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Vergijos pasmerkimas įdėtas į šaldytuvą 
■ Vėl senatorius kaltina Pentagoną

Washiagtonas. ,— Senato
ilžs. komisiją kovo 10 d. nuta-

dėtį. Esą tauta migdoma, pini-

Malenkovo taikos pirmas šūvis
t • ;

Sovietai nušovė lėktų vę ir apkaltino amerikiečius

siūlymą pasmerkti Sovietų Są
jungą už tautų pavergimą ne
ribotam laikui atidėti. ’Sen. 
Taftas pareiškė, kad siūlymas 
bus padėtas į šaldytuvą, o te
nai padėti dalykai išbūna il-

KALTINIMAI PENTAGONUI
Šen. S. Symingtonas kalboje 

Ftiiladelphijoje kaltino vyriau
sybę, kad ji slepianti nuo tau
tos tikrąją Europos ir pačios 
Amerikos apsiginklavimo pa-

KE SUSISIE- 
1RANGS?

New Yorkas. — Gub. Devvey 
įsikišo į miesto finansų tvarky
mą, siūlydamas 10 cn. mokestį 
už traukinius pakelti, miesto 
autobusus parduoti privatiems 
savininkams. Miesto majoras 
Impellitteri pasisakė prieš mo
kesčio kėlimą. Labai aštriai 
pasisakė prieš daugumas demo
kratų.

Gubernatorius įsikišo dėl to, 
kad susisiekimas duoda 50 mil. 
nuostolių. Jei ir pasisektų su
sisiekimo išlaidas sulyginti su 
pajamomis, tai mesto biudže
tas vis dar turėtų ateinančiais 
metais 123 mfl. nuostolių.

AR NEW Y<

10

vietai ginkluojasi. • Reikalavo 
pakeisti ginklavimo vadovybę, 
nes už mažesnius pinigus gali
ma būsią geriau apginkluoti.

GINČAS DEL KORĖJOS 
SKANDALO BAIGTAS

Washingtoaas. — Po gen. 
Fleeto aštraus kaltinimo, kad 
Pentagonas nepristato pakan
kamai mutacijos Korėjoje, 
Pentagono atstovai jo priekaiš
tus švelnino. Apsaugos sekre
torius Wilsonas pareiškė, kad 
padėtis jau žymiai pagerinta ir . 
kad netrukus amunicija bus 
aprūpinta tiek, kad armija ga
lės imtis ofenzyvos.

Sėn. Byrd po visų apklausi
nėjimų padarė išvadą: tai yra 
tautinis skandalas, kad mes 
negalėjom pakankamai prista
tyti mutacijos, nors kongresas 
tam buvo sąlygas sudaręs. 
Faktas, kad leistos amunicijos 
buvo pristatyta tik 40*7. Jis 
kartojo reikalavimą nubausti 
kaltininkus.

Vokietija. — Sovietų du MIG 
lėktuvai kovo 10 užpuolė du 
patruliuojančius amerikiečių 
lėktuvus, Vokietijoj, amerikie
čių zonoje Vieną nušovė, kitas 
pabėgo. Sovietų lėktuvai at
skrido iš Čekoslovakijos, į ten 
ir grįžo.

Tai įvyko 11 vai. dienos, 12,- 
000 pėdų aukštyje, kai oras 
buvo giedras ir paklysti nebu
vo galima. Amerikiečių lėktu
vo lakūnas Įeit. W. G. Brown

suspėjo su parašiutu iššokti ir

Prahoje
formos

Vakarą

lėktuvus nušovė. Visus protes
tus Sovietai atmetė.

ANGLAI PRAKIŠO BYLĄ 
DEL NAFTOS

Italija. — Italų tanklaiviai 
nupirko iš Persijos naftos ir 
atsigabeno į Veneciją. Britai per 
teismą juos sulaikė kaip ang-

1 lų kompanijos nuosavybę, šio
mis dienomis teismas britų pre
tenzijas atmetė. Persijoje dide
lis pasitenkinimas, kad e'ą Eu
ropos kraštuose teismai dar 
nepaperkami.

stein kaimo, netoli Regensbur- 
go. Lėktuvas nukrito ir sude
gė.

Valstybės sekretorius Dulles 
pavedė JAV atstovui 
pareikšti griežčiausios 
protestą.

Sovietams užpulti
lėktuvus aebepirrniena.

1950 balandžio mėn. viršum 
Baltijos jūros nušovė amerikie
čių lėktuvą, žuvo 10 žmonių.
1951 lapkričio 19 amerikiečių 
transporto lėktuvas kelyje iš 
Vokietijos į Jugoslaviją dėl 
blogo oro nuklydo į Vengriją 
ir buvo prievarta nutupdytas. 
Lėktuvo ir šiandien negrąžino.
1952 gegužes mėn. prancūzų 
lėktuvą prie Berlyno apšaudė 
ir sužeidė keturis keleivius. 
Spaįių mėn. apšaudė amerikie
čių ambulansinj lėktuvą prie 
Berlyno. Taip pat du Švedijos

TAIP IR BUVO LAUKTA
Į JAV atstovo protestą Pra

hos vyriausybė atsakė protes
tu, kam amerikiečių lėktuvai 
perksridę Čekoslovakijos sieną 
25 mylias gilumo. JAV aviaci
jos vadovybė Vokietijoje šitą 
paaiškinimą pavadino pasaka, 
kurios ir buvo laukta.

JAV senate susijaudinimas 
ir reikalavimas imtis energin
gesnių priemonių. Europos 
sostinėse įvykis taip pat suner
vino, kad tokie dalykai reiš
kiasi Malenkovo viešpatavimo 
pradžia.

Amerikiečių lėktuvai turi į- 
sakymą į kiekvieną sovietų 
lėktuvą viršum Vokietijos at
sakyti šūviais. Bet šiuo atveju 
nebuvo laukta ir nesuspėta. Be 
to, MIG greitesni už ameriko
niškus Thunderjets.

CHARLES E. VVILSON, gynybos fcekretorhis, klauso g?n. James / 
Fleet pasakojimo apie 'niunicjos trūkumą Korėjoje.

