas.

O čia ir sustojau prie sun
kiausio mano gyvenime spren
dimo. Brolius seseris labai my
lėjau. Tačiau, kad ir skaudama 
širdimi, būčiau galėjęs su jais 
atsisveikinti. Mes jau kiekvie
nas turėjome gyvenime savo 
kelią. Bet kitaip buvo su mo

tina. Mano motina perdaug sa
vo vaikus mylėjo, kad aš bū
čiau galėjęs tikėti, jog jinai to
kį atsisveikinimą galėtų pakel
ti. Juk abu būtume žinoję, kad 
matomės paskutinį kartą. Bet 
ir bėgti, motinos, brolių sese
rų dar kartą nepamačius, su 
jais neatsisveikinus, lygiai buvo 
nepakeliama mintis.

Ir taip laikas bėgo, pavojus 
ir reikalas bėgti artėjo pagaliau 
jau nebe dienomis, o valando
mis, gi aš nedrįsau niekam 
ryžtis. Nors man buvo atosto
gos, tebebuvau savo darbo vie
toj ir tėviškėn nevažiavau. 
Žinojau, kad, jei sugrįšiu, jau 
nebeįstengsiu bėgti. Tai pasa
kyti motinai ir su ja atsisvei
kinti jokiu būdu nebūčiau įsi
drąsinęs. O bėgti turėjau. Ma
ne siaubas apimdavo nuo vie
nos minties, kad galėčiau dar 
kartą pas bolševikus pakliūti. 
Ne tai, kad būčiau bijojęs, jog 
mane nužudys. Galėjo ir nenu
žudyti. Ne mirties bijojau, bet 
gyvenimo, koks tokiu atveju 
laukė. Klaiki vienų metų pa
tirtis mane visą sukrėsdavo, 
apie tai pagalvojus, ir verste 
vertė bėgti kur begalima, bėgti 
nesustojant, neatsigrįžtant, kol 
būsiu taip toli, kad tasai pavo
jus manęs nebegalės pasiekti.

Taip aš delsiau, per dienų 

dienas graužiamas klausimo, 
kaip man elgtis, ir atsakymo 
nerasdavau. Ir nežinau, ką 
būčiau daręs, jei pat /s įvykiai 
to klausimo nebūtų išsprendę. 
Taip negalėdamas niekam pa
siryžti, vieną dieną sutikau mū
sų gimnazijos kapelioną, ku
riam buvau sakęs, kad bėgsiu, 
jei bolševikai artės.
— Jei bėgsi, tai jau bėk: ir tai 

šiandien. Ryt gali būti per vė
lu, — įspėjo jis mane ir papa
sakojo, ką buvo girdėjęs ap e 
padėtį.

Taip, man jau reikėjo bėgti. 
Tai pamačiau tuoj ir pats, kai 
visais pašaliais pakriko bėgan
tieji vokiečiai. Dabar ir užgu
lė visu sunkumu mane klausi
mas, kur bėgti. Pasukti dar į 
tėviškę, ar tiesiai leistis tolyn? 
Tačiau neilgai tą klausimą te
ko man svarstyti. Greit paaiš
kėjo, kad nuo tėviškės esu jau 
atkirstas.

Dabar burtas jau buvo mes
tas ir Rubikonas peržengtas. 
Aš bėgau. Ir bėgau siaubo ge
namas, nes potvynis, nuo ku
rio gelbėjausi, liejosi iš paskos 
nesulaikomas, ir kiekvienu aki
mirksniu galėjau būti jo pasi
vytas pirmiau, nei pasieksiu 
vietą, kur jis nepasieks.

(Bus daugiau)
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fJLietuvos šventasis italų raštuose
čiau jame nėra MetBčių archy- tymškas H. Orsini Neapolyje 
vo. 1653 m. išleistas veikalhikas.. ^

NUŠVITUSI DULKE
t

pMąg > apię tįpfttįM ŠW,

vtKfo pagonio Jogailos sūnaitis 
taps šventuoju. Patj^kronistas 
mirė ketvertą metų prieš Ka- 

gatas Zacharijas Ferreri para
šė daugiau asketinę ir pamo
kančią knygutę (1520),kurioje 
tikrų faktų gana nedaug. Labai 
gaila, kad šventojo kanonizaci
jos bylos Vatikano archyvuose 
nerandama. Tarp daugelio ki
tos vertingos medžiagos galėjo 
ji žūti per garsųjį “Romos mi;»-

- siaubimą” (“Sacco di Roma” 
.1572 m., kai Karolio V-jo bur- 
gundų kareiviai sunaikino

/ brangių daiktų. Gal pagaliau 
Kazimiero kanonizaciją liečian
čius dokumentus sau į šeimos 
archyvą pasiėmė Medičiai Fle- 
rencijon. Tada buvo paprotys 
originalių laiškų nepalikti Vati
kano kanceliarijoje. Šitaip at
sirado eilė privačių fondų-ar- 
chyvų, kurių daugelis dabar pa
teko į Vatikano archyvą. Ta-

OfeDeH (1®UM6) nutapė

žinoma iš 17 amž.apie šventąjį

Sienoje M. Gervini 1620 m. 
išleido itališkai “Vita di S. Ca- 
simiro”, už poros metų Par
moję pasirodė nauja knygelė a- 
pie Kazimierą. Tai Raaoccio 
Pico darbas, — jis keturiom* 
at kirom knygutėm aprašė ir 
•kitų šventųjų gyveninius. Nea
polyje, kur šv. Kazimiero gar
bei ilgai stovėjo bažnyčia, 1629 
m. pasirodė itališkai iliustruota 
200 pusi. HUariano knyga 
“Compendio della vita S, Casi- 
miro.” Ir šįoje knygoje, kaip ir 
pas kitus autorius, perpasako
jamos žinios apie šventąjį iš 
Ferreri aprašymo. Platūs Lie
tuvos geografijos ir istorijos 
skyriai imti iš M. Strijkovskio 
kronikos. Paskutinė man žino
mas knyga, pasirodžiusi Itali
joje apie šv. Kazimierą, yra fo

1629 m. ItsUojje iš
leistos knygos apie iv. 
Kazimierą ' titulinis 
puslapis.

IŠ PELKIŲ KELIAS PASLAPTINGI ŽIBURĖLIAI
priešais jį sustojęs, žiburys bu
vęs vienas be žmogaus. Persi-

iz. VALANČIUSDaug kas yra girdėjęs viso
kių pasakojimų apie paslaptin
gus žiburėlius. Senesnės.kartos 
žmonės šakosi savo akimis ma-' sutikęs tokiose vietose, kur yra 
tę, ne kartą nuo jų bėgę ir net 
iš išgąsčio sunkiai sirgę. Pasa
kos apie žiburėlius nėra tokios 
baisios ir. šiurpulingos, kaip a- 
apie pakaruoklius, paslėptus už-

, burtus turtus, ar šiaip apie vi
sokius vaiduoklius, bet klausy
tojus vistiek šiurpuliai nukrės
davo.

Žemaičių Kalvarijos apylin
kės gyventojai paslaptingus 
žiburėlius vadindavo žvakelė-

pastatai, medžiai bei tvoros.
Seneliai savo šnekose ir viso

kiose isterijose bei prisimini
muose žiburėlius vaizduoja 
kaip švefriučius ir nieko pikto 
žmogui nenorinčius 
Per raistus, slėnius, 
lygumas jos slenka 
mos, tiesiai viena
Niekas nesąs matęs, kad žibu
rėliai grįžtų. Tik nauji, kitą 
naktį atsiradę dažnausiai kita 
kryptimi eina.

padaryti, 
lankas ir 

nesustoda- 
kryptfrni.

Rudens metu, kada naktys 
ilgos, tamsios, o be to, ’ramios 
ir drėgnos, tada jų pasirodo 
apsčiai, o ypač tose vietose, kur 
yra raistai. Galima matyti ir 
sutikti per ištisą naktį, žvake*

linius balionėlius, tokios pat 
formos ir dydžio, tik baltos 
spalvos ir neduodančios švie
sos. Labai dažnai pasirodo ke- 

' Uos B karto. “Keliauja” visos 
viena. kryptimi, nežymiai 
aukštyn, bei žemyn nusileisda
mos bei į šalis pasikraipyda- 
mos. Etilus'vėjui, beregint jos 
visos išnyksta. Taip pat neteko 
girdėti, kad kas būtų mat£s ir

Kazimiero Jogaila&ų sūnų.

poetikoje, jis po savo žy?

wiekiu, (šis įdomiai įvertino 
Pappee’s studiją apie šventą^ 
jį), reikia pasakyti, jog Kara
laitis turi būti įrašomas ne tik 
į šventuosius, bet ir į istoriją. 
Po Prochaskos ir kitų studijų 
vis daugiau pasirodo žinių, ro
dančių jo valstybinius sugebė
jimus. Kazimieras tačiau pasi-

Knyga turi apie porą 
šimtų puslapių. Auto
rius — Hilariano.

gus darbus. Iš politikos jis pa- I 
si trauk ė. Toks gyvenimo posū- | 
kis ir mirtis pačioje jaunystė
je, (pal. šv. Stanislovas Kost- 
ka), paliko amžininkuose gilų 
įspūdį. I

Tėvo benefidja
Labiausiai sūnaus gailėjosi I 

žilagalvis tėvas. 1484 m. liepos 
17 d. Vilniaus katedroje jis į- 
steigė amžirią “Anniversa- 
rium”, kasmetinį iškilmingą 
mirusiojo karalaičio mirties li
turginį paminėjimą. Pirmą 
ketvirtadienį po Pelenų turėjo 
patys katedros kanauninkai ir 
prelatai atgiedoti egzekvijas ir 
atlaikyti pamaldas, gaudami už 
tai iš karališkų Vilniaus’ smuk
lių atskirą beneficiją plūgais. 
Taip kalba vienas naujai išleis
to Vilniaus vyskupijos ir ka
tedros kodekso, (2-ra dalis) d<£- 
kianentas. Matyti, jaunikaičio 
šventumo garsas plito. Aktuose 
jo brolio Aleksandro, kuris nuo 
1492 m. valdė Lietuvą, (o nuo
1501 m. ir Lenkiją) apie/jį
1502 m. pažymima, kad tai 
“švento abniMno” kunigaikš
tis (princips). Popiežius jau 
1501 buvo suteikęs atlaidų bulę 
tai Vilniaus katedros koplyčiai, 
kurioje buvo laikomi Kazimie-

• to palaikai, nors jis dar ir ne
buvo šventasis.Tos bulės nuora
šas yra Vatikano archyve (Ar- 
mad. 32, tom. 21.).

bus daugiau

lis — jį vytis. Iš nuovargio su
stojęs, drauge ir žiburėlis sus
tojo. Mėginęs į vieną bei į kitą

Ivairūs pasakojimai
Nors apie paslaptingus žibu

rėlius nėra tiek daug .visokių 
pasakojimų, br istorijų, — be 
to, ir pasakoriai apie juos daug 
kukliau tekalba, — bet, laikui 
bėgant, kartas nuo karto gali
ma šį bei tą išgirsti. Tokių gir
dėtų kalbų vieną kitą čia su
glaustai paminėsiu.

Kartą vienas žmogus rudens 
naktį fcahn kur ėjęs. Naktis 
buvusi labai tamsi, rami, ir 
lengvutis rūkų sluogsnis dengęs 
žemės paviršių. Beeidamas dėl 
tamsos pametęs taką. Pama
tęs, kad priešais ateina kažin 
kas su žiburiu. Kurį laiką pa
laukęs,, — žiburys priartėjęs ir

būrelis. Taip per visą naktį nuo 
•žvakelės negalėjęs pabėgti. Tik 
rytui išaušus, žiburėlis savai
me išnykęs.

Kitas pasakoja, kad kartą 
kažin kur naktį ėjęs. Beeida
mas pastebėjęs, kad paskui jo 
seka žvakelė. Persigandęs, mė
ginęs bėgti, o žiburėlis nuo jo 
atsilikęs. Pavargęs, sustojęs pa
silsėti ir žvakelė sustojusi “pa
siilsėti”. Bet kažin kaip besi
sukdamas su skvernu jis žibu- 
rėį palietęs, ir žvakelė išnykusi.

Vienas ūkininkas kažin kur 
nakties metu važiavęs. Beva
žiuodamas pamatęs, kad per 
laukus tiesiai skersai kelio eina 
žvakelė. Sustojęs ir laukęs, kol 
ji praeis, bet žvakelė atsidūriu- 
si į diselio gają ir išnykusi.

Kalbama, kad vienas ūkinin
kas anksti rytą savo darže ra
dęs žvakelę, kuri stovėjusi prie 
tvoros. Vos pirmieji saulės 
spanduliai ją palietė, ji išnyku-

su anais paslaptingaisiais žibu
rėliais. Vienos pasakos pasako
ja, kad iš raistų ir pamiškių 
pasikelia ir “keliauja” paslap
tingi žiburėliai todėl, kad ten 
mirusiųjų žmonių sielos baus
mes atlieka. Kitos pasakos tvir
tina, kad tie žiburėliai esą ne
krikštytų vaikų sielos. Dar ki
tos legendos pasakoja, kad ži
burėliai esąs turtuolių bei šykš
tuolių sielos, kurios po mirties 
neturinčios .vietos: todėl ;os ir 
bastos po raistus, slėnius ir pa
miškes.
Laikui bėgantį išdžiūvo rais

tai, ir žmonių gyvenimas iš pa
grindų pasikeitė. Nutilo pasa
koriai, kurie senesnės kartos

-knonėms pasakodavo visokias 
pasakas, o jos. eidamos iš kar- 

Yra ir kitokių pasakojimų, tos į kdrtą, iš lūpų į lūpas, pa
kurto klausytojus supažindina siekė ir mūsų laikus.