Ką mano apie naujus Maskvos viešpačius

Washingh 
misijoje Dr. 
nuo 1932 ir 1949 buvo kom. 
partijoje, •pareiškė, kad komu
nistų žmonių esą ir valstybės 
prezidento patariamosiose ko- 
misiose. Didžiausios įtakos ko-

■s mutastai buvo pBsiekę^M.7. g

AZYLIS MASSAEYKO
* DUKTERIAI New York Herald Tribūne

Šen. H. H. Lehman --pki^^^ ^wr^.W ikadnumuš- 
dama amerikiečių lėktuvą, 
Maskva tęsia tą pačią karinę 
politiką. Kabagi sąjunginin
kai — sako laikraštis — nieko

KOMUNISTAI BUVO STIP
RIAUSI 1947

l — Senato ko* 
>V. Dood, kur’?- .

senatui priimti »ctatvma. ku
riuo būtų suteikta azylio teisė 
buv^. Čekoslovakijos prezidento 
dukteriai Alice Masaryk, kuri 
dabar dirba “Amerikos Balse” 

. ųį.“Laisvoj Europoj.”

Kada Sovietai protestu pakląusyty?

TRYGVE UE PRIEŠ 
SOVIETUS

Jungt. Tautos. — Kovo 
posėdy ligšiolinis gen. sekr.
Trygve Lie aštriai pasisakė 
prieš Sovietus. Esą visos tau
tos pagerbusios gen. sekreto
riaus nepriklausomybę vykdant 
JT nutarimus. Tik vieni Sovie
tai ir jų satelitai ėmė jį pulti 
asmeniškai nuo to laiko, kai jis 
ėmėsi iniciatyvos prieš Korėjos 
užpuoliką. Jie kaltins kiekvie
ną gen. sekretorių, kuris ne
vykdys jų valios.

Pažymėtina, kad Trygve Lie 
į gen. sekretorius buvo pasiū
lytas Sovietų Sąjungos.

JAV į gen. sekretorius pa
siūlė PhHipinų atstovą C. P. 
Romulo. Sovietai Lenkijos užs. 
reik. min. S. Skrzesze^skį. Da
nija Kanados atstovą, dabar
tinį JT sesijos pirmininką 
Pearson. Dėl kandidato turi 
susitarti ‘saugumo taryba — 
Amerika, Anglija, Nac. Kinija, 
Prancūzija ir Sovietai.

Dulles keliaus į Egipto žemę ir kitur 
kuri tik pasirašytas sutartis 
dėl Sudano laužanti. Esą Bri
tanija atidėlioja rinkimus, del
sia atitraukti kariuomenę iš 
Suezo kanalo srities, suėmusi 
iš naujo daug sudataečių. Dėl 
to Egiptas įteikė dabar notą 
Britanijai.

Egiptas sn Sovietais
Egipto vyriausybė sudaro 

prekybos sutartį su Sovietais, 
Lenkija ir Bulgarija. -Iš jų 
gaus kviečius, o jiems Egiptas 
pristatys medvilnę.

LENKŲ KERŠTAS
Danija. — Danijos žvejų 7 

laivus audra užklupo atviroje 
jūroje. Jie geibėjos Dancigo 
uoste. Bet tik įplaukusiems bu 
vo įsakyta per *3 minutes išsi- 
nešdmtir ’ Tėsuspejo išplaukti 
vienas laivas. Kiti buvo sulai
kyti. Ir nei laivų nei jų įgulų, 
20 žmonių, likimas nežinomas. 
Manoma, kad tokiu būdu len
kai keršija už lėktuvą.

Washingtonas.— Valst. sekr. 
Dulles pareiškė, kad gegužės 
mėn. jis keliaus porai savaičių 
į pietų Aziją ir artimuosius ry
tus. Sustos Indijoje, Pakistane, 
Egipte, Izraely ir dhr apie pen
kiose valstybėse. Tvarkyti rei
kalus ten metas, nes arabų val
stybės gali nusisukti prieš A- 
meriką.

EGIPTAS KRITIKUOJA 
AMERIKĄ IR ANGLIJĄ

Kairo.
tankas Naguib Trumano politi
ką vidurio rytuose išvadino, 
trumparege už tai, kad Ame
rika pasidavusi Anglijos, Pran
cūzijos ir Izraelio įtakai, o nu
stačiusi prieš save arabus. 
Reiškė pasitikėjimo Eisenho- 
werio vyriausybės politika. Ta
čiau pasisakė prieš Britaniją,

Egipto min. pirmi

Marylando rezoliucija Nr. 26
Komisijos Vicepirmininkas Dr. 
S. Bačkis š. m. vasario 21-23 
dxL lankėsi Londone, kur daly
vavo tos komisijos biuro posė
džiuose.

Marylando valstybės atsto
vų rūmai priėmė ats. O’Maltey 
pasiūlytą rezoliuciją, kurioj 
vasario 16 skelbiama Marylan
do valstybėje Lietuvos respub
likos diena; paremia lietuvių 
tautos siekimus; prisideda prie 
genocido barbariškų priemonių

tuviško kilimo Amerikos pilie
čių pagarbos Lietuvos respubli
kos atstatymo dienai ir prie 
tvirtų vilčių, kad jų tėvų žemė 
bus atkurta kaip laisva ir ne
priklausoma respublika. Rezo
liuciją pasiuntė JAV preziden
tui, valst. sekretoriui, Lietuvos 
min. 2adeDdui ir Baltimorės 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkui J. Mkeikai. Pasirašė rū
mų pirmininkas Jotai B. Luber 
ir sekretorius Ctement R. Mar- 
cakk).

Ift VEHOjOS PARYŽIUJE 
( Eur. Sąjūdžio Centro ir Rytų

Krikščioniškajai Civilizacijai 
Giati. š.m. kovo 5-6 d.d. Pary
žiuje įvyko šio komiteto posė
džiai. Dalyvavo — prancūzai, 
belgai, 'blandai, šveicarai, vo
kiečiai, portugalai, rumunai, 
latviai ir lietuviai, kuriems at
stovavo t>r. S. Bačkis.

paprašė žinių iš lietuvių gyve
nimo. Šios organizaci os vado
vybė paprašė žinių apie Lietu
vių gyvenimą iš p. Dr. S. Bač- 
kio, su pageidavimu, kad tos 
žinios būtų teikiamos kiek ga
lima dažniau. Tos informacijos 
turi apimti ir žinias iš Lietuvos

būtų užbėgti už akių, jeigu lai
ku sąjungmink-ai parodytų 
pasipriešinimo. Jeigu su reika
lavimu atlyginti nuostolius už 
lėktuvą, tuojau pat būtų su
mobilizuota prie Čekoslovaki-( 
jos sienos keletas lėktuvų su 

rašys protesto notas, tai Mas- > atominėmis bombomis, tada 
Kremlius įsakytų Prahos sate
litinei vyriausybei išvalgyti ko
šę. Tai būtų ženklas, kad Ma
lenkovas nori taikos, ne karo.