ŠV. KAZIMIERAS. Vitražas praaci&OBU vienuolyne Kennebunk Port, 
Maine. Vitražą darė daiL Zenonas Kolba.
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Apie atominę bombą
1938 m. rudenį, kuomet bu

vo sudaryta ‘ Mueneheno su- 
tartis, tuomet vienoje vietoje 
saujelė vyrų sprendė atomo e- 
nergijos paslaptis.

Ponia prof. Lisa Meitner iš
skrido į Kopenhagą ir. tarėsi su 
dr.Bohr. Bohr. 1939 m: sausio 
menesį iškeliavo į JAV. Be
veik tuo pačiu laiku sutiko- jis 
Musolinio ištremtą dr. Fermį 
Amerikoj, čia vėl atsirado Hit
lerio išvarytas Einšteinas, ku
ris prezidentui Rooseveltui in
formavo apie atomo tyrinėjimo 
padėtį.

1940 metais Amerikoje at
rastas J93 elementas. — neptū
nas. Iki tol buvo surasti tik 92 
elementai: nuo vandens me
džiagos iki urano.

1941 m. kovo mėn. Ameriko
je atrastas 94 « elementas plu
tonas.

1941 m. gruodžio mėn. Ame
rikoje yra nutarta pagaminti 
atomo bombą.

1941 m. gruodžio 7 d. Ja
ponija užpuola Pearl Harbour. 
Todėl dar sparčiau skatino ir 
stūmėjo atomo bombos paga
minimą.

1942 m. gruodžio- 2 d. pra
sideda atomo amžiaus gimta
dienis.;. Kelių mėnesių laiko
tarpyje įsikuria 3 nauji miestai 

atomo bomboms gaminti: Oak 
Ridge, Tennessee, Hartford, 
Washington ir Richland, Wah.

1945 m. liepos 16 d. po ilgų 
bandymų su neutronais iš
sprogdinta pirmoji atomo bom
ba New Mexico.-

1945 m. rugpiūčio 6 d. Ja- 
■nnnijojo ^nt Himshrm^ miesto 
išmetė atomo bombą.

1945 m. rugpjūčio 9 d. Ja
ponijoje išmetė kitą atomo 
bombą ant Nagasaki miesto.

Mokslininkai mokos i* kortų 
o

Šachmatų, šaškių bei vadina- < 
mo “tic-tac-toe” žaidimų meto- ! 
duose jau atsiekta tokio tobu
lumo, kad tos rūšies žaidimų 
Žinovas,^pradėjęs žaidimą savu 
judesiu ir darydamas tikslius ė- 
jimus, gali būti užtikrintas, 
kad nepraloš.

KtJrtų lošimų teorijos nėra 
tokios tobulos. Čia daugeliu at
veju tenk^ pasikliauti laime ir 
griebtis psichologinfų^bei kito
kių priemonių.

Kad tokiais lošimais domisi 
ir mokslo vyrai, matosi, iš 
kortų stalo -Wisconsino U-to 
laboratorijoj, čia pokeris tar
nauja mokslo interesams. Šis 
eksperimentas nuo paprasto 
lošimo skiriasi tik tuo, kad pa
talpoj neleidžiama rūkyti ir 
griebtis smurto. Be to, žaidėjai 
čia pilnai vartoja aukštosios 
matematikos kursų žinias. 
Prof. F. Creighton Buck čia se
miasi žinių savo “lošimų teori
jos” kursui.

Prof. Buck ypač interesuoja 
tie lošimai, kuriuose negalima 
pilnai pramatyti •ėjimų raidos. 
Panašią situaciją jis įžvelgia c- 
konomijoj, kur pirkėjo ir par
davėjo santykiai vystosi, vie
nam pilnai nežinant antrojo in-

John von Neumann, daug 
prisidėjęs A bombos vystyme, 
labai domisi pokerio lošimu. 
Jau 1927 m. jis sukūrė lošimų 
teori.ą. Jo išvadomis susido
mėjo ir amerikiečių karinė vy
riausybė. Sis mokslo vyras jr

žmogaus apsiėjimą yra lerC 
vlausia studijuoti, kai žmogus 
sėdi prie kortų stalo.

Metuose vieną sykį Bažnyčia liepia ant žmogaus gal
vos užberti pelenų ir jam priminti, jog yra dulkė. Tai daro
ma patogiu laiku — Gavėnfo^radžioje, kai šaukiama į at
gailą bei dvasinį susitelkimąM

Kas žvelgia į gyvenimą su ambicija, tam žmogaus pa
vadinimas dulke atrodo savotiškas įžeidimas. Tūlas pui
kuolis galėtų prieštarauti, sakydamas: Kaip tai—dulkė? 
Ar ne žmogus sukūrė nemarius meno veikalus, tyrinėja 
žemę, erdvę ir vandenis? Ar ne jis suskaldė atomus, palei
do skraidančias lėkštes, suplanavo fantastiškas keliones į 
žvaigždynus? žmogaus triūsiu iškilę dangoraižiai siekia 
debesis, tiltai jungia upių krąntus, radijas, telefonas ir te- . 
legrafas įveikė pasakiškus nuotolius. \

Vienas filosofas kali ėjo net apie “antžmogių” pader
mę”, kurių hc pirmas turėtų reikštis valios stiprybe. Pagal 
Nietzsche tas yra tikras “antžmogis”, kuris, nematydamas 
prasmės gyventi, kenčia dantis sukandęs, iki mirtis ištiesia 
sunaikinančią ranką.

Bažnyčia niekados nepaneigė žmogaus sugebėjimų;
• tačiau ir XX amžiuje nemano keistf Pelenų Dienos apeigų.. 

“Dulkė esi”, taria ji ir šių laikų žmogui, nors jisai būtų 
atomų skaldytojas, tarpplanetinių kelionių žinovas, garsus 
fizikas, gamtininkas, filosofas, meno puoselėtojas....

NPilyginus su Kūrėju bei Jo galybe, žmogus yra tik dul
kė, nežiūrint, kokiais gabumais pasižymėtų. Užtenka mesti 
akį į pajuodusias muziejų mumijas, į pamirštų antkapių į- 
rašus, į lengvai žūstančius gamtos bei technikos sutriki
muose žmones ir liturgijos žodžiai: “Pulke esi” nebeat
rodo skaudūs. A. Jakštas ant kapo liepė parašyti: “Mes ne 
sava šviesa žėrėjome, mes ne savo spindulius liejome.* ~

Bažnyčia pripažįsta žmogaus vertę. Dievo sukurtą 
sielą ji laiko brangesne už visus pasaulio turtus. Teologi
joje nėra nei žymės to nenuoseklumo, kuris pastebimas pas 
tūlus netikinčiuosius. . Jie, pervertindami protą, žmogų 
laiko savotiškai dievišku, bet nepripažįsta viduje esančio 
tikrojo antgamtinio prado — nemarios sielos. Jei nėra ano 
pasaulio, į kurį persikelia žmogus, tai kam dar užsigauti, 
kai jis pavadinamas dulke. Pagaliau, kaip įmanoma kalbėti 
apie “antžmogį”, jeigu jis nežino net tiek, kad yra amžinas 
gyvenimas.

Krikščioniškoje pasaulėžiūroje žmogus, paimtas su 
kūnu ir siela, teisingai gali būti vadinamas “nušvitusia 
dulke”. Nušvito" jisai, kai Tvėrėjas įkvėpė “gyvybės dva
sią” irlšganytojas ant kryžiaus ištarė “Atlikta”.

Užtat tikro poilsio žmogui nesuteikia nei, mokslas, jei- 
£U nepažįstama aukščiausioji Išmintis; nei menas, jeigu - 
užmerkiamos akys grožio Karaliui; nei meBe; jėigu panei- ■ 
giamos sutvėrimo ir atpirkimo tiesos.

Didysis skulptorius Mykolas Angelas yra prisipažinęs: 
“Aš neradau laimės spalvose ir akmenyje — man ją su
teikė šventas tikėjimas.” Ką jau bekalbėti apie sportą, val
gį, apdarą, kuriems daugelis žmonių pašvenčia visą savo 
gyvenimą. J. Biliūnas mirties patale rašė savo motinai, jog 
po ilgo svarstymo priėjęs išvados, kad religija.yra bran
giausias daiktas žmogui. Sergančio džiova nesuraminsi Ril- 
kės elegijomis nei mirštančio vėžiu — Heinės lyriškais ei
lėraščiais. ' y

Ir skausme ar laimėje reikia to paties tikėjimo, kuris 
xųebijo pasakyti/kad žmogus tikrai yra-dulkė, bet iš Dievo 

mafoųės — nušvitusi. Pelenų Dienos liturgija jo nesunie- 
Fkina, bet paguodžia. Ji primena aną gyvenimą, išsklaido 

ambicijos miglą, iškelia atgailos reikalą Gavėnioje. Gera 
būti nušvitusia dulke begalinio Dievo visatoje. <

T. jL Andriekuš, O. F- M.

Margam pasaulyje visaip būna.
Mikrofonas pasiuntinybėje
Bukarešte gyvenąs vieno 

laisvojo pasaulio krašto pa
siuntinys netikėtai pastebėjo, 
kad komunistų slaptoji polici
ja įtaisė mikrofoną jo posėdžių 
salėje, kad galėtų klausytis 
slaptų pasitarimų. Pasiuntinys 
tuoj sušaukė posėdį ir pareiškė, 
kad dėl rimtos padėties ir dėl 
dažniau pasitaikančių slaptųjų 
kodų iššifravimo jis esąs pri
verstas kodą pakeisti ir nuo 
šios dienos savo slaptuose pasi
tarimuose bei laiškuose, kurie 
skiriami užsieniui, bus naudo
jamas toks kodas, kuriame 
dominuos kulinariniai terminai. 
Jis kiekvienam posėdžio daly
viui tariamai padavė knygutę 
su naudotinais terminais ir jų 
reikšmėmis.

Kek vėliau, kai rado tinkamą 
progą, jis komunistų įtaisytą 
mikrofoną vykusiai perkėlė į 
pasutintinybės virtuvę.

Po 2 mėn. jam teko sužinoti.

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 Meniną Str., Ridgevroed, Brooldya, N. Y.

Skambinti tel. HYacint 7-4677

kad slaptosios policijos tuos 
šnipinėjimo dalykus tvarkantis 
skyrius jau neteko 3-čio sky
riaus viršininko. Mat, ir prie 
geriausių norų bei geriausio 
paruošimo sovietų specialis
tams nepavyko iššifruoti, ko
kios tikfbs reikšmės turėjo vir
tuvės tarnautojų pranešimai ir 
ką jie reiškė. Savo uždavinio 
tinkamai nepajėgę atlikti, jie 
buvo vienas po kito išvežti į 
Rusijos gilumą. Gi pasiuntiny
bės virėjai ir toliali vartojo ku
linarinius terminus ir kankino / 
vargšus ruselius.

Taipa varde
Šiomis dienomis į JAV ka

riuomenę pašauktas jaunuolis, 
kuris be abejonės turės daug 
vargo su savo seržantais, bet 
ClTpat ir jie nemažiau proble
mų turės su juo. ypač per pa
tikrinimus ištardami jo pavar- 

- dę. Januolis vadinasi Lambrios 
A. Pappatoriantafillospoulous.



sarta 16- Nepriklausomybės pa
skelbiau) sukaktis yra didžio 
ryžto šventė, nes ji primena di- 
dingą mūsų tautos praeitį, ryš-

Didysis ryžtas praeityje *
Nežinia kada Baltija pradėjo 

savp gintarinę vagą ir kada 
prie jos krantų atsirado lietu
vis, kada jis žiloje senovėje 
pradėjo čia kovas už savąjį gy
venimą. Tačiau nuo X amž 
pasaulis vis dažniau išgirsta 
lietuvio vardą. ^Vėliau Jis pla
čiai pasklido nuo Baltųjų iki 
Juodųjų jūrų. Tai buvo Vytau
to Didžiojo LietuVa, pražydusi 

du. Tiktai po Liublino unijos 
(15Qp) ir 1795 metų paskuti
nio Lietuvos k* Lenkijos pada
linimo bajorų didžioji dalis te
nai išsižadėjo lietuvių kalbos ir 
tautos idealų. Tuo tarpu liau
dis, valstiečiai, — tie gryniausi 
lietuviai — nors ir labai vargo, 
bet nenuėjo svetimų dievų gar
binti. Kada nuo 1861 metų val
stiečiai tapo laisvais, ne bau
džiauninkais, jie materialiai ir 
dvasia atsigavo, pradėjo 
kuklų, bet ryžtingą tautinį są
jūdį. Sulenkėjusi bajorija* tuo 
sąjūdžiu nesidomėjo, išskiriant 
labai mažą jos cfelį. Atsirado iš 
liaudies k^ę inteligentai: S. 
Daukantas,-vysk. M. Valan
čius, M. Akelaitis, vysk. A. Ba
ranauskas, J. Basanavičius, V. 
Kudirką, Maironis ir kiti. Nu
švito “Aušra”, prabilo "Var
pas”, toliau budėjo “Tėvynės 
Sargas”... Laisvės maršais 
skambėjo visa Maironio poezi
ja, žadindama senelius iš kapų 
milžinų, skatindama palikti 
knygą, lyrą ir visiems su gink
lu žygiuoti vieningu Lietuvos 
keliu.

Pagaliau pakilo iš tautos dvi
dešimt narsių vyrų ir Vasario 
16-sios aktu paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybę! Ir tai padarė 
tada, kada ne tik Vilniuje, bet 
ir visame mūsų krašte vokiška
sis militarizmas išdidžiai triUrrų 
favo. Rusijos galybė buvo pa
laužta. Tada divizija po divizi
jos riedėjo vokiečių daliniai iš 
rytų į vakarus, vis trypė Lietu
vos žemę ir tautinį atgimimą.

' Bayonne, N. J.
Pereitą sekmadienį — vasa

rio 15 d. Lietuvos Nepriklauso
mybės 35 metų sukaktuvių mi- 

’ nėjimo proga sumą 10:30 vai. 
ryte už Lietuvą ir kenčiančius 
mūsų tautiečius atlaikė kun. J. 
Pragulbickas. Malda už tėvynę 
buvo atkalbėta prie išstatyto 
šv. Sakramento, šv. mišias tą 
dieną užprašė mūsų parapijos 
Lietuvos Vyčių 67 kuopa. Vie
tos laikraščiai ta pačia proga 
talpino straipsnius apįe Lietu
vą ir jos gyventojų kovas už 
laisvę.

Gavėnios metu mūsų parapi
jos bažnyčioje šv. mišios - yra 
laikomos šiokiadieniais 12:05 
vai. pietų metu. Kiekvieną ga
vėnios penktadienį Kryžiaus 
Keliai einami 7:30 vai. vakare.

Šį sekmadienį — vasario 22 
d. vakare mūsų parapijos kata
likai veteranai ruošia vad. 
“mešką” (lietuviškas “bingo”) 
parap. salėje.

Mūsų parapijos vyresnių ir 
jauncsnhj Vyčių kuopos siun
čia sekmadienį — kovo 1 d. sa
vo atstovus į Grcat Neck, N. Y. 
į’hiršiamą N. Y. ir N. J. Lietu
vos Vyčių apskrities suvažiavi
mą šv. Kazimiero — jų Globė
jo — šventės proga. Suvažiavi
mas prasidės pamaldomis 10 
vai. ryte, kurių metu vyčiai eis 
bendrai prie šv. Komunijos. Po- 
pamaldų įvyk? bendri pusry
čiai. 2 vai. po pfet bus atstovų 
susirinkimas.

Šv. Mykolo parapijos bažny
čioje buvo pakrikštyta Alfualo 

, ir Adelės Strolių dukrelė, ^u- 
. riai duoti Patricijos ir Onos 

vardai. Vik.

1

TOMAS MOBAins, O. P.

Bet lietuvių ryžtas buvo stip
resnis už priešų klastą, tėvynės 
meilė buvo karštesnė už karo 
mašinos ugnį. Pajudėjo savano
rių puikai, kovos tęsiasi net ke
letą metų, kad krauju įamžin
tų tai. kas buvo paskelbta Va
sario 16 aktu. Lietuva tapo ne- 
priklausoma, *nors jos nepri
klausomybė šiandien yra gyva 
pavergtųjų ir laisvųjų brolių

TM'šesių kavose ir kančiose

Praeities ryžtas — dabarties

Prisiminėme lietuvio vardą 
žiloje senovėje, netolimoje 
praeityje ir jo kovas už savąjį 
gyvenimą. f¥isimmėme tai, 
kad išbandytas laisvės kelias 
mus vis labiau žavėtų Taigi 
šio didžiojo ryžto šventė kiek
vienam tautiniam lietuviui 
daug ką reiškia. Svarbiausia:

Šv. Vardo draugijos veikla
Viena stipriausiųjų Sopulin

gosios Dievo Motinos parapijos 
draugijų yra šventojo Vardo 
Draugija. Ši draugija turi su- 
spietusi apie 2000 įvairaus am
žiaus vyrų: daugumą senesnės 
kartos atstovų, čia giriiusių ir 
nemaža tremtinių. * _

Uoliai dalyvaudama visuose 
parapijos reikaluose, draugija 
yra svarbi parapijos atrama. 
Per paskelbą pinigų rinkimo 
vajų Naujos Bažnyčios Staty
mo fondui paaukojo $30,000.

Draugija rūpinasi lietuvybės 
išlaikymui ir šalpos - reikalais. 
Pernai metais Balfui paskyrė 
$100, — likusiems tremtiniams 
sušelpti; $100 lietuvėms sese
rims pranciškietėms. Aktyviai 
dalyvauja lietuviškuose paren
gimuose bei ruošiamuose mi
nėjimuose.

Kasmet yra ruošiama bendra
-Komunija ir bendri pi^ryrifh. palydėjo trys kunigai' Bažny- 
Šiemet norima tai Įspūdingiau 
ir ypatingiau padaryti Pasku
tiniame susirinkime, vasario 9 . du kunigai prie šoninių alto- 
d., nutarta bendrą Komuniją ir 
bendrus pusryčius turėti Verbų 
sekmadienį.

Visi nariai tą dieną 8 vai. 
_ dalyvauja draugijos užprašyto- 
.. se šv. mišiose ir priima šv. Ko

muniją. Po to, iškilmingi pus
ryčiai Letuvių Pil. Klubo sa
lėje. Pusryčių metu kalbės lie
tuvis prelegentas, specialus vy- - . 
rų choras iš Hasbronck Heights 
duos trumpą bažnytnių gies
mių koncertą. Bus dalinami 
specialūs ženkleliai (Christo- 
pher Medais). Pusryčiuose ga
lės dalyvauti visi vyrai — kata
likai, bet ypač pageidaujami 
savo parapijos vyrai. Pusryčių 
metu bus skelbiamas , vajus 
naujiems nariams į šv. Vardo 
Draugiją įrašydinti. šventei 
vadovauja P. W. Velevas.

MOTINA KOKSJZET* aplanko savo raičiotu s&aq Lee Yonc 
Suk. Staos yra netekto abiejų kojų ir rankų. Jis buvo raietataa tų 
diena, koriu buvo numatęs vesti. Vestuves atidėjo patyręs, kad Jo 
kuopai raaHaro grėsmei dėl stipraus priedo puolimo.

i Lietuvos prkdkėlimą. Juo la
biau, kada jniBonai laisvės ko- 

kuri kata k*ta4-įtinta, neuž- 

neštata. Kiekvienas yra knyg
nešys, kurtam lietuviškoji 

spauda, kurtai eitai Lietuvos 
pilnutinis gyvenimas —— religi- 

vyzdžio, kada partinius skirtu-

laisvės, kada Vasario 16 testa
mentas vėl bus laisvo gyveni
mo pagrindu. ' . ,.

Eisime pagaliau partizanų 
keliais, kada nelauksime palan
kių kovai sąlygų, bet kada 
kiekviena įmanoma sąlyga bus 
patogi. Tad sutirps budelių tan- pradžioj vadovavo prof. Vyt

MaAjošius, po to porą metų 
Ant. Giedraitis, o dabar Trem
tinių Dr-jos valdybon išrinkti: 
St. Grušauskas, V. ščiuka, E. 
Reikenis, Dr. šova ir J. Reške- 
vičius. Kolonija gana, gyvai 
veikia, visai pakenčiamai savo 
larpe sugyvena, čia yra kelioli
ka gyvų organizacijų, kurias 
apjungia ALT vietos skyrius Ir 

- iš seniau veikianti Lietuvos
Rėmėju S-ga. Yra dvi vietos tykų,' kuriame pasižadėjo 
susibūrimams: lietuvių šv. An
driejaus parapijos dvi salės ir 
erdvi, bet kiek apleista Lietu
vių Svetainė nuosavuose lietu
vių kolonijos namuose Park 
gatvėje.

Po visos eilės parengimų šį 
sezoną, sekantį sekmadienį į- 
vyks čia Lietuvos neprikl.' mi
nėjimas, kurį rengia vietos 
AXT, Liet.. Rėmėjų S-ga ir 
tremtiniai, talkininkaujant vi
soms kitoms - org-joms. New 
Britaino radijo programa visa

Draugija šiems metams išsi
rinko naują valdybą: pirminin
ku liko Wm. Grinevičius, kuris 
jau penkti metai perrenkamas 
draugijos pirm, pareigoms, vi- 
cepirm.«— Ed. Belinskas, val
dybos nariai: P. W. Velevas, J. 
Melynis, F. Pilas, Ch. AJicks, 
J. Alicks, P. Bagdonas, J. Case. 
Draugijos dvasios vadu yra 
kun. Domininkas Pocius.

'J. M.
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at-
20

GIRARDVILLE, PA.

Mirė lietuviu išradėjas
Mirė Jonas Draugelis, 

metų amžiąus, į Ameriką 
vykęs prieš 42 metus. Per 
metų jis turėjo kasyklų ast
mą, buvo nusilpusios sveikatos, 
mėnesį gulėjo ligoninėje, mirė 
parvežtas namo. ~

Iš namų pasitiko ir į kapines 

čioje mišias atlaikė jo brolis 
kunigas Simonas Draugelis ir 

rių. Kapinėse pamokslą pasakė 
kun. M. Daumantas.

, Jisai buvo šv. Vardo Drau- 
A gijos narys, ir draugijos nariai, 

kurie galėjo, dalyvavo laidotu
vėse. Taip pat dalyvavo ir so- 
daliečių. Nuliūdime paliko žmo
ną Viktoriją, 4 sūnus ir 3 duk
teris, brolį kunigą Simoną 
Draugelį, kuris nuo 1946 m. gy
vena New Yorke. Vyriausioji 
duktė jau 11 metų turi aukštą 
tarnybą Washingtone, 2 sūnus 
vedę. Velionis, kai buvo jau
nas, buvo' uolus parapijos na
rys ir visuomenės veikėjas.

Jis yra padaręs išradimų ir 
juos užpatentavęs, tačiau jo 
išradimai dar pasiliko neišvys
tyti. (Apie juos plačiau parašy
sime kitą kartą).

didvyrio W0ta buvo įspaustą

Veikli lietuviy kolonija 
NEW BRITAIN, CONN.

Čia gyvena apie 3-4,000 lie- 
-tųvių — seniau atvykę ir arti 

200 tremtinių. Pastariesiems

kun. J. Matutis ir bus perduo-

parapijos 
pradėjo 

mokykla,

Įsikūrė šeštadieninė 
mokykla

Sausio 24 d. čia 
mokyklos patalpose 
veikti šeštadieninė
kuriai vadovauja mokyt. Gobis, 
o taip pat dirba mokytojos O. 
Martinkienė bei Gobienė ir 
kun. V. Martinkus. Kol kas 
mokyklą lanko 14 tremtinių 
vaikų, bet klebonas kun. J. 
Vaitiekūnas ragina tėvus leisti 
į šią mokyklą ir čia gimusius 
vaikus.

Parapijos vakarienė
įvyko vasario 8 d. Dalyvau

jant apie 200 asmenų parapi- 
. jinės mokyklos vaikučiai išpil

dė seselių kazimieriečių dideliu 
kruopštumu paruoštą meninę- 
programą. Joje dalyvavo be
veik visi mokyklos vaikučiai 
(apie 100), kurių didelė dalis 
buvo pasipuošę tautiniais dra
bužiais. Jie padeklamavo ir iš
pildė tautinių šokių bei dainų 
montažą, pavaizduodami Lietu
vos pavergimą ir išsivadavimo 
viltį. Klebonas kun. J. Vaitie
kūnas savo kalboj iškėlė aktu
aliuosius parapijos rūpesčius ir 
padėkojo seselėms už turiningą 
meninę programą.
Kun. A. Bacevičiaus motinos 

* laidotuvės
.Sulaukusi arti 70 metų, po 

ilgesnės ligos mirė a.a. M. Ka
cevičienė. Laidotuvėse dalyva
vo apie 40 kunigų, daug para
pijiečių ir net Rhode Island 
gubernatorius. Velionė buvo 
nuoširdžiai pamaldi. kukli, 
kantri ir pasišventusi šeimos 
motina. Ji išaugino penkis vai
kus, kurių sūnus kun. Antanas 
jau 11 metų yra šios parapijos 
vikaras, o kitas sūnus — dantų 
gydytojas.

Vasario 16 minėjimas
Nors vasario 15 d. lietus py-

M* mylią I vafamdą.

tas montažas “Tėvynės gar
sai” sū atitinkama muzika. 
Liet. gv. Andriejaus bažnyčioje 
iškilmĮngos pamaldos. Po pietų 
2 vai. iškilmės Liet, svetainėje 
Pąrk g-vėj, kur pagrindinę kal
bą pasakys prof. kun. St. Yla, 
o programą atliks prof. V. Ma- 
rijošiaus vadovaujamas parap. 
choęas ir K. Marijošienės -auk- ’ 
lėtiniai iš šeštadieninės mokyk
los.

Visu stropumu rengiamasi 
iškilmingam Liet. Bendruome
nės .apylinkės įkūrimui po Ve

šu 
prakalba prel. J. Barkūnas. Be 
to, mūsų radijo programa, jos 
veiklaus vedėjo Vyt. Žalnierai- 
čio dėka, yra plačiausiai klau
soma visoj N. Anglijoj.

čiurlioniečių koncerte vasa
rio 15 Hartforde, kurio paklau
syti buvo suplaukę apie 3,000 
žmonių, iš New Britaino buvo 
nuvykę apie pusė tūkstančio.

Musų kolonija ruošiasi šį pa
vasarį statyti paminklinį kry
žių, kuris bus didžiausias ir 
gražiausias visoj Amerikoj. A- 
pie tai kitą sykį.

A. Driūbinas

* .