Bet JAV senatas eina 
kitu kefiu

Ar ne ironija — tęsia auto
rius — kad tuo pačiu metu 
JAV senatas delsia priimti pa
prastą rezoliuciją, kuria būtų 
pasmerktas Maskvos vyriausy
bės neteisėtas ir brutalus elge
sys su “Europos mažosiomis 
tautomis ir kuria jos būtų už
tartos nuo rusų kariuomenės 
aneksijos, okupacijos pratęsimo 
ar pavergimo.

kva yra jsitSonusi, kad ji gali 
šaudyti, kada tik tai reikalinga

karinių jėgų ji nepaiso.
Laikraštis mano, kad tai y- 

ra pavojinga padėtis, nes, ji e- 
santi panaši į Hitlerio laikų 
•padėtį, kada jis 1936 lapkričio 
mėn. užėmė Reino kraštą, ąp- 
skaitydamas, jog tebus pasi
priešinta tik diplomatinėmis 
notomis. Laikydamas, kad so- 
•vietai ėmės to paties kelio, 
kuriuo ėjo Hitleris ir sąjtAigi- 
ninkai jam nesipriešindami, au
torius sako, jog toks kelias ve
da į karą. 0 karui esą galima

Ar Stalinas buvo nužudytas
Vokiečių laikraštis “Rheini- 

scher Merkur” paskelbė irof. 
Borkenau išvedžiojimus, kad 
Stalinas buvo nužudytas. Jis 
buvęs skersai kelio Malenko- 
vui, kuris savo siekimus norėjo 
pravesti per partijos suvažia
vimą, bet kuriuos prilaikęs 
Stalinas. Kitas laikraštis pra-

nešė, kad Indijos atstovą Me- 
noną priėmęs jau ne Stalinas, 
tik vienas iš Stalino “antrinin
kų.”

Vokietija. — Sovietų karinei 
misijai, kurios yra 7 karinin
kai, uždrausta pagaliau įžengti 
j NATO kariuomenei skirtas 
sritis.

Stalinui mirus, “U. S. News 
and World Report” bendradar
biai pranešė, kaip įvairiuose 
pasaulio kampuose atsiliepia 
į Stalino mirtį ir naują politi
nę padėtį.

Vokietijoje — pranešė ben
dradarbis — politinių partijų 
lyderiai mano, kad įsitempimas 
dėl valdžios pačioje Rusijoje 
susilpnins Sovietų spaudimą 
kitiems kraštams ir sumažins 
komunistų partijų agresyvumą 
Vakaruose. Bet toks laikinis 
Maskvos susilpimas Europoje 
sulėtins ginklavimąsi, nes bus 
pateisinimas augančioms nuo
taikoms prieš ginklavimąsi. 
Rytų pavergtose tautose sustip
rėjo pasitikėjimas, kad Ameri
ka išvaduos. Bet vienos viltys 
—prideda bendradarbis —ver
gijos pančių nesutraukys. Va
karų Berlynas nemano, kad. 
nauji valdovai jiems pavojų pa
didintų.

Britanijoje įvykiai sutikti su 
didžiausiu atsargumu ir nedrą
sumu. Londonas mano, kad 
ateitis daug priklausys nuo 
Kinijos. Dėl to britai spau
džia Ameriką artėti’ prie Bri
tanijos politikos 
žvilgiu ir sudaryti su Kinija 
prekybos sutartį, neišskiriant 
^iė Korėjos. Britai mano, kad 
tokiu būdu galima būsią kalbė
tis tiesiai su Kinais ir išspręs
ti Korėjos karo klausimą. Bri
tų karo specialistai mano, kad 
įsitempimas tarp Rusijos ir Va
karų bus stipriausias tik po 
kelerių metų.

Pietų Rytų Azijoje betiki, 
kad Sovietų politika pasikeistų. 
Tačiau mano, kad Azijos ko
munistai savo akis nugręš nuo 
Maskvos į Mao-Tse-tungą.

Vidurio Rytuose — kaip pra
neša bendradarbis iš Egipto— 
mano, kad Maskvoje reiškiasi 
įsitempimas tarp dviejų kartų 
— tarp jaunesnės generacijos, 
išaugusios Sovietų Sąjungoje, 
ir senųjų laikų komunistų biu
rokratų. Jaunieji komunistai c- 
są inžinieriai, agronomai, eko
nomistai, bet ne politikieriai. 
Paveikti pačios sovietinės pro
pagandos, jie mano, kad atėjo 
laikas “ekonominei gerovei” 
kurti. Tokis tikrasis komuniz
mas—mano jie—ir buvęs Le- • 
nino Skelbtas. Dėl to politikie-

šia generacija seniesiems parti
niams biurokratams, q jiems ir 
vadovauja Malenkovo vyriau
sybė — būsią vargo.

Japonijoje mano, kad padė
tis duoda galimybių Eisenho- 
weriui ir Dulles imtis politikos, 
kuri atskeltų nuo Rusijos sate
litus, ypačiai Kiniją.

KORĖJIETIS
Kai Lietuvos kompartija pa

ragino šiaurės Korėjos kovoto
jams aukoti drabužius, Kauno 
savivaldybės tarnautojas buvo 
priverstas “savu noru” atiduoti 
paltą. Po kelių dienų įbėga už
dusęs sūnus ir puolasi prie tė
vo.

"Tėte, mačiau, tėte, šiaurės 
korėjietį J

“Ką tu, vaikeli.
“Mačiau, tėte, tikrai — ir 

lietuviškai kalbėjo.
“Iš kur gi čia korėjietis lie

tuviškai?
“Bet, tėte, aš gerai pažinau... 

jis tavo paltu vilkėjo”.

“The New York Times”, su
minėjęs faktą, kad prie Stalino 
karsto stovėjo Malenkovas su 
trimis draugais, prisimena taip 

Kinijos at- * Pat- kad prie Lenino grabo sto
vėk) Stalinas su penkiais drau
gais, iš kurių keturis jis vieną 
po kito pasiuntė paskui Leni
ną.

“New York Herald Tribūne” 
broliai Alsopai Malenkovo » 
triumviratą palygina su senuo- - 
ju Cezario, Pompejaus ir Cras- 
so triumviratu ir suabejoja, ar 
tik Malenkovas, aplenkdamas 
savo triumviratą, nesusidės į 
kompaniją su Kruščevu, ukrai
niečiu, partijoje kylančia 
žvaigžde.