JeHtttųHštą^airišetu- 
vos nepriklausomybės minėji
mas parėjo pakilia nuotaika. 
Sumą už Lietuvą atlaikė kun. 
V. Martinkus ir pasakė progai 
pritaikytą pamokslą. Vakare 
minėjimą salėje pradėjo klebo
nas kun. J. Vaitiekūnas, pa
brėždamas, jog dabar nepri
klausomybės sukaktį minime 
liūdna nuotaika, nes tėvynė 
pavergta, tačiau su viltimi, kad 
ji vėl prisikels laisvam gyveni
mui. Kartu jis pranešė, jog 
Rhode Island gubernatorius 
jam laišku ir žodžiu pareiškė 

'apgailestavimą, kad dėl svar
bios konferencijos New Yorke 
negali į minėjimą atsilankyti. 
Tačiau jis atsiuntė proklama
ciją, kurią kleb. kun. Vaitiekū
nas susirinkusiems ir perskai
tė. Jeje gubernatorius, prisi
minęs liūdnus Lietuvos istorijos 
momentus ir jos pavergimo 
tragediją, reikšdamas užuojau
tą vasario 15 d. paskelbė Lie
tuvos Respublikos Nepriklau- 

'somybės Diena. Jis taip pat pri
minė komunizmo pavojų ir šio 
krašto piliečiams ir pareiškė, 
jog tol nebus pasauly ramybės, 
kol nebus laisvos dabar komu- 
tų pavergtos tautos.

Meninėj minėjimo daly ga
baus ir pasišventusio varg. J. 
Beinorto vadovaujamas parapi
jos choras išpildė rūpestingai 
paruoštą lietuviškų dainų mon
tažą. Nors chorą sudaro beveik 
vieni čia gimusieji, bet lietu 
viškak dainas atlieka su giliu 
įsijautimu ir gražia tartimi.

Aukų surinkta $221,5. Jos 
perduodamos Altui ir Balfui.

Vietinis

Skaitykite Ir platinkite z

/

aL lėktuvai 
grali .skristi

PITTSBURGH, PA.

Svarbus susirinkimas
Amerikos Lietuvių Bendruo- 

menės, Pittsburgho ir a'pylin-, 
kės skyriaus susirinkimas" j-' 
vyksta sekmadienį, vasario 22 
d., 2:30 vai. po pietų, Lietu
vių piliečių svetainėje (1723 
Jane St., Pittsburgh, Pa.).

Yra sumanymas balandžio 
26 d. surengti vaidinimą, taip 
pat pat norima pravesti agita

ciją, kad Bendi-uomenė šioje 
apylinkėje geriau susiorgani
zuotų. Mokestis šioje aplinkoje 
nustatytas 3 dol. metams. Jis 
bus panaudotas svarbiems tiks
lams. /

Šios organizacijos tikslas 
dirbti tokius darbus, kurių nie
kas neatlieka lietuvybės palai
kymui šiame krašte; tai organi
zacija ne tik niekam nepa
kenks, bet <tar padės.

Bendruomenė organizuojasi 
įvairiuose pasaulio kraštuose ir 
įvariose JAV kolonijose, — ne- 
atsilikime ir mes. Kviečiame 
visus, kuriems rūpi mūsų-tau- 
tos reikalai; kviečiame į Šą .or
ganizaciją ir kuo gausiausiai 
atsilankyti į susirinkimą.

Pirm. A. Krapaičius, 
\i Rašt. A. Žaiiaduonis

BMDGEPORTr CONN.
f Lietuvos nepriklausomybės 

sukaktį
mūsų kolonija paminėjo baž

nyčioje šv. mišiomis, kurias už
prašė vietos Lietuvių Taryba. 
Tenka pastebėti, jog Lietuvos 
reikalą, kaip ir seniau, ypatin
gai uoliai remia senieji ateiviai.. 
Taip pat ir jau čia gimęs net 
trečiosios kartos jaunimas ne
užmiršta savo tėvų šalies ir, 
dalyvaudami chore, širdingai 
gieda “Apsaugok, Aukščiau
sias, mūs mylimą šalį”. Gaila, 
jog pasitaiko is*naujai atvyku
sių, kurie net kalba apie grį
žimą, tačiau nieku prie darbo 
neprisideda, o mėgsta tik kitų 
darbą pakritikuoti.

Nors praeitą sekmadienį ga
na smarkiai lijo, vis dėlto dau
gelis, nenusigandę lietaus, nu
vyko ir į Hartforde ruoštą Lie
tuvos nepriklausomybės minėji- 
mą.

LIETIVIU RADIO VALANDOS PROGRAMA 
kilncycles—M*rMehead-Salem,

Kiekviena šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeiffu norite ka 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai sunkite: LITHL'ANIAN RADIO 
HOl'R, 5* Cotta<e St., Norwdod, Mass.

Skyrius: LITHVANIAN Fl RMTTRE CO.. 326 W. Rroadnay. 
So. Boston 27, Mass.

. * A. ir O. IVAŠKAI
Teelfonai: NOrvvood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
KABARETAS MBH

BARAS. SALE susirinkimams, 
vestuvėms etc.

VYT. BELECKAS, savininkas

Šokiai kiekviena sesta-

Peledei* orkestrui
1883 MADISON ST RROOKLYN 27, N. Y.

Te!. EV 2-'!KW6 (Prie Avė stoties'. RulgcvvoM

• PreL L. Tulaba Chicago- 
je yra sustojęs Nekalto Prasi- ; 
dėjimo parapijos klebonijoje, 
kur tvarko kai kuriuos kolegi
jos reikalus. Iš Chicagos dar 
žada vykti į Toronto, o iš ten
į Bostoną. Pirmoje kovo pusė- 
je vėl grįš į Italiją, pakeliui hp- 
lankydamas Angliją. 1

• Kun. Mykolas G. gvarlis, 
šv. Petro ir. Povilo»parapijos 
(West Pulman) klebenąs, mi
rė vasario 13 d. Palaidotas 
vasario 17 d. Velionis buvo gi
męs 1901 m. grudžio 12 d. Chi- 
cagoje.

• “Aidą” žurnalo skiriamai 
premijai už mokslo veikalus 
jau atsiųsta 5 rankraščiai, ne
skaitant išleistų knygų.♦

• Knygų lentyna, kurią lei
džia Vlikas, .^redaguoja Alek
sandras Ružancovas, atpiginta 
1953. metams. Europos, Afri
kos, P. Amerikos ir Australį- 
jos'šalyse — 1 dol. su persiun- 
timueJAV ir Kanadoje prenu
meratas kaina nepakeista: 1 
dol. 50 c. metams. Pašto perlai
das ir čekius adresuoti; Lithu- 
anian Bibliographic Service, 
602 Harvey St., Danville, UI., 
USA 1952 m. biuleteny buvo 
paskelbta daugiau kaip 300 
knygų ir naujų periodinių lei-. 
dinių, o periodikos straipsnių 
bibliografijoje apie 2000 straip
snių.

• Filatelistų biuletenis (“Li- 
thuania” Philatelic Sodety) 
sausio numeryje plačiau rašo 
apie Lietuvos istorijos vaizde
lius pašto ženkluose, apie Da
riaus Girėno ir vokiečių okupa
cijos ženklus.

• Pašto ženklų paroda. Lie
tuvių Filatelistų Draugijos 
“Lietuva” šeštoji iš eilės pašto 
ženklų paroda ruošiama š. m. 
balandžio mėn. 25 ir 26 dieno
mis Lietuvos Vyčių salėje Chi-

reagoje. Draugija deda pastan
gas kuo daugiau surinkti lietu
viukų* pašto ženklų. Parodos 
proga. bus išleista meniška eti-

transatlantinio skridimo if'Tt’a- 
giško žuvimo sukakčiai pami
nėti.
• V. Grigaliūfias - Glovackis, 

Lietuvos nepriklausomybės 
laikų generolas, gyvena Ko
lumbijoje. Prisiųstame redak
cijai laiške rašo, kad reikia la
biau susirūpinti Lietuvos ne^ 
priklausomybės Jįovų karo in
validais. Jo nuomone, tam šal
pos darbui organizuoti geriau
siai tiktų imtis inicatyvos 
JAV gyvenančiam gen. VI. Na
gevičiui.

•H * ■H
* •H * * * * *•H * * *
* * * * *

LitHuanian S * Furniture Co. * 
movers— $

SO 8-4618 £
INSURED and BONDED * 

Local and Long Distance M oran X

326-328 W. Broadvay *
SO. BOSTON, MASS. *



CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
«

L gaurėje tafta, o 
W»lat vasara, šiuo 
sttrottuaja daug žmt 
jaugti saulės *««w> 

sveiku klimatų,

žmonių paši
lau atagai-

čigono rūbą** ir -kartu su juo

gėlėmis, mels- 
jdenjįnis ir gelsvu pa
senėliu-

Miami gyvena apie 
šimtai ūetuvių šeimų, tie- 

mes metu daug lietuvių priva- 
iš Šiaurinių valstybių 

vasaros sesamui. . Kai 
išgirdo, kad Miami lietuvių . 

r choramrengia koncertą vasario 
' 1 d. tuojau sukruto ir suvažia- 
- vo arti 500 lietuvių Union'sve- 
. tainėje pasiklausyti tų maloniai 
.skambančių lietuviškųjų dainų.

Lietuvių choras sudainavo St
Šimkaus “Plieno paukštis” ir

Choro kooeertas
- Koncertas pradėtas Ameri

kos ir Lietuvos himnais, muži
kui Petrui Stevens • Steponavi
čiui vadovaujant * Po to p-lė 
Joaną Sievvięz • pianu puikiai 
skambino Clementi Sonatiną ir 
Czernio Nr. 7 kompoziciją, o 
muzikas P. Stevens-Steponavi- 

’ čius skambiu baritonu padaina
vo J. Bramso “Užmik” ir iš J. 
Venfi operos Rigoletto “širdis 

. mergelių”. Gausiais plotinais
- i sutikta operos solistė Antanina 

Dambrauskaitė, akompanuo-

Nors Miamį lietuvių choras 
gyvuoja jau treti metai, bet 
šiais metais peir koncertą pirmą 
kartą pasirodė moterų ir vyrų 
chorai Atskirai. Moterų choras 
sudainavo St Šimkaus, "Oi 
močiut, o motinėle” ir ‘Palan
koj, palankęj”, o vyrų — K. 
Medonk) “Vai nešk, žirgeli” ir ' 
pp. Valiukai “Ei džium, 
džhim.”

šis trečias metinis Miami lie
tuvių choro koncertas nepa
prastai gražiai pavyko,ir daug 
muzikaliau ir ir daug meniš- 
niau negu praeitais metais. Lie
tuviškoji auditorija be galo 
džiaugėsi, buvo patenkinta ir 
sužavėta. Samata

EaH D. Ebeąh*w*tta (detiaėje), karia CHcaaoje drauge m» lietuviu Povilu šaltiaUeru (kairėje) turi

ryje n-tame Kmdmtara POdelf. Pittsbuhgho Lietu vhi VmhoK oimininluL Vaišėse tarp žymių 
svečių Myrave dar antras prezidento brolis Dr. Mitton Eisenboveris, Penu State U ni versi te t o, rėk- 
tertaa. AtvaMe Earl D. Eisenbovveris prisega P. šaltimieriui prie atlapo auksine sagute su jgravi- 
rvota “IKST. "n

• liūnais gub. W. G. Stratton 
vasario 16 d. visoje valstybėje 
deklaravo kaip “Lietuvių Ne
priklausomybės Dieną.”

• Adoniui ViUušiui, veikliam 
Ateitininkų Moksleivių Sąjun
gos pirmininkui, buvo padaryta 
gerklės operacija. Iš ligoninės 
yra jau išėjęs ir gydosi namie 
(835 W. 34 Place, Chicago 8,

,111.).
• Inžinierių S-gos Chicagos 

skyriaus išrinkta nauja- valdy
ba, kurią sudaro: pirm. J. Len- 
kevičius, vicepirm. V. Nau
džius, sekret. S. šlapelis, ižd. 
J, Sakajauskas, parengimų ved. 
Ig. baukus .ir kandidatai. Iz. 
Bartkus ir j. Ramanas.a

• Lietuvių, Moterų Klubas 
Chicagoje jau kelinti metai at
skirai prisimena Vasario ,16 su
kaktį. šiemet minėjimas su
drengtas vasario 17 d. Windė-

mere East viešbutyje. Kalbėjo 
klubo garbės pirm. J. Dauž- 
vardienė, deklamavo N. Gugie- 
nė ir dainavo G. Giedraitienė, 
akompanuojant A. BrazieAei.. ' < 
Programą vedė klubo vicepirm. 
F. Nausėdaitė Gilmore.

• Moksleivių Ateitininkę fi
gos C. Valdyba Vasario 16 pa- z- 
rucšė programą Sophie Bar- / 
kus radijo programai. Kalbė-f

• ;o Lietuvos konsulas Dr. P. \ 
Daužvardis. Montažą “Ilgesys” '\ 
pastatė aktorius St. Pilka.

• Influenza Chicagoje tdu?- 
siĄučią. Labai daug serga mo
kytoj^ Kai kur dėl to yra su
trikęs molcslo darbas viešose 
mokyklose.

• Pr. Gudas jau ilgą laiką * 
savo lėšomis siuntinėja Diep- 
holzo gimnazijos skautams lie- • 
tuviškąją JAV spaudą wJa nau- „ 
dojasi visi gimnazijos mokiniai , 
ir mokytojai. .

APSAUGOK, AUKŠČIAUSIAS, T) MYLIMI SALĮ

Lindene įsteigta Lietuvių Bendruomene

Vasario 15 d. Lindeno lietu
vių kolonija minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės 35 metų pa- viškos parapijos kūrimą, 
skelbimo sukaktį. Minėjime in- 
vokacinę maldą sukalbėjo sale
zietis kun. Vincas Endriūnas. 
Įspūdingą ir gražią kalbą pa
sakė advokatas Kazys Paulius. 
Jis iškėlė būtiną ir neatidėlio
tiną reikalą lietuviams dabar į- 
aijungti aktyviai į Jungtinių 
Amerikos Valstybių politiką ir 
per ją siekti bei reikalauti Lie
tuvai ir kitiems bolševikų pa
vergtiems kraštams laisvės ir 
nepriklausomybės. Jokūbas

Stukas savo kalboje linkėjo 
lindeniečiams atnaujinti lietu*

Al
fonsas Petrutis perskaitė minė
jimui paruoštą rezoliuciją, ku
ria susirinkusieji reiškė griežtą 
protestą prieš bolševikų klastos 
ir teroro veiksmus Lietuvoje, 
ryžosi remti visais būdais ir 
priemonėmis-JLittuvos laisvini
mo darbą ir kreiptis į JAV 
prezidentą, valstybės sekreto
rių, senatorius ir kongresmo- 
nus, prašant gelbėti lietuvių 
laisvės kovai ir ratifikuoti ge
nocido konvenciją. Rezoliuciją 
minėjimo dalyviai vienbalsiai 
priėmė. Bet Petručio dar kalbė
jo Romualdas Tratulis. Linde- 
no lietuvių bendruomenės apy
linkės įkūrimo aktą perskaitė

MAHANOY CITY, PA.
Lietuvos nepriklausomybės

- . minė,‘,T? ltoh*5S!!“ JuozasPrapuotenfe. Publikai- 
viai pradėjo pamaldomis, kūnų -- . _
metu kun. L. PeckiTevičius pa- 

į šake patriotini pamokslą ir
* bažnytinis mišrus choras, va

dovaujamas komp. J. Stankū- 
no, pagiedojo A. - Kačanausko 
Salvam fac jr Taųjos himną.

Parapijos thoįjykloj seselės 
prancišiketės taip pat suruošė 
minėjimą, kurio programą su
darė deklamacijos, dainos ir 

; tautiniai šokiai. Čia buvo pa- 
, vaizduota nepriklausomos Lie-
■ tuvos žydėjimo laikai ir dabar
■ kenčianti mūsų pavergta Tėvy- 
nė.

Gerai lietuviškai mokinius 
uarengė mokytoja sės. M. Geor- 

; gijai, jai visus muzinius nu
merius pianinu akompanavo

• jaunoji dainininkė I. Stankū- 
naitė. • Mahanoyictis

bai susidomėjusi išklausė mūsų 
“mažųjų šeštadieninės mokyklė
lės mokinių deklamacijų. Muzi
kė Cerienė Mulks pinną kartą 
pasirodė su savo moterų sikste- 
tu. Reikia pripažinti, kad jos 
merginos tikcRi gražiai dainuo
ja. Zubavičivne labai vykusiai 
išpildė solo komp. čerienės 
“Tėvynė manoji”. E Cemas- 
kienė išpildė- melodeklamaciją 
B. Brazdžionio Benamių dai
ną.

Minėjiman, nors visą dieną 
pylė smarkus lietus, susirinko 
gražios publikos ir aukų buvo 
surinkta 173 doleriai ir 25 cen
tai. Aukas rinko A. Liudvinai- 
tienė. A. Lauraitis. M. Klimas 
ir S. Meilus/ Minėjimą pravedė 
J. Liudvinaitis.

J. Prapuolenis

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo Svaitės 35 metų su
kaktis buvo paminėta plačiai, 
įvairiai ir vieningai.

Per radiją minėjimą vasario
13 d. surengė LB apylinkė. 
Kalbą pasakė pirm. St. Barzdu- 
kas. Toliau buvo duoti St. Pa
parčio vaizdai “Lietuvos laisvės 
keliu.” Režisavo B. Auginąs, 
techninę dalį tvarkė Jaun. Nas- 
vytis. šiam minėjimui surengti 
po 5 dol. aukojo visa eilė lietu
vių organizacijų. Malonu pažy
mėti, kad į LB kreipimąsi gy-

'"vai atsiliepė ne tik naujai at
vykusių, bet ir senųjų lietuvių 
organizacijos.

Lituanistinė vysk. Valan
čiaus mokykla Nepriklausomy
bės sukaktį paminėjo vasario
14 d. Pamaldas šv. Jurgio baž
nyčioj atlaikė ir pamokslėlį pa
sakė kleb. kun. V. Vilkutaitis. 
Bažnyčioj giedojo solistė N.

- A'ukštuolienė ir V. Jurgelis bei 
K. Ivanauskas, muz. Pr. Amb- 
razo vargonais palydimi, šv. 

„ Jurgio parapijos salėj susirin
kusiems mokiniams ir jų tė
vams žodį pasakė mokyklos ve
dėjas «A. Tamulionis. Mokinių 
programą?" parengė ir tvarkė 
mokytojos V. Tamulionienė ir 
A. Augustinavičienė.

Visuomenės minėjimas įvy
ko vasario 15 d. Abiejose liet, 
bažnyčiose 10 vaL buvo atlai
kytos paikios f Lietuvos lais
vės intencija. Pilnutėlėj šv. 
Jurgio bažnyčioj aktualų ir 
jautrų pamokslą pasakė kun. 
dr. K. širvaitis. Jo lūpomis kal
bėjo lietuvio širdies skausmas 
ir skundas. Mišias giedojo

CLEVELAND, OHIO '

muz. Ambrazo vad. parapijos 
choras, solo — J. Kazėnas ir 
V. Jurgelis, šventiškai skam
bėjo J. Dambrausko “Malda už 
T’ėvynę”,’ “Apsaugok, Aukš
čiausias”, “Marija, Marija” ir 
kt. giesmes.

Minėjimą Cath. Latin School 
salęj atidarė -Alto^kyriaus vi- 
cepirm. J. Daugėla. Buvo su
giedoti Lietuvos ir Amerikos 
himnai ir atsisjojimu pagerbti 
žuvę ir mirę už Lietuvos laisvę 
(tylos momentu R. Braziulevi- 
čiūtė padeklamavo posmą Puti
no eilėraščio “Amžiną atilsį”). 
Perskaičius Neprikl. aktą ir O- 
hio gubern. Fr. Lauschės Lie
tuvių Dienos proklamaciją, il
gą kalbą pasakė svečias Lietu
vos Laisvės Komiteto pirm. V. 
Sidzikauskas. Lietuva prisi
kels, — sakė jis, — bet be pa
lankios tarptautinės konjunk
tūros reikia ir mūsų pačių su
siklausymo, darbo, ryžto ir pa
stangų. Po jo kalbėjo negalėju
sios atvykti Kongreso 
Fr. P. Bclton atstovas 
skyriaus iždininkas J. 
Bendrosios rezoliucijos 
perskaitė Alto skyriaus vice- 
pirm. Ig. Malinauskas, studen
tų rezoliucijos — Arv. Barzdu- 
kas. Meninę programą atliko 
pianistė B. Smetonienė ir solis
tė 'J. Krištolaitytė - Daugelie- 

, nė, G. Kįimaitės akompanuoja
ma.

Salėj rinkliava davė 1989 
dol. Iš organizacijų po 25 dol. 
aukojo: Ateities klubas, moks-

narės 
ir Alto 
Ku?as. 
tekstą

' LDS kuopų valdybų ir narių dėmesiui

Tel. EV 9-9<88
M a«*d 7 AUTO COLLISION ĮVORES

Lietuvių specialistų collision ir auto taisymo d-vė 
RmHee and Fenden •tr*irhtrwed — Compiete auto paintin*

"b U C O RefiaMrimc
Atliekami visi collision, dažymo ir mech. taisymo darbai

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS
• Darbas atliekamas pigiai ii sąžiningai
J. MaMvtia 7. 7aH*a*kas

1506-16 Myrtie Avė. Rrooklvn, N. Y.
Tarpe Gatės Avė. ir iJnrtcn St.

Tel. EVergreen 6-5181
KARL F.HMF.R-,PORK STORES 
Gera* rttHes jvairios mėsos, paukštiena. dešros, kumpiai 

ft kiti maisto produktai šiose krautuvėse: 
99-99 Myrtlr Avemae į 199-24 llamee HanSnę !Uv«* 

~ M«sHtaww, FhnMitc
219-17 JamMc* Artime

Vingre. N. V. 
179 Bwekaw*y Artime 
VaHey Stream, N. Y. 

4999 WMta Ftah* Remi 
Bnmx, N. Y. »

ClMifcle. N. T.

N. Y. WkMe PaUm. N. Y.
MA1N STORE

«m-ie MYBTLK AVĖ. GLENDALE 27, N. Y

Praeitas LDS Seimas nuta
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 Valdyta 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 pra'oni 
prisiųsti'LDS Centrui užsimo
kėjusių narių sąrašą, būtent, 
vardą, pavardų ir adresą ir

kartu su sąrašu narių mokes
čius. Čekius ar Money Orde
rius išrašykite LDS Centro iž
dininkės vardu — Bronė Cunys 
ir siųskite sekretoriui — A. F. 
Kneižhri, 50 Cottage St., Nor- 
wood, Mass. Taip .pat prašome 
prisiųsti kuopų valdybų 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 dąugiau infonnacijų apie 
LDS organizaciją, seimų nuta
rimus, tai rašykite Centro se
kretoriui adresu: A. F. Knei- 
žys, 50 Cottage St., Norwood. 
Mass.

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

. LDS Centro Valdyta

leivis^ ateitininkai ir Ramovės 
Sąjunga. Naują Lietuvos laisvi
nimo lėšų pozicija sudaro LB 
įnašas: pagal Bendruomenės į- 
status apylinkė už 1952 metus 
į Alto kasą įnešė 80 dol.

Sceną tautinėmis vėliavomis 
ir stilizuotu vyčiu skoningai 
dekoravo dail. K. Žilinskis. 
žmonių atsilankė pakankamai. 
Tačiau buvo ir tokių, kurie su
sidarė “sąlygas” minėjimo iš-, 
vengti. Bet nuo aukojimo jie 
vargu ar ištruks, nes Alto sky-

rius žada juos aplankyti jų na- ffeln Wanted Malė 
muose. H

Lituanistinės vysk. Valan
čiaus mokyklos jaunosios šokė
jos gražiai pasirodė vasario 15 
d. įvykusiame tautų festivaly 
Music Hali salėj, žiūrovai šiltai 
ir gausiai plojo. Lietuvių visuo
menė dėkinga mokyklos vado
vybei ir L. Sagiui, rūpestingai 
tautinius šokius parengusiam.

GROUND MEN
Able to work on grounds 

of Country Club

Lietuvių tautodailės parodėlė 
lituanistinės vysk. Valančiaus 
mokyklos pastangomis sureng
ta Norvvoodo bibliotekos patal
pose, kur ketvirtadienių vaka
rais mokosi vyr. mokyklos kla
sės. Parodėlę sutvarkė daiL V. 
Raulinaitis. A. V.

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

Ask For Ad Taker

Help WantedFemale

SURINKIMAS (lengvas) 
ir KOJINIS PRESAS (Kickpress)

DIENOS PAMAINAI NUO 8 V AL. BYT. UGI 4:99 VAU P.P.
Tikrai malonioj grupėj apie 150 mergaičių, kurios papildo šeimos pa
jamas arba sudaro santaupas ateičiai nejtemptu surinkimo darbu. 
MUZIKOS PROGRAMA. GAMYBOS BONAI, <Arig^JDANCE PRE

MIJOS, PELNO ŠERAI, APMOKAMOMaTOSTOGOS.
GYDYMO APDRAUDA. i

Tos moterys, nuo 18 ligi 40 metų, kurios tinka, gali dirbti magiausiai 
prižiūrimos šviesioj, draugiškoj aplinkoj. Patyrimas yra antraeilės 
svarbos, atsižvelgiant i sugebėjimą greit išmokti ir dirbti prie mažų 
dalių greit bei tiksliai. Pasiekiama: North—av.. Armitage, Damen. 
Western, Milwaukee, Logan Sųuare subway. Kreiptis:

2021 W. CHURCHILL (1832 NORTH)
Į/_> Block West of Damen

Help Wanted Malė

ILLINOIS CENTRAI. R. R.
NEEDS 159 SWITCHMEN * 

TO PUT 5 DAY W0RK WEEK IN EFFECT 
START $15.78 PER DAY

Exr;erienced or wiU train men. Age 17 to 40 
Check these “Job Benefits”

• VACATTONS • FEDERAL PENSION PLAN • FEDERAL SICKNESS 
AND UNEMPIX>TMENT COVERAGE « HOSPITAL PLAN • GROUP 

INSURANCE • OTHER EMPLOYE3 BENEFITS
Work South and Southwest Si'de of City Mint have 20-20 visiont 

withouth Glaases. Apply 

EMPLOYMENT OFFICE
ROOM 181 199 EAST ROOSEVELT RD.

(MICHIGAN AVĖ. AT ROOSEVELT RO.)

to handle detali and typing in Production planing 
department

girls with experiėnce in light soldering and wiring

able bodied man for work in small factory
• Paid vacation y
• Paid hospitalization
• Oood transportation
• Low cost cafeteria

PIONEER ELECTRIC

RESEARCH CORPORATION
743 CIRCLE AVĖ., FOREST PK.

Forest 6-3900 • Mansfield 6-7211

WINNETKA, ILL. 
3 blocks from 

Indian Hill Station
See MR. JOHNSON 
NO PfiONE CALLS

WE HAVE IMMEDIATE 
OPENINGS FOR:

SECRETARY
Top-Notch Capable Person

TYPISTS
PAYROLL CLERK

WILL TRAIN FOR VARIED VVORK. 
ABLE TO COMPUTE BOTH PIECE 

WORK AND STRAIGHT TIME 
VVORKERS

Many Emptoyee Benefits.
Pleasant working conditions in 

modern office.
SEE—MR. JENKINSON 

OPPENHEIMER 
CASING CO.