“Daily News” sumini, kaip 
per laidotuves Stalino, to 
“chairman of the board Mur- 
der International. Ine.,” jį 
garbino ir kalbėjo apie taiką 
bei sugyvenimą su kapitalistais 
jo vietininkai, kurie perėmė 
valdyti tą “tarptautinę žudi-» / 
kų bendrovę.” Jų pareiškimus 
laikraštis vertina: “Ar gali bet 
kuris amerikietis pasidaryti tą 
pavojingiausią išvadą, kad visą 
amžių buvę profesionalai gang
steriai ir banditai per vieną 
naktį staiga pavirstų dorais 
žmonėmis, nors jie ir saldžiai 
čiulbėtų prie lavono savo boso, 
nutrenkto į pragarą.”

WashiagtemM. — Atstovų 
Rūmuose iškeltas pasiūlymas 
dideles sviesto atsargas, kurias 
superka vyriausybė, kad palai
kytų kainas, perleisti tiems 
kraštams, kuriems JAV teikia 
paramą.

Tokios nuotaikos. Bet vy
riausybė vadovaujasi ne nuo-, 
laikomis, o kitais sumetimais. 
Labai susidomėjusi, kaip eis 
santykiai tarp Maskvos ir Ki
nijos. Eisenhow«ris, Dulles ir 
Edenas .sutarė laikytis Makt 
im politikos.



08a|Me derybas su Lietuva (3)

Lenkijos nltimatnmas Lietuvai
1938 m. Beckas, pasakojasi,

sargybos kareivi,

nintelės priemones likviduoti 
šiam savotiškam taikingo pobū
džio incidentui, nejungiant 
prie-to reikaląvjmo jokių kitų

Austrijos prijungimą (kovo 
13) prie Vokietijos ir apie inci
dentą prie Lietuvos-Lenkijos 
sienos, kurio metu Lietuvos

duetają KwidtfowBki, kuris

ViŠ dalyvavusį pasitarime

su Uetuva, ko negalėjom pa^ 
siekti ilgų metų argųn*»tari 
ja. Kai tik apie tai gavau pra 
nešimą, atšaukiau savokehuną 
ir telefonu paprašau preriden- ' 7“
tą, kai tik grisu j Variuvą. su- - ^rikatangi minimų priemonių, 
kviesti pas save konferenciją, Maršalas RydS’Smigly įsakė 

pasiruošti Vilniaus įgulai, pas-

pareiga kreiptis Į maršalą

einam } pavojų, jog mes esam

Ž-. ■"

C.-

misijos pašalina dvigubo sukabinimo reikalą. Šis naujas mo
delis, su kabina priešaky įgalina atlikti visą motoro valdy
mą iš sunkvežimio priešakio.

kviesti pas save konfpranciją, 
kurioj dalyvautų vjri4ūsyhės 
šefas jr dar kariuomenės gen. > 
inspektorius.

Prezidentūroje pakartojau 
savo bendrąjį samprotavimą ū* 
specialiai pridėjau, kad tvarkai 
pašlijus rytų Europoje, kaimy
nystė krašto, kuris atsisako 
turėti su mumis normalius 
santykius, tapo pavojinga. Pa
sienio incidentą reikią vertinti 
su ypatingu rimtumu, juo la
biau, kad momentas gali suda
ryti didesnes komplikacijas. Iš
dėsčiau, kad jeigu mes interve- 
nuosime Lietuvą griežčiau, mū- 
tų demaršas bus sustiprintas 
paties europinių reikalų įtempi
mo. Jeigu mūsų reikalavimai reikalavimų švelnumas padarė 

. būtų sušvelninti ir nesikėsintų 
į Lietuvos esminius reikalus, 
mes turėtume pagrindo tikėti, 
kad jie bus priimti, ir padėtis 
staiga atslūgtų... šiais sumeti
mais siūliau mūsų reikalavimus 
išreikšti

kU ėmėsi Wų priemonių, kad 
reikalui noišdegya galėtų imtis 
karinių veismų. Nustatant ulti
matumo terminą, jį pratęsiau 
dvylikai valandų, vadovauda
masis sentimentu, kad 
santykių sutvarkymas sutaptų 

su maršalo Pilsudskio 
vardinėm.

Derybas su dideliu taktu ve
dė Przemycki, Lenkijos minis- 
teris Talline ir jo lietuviškasis 
kolega min. B. Dailidė, kuris 
buvo taip pat savo aukštumo
je.

Kaip buvau pramatęs, mūsų

įspūdį pasauliui... (151 p.).
1938 m. kovo 23 Beckas jau 

galėjo senate pranešt: “Kalbė
siu trumpai apie patį inciden
tą*... •. Pasienio sargy bos korpo 
kareivis neteko gyvybės... Jei 
j6 kraujas turėjo būti sumokė-

Fordo inžinieriai tvirtina, kad šie naujai sukonstruoti 
C-750 serijos sunkvežimiai su kabina prieky eina pavyzdžiu 
pramonei Įsu savo platesnėmis, trijų asipenų kabinomis, su 
pilno pločio sėdynėmis. Jie turi didesnę manevravimo gali
mybe ir trumpesnį apsisukimo spindulį; naujas, išlenktas, 
vieno gabalo priešakinis langas su 55% daugiau matemu-

i"L r.-
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tas už santykių sutvirtinimą

JAV JŪROS KABO LAIVAI QC AVIACIJA I

tai galime sakyti, kad jis mirė 
dėl kilnaus tikslo (295 p.)

Paskui primena, kaip po ul
timatumo ir po pasitarimų Au
gustave buvo atidarytas gele
žinkelio ir sausketaų susisieki
mas ir atstovybės įsteigtos. 
Kaunas atsiuntė “min. šaulį, 
žmogų žinomą, kuris aišku. bų- 
yo lietuviško galvojimo, tačiau 
buvo gaivinamas geriausių no
rų.” .

Santykių gerėjimas tarp 
dviejų kraštų, — primena dar 
Beckas,—man leido kelionėje 
iš Rygos sustoti pusvalandžiui 
Kauno aerodrome, kad sūmbo-

kiai pasikeitė gerojo*) pusėn. 
Aerodrome mane pąsveikįno 
ministėrio kaneeliar. šefas Urb
šys, žmogus jaunas, kilimo gry
nas lietuvis, kuris man padarė 
geriausią įspūdį (151 p.).

Laikydamas, kad santykiai 
tarp Lietuvos ir Lenkijos plė
tosis patenkinamai lig pa; ka
ro, Beckas primena, kad karui 
prasidėjus pirmą ar antrą die
ną Lenkija padariusi Lietuvai 
demaršą, jog jos kariuomenė pas mus būtų kas nors pana- 
gerbsianti Lietuvos neutralu
mą. “Lietuvos laikyseną mūsų 
atžvilgiu buvo be priekaištų vi-

BELGIJOS LIETUVIAI DAR GYVENA
Beskaitydami laikraščius (o 

mes jų skaitome labai daug ir 
iš visur) nuolat randame įrė- 
muotų didelėmis raidėmis pra
nešimų* “ten ir ten piknikas” 
arba “tokiam mieste vaidini
mai, operos, solistai” ir t.t. 
Lengvas pavydas nusruvena iš 
akių ligi širdies — vaje, kad

Becko atsimitjrpU knygoje 
pasakojama taip pat, kad prieš 
pat ultimatumą Sovietų Sąjun
gos komisaras Litvinovas Len
kijos atstovui Maskvoje Gzry- 
bowskiui pareiškė: “Ar nebūtų 
geriau, kad mes šitą klausimą 
sutvarkytume drauge:

Baltijos vaistytais tai jokios 
t&rcš 'vaįfeybįs^ \

guva galėtų būti natūrali in
teresų siena” (157).

Po ministėrio Becko atsimi
nimų apie ultimatumą, apie jo 
minimą kareivio kraują, paau
kotą santykiams tarp dviejų 
kraštų sudaro įspūdį, kad tas 
kareivis galėjo būti specialiai 
paaukotas incidentui sukelti. Ir 
dar kažin keno rankos jis buvo 
auka? Ar tai nebuvo pirmata- 
kas paskesnių kaltinimų, tik 
daug rafinuotesnių ir neįtiki- 
mesnių, kuriuos sugalvos bol- 

,, ševikai savo ultimatumui teisinti 
— tai kaltinimas, kad lietuviai 
sovietų kareivius grobę ir tie 
tik pro kanalizacijos vamzdžius 
tegalėję laisvę atgauti? Kiltų 
taip pat pageidavimas, kad tie 
pulk. Becko aprašyti dalykai 
būtų nušviesti iš lietuviškos pu
sės tų žmonių, kurie dalyvavo 
ano meto politinėje veikloje ir 
kurie dar išliko gyvi ir atsidū
rė laisvėje. M.

Škotijos lietuviai
Glasgowo lietuviai katalikai 

vasario 22 d. gražiai ir įspūdin
gai paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbime dieną. 
Minėjimas buvo pradėtas lietu
viu pamaldomis šv. Luke para
pijos bažnyčioje- Ratnyčia bu
vo pilna Metuvhp Pamokslą pa
sakė lietuviu klebenąs kun- J- 
Gutauskas. Palaiminimo metu 

- žmonės buvo paraginti karikai 
melstis už pavergtą Lietuvą ir 
už kenčiančius ir perarideja- 
mus.

Po pamaldų kmones suėję 
didžiulėn žv. Luko par. wo- 
tainėn, kame vjras lietuvių dr 
jos bendrai swuoič pambAjh

šaus, kad ir mūsų anglių dul
kėmis aprūkusios akys pare
gėtų kokią nors dramą... (ži
noma, ant scenos!).

Belgijos lietuviai nepraleido 
nė vienos tautos šventės, jos 
tinkamai nepaminėję. Kai pas
kutiniu metu pritrūko sopranų 
balsų ir dailiosios išraiškos 
programėlių ruošėjų, susirinkę 
lietuviai pasitenkindavo bent 
lietuviškomis pfeikštelėniis, pa- 
skaičiukėmis, mes menki, 
bet tai mums taiįp vistiek men
ką. šiemet Ryji Staigmena.

Vasario 1A ir šv. Kazimiero 
Šventę Belgijos lietuviai at
šventė pirmaklase programa, 
čia pasirodė puikus išsiblaškiu
sių lietuvių susiklausymas ir 
bendradarbiavimas. Neseniai 
įšventintas kun. Juozas Luko
šiūnas, gabus muzikas, nenuil
stamai važinėjęs iš Liuveno u- 
niversiteto į Belgijos kitą pa
kraštį Limburgą, surinko gr a
žiai dainuojančius balsus ir po 
nuoširdaus darbo scenoje pasi
rodė graži lietuviška operetė 
“Tėviškės ąpdžiuje.”

Operetės siužetas paimtas iš 
lietuvių kaimo gyvenimo,- kur 
tėvučiai užsiauginę dukrelę, jai 
rinko už ko ištekėti. Dukrelę 
vaidino Alf. Pauliukovienė, tė
vus — Ant. šetkus ir T. Skim- 
birauskiene, kareivėlį — V. 
Dyglys, kriaučiuką — Al. 
Skimbirauskas, visi zwartber- 
giečiai. Operetės chore dainavo 
G. Bražiūnienė, EI. Mickienė, 
K. Margaitis, A. Jančauskas, 
J. Bražiūnas ir Pr. Aglinskas. 
Armonika — Petras Kinčius.

Prie lietuviškais motyvais 
padabintos pačio režisieriaus 
ktm. J. Lukošiūno scenos vyku
siai derinau tautiškais drebu*

Italija nepripažįsta Lietuvos įjungimo
lURjae komunistų partijos reikalų viceministeris pasąkytų 

organas LUarita, puldamas Va
sario 16 minėjime Romus lietu
viams kalba nasnkhmi Italijos ' 
užsienių reikalų viceministc-ri 
Dominedo, vasario 17 paskelbė 
straipsnį antrašte “Dominedo

fclĮgkb<bėdos". Jame rašė;
“Kai kurie laikraš'lai pas

kelbė žinią ap e Romoje įvyku
sį Lietuvos šventės minėjimą. 
Lietuva yra Sovietu Sąjungos 
teritorijos dalis, ir dėl to visų ■ 
pirmą atrodo keista, kad kaž
kas Romoje švenčia lietuvių 
Šventę ir kad policija tai 
džia.” Laikraščiui atrodo blo
giausia, kad minėjime dalyvavo 
užsienio reikalų viceministe
ris Dominedo ir kalbėjo, “ kad 
išsilaisvinimas ateis. Toliau

kalbą, pavyzdžiui, už Veneto 
išlaisvinimą?