1020 W. 36th Street

WANTEDI
T3y South Side Smelter

" . MAN ■
To assist iq traffic and payroll

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

experience necessary.
Good starting pay.

Excellent working conditions.

Cafi Mr. ^wes 

VIrginia 7-1800

MEDŽIO TEKINTOJAS (TURNERj 
i RANKOMIS
I Patyręs, geras pradinis atlygini- 
> mas. 40 vai. į savaitę, malonios dar

bo sąlygos. Visi DP mielai priimami 
CHICAGO WOOD TURNING 

315d S. Central Pk. Avė.
Bishop 7-72H

Help ivanted Female
Januarv Graduates Attention!

GENERAL OFFICE
VVork near home and save time 

and carfare!

Light typing reųuired. Permanant 
position. Excėllent starting sala r y 

with periodic iųcreases.

Apply in person

AMERICAN 
TRANS1T LINES

4595 W. Adam* Street

PIRKIT® US SAVING 
BOND8



t

temy veislės Jaunintai Uja lankytųjų, giausdamiea prie motinos 
(Traitade Museum, Tuooon, Arta).

ŠACHMATAI

IMtil

SUBINKRJ'OS
(A6SEMBU9S)

Tik patarusios. Idealus darbo sąlygos.
Apmokami šventadieniai. Geroves 
planas.'Pastovus darbas. Kreiptis po
10 vai prie* pietus.,

KORDMFG. CO. »
4510 White Piains.Rd-, Bx.

(arti prie 239 St)

■■biCainto. Fldkns tlygini 
aislbyutas Ptiti prer

BROOKLYNE

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS 1B OUBUBGAB

185 Otateti Aveane Brooklyn 5, N. Y.

SIUVĖJOS
Tik patyrusios. Dienos arba nakties 
darbui. Prie sijonų ir chalatų (neg- 
Ugees). Pastovus žubas. geras atly
ginimas. Kreiptis:

244 — 4th Ave^ Braokiyn 
TeL MA 4-9523

SIUVĖJOS 
prityrusios prie vyru ir moterų marš
kiniu (sectton work>. Pastovus dar
bas, geras atlyginimas. Kreiptis:

Telef. UUter 2-8968

PYRAGAIČIŲ PARDAVĖJOS

(11 - 1 ir 4 - «>

fiešCsdisnials 10—12 ryto ir susitarus.
Tai. MAIN 4-tSta

Veda K.
492 Dtiggs Aye^ ' Brooklyn, N. Y. 

Telef ST 2-1421

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

pageidaujamas, bet nebūtinas.
Kreiptis:

Tayior 7-9879

N. Y. C

SIUVĖJOS .
Patyrusios. Darbas dalimis (seetion

Ofiso teL GLefunore 5^094
Namų tei. GLekmore 3-4445

DĖ. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushtoick Avė., Brooklyn 7, N. Y.
Priėmimo. valandos:

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p. 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius.

Vaitonis dalyvauja Ontario pirme
nybėse. Toronto miešte prasidėjo 
Oųtaria pfoyiikįjos pirmenybės, ku
riose dalyvauja 10 žinomų žaidėjų: jų 

’ tarpe 1951-52 Ontario meisteris F". 
^Anderson ir Kanados meisteris Po

vilas Vaitonis, pirmenybės šešių ra
tų. šveicarų sistema. Varžybos jau 
įpusėjo. Vaitonis turi 3-0 ir eina pir
muoju. Jis laimėjo prieš Greenberg, 
Kerstini Ir ukrainieti Suk. F. Aner- 
son turi 2-0 ir 1 nebaigtą su -latviu 
Aboltins.

Merkis — Rytinės Amerikos nu
galėtojas. Kazys Mėi-kis. So. Boston. 
Mass., užbaigė 1950 Grand National 
korespondencinių pirmenybių pua- 
baigmini ratą su 10-1 taškų, laimė
damas pirmą rietą Eastern Dirision 
ir aukso medalį. _

1950 Grand National pirmenybėms 
Rytinė Amerika davė 100 dalyvių, 
suskirstytų i 12 sekcijų. Merkis savo 
sekcijoj lamėjo pirmą Vietą su 71^4- 
11Ą tšk. (3 lygiom).

“Antrame rate tų sekcijų laimėto
jai kovojo dėl Eastern nugalėtojo 
vardo. Čia Merkis vėl iškovojo pirma 

' vietą, sukoręs 10-1 taškų (laimėjo 9 
ir lygiom baigė 2). -

Antrame rate Merkis įveikė: Dr. 
Bemsdorf, Mass., Beyerage, Maine, 
Brigham, Vermont, , Harlow Daly, 
Mass.. Hranowsky. Rochester. N. Y.. 
Kozmą. MaryUmL' Larson,,.- Mass..): 
Raymond, Conn. ir Simpson. Md. 
Lygiom baigė su Heckman, Conn. ir 1 
K. Stahre, Delavvare. <

Parduodama rašomoji ma
šina, visai mažai vartota. 

‘ Kreiptis: 24’ž Ten Eyeke SL,- 
Brooklyn, N. Y.

A B RAM S 
228 Broadway, Brooklyn, N. Y., 
(kampas Roebllng St.), .pirmiau 
buvo 391 Grand St.. Brooklyn, N.. 
Y., kuris jums maloniai patamayo 
per 30 metų,

skelbia
Viduržemio išpardavimą 

pilnai' aptarnaujantį vyrus ir mo
teris. Geriausios vilnos paltai ir 
kostiumai, naujausio šilko sukne
lės ir kt. Dydis 12-30; 34-50. Atei
kite su šiuo skelbimu ir gausite 
10% nuolaidos. Mes kalbame lietu
viškai. w Tel. EV 8-6656

“Pirmiausi* užeik pas-Adoma” 
Būsi greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE REIKALAIS

Adam Realty Co.
1149 EAST.JERSEY ST. 

EL12L N. J.
Adam Stankūnas EL. 4-1574

Po šio laimėjimo K. Merkis Įeina 
i 1950 Grand National pirmenybių 
baigme, kurioje jam teks susitikti 
su kitų apygardų (Divisions) nuga
lėtojais, kaip California, Southern. 
Western ir t.t.

(Jhieagoa lietuviai Greatcr league 
pirmenybėse jveikė amerikiečių klu
bą 4-2. Lietuviai žaidė tokioj eilėj: 
Estka Į^,-Kalvaitis > •»? Jakštas 1, 
Šalkauskas, 1, Karpuška 1, Traška 
0.

Ktos rungtynės su latviais liko ne
baigtos prie padėties 21X,-2i/2. Pa
sekmės: Tautvaiša - V. Tums 1-0, 
Zujus - Kalninš (nutraukta), Estka- 
Rudelis ’/.-Vį. Kalvaitis - Gutma- 
nis t/.-lĄ? Jakštas - Straubinš 0-1. 
Šalkauskas - Mengelis 1/,-ĮZ,.

Montrenlie lietuviai B kl. pirme
nybėje eina pirmoj vietoj su 131 
6r/„ taškų, komandoje žaidžia: A. 
Pužaranskas, V. Sirvydas, A. Mylė ir 
J.' Zmuidzinas.

,Montreal Chess Club stovi antroj 
vietoj.

Kasto Škėmos fcoresp. partija., 
laimėtą per 17 ėjimųC), kuria jis 
lošė su Dr. Smith, j dėjo iš Chess 
Review — Bostono “Science Moni- 
tor’, vasario 14 nr.

BLIUMŲ SIUVĖJOS
Pastovus darbas, geras atlyginimas, 

apmokamos atostogos. Kreiptis)
Garment Accessories, Ine.

145 RoebOng 8L, Brooklyn, N. Y.

SIUVĖJOS 
patyrusios prie suknelių. Pastovus 
darbas. Geras atlyginimas. Kreiptis:

KELEN DRESS CO. 
237 W. ~35th ,St. N.Y.C. 

(9 ankštas)

SIUVĖJOS
(polo marękinių). Patyrusios dirb

ti Singėr ir Merrow mašinomis. 
Taio pat reikalingos sagų ir kilpų 
dirbėjos. (Section work).
M. and F. GARMENT CO.
682 B’way (5t.h floor), N. Y. C. 

Tel. AL 4-8417

WOMEN HOMEMAKERS to perform 
household duties and care for chll- 

dren during illness of mothers; 5 days 
a week; hours 9 to į Salary, $2,100 
to $2,460 a year.

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

DIRBTINIŲ BRANGAKMENIŲ^" 

ĮSTATYTOJOS
Turi būti tikrai pa tyrosios jšaiu- 

vinėjime. Pastojus darbas, geras 
atlyginimas. Malonios darbo sąly
gos.

Kreiptis:
STEIN BROS. NOVELTY CO.

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

bas, geras atlyginimas.
Kreiptis: 924 65ti SL (Fort 

Hamilton Parkiray), Brooklyn
Telef. BE $-1121

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.

5

Fingenvaver — Stilistė 
dienos. Pastovus darbas, aukš
čiausias atlyginimas. Maloni 

aplinka.
Kreiptis: 

BETTY CHARLES
8312 5th Avė., Brooklyn, N. Y.

Telef. SB 5-7739

AKIU, AUŠU, NOSIES IR 
GERKLftS LIGOS

30. E. 60th St. New York City
TeleL Murray Hill 8-867(7

12 Shore Lane, Bay Shore, L. L
Telef. Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad.. ketv. ir 
įeit nuo 5 iki 8 v. v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visa diena ir šešt. 
tik ii ryto.

WATCH & CLOCK REPAIR 
Finest Work at Reasonable Pricss 

J. H.. N O R D 
Room 11 , 

391 Fulton St, Brooklyn 
TEL.: TR 5-2242 

watches — JEVHBLRY 
ELGIN. HAMILTON. GRUEN 

i,,,. AR Makes of Fine Quality.

SYNNOTT TRAVEL 
BUREAU

«f’JTHORIZED AIR LINE
■and

STEAMSHIP AGENfY
One Ftatbusii Avenue

BROOKLYN, N. Y.
Phone UL 8-2792

HANSEN’
9217 — 3rd AVENUE

Brooklyn, N. Y.
SHORE ROAD 

5-0127 
for

RŪGS & BROADLOOM 
CARPETS Y

KENTILEe
»t 4c e*ch 

GROUP A
• RUBBER TILE
• LINOLEUM
• FELT BASE

A Tear 
On Reguiar Savings Accounts

Internet starta th« first of the month 
on sums from $25. to $10,000.

DepoeM* mede or hefore January 19, April
July 19, and Oeteber 5 wfR dravr interest from the 

flrot of aucb month if left to the end ef the 
ųunterfy dl«lihii»d perfod.

5,

THE

SAy’^GS BANK
135 BROADWAY st BEDFORD AVĖ.

530 Eastern Pfcrkway at Nostrand Avenue 
Your Deposita in Thiw Renk Are Fuily Insured 

Up to $10000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

SIUVĖJOS 
patyrusios prie suknelių — line 

$6.75. Pastovus darbas, geras atly
ginimas.

Kreiptis:
* VTVIAN DRESSES, INC. 
541 7th Ave^ ” New York City 

(17 aukštas)

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

. Telef. PL 8-3260

MERGINOS - MOTERYS 
pakuotojos dideliam maisto fabri
kui. Aukštas atlyginimas. Duodami 
darbo drabužiai. Atostogos — ap
mokami šventadieniai — pensijų 
bei gydymo planas. Geros darbo 
sąlygos. '

Kreiptis:
THE QUACKER MAID CO., INC. 

45 VVashington St., Brooklyn, N. Y.

SIUVĖJOS
patyrusios apykaklių įstatytojos, 

siūlininkės ir užbaigė jos siūti polo 
marškinius Merrow mašinomis. 
Taip pat ir Singer mašinų opera
torės. Nuolatinis darbas, geras at
lyginimas.

Kręiptis:
THOMA8 J. BARILE c6„ INC.

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

PARDAVĖJOS
Pastovas darbas, geras atlygini

mas. Malonios darbo sąlygos.
Kreiptis:

PURITAN FOOD SHOP 
796 84h Avė. (tarp 48 ir 49 Sts.) 

N. Y. C.
- — 111 ...... - v ■« ■

SIUVĖJOS 
patyrusios prie išeiginių ir namų 
moterų suknelių, o taip pat “Collar 
Ruffle . Pilnas darbo laikas arba 
gabalinis darbas (piece vork). Pa
stovus darbup, geras atlyginimas. 
Taip pat apmokamos atostogos.

Kreiptis: 
LITTLE FASHION TOGS 
65 W. 36th St, N. Y. C. 

(7 aukštas)

DARBININKĖS 
patyrusios Merrew-overiack mašino
mis gaminti trikotines moterų kelines. 
Pastovus darbas, geras atiyginimas. 

Kreiptis; R. « K.
48 W. 27th Str., N. Y. C.

Tel. MU 3-6557

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

Kreiptis:
304 Central Avė., Lawrence, L. I.

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

OLIVE PACKERS
Pastovus darbas. Geras atlyginimas.
Kreiptis:

EPICURE SPECIALTIES
74> Laight St., Manhattan

(Vykti 7_th Avė. snbway ligi Canal St.
stoties). - - . Tek _WO 4*5544

. ~ FINGERWAVER - . z 
mokanti visos grožio palaikymo dar
bus. Pastovus darbas, geras atlygini
mas. Kreiptis: ‘

CHIC HAIRDRESSERS > 
184-14 Union Turnpike, Flusbing, LJ. 