“šis menkas nemalonus epi
zodas dėl savo reikšmės ir dėl 
jame dalyvavusių asmenų ne
nusipelnytų net kronikos dė
mesio. Tačiau jis rišasi su kaž
kuo daug svarbesniu. Vakar 
buvo paskelbta žinia, kad Stas- 
sen esąs paskirtas asmeniškai 
vadovauti vidinės agresijos 
kampanijai prieš USSR ir nau
josios demokratijos kraštus, 
siunčiant šnipus, ginklus, pro
vokatorius ir apmokamus agen
tus. Italijos viceministeriai pa
tys pirmieji puolasi įsirašyti .į 
oficialaus apmokėtojo sąra-

Pirmasis operetės aktas, 
daugiau primenantis senovę, 
pervedantis tremtinius prie 
Nemuno krantų, kur Pilėnai, 
kur žalios lankos laukia mūs 
grįžtančių. Pasakiškoje sceno
je atskrido drugelis iš Lietuvos, 
(R. Paulikovytė), atėjo sker
džius su piemenimis bepliąuš- 
kindami botagais (Pr. Aglins
kas, A. Žitkevičius, B. Kučins
kas) ir Lietuvos dvasia (G. 
Bražiūnienė).

Pergyvenę išvažiuojančių į 
kitas šalis atsisveikinimo ilge
sius, Belgijos 'ietuviai pradeda 
vėl su savo dalia susitaikinti ir 
ieškoti gražesnio, kary b’ilges
nio gyvenimo. Z'vartberge at
gimė skautai, visa skiltis pilnai 
uniformuota įneša tenykščiam 
lietuvių gyvenimui šviežesnės 
atmosferos.

“Būtų gera, kad tuo viskas 
baigtųsi. Bet deja, minėtas Dc- 
minedo jo laimei ir mūsų ne
laimei yra Italijos vyriausybės 
užsienių reikalų vicemmisteris. 
O Italija, nepaisant, kad Do- 
minedo to ir nežinotų, palaiko 
normalius diplomatinius san
tykius su Sovietų Sąjunga, ku
rios Lietuvos Respublika yra 
dalis. Kaip gali išdrįsti Italijos 
vyriausybės viceministeris pa
sakyti oficialią kalbą už tauti
nės svetimos valstybės terito- < 
hjos ‘išlaisvinimą’? Ką jis pa
galvotų, jei Aųstrijps užsienių 
,iii 'j',

pažinusi Lietuvos įjungime

Domineda.

tijos organui, viceministeris 
Dominedo parašė Italijos krik
ščionių demokratų partijos 
dienraščiui “H Popolo” laišką, 
kuris yra išspausdintas vasario 
26 d. laidoje po stambia antraš
te “Lietuva ir Venetas”. Vice
ministeris taip rašo:

(Nukelta į 3 psl.) *

Skaitykite ir platinkite
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FORDO NAUJIEJI SUNKVEŽIMIAI

lĮUsiy skaniai 
šventėje 
tžnyčioje 

ir suvaidinę “šių dienų Lietu
va.”

Liežo apylinkėje lietuvhj jau 
negausu. Vis dėlto ir čia pa
vyksta sudaryti šį tą iš nieko. 
Minėtoms šventėms liežiečiai 
pastatė vaizdelį Laisvės belau
kiant — priminimą iš tos ga
dynės, kuomet dvaras slopino 
atgimstančius lietuvius kaimie
čius. Pasigėrėtinai suvaidino 
lenką dvarininką — VI. Mule
vičius, jo žmoną — M. Šidlaus
kienė, sūnų — VI. Morkūnas, 
lietuviškai atsivertusią dvari- 
ninkaitę — L. Morkūnienė, 
dvaro užvaizdą — Br. Poškevi- 
čiuš, tarną — Pr. Žalimaitis, ir 
“Aušrą” skaitantį ūkininką — 
J. Pauliukonis.

Tikimės, kad sunkią anglia
kasio dalį praskaidrinsime lie
tuvišką daina, nemirsime prieš 
mirti lietuviškai kultūrai ir tė
vynei. —K.

Ford Division of Ford Motor 
Company investavo daugiau 
kaip $50,000,000 j tyrinėjimus, 
išvystymą, inžinerijos darbus, 
bandymus bei įrankius, kol sa
vo 1953 m. sunkvežimių mode
lius paleido į viešumą. ;•

Naujas 1953 m. Fordo leng
vasis sunkvežimis, žinomas 
kaip F-100 Senes, pirmą kartą 
yra gaunamas pasirinktinai su 
pilna automatine ar automa- 
tic overdrive transmisija.

Visi 1953 m. lh>rdo sunkveži
miai turi naują, vieno gabalo, 
lenktą priešakinį langą, kuris 
su atgal palinkusiais pastovais 
teikia 55% daugiau matomu
mo.

Prietaisas, simbolizuojantis 
jėgą ir įstrižas žaibo brūkšnie, 
simbolizuojantis greitį, yra į- 
montuoti ant plokštelės, ku
rios viršuj užrašyta “Ford”, ir 
kuri pritvirtinta prie kiekvieno 
1953 m. Fordo sunkvežimio vir
šūnės.

Ford Motor Company 50 me
tų pažanga yra pažymėta ant 
visų nąujų 1953 m. Fordo 
sunkvežimių kauliniu ženklu.

Ženkle yra įrašas: “50th Anni- 
veršary 1903—1953”.

Dvigubo sukabinimo reikalas 
yra pašalintas iš visų 1953 m. 
Fordo sunkvežimių, panaudo
jant to&bojS ipodeliams naują 
synchrb-silent transmisiją.

Fordo 1953 m. sunkvežimį 
galima pasirinkti iš 4 rūšių, 20 
naujų serijų ir daugiau kaip 
190 modelių.

Didžiausias, kada nors For
do pagamintas sunkvežimis — 
naujasis 1953 m. F900 serijos 
turi maksimom GVW 27,000 
sv ir maksimum GCW—55,000 
svarų.

Nauji 4953 m. Fordo sunk
vežimiai gaunami pasirinktinai 
iš 5 rūšių motorų su V-8 arba 
6 cilinderiais, su žymiais pato
bulinimais, palyginus su anks
tyvesniais modeliais.

“Driverized” kabinos, pritai
kintas sunkvežimio vairuotojo 
didesniam vairavimo patogu
mui yra visų 1953 m. Fordo 
sunkvežimių modelių ypatybė.

%
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choristai. Operete patraukė a- 
kis ir širdis w tik pačių lietu
vių, bet ir pačiai sukviestų

tuviitaa “Vrahjvės". BUivyMa 
dr-jra ckw» MpUdė keltam dth 
i«s. Jo do&vfe mergelio* «

tin sudarė gerą, pstrtetlną 
mo koncertą. Prabūna tauvb nuotaiką.

Reikia dar priminti, kad pen* 
ki ukrainiečiai vyrukai stip
riais, išlavintais savo balsais

įvairi ir plati. Kalbas pesakč 
abu lietuvių kunigai (antrasis 
yra kun.L.Gronis) ir Lietuves 
gdrbės konsulas Gtasgowe — 
adv. Alexander MacGregor, 
angliškad. Ukrainiečių, kurtų

buvo perskaityta atitinkama 
dekleradja. Latvių evangelikų 
pastorius, iš Edinburgh, raštu

ketyriu dainas ukrainiečių

pubkkos jie susilaukė didelių 
ovacijų.

J. Butkevičius

* TĮtlRlR V-8 Itomprealjos, mazce trintie* metero, jh turi priešakinę ašį, ke-

55,000 «v.

I



"Amerikos Balso” 2 metų sukaktis
mas tarp Amerikos valdžios ir

TffK lTŪBKBt ’ Tas bendradarbiavimas prak
tiškai ir vyksta. Vadinas, k* tų 
kraštų, 4 kuriuos kalbama,

gandos sritin įeina ir fonnad*

f

ideologinė kova.
menės nors kiek platėliau apie

s klausimas —pra

Lalkraftl tvaiko BefetaM KmhMJb. Vyr. red. S. SvMHta 
dtadjatfaB k rijau radakrijo taiso savo nnoCtttra Nenaudoti

stntataM wiinaut ir grąBnami tiktai autoriams pralant. Pavarte pemra- 
fett stratpotisi ąsąąttasi liutnia redakcijos aoomooe. XH stenama turtai 
Ir tadbą rad^Atriją asatsaka.

ryšys su savo brokais paverg-. 
toje tėvynėje. TbdB visiems 
Seteriams ne vistiek, koks tas

būti surasta. Vis dėlto kiekvie
nas darbas remiasi tam tikre-

džios radijas, kad lietuviškojo

Valdžion atėjęs robotas
Malenkovas sekmadieninėje “The New York Times” laido-

naujo Sovietų Sąjungos diktatoriaus. Jis iš tikrųjų žmogus dirb
tinis, nukaltas iš grynos komunizmo doktrinos, kuri remiasi me
džiaga ir technika. Dar Stalinas, gyvas būdamas, yra sakęs, kad 
komunistinės bendruomenės aukščiausias tiesias tai technikos

ištobufintos technikos priemonėmis. Dėlto ir su žmonėmis komu
nizmas elgiasi taip, tarsi jie būtų kokios bedvasės medžiagos ga
balai. Jei jų negalima perkeisti kaip komunistų partijos linija 
nustato, juos reškia sulaužyti arba sutrinti be ’jasigaitė.lmcv 
nors tai būtų tavo draugai ar net geradariai. “Sutrinti tą gyvatę, 
pasiutusį šunį...”, šaukė 'Maskvos teisme vyriausias prokuroras 
Andriejus Višinskis, reikalaudamas mirties 47 savo buvusiems 
draugams ir bendradarbiams. Jų sąrašą parengė Malenkovas, 
Stalino sekretorius, jau tada (1930 m.) savo rankose turėjęs ašt
rų durklą. Dabar jis su ta priemone, savo valdžios ženklu, atėio 
į tuščią Stalino kėdę. Atėjo žmogus be gailesčio, žmogus meta-, 
linis, kaip robotas, kurio smegenų vietoje yra įsegtas partijos 
bilietas.

Nuo pat jaunų dienų komunistų partija Malenkovui buvo 
vi^cas: .jis kito pasaulio už jos rjfnų nematė. Jis jos išugdytas ir 
per ją į pačias viršūnes prasimušęs. Ėjo per kitų galvas ir lavo
nus kaip čekistas, raudonos armijos pditrukas. studentu kom- 
sorgas ir partijas valytojas. Valė kiekvieną, kuri tik i tarė. kad 
jį patį gaH išvalyti žmogus robotas visada eina kitus triuškinda
mas, kaip užsuktas mechanizmas. Malenkovas buvo ir tebėra u£ 
suktas komunizmo doktrinos fld paskutinio sraigto. Jei kbmu- 
nizmui iki šiol nepavyko šitaip sumechaninti platesnės visuome
nės, kurioje sraigtai atsileidžia dėl žmogaus dvasios, nors ji ir 
stelbiama, tai vieną robotą Sovietų Sąjunga vis dėlto na atgami
no. Jis yra Malenkovas. Jis yra pavyzdys, ką komunizmas *5 
žmogaus padaro: bejausmį fanatiką, užsuktą pagal nustatytą li
niją. Nėra dėlto ko laukti, kad ii keistųsi.

Savo pirmoje kalboje, laidodamas Staliną. Malenkovas kar
tojo ir senas frazes, iškaltas iš partinio katekizmo: anie laisvą 
ir laimingą žmogaus gyvenimą žemėje, apie panaikinima žmo
gaus ekspluatadjos, apie likvidavimą tautinių sienų, anie nuo
latinę parengtį kovai Du paskutiniai dalykai yra tikri: komunis
tinis rusų imperializmas tautas likviduoja ir nuolat stiprina savo 
jėgas likviduoti dar laisvoms tautoms. Bet natvs tikriausi žo
džiai kuriuos metė kitiems, yra šie:, “kriminalinės yra tos vy
riausybės, kurios siekia žmones prigauti ir jų šventą troškimą 
taikos paskandinti kraujuje.”

Niekas, turbūt, taip taikos nenori, kak) komunizmo nav^rer- 
tos tautos, ir pati rusų tauta, kuriai jau metai nrigaudinėiant 
'žadamas “laisvas ir laimingas gyvenimas žemėje”, bet i ją vis 
tebesisunkia kenčiančiųjų ir žudomųjų kraujas. Ji laisto žmonės 
robotai. Karia bus galas tai tikro žmogaus eksploatacijai?

kas nieko pridėti ar atimti ne
gali

Tokia nuomonė nebūtų tei
singa Amerika siekia be abejo 
pirmiausia savo tikslų. Jos pro
pagandos svarbiausias tikslas 
yra laimėti simpatijas Ameri
kos politikai tų žmonių, ku
riems kalbama. Tačiau Ameri
kos propaganda negali būti 
priešinga ir tų žmonių bei 
kraštų interesams. Tuo tarpu 
patys amerikiečiai apie propa
gandos liečiamų kraštų intere
sus turi tik bendrą nuovoką. 
Amerikiečiai* težino, kad pa
vergtieji kraštai nori išslaisvin- 
ti. Kaip tie kraštai gyveno, o 
ypač kaip jie ateity norės tvar
kytis, alnerikiečiai nedaug ką 
gali nasakytl Dėl to ir propa
gandos srity bendradarbiavi-

prmeipaš. Dėl to ir propagan
dos darbas be jų apseiti nega
li-

Ne be reikalo naujoji admi
nistracija sudarė naują štabą 
psichologiniam karui vesti Jis 
turės spręsti, ką ir kaip kal
bėti tiems kraštams, kuriems 
kalbama. Bet toks psichologi
nio karo štabas būtų reikalin
gas ir lietuviams. Jo uždavinys 
būtų spręsti klausimus, kas 
ir kaip kalbėtina Lietuvai bent 
esamų galimybių ribose. Tie
sa, yra ir lietuviškas “A. B.” 
štabas, kuris praktiškai tą 
darbą jau dveji metai dirba, bet 
apie jį ne ką išgirstame.