TeL HoIIis 5-8811

IŠSIUVINETOJOS 
patyrusios mašinomis išsiuvinėti 
monogramas. Taio pat mokančios 
išsiuvinėti ir aplikuoti - ranka. Pa
stovus darbas, geras atlyginimas. 
Malonios darbo sąlygos.
345 7th Avė. (tarp 27th ir 2«tkSt.) 
N. Y. C. Tel. AL 5-5788

SIUVĖJOS (15) 
Singer mašinomis pižamų. 
Priimamos tik patyrusios 

AUKŠTI ATLYGINIMAI 
Artistic Chenille Corp.

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

SIUVĖJOS 
patyrusios siūti aklo siuvimo (blind 
stiteh) mašinomis. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Kreiptis:
HYMAN GOLDBERG, INC.

9 White Str., Brooklyn
TeL HY 7-5390

iptis

SIUVĖJOS 
patyrusios prie suknelių. Line nuo 
$3.75 ligi $5.75. 
ras atlyginiml 

Kreiptis: J 
RAMONA DRESSES 

1968 Prospect Avė. (arti Tremont 
Avė.), Bronx. Telef. TR 2-8992

’astovus darbas, ge-

ZIG-ZAG MAŠINŲ 
OPERATORES 

patyrusios prie moterų blittzių. Pa
stovus darbas, gėras atlyginimas.

Kreiptis: 
COSMOPOLFTAN

222 West 37th St, N. Y. C.

RE-WEAVERS
Privalo turėti kiek patyrimo. Pasto
vus darbas. Atlyginimas pagal patyri
mą. Geros darbo sąlygos- Kreiptis:

LA MERS >
142 E. 34th St., N. Y. C.

Tfi LE 2-3574

SIUVĖJOS 
jpratusios laisvai rankomis atlikti 
"french piping~. Taip pat paprasta

YORK APPAREL CORP.
31$ Eart 117 St, (1 ankitas). N.Y.C.

SIUVĖJOS 
patyrusios dirbti prie ptastMų me
džiagų. Pastovus darbas, geras atlygi
nimas. Maloaieo darbo uilygoo.

Kreiptis:
ROVER KRAT

137 Grand 8$, (7 aukštas), N.Y.C.
TeL tVO 2-4955

PARYRUSIOS SIUVĖJOS 
Prie bttosH. Ptotevos darbas, geras 
atlygtal:nas. Malonios darbo sąlygos.

Kreipta:
CASTELLANOS .

337 Union Ate., Brons, N. Y.

- JOHN bERUHA, M. D.
Inkstu, pūslės, odes, kraujo, viduriu ir kitu ligų gydytojas. 

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.
Mokslus baigės Europoje 

12$ E. 86th STREET NEW YORK CITY
Virš Lerington Avė. požeminio traukinio stoties.* Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims. ,

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — 1 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius

X 
Woodhaven, Ric^inpnd I.

Ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikahjoge m
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

86M 85tb Street, Woodhaven 21, N. Y 
TeL VMnia 7-1896

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL 
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir wečiąi busite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija r Muzika - importas 

502 GRAND Sl/kampas Union Avę. BROOKLYN, N. Y.

WILLIAM J. DRAKE

SIUVĖJA 
patyrusi prie-suknelių. Taip pat 
darbininkė prie kailiais apsiuvimo 
mašinos ir moteris skylutėms iš
durti (pinking). Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Kreiptis:
CONCOUR8E LADIE8 GARMENT 
2432 Grand Conconrse, Bronx — 

kamb. 495 
(priešais Loewa Paradiae)

NORINIŲ BIUVĖJOS
Peltakiuoti (lai Pastovus

links. Knlgtiįt

TeL WO *-9T!4

PATAIMYTOJA

TBL ALMI
............

SIUVMOS

TeL DA 6-7450

(fln*-

SIUVĖJOS 
patyrusios prie suknettų. UaŲtoė dhb- 
ttrvė. Pastovus darbas, geras atlygiai- 
maa. Kreiptis:

235 W. Ist Str^ Mouift Vernon
TeL MO 8-9874

UŽTRAUKTUKU (ZIPPER) 
{STATYTOJOS

Patyrusios tik įsiūti užtrauktukų juo
steles. Dienos ir nakties pamainoms. 
Pastovus- darbas, gurąs at lyginimą*.
Brookiyne.

Tci. TR 5-5466

Help Wanted
Malė - Female

GROSKBNHĮE

5 dienaa f abtottų — pMtovųa darbai

lygas, Kreiptis)

TeL HE MM7

p wante<i~Maie

1-BT CJLAM - LATHE -

WOBK — Tor BATBB 
Brone — KIMBI

BOOM A CRANB CORP

DARBININKAI MMAI NUO KAU
LU ATSKIRTI (MKAT BONUS)

Pastovus darbas, geru atlyginimas. 
40 vaL darbo savaitė. įmonės pir
menybės. Kreiptis

ENGELRORN PACKING CO. 
75 Stockton SL, Neįtark, N. J.

Ist CLASS MACHINIST
LATSE HANpS —

Work on ftiastlc injectlon molds.
PLASTIC WARE, INC. 

838 WUUam BL, to I Duane St
N. Y.

DAŽYTOJAS

darbas, geras atljtflgimas, _

’paladini STATUAKY co.
9 Jonės St, N. Y. C. 

Telef. C1I 2-4501

Lietuvis Advokatas
35-03 WAREHAM PU, JAMAICA, N. Y.

Tel. Jamaica 4-7272

DIKMAKER8
NUBSING KOMES

MILUNG MACIŪNE 
OPKRATORS

5 Days, 40 Hours 
Good pay. Steądy, Bene f i ts

M. BRAUN
TOOL A IN8T. CO., INC 

140 Fifth Avė. Hąwthorne, N. J.

CONVALESCENT HOME 
New modern kome for care of 
chronics, aged, post operatives. 
Expert care in homeiike sur- 
roundings. Moderato ratas.

525 Boston Post Rd., 
Porcbtostor, N. Y.

lklenM.Malley,ILN. PO 5-53 H

RUKALINGI MOKINIAI
Taip pat vyrai su tiek tiek'patyrimo 
prie BAS rankinių sraigtų tscrowi 
mašinų ir patyrę prie BAS au’oma- 
tinlų sraigtų (screw) mašinų. Pasto
vus darbas, puiki proga išmokti apsi
mokančio amato. Pasakyk savo am
žių, išmokslinimą, patyrimą ir kokio 
atlyginime lauki. VINCENT BACH 
CORP., 621 E. 216th St., Bx. Take 
Lex. Avė. sub. White Tlains Rd train. 
(after June Ist. Mac Qucstcn Park- 
way Mt. Vernon).

Tet OR 4-9939

Dr. Josepli Žabner 
AKIU GYDYTOJAS 

$5 E, 7th St, N. Y. City

VALANDOS
Treč. ir šešta d. 10—12
Pirm., trečiad. ir penkt. 5.30-7.30

EMPL AGE&CY

Dr. S. Chernoff
HELP NEEDED—BO B-llll

D*y worker»....................... $1 hr
Fuli time................... $45 per wk
Sleep in ..............   $50 per wk
Only competeni, rcliablc nccd 

•pply. 
TAILOR - MADE 

EMPLOYMENT AGENCY
71*15 Austi n St., Forest Rilis

Skaitykite ir platinkite Iraltū-

(Cor. 14th 3t)

Aitrūs ir ehoniški susirgimai 
gydomi pennicilinu, oda, hormo-

Ofiso valandos: kasdien 104:4S

Sekmadieniai—nuo 11 vai 
iki 1 vai. p.p.

“DARBININKĄ’’ , 
Skaitykite ir patekite



CAMBRIDGE, MASS.-

NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS BOSTONE

NOTARY PUBLIC

PR ANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius

architektas demonstravo ir jog ir lietuviai legjonjeriaįTaii- 
aižldno jo pagamintą painiu- tininkų Klubas, bei tremtinių

moterims, kuries . nuginamos 
daugiau pirkti JAV paskolos 
lakštu. Ji yra pirmininkė VVo- 
mens Advisory Committee on 
Savinies Bonda.

PIRKITE US RONDS. Mrs 
D. Eteeaksurer Įniks rankoje -

kurios paarapi jose būna kas 
ketvirti metai, Apreiškimo

vasario 17 <1, prieš išvykda
mas į Urugvajų, lankėsi “Dar
bininko” redakcijoj. 'Vasario

waitkus
NERAL HOME 
1M WEB8TEB AVĖ.

ZALETSK^S
FUNERAL HOM

544 EA8T BROADWA>

padarė tai, ko iš jo valdyba pa
geidavo.

Tačiau ligšioliniam dalykų 
tvarkymui ir sprendimui daug
kas nepritaria. Daug kalbų ir - laikraščių redakcijų atstovus.

Tėv. B. Markaitis, S. J. Mote- 
rim^liptuviškąi misijas ves . 
Tėv. J .Bružikas, S. J., kovo 
16-22 d., o vyrams*— kovo 23- 
29 d. Tėv. J. Vaišnys, S. J.

dykai
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vyko vasario 13 d. Piliečių -teto savo atstovą. Taip pat po-v

kampis penkių* pėdų aukščio ■ mįtete dalyvaujanfių draugijų 
šlifuoto rausvo granito vėlia- konferenciją ir rpikalą persvar- 
ves stiebui pagrindas, kuriame styti. Tačiau pirmininkas va- 
galėtų būti tnanpas įrašas a- dovaujasi anksčiau buvusių 
pję Dayriaus-Girėno žygj. Ka- konferencijų nutarimais ir šią 

. dangi architektas nelietuvis, ^įntį atmeta.
tai jis ką nors savo šiame pro- ’

= Vėliau dar buvo sudaryta 
komisija užrašams ir pagraži
nimams, į kurią, be valdybos, 
dar numatyta pakviesti prel. J. 
Balkūną ir vietos lietuviškųišplaukia iš New Yorfco ir kovo

10 d. numato pasiekti Montevi- « 
deo. Urugvajuj Tėv. Venckus 
dėstys jėzuitų kolegiioj bei ku- ■ 
nigų seminarijoj, diros lietuvių 
parapijoj^ ir kalbės per (radiją.
bei ves imsi jas. -

Skautų vietininkija 
savo vakarą ruošia kovo 1 d.

, 6 vai. vakaro Apreiškimo para
pijos salėje Brooklyne? čia pa
sirodys New Yorko skautų vy
čių oktetas ir bus suvaidintas 
S. Lauciaus veikaliukas “Pas
laptingoje zonoje”. Tariamasi 
& su J. Matulaitienės vadovau
jama tautinių šokių grupe.
ALB New Yorko I apylinkės 

susirinkimas įvyksta atei
nantį sekmadienį, vasario 22 
d. 12:15 vai. Apreiškimo parap. 
salėje. Bus renkami valdomieji 
organai ir aptarti einamieji rei
kalai. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

Šeštadieninė Maironio 
mokykla

Lietuvos ifepriklausomybės 
sukaktį paminėjo vasario 14 d. 
Apreiškimo parap. salėje. Įdo-

• mią, mokiniams pritaikyto pa
skaitą skaitė vicekonsulas A. 
Simutis, už kurią mokykla jam 
nuoširdžiai dėkoja.— Meninėje siuntei, oro paštu (air parcel 

post), laikraščius, skubias me
dicinos dalykų siuntas, seru
mus, akinius ir panašius daly
kus. Jokios^kitos siuntos nejaus 
priimamos.
- 5. IŠ laiškų dėžučių laiškai, 
bus išimami du kartu. Išimama 
bus po pietų ir vakare. Siuntė
jai raginami savo laiškus įmes
ti kiek galima anksčiau, jei no
ri, kad jų siuntos būtų išsiųstos 
rytojaus dieną.

programoje gražiai 
mokmės I kl. V.

■ kl. K. PaprockaiJė.^A.?Simuty- 
tė ir išleikytė, VI kl. R. Aru- 
naitė, D. Audėnaitė ir A. Raga- 
žinskaitė.

■ Stud. ažeitoimkų {

ė

va-

Vasario 13 i So. Bostono 
liet, parapijos mokyklos moki
niai; seselių vadovaujami, darė 
minėjimą salėje po bažnyčia. 
Mokinių choras padainavo Lie
tuvi, ar tau negaila, Keliauja
me su daina, Giedu dainelę,

PAŠTAS PRANEŠA
Brooklyno pašto viršininkas 

paskelbė, kad Washingtono gi
mimo dieną, vasario 23 d., bus 
atliekamos tik tokios pašto o- 
peracijos:

1. Paprasti laiškai nebus 
išnešiojami, o taip pat ir pašto 
siuntiniai.

2. Special Delivery laiškai 
bus adresatams pristatomi.

3. Visos pašto įstaigos bus 
uždarytos.

4. Centrinis paštas bus taip 
pat uždarytas, išskiriant vieną 
langelį. Jame bus priimama tik 
pilnai paruoštos pirmos klasės

Jauna sesė ir baigė Lietuvos 
himnu. Rašinius apie Lietuvon 
nepriklausomybę skaitė R. Ka- 
tauskaitė ir G. Natkevičiūtė. 
Eilėraščius sakė A. Lapinskai
tė, P. Norvaiša, R.» Blauzd2iū- 
naitė, A. Adomskaitė, B. 
Paukštytė, R. Baika.

Tie patys mokiniai buvo su
sirinkę . vasario 16 d. rytą į 
specialia^ pamaldąs, kurių me
tu kun. J. Klimas sakė lietu
viškai pamokslą apie vasario 
16 d. prasmę. Pirmadienis — 
vasario 16 — parapijos mokyk
loje buvo šventė, nebuvo pamo-

šaukiamas šį sekmadienį, 
sario 22 d., Apreiškimo parap. 
mokyklos’ patalpose tuoj po 11 
vai. pamaldų.

Pamaldos
už a. a. kun. A. Šidlauską 

bus šį šeštadienį 8 vai. ryto 
Angelų Karalienės parap. baž
nyčioje.

Amerikos Liet. Piliečių Įdubo
biznio skyriaus susirinkimas ’ 

šaukiamas penktadienį, vasario 
27 d. 280 Union Avė., 7:30 vai 
vak. Kviečiami visi nariai daly-

Atsiprašome vauti. Valdyba
Praėjusiame* “Darbininko” 

numery prie padėkos už para
mą, išleidžiant šeštadieninės 
Maironio mokyklos I laidą, bu
vo praleista, kad dėkoja tos 
mokyklos vedėjas ir komite-

Vietos skautai buvo surengę 
savo atskirą minėjimą vasario 
14 d. Šeštadieninė mokykla 
vykdė minėjimą atskirose kla
sėse.

Didįjį minėjimo susirinkimą, 
kaip paprastai rengė ALT 
Bostono skyrius. To skyriaus 
pirm. S. Michelsonas, “Kelei- 
vio” teidėįas. yra žvykęs ato
stogų į Floridą, todėl jo parei
gas ėjo J. Arlauskas. Šiais me
tais minėjimą rengiant, būta 
mažiau > enturiazmo, mažiau 
darbo įdėta, nepasirūpinta auk
štųjų sveči ų atkvietimu, todėl 
ir pats minėjimas išėjo silpnes
nis. Kliudė kiek ir stiprus lie
tus. Salėj, kuri paprastai pa
staraisiais metais, būdavo per
pildyta, šįmet gal tik puse buvo 
užpildyta. Linkėkime, kad taip 
nesikartotų kitais metais. ALT 
skyrius faktiškai jokių kitų di
desnių darbų nedaro, tai bent 
minėjimą turėtų uoliai pareng
ti.

Taip pat buvo girdėti, kšd

norėta pravesti programą per 
kurią radijo stotį anglų kalba. 
Sakoma, kad net buvę kaž kas 
daroma. Tačiau visa ėjo taip 
nežinomai, kad vargu ar tai pa
stebėjo svetimieji, jeigu mes 
patyyapie tai nežinojome.

Pats minėjimo posėdis pradė
tas pirmininkaujančio J. Ar
lausko žodžiu ir Dariaus posto 
apeigomis, kurioms vadovavo 

>Ą. Čaplikas ir J. Romanas.
Vyrų choras pagiedojo JAV 

himną ir giesmę apie Mariją. 
Klebonas kun. Pr. Virmauskis 
paskaitė maldą ir prel. K. Ur
bonavičiaus eilėraštį. Dr. P. Ja
kimavičius (Jakmauh) per
skaitė gubernatoriaus prokla
maciją. Sveikinimo žodžius pa
sakė kons. adv. šalna, latvių 
bendruomenės atstovas ir adv. 
Foley, Jr. Pagrindinę kalbą sa
kė J. Audėnas,; atvykęs iš New 
Yorko. Vyrų choras, ved. J. 
Gaidelio, padainavo keletą dai
nų.

Įvykdytoje rinkliavoje su
rinkta per $1.800. Daugiausia 
aukų susidarė iš draugijų sąra
šais' atneštų* aųkų. Pačioje salė
je tų Žiūkų surinkta tik vienas 
kitas šimtas. *Daug draugijų, 
jų tarpe nemažai ir katalikiš
kų draugijų, į salę aukos ne
atnešė. Reikia tikėtis, kad tos 
aukos bus atneštos ALT sky
riui vėliau. Tam tebėra laikas 
ir grupių atstovų pareiga yra 
paraginti tai padaryti.

Vasario 15 d. parapijos baž
nyčioje buvo iškilmingos pa
maldos Lietuvos intenciją, ku
riose dalyvavo daug'žmonių ir 
draugijos su vėliavomis.

vai. p.?, parapijos salėje po 
bažnyčia, palyvaus iš Indijos 
atvykęs vyskupas Reymond. 
Taip pat tikimasi, kad daly
vaus preL J. Balkūnas, atvyk
stąs vasario 28 d, į bendruo- 
nenės susirinkimą, kuris įvyks 
4 vai. p.p. salėje, po bažnyčia.
šv. Kazimiero šventės proga 

tmsjaunimo pusryčiai tuoj po 
40 pamaldų salėje po baž
nyčia.

Mre. T. Tattan,
lietuvė Imigracijos Dept. sky

riaus vedėja, jau trečius metus 
savo iniciatyva moka Liet. Kul- ~- 
turos Rėmėjo mokestį litaunis-

yra dar keliolika senesniosios 
kartos lietuvių ateivių, tos mo
kyklos rėmėjų, tačiau jų skai
čius nedidėja.

So. Bostono Liet Pffiečių 
Dr-jos spyskaita 

išsiuntinėta nariams šiomis 
dienomis. Iš ąpyskaitos matyti, 
kad draugija neblogai verčiasi 
ir kad 1952 m. grynas pelnas 
yra $11.210.66. *

1952 m. mirė šie draugijos 
nariai: James Smiglis, Leo 
Zvagzdis, Alexander Slikas, 
Frances Karsokas, Victor Vai- 
taitis, Joseph Mitzkavich, Ge
orge Ulevich, Anna Baltūsis, 
Margaret Daniels, Frank Me- 
dzausis, Mattew Baksis, Joseph 
Yanusas, John L. Petrauskas, 
Anthony 
Strockis.

Frank, Anicetas

MIRĖ
Beniuskevičienė, 70
445 Columbia Rd.m., gyv.

Dorchester, mirė vasario 10 d.
Malvina Lisauskienė, 65 m. 

gyv. 114 Bremen St, E. Bos
ton, mirė vasario 10 d

Jonas Ambroj 41 m., gyv.
481 E. Broadway, So. Boston, 
mirė vasario H d.

Kazimieras Griežimas, 74 m., 
gyv. Farragut Rd., So. Boston, 
marė vasario 13 čk

Antanas Grubis, 60 m.,, gyv.
40 Marine Rd.r So. Bdšton. mi
rė vąsario 13 d. . '

lietuviškai spaudai — laik
raščiams • Kelei
viui, Am. Dirvai ir
Draugui — už tam
reikalui skelbimus.
Nuoširdi padėkn aukotojams: 

Mr. A. Ivas • Ivaškevičius —

Norb. Adomkaitis $2. Kiti au-‘ 
kotojai po $1 — $18. Viso gau
ta aukų 70 doL

Iš gautų aukų 40 dol nutar 
ta skirti šiu6 metu Vokietijoje 
sunkiai vargstančių senųjų Ma-. 
žosios Lietuvos veikėjų, rašyt. 
Vydūno ir p. Simonaičio, para
mai.

ALS “Ramovė”
Bostouo sk. Valdyba

minėjimą
ALTo ir Baifo skyriai ruošia 

setanadienį, vasario 22 d. p. p. 
Roberts auditorijoj, kampas 
Broadway ir Wmdsor. Daly
vaus Cambridge mayoras, o ati
darymo apeigas atliks Ameri
kos Legiono St. Dariaus pos
tas iš Bostono. Kalbės adv. K. 
Kalinauskas, Dr. J. Leimonas, 
Harvardo universiteto prof. 
P. Girtautas ir kt. Meninė pro
grama bus įdoni, nes dalyvau
ja daug naujų jėgų. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Liet Amer. Klubo
susirinkime vasario 15 d., be 

kitų dalykų, atstovais į Federa
cijos skyriaus susirinkimus iš
rinkti V, Sabas ir P. Kadaitis.

bridge, Mass., buvo gana ilgai 
Korėjoje. Vasario 10 d. jis su 
kitais kariais atplaukė j Seąt-

Jeakevičiai
vasario 22 d. mini 45 metų 

vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Ta intencija laikomos mišios 
s^maefienį 10 vai.

Lauritz Melchior kovo 5 d. 
Bostone rengia savo vardu 
“show” Symphony Hali. Bus 
išrinkti du jauni dainininkai, 
vyras ir mergini, kurie galės 
vėliau dalyvauti viso krašto 
masto rengiamose varžybose. 
Kas tuo domisi, tori 
kreiptis į muzikos klubą, 
Neuhury St., Boston.

V. Dažnis, baigęs karinę tar
nybą, iš Vokietijos grįžo namo. 
Tėvai ir visa šeima džiaugiasi, 
laimingai sulaukusį jo sugrįž
tant

Bažnyčios dažymui Z. Mali
nausko šeima paaukojo $75, V. 
Kriaučiūnas $20; ir M. Baiga 
$10.

Susituokė vasario 14 d. Jo
nas Burgės su Phylis McKey..

katalikų vyrų ir motorų
ažiavimas įvyko Bostone

rio 15 d. Programa praėjo 
labaTįspūdingai. Nauju pasiry
žimu visi skirstėsi į savo para- __ ___
pijąs dirbti Katalikų Akcijos „^7^ Brias. 
darbą.

koją, jau sveiksta ir pradeda 
vaikščioti.

po operacijos jau
sveiksta. *

Mirė vasario 7 d. arlingto-

PADĖKA

F

r*

K;

PRANEŠIMAS 
STUDENTAMS

Skubiai ieškomas nedidelis 
butas (Williamsburgh, Green-, 
point). Rašyti: Julius Jacyna 
(Eletrolux dulkių siurblių ats
tovas), 152 Powers St, Brook-

New York Times paskelbus, 
kad Columbia universitetas y- 
ra įsitaisęs įstaigą vertinti už- 

' sieniečių studentų kredencia
lams ir kitose mokyklose, bfivo 
kreiptasi į Offįpe of Universi- 
ty Admissions at Columbia V- 
niversity, 322 University Hali, 
New York 27, N. Y. ir sužino
ta: studentui, turinčiam lietu
viškos gimnaajos diplomą, iš
duotą prieš 1945 m., rekomen
duojami universitetiniai kredi
tai (advanced standing) nuo 
nų iki dviejų metų. Galuti
nis įvertinimas pagal individu
alinius pažymius. Gimnazijų 
tremtyje mokslo lygis laiko-

Lietuvoje mokslo lygį ir todėl

B kairės i delinę: JsftaJ^Sparknaa, Margaret Tratos*. Adhtf E. Steveasoa, Mn. Eteaaor Bsom-

užskaitos mažesnės. Reikia 
pastebėti, kad ne v si untvenk 
tetai yra šios pažiūros: todėl 
svarbu pirmiausia išmaiškinti 
vietines sąlygas. Baltų univer
siteto kreditai vertinami indivi-

šia).

i

Lietuviu Radio Draugijos Programos

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro batifOttifi transliuojami tvairūa visuomene* pranešimai, 
' », v -*• naujienos, muzika.

J. P.(SMQU8 ■' AD JEZAVITAS

S. Bataeevičfas ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 WRroadway 
South Boston, Mass. ■- 

JOSEPH BARACEVIČHTS 
LaHotmrie Direktorius 

TeL SOntb Boston 8-2590

■» YORK

Woodhavea, N. Y.

Kapty&an suteikiam nemokamai 
rkw«e miesto datvše. 

lAUMYH Vir DIREKTORIAI: 
F. W. SbaBns ir J. B. SimHm 

Tet Vlntafa 7-44M

TeL STagg 2-M4S

Matthew P. Ballas

NOTARY P 
Tai. 80 8-aeiS

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

tos pačios ir i kitus miestus.
BeBcale laukite: TeL TR S-U4S4

Joseph Garszva 
Sraborios • babamuotojas 

231 Bedford Avenue,

BEGOKLYN, N. Y. 
NOTARY PUBLIC

IMU NEKĄ L HOME- ~
AIR CONDFHONED

Konsului 
už

ALS “Ramovė” Bostono sky
riaus valdyba dėkoja žemiau 
paminėtiems asmenimš už jų 
asmenišką prisidėjimą, ren
giant Klaipėdos krašto sugrįži
mo prie Lietuvos 30 metų su
kakties paminėjimą: 

Lietuvos Garb.
Bostone adv. A šalnai 
tartą ta proga žodį; ■*" 

buv. Mažosios Lietuvos Gel
bėjimo Komiteto nariams Mr. 
A. Ivas-Ivaškevičiui ir p. A- 
leks. Marcinkevičiui, Klaipėdos 
sukilimo dalyviui rašyt. St 
Santvarai — už turiningas pas-

solistei p. V. Barmienei ir 
akomp. p. Januškevičienei —už 
padainuotas tam momentm pri
taikintas lietuviškas dainas:

p. V. Montviiaitei — tfi lie
tuviškų ženklelių paruošimą:

Ifr. St Minkui — už nemo
kamą paminėjimo pagarsinimą

ARBATA NUO 
ŠALČIO .

Jeigu gauni šalti vieną 
po kitam, kenti nesma
gumui .skausmus ir 
nuostolius, paprastas 
šaltis yra bereikalinga 
bėda. ALEPCANDRO 
ARBATA NUO ŠAL
ČIO yra mišinys, šak

nų, sėklų, žiedu, žievių ir žolių, ir jei
gu tos arbatos kasdiena ižsigertume. 
tai gal nei nežinotume kas šaltis yra. 
arba tas šaltis batu lengvesnis per
kąst Ta arbata yra $2.00 už pakeli ir 
pristanCant i napiua O Jeigu nori už
simokėti paštortaFC.O.D^ lai ta pa
ti arbata $9 .m ’

POLAKAS GARANTUOJA, kad

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

423 Metropolitan Avė

414 BROADWAY

J. VALAKAS 
PlaneGnnt Dir.

tatidotovH.
$250 

ąžuolini* 
karstai

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

’ Ąžuolinis...................  nuo $250
Mahagoni med........... nuo $495
Metaliniai nuo $385

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

TetefoMM EVerąraan 7-M7*
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