“A. B.” šiuo metu daugiausia 
Lietuvą informuoja. Jis skel
bia Amerikos valdžios darbus, 
praneša apie svarbiausius pa
saulinius įvykius, duoda žinių 
žinelių iš Amerikos bei kitų

Laisvės statais

iškyla eilė labai svarbių ir kar
tu subtyhų klausimų, Pavyz
džiui kas yra tie klausytojai 
Lietuvoje? Kokią nuovoką >e

meriką? Kiek jaunoji Lietuvos 
karta yra jau paveikta sovie
tinio auklėjimo bei propagan
dos? Juk nuo atsakymo į šiuos

mės Lietuvai aiškinti dįaietati-

Ar galima pasakoti apie Ame
rikos ištaigingą gyvenimą su

levųnjomis? Kaip reaguoti į o- 
kupanto melą, kad Amerikoje 
žmonės skursta ir badauja? 
Kaip reaguoti į gyrimąsl .kad 
susovietinta Lietuva jau pra
lenkė Olandiją, Belgiją, Dani
ją? Kada duotinos svarbiausios 
programos — šiokiadieniais ar 
šventadieniais? Panašių ir gal 
dar svarbesnių klausimų atsi
rastų ir daugiau.

įdomu, ar juos kas nors iš 
lietuvių svarstė? Ar “A. B.” 
Hetuviškas štabas turi tais 
klausimais savo vieningą nuo
monę O jei neturi, tai kaip jis 
be jos išsiverčia? Ar jam pa-

Foto V. Mazetio

gaMau leidžia savo nuomonę 
turėti, ar viskas ateina iš vir* 
šaus jau gatava?

Kai kurios girdėtos “A. B." 
programos kaip tik ir leidžia 
paabejoti dėl jų tikslingumo. 
Pavyzdžiui j įvykius Lietuvoje 
kartais reaguojamą pavėluo
tai, kalbant apie faktus, kurie 
jau net mūsų spąuftąj gerokai 
anksčiau buvo pasirodę. Antra, 
pasigendamą tarinis propagan
dinio subtįlumo.

Kalp ten bebūtų, mes sto 
prieš faktą, kad vadinamajame | 
šaltajame kare • pagrindinis? 
ginklas yra propaganda. Ta- 
čiau klausimas, kuriuo būdu jis 
naudotinas, kad jo veikimas 
būtų sėkmingiausias, tebėra 
dar atviras. Propagandos stra- į 
tegija ir taktika tebelaukia 
rimtų studijų. Todėl ir lietu
viai šia sritimi nesidomėti ne
gali, nes ir jie Lietuvos reika
lu tą gnklą vartoja. V JC

Italija nepripažįsta
atkelta iš 2 psl.

“Susirgęs gripu, turėjau gerą 
progą pamąstyti ir taip sine ira 
et studio galiu atsakyti j ne
švankų "LTJnita” reagavimą 
'prieš tautinės šventės minėji
mą tokios su ilga pasauline ir 
krikščioniškąja istorija šalies, 
kaip Lietuva. Prieš šmeižtus 
pastatysiu protą; prieš fanatiz
mą — faktų pėgą.

1) Atsakingo asmens dalyva
vimas su 700 metų istorija tau
tus šventės minėjime iš esmės 
reiškė ir reiškia štai ką: žmo
giškojo solidarumo gestą tiems, 
kurie kenčia tiek toli nuo tė
vynės tremtyje, tiek vergijoje 
tautinės teritorijos ribose. Nie
kas, net jei būtų apakintas ar 
parsidavęs, negali laisviems 
žmonėms sukliudyti išreikšti šį 
nesulaikomą draugiškumą savo 
broliams.

2- Sakoma: bet Italija palai
ko normalius diplomatinius 
santykius su USSR, kurios 
Lietuva esanti tik provincija, 
panašiai kaip Venetas Italijos 
(sic). Gerai Net ir užmirštant 
trumpam akimirksniui doku
mentuotą USSR laikyseną jos 
diplomatinių santykių su Itali
ja eigoje, pradedant Italijos 
priėmimo į UNO klausimu, 
baigiant taikos sutarties revizi
ja, pradedant Triesto klausimu, 
baigiant karo belaisvių paieš
kojimu, kyla klausimas, ar di
plomatinių santykių su kuriuo 
nors kraštu palaikymas kliudo 
pareikšti jo elgesio įvertinimą 
ten, kur šis kraštas, naikinda
mas savo satelitus arba perse
kiodamas žmones, sueina į 
konfliktą su tarptautine mora
le? Ar praeities ir mūsų dienų 
istorija neduoda daugybės pa
vyzdžių, kaip tokiu atveju re
zervas yra ne tik teisėtas, bet 
ir privalomas? Grįžtant prie 
Lietuvos, argi visa eilė valsty
bių, pradedant Anglija, bai
giant JAV, Kanada ir daugeliu 
Pietų Amerikos respublikų, ne
palaiko diplomatinių santykių 
su USSR ir drauge su Lietuva?

3) Demokratinė Italija nie
kuomet nėra formaliai pripa
žinusi tarptautinio fakto, ku-

Lietuvos įjungimo
nuo Lietuva buvo jungta į US
SR 1940 m. liepos 21 d., viene- 
riems metams praslinkus nuo 
‘tarpusavio pagalbos sutarties 
sudarymo 1939 m. spalio 10 d. 
Vis dėlto iš mūsų purės yra 
šios rūšies precedentas. It mes 
jį ne tik kad pripažįstame, bet 
mielai skelbiame visuomenei 
nuo to momento, kai jis simpto- 
mingai siejasi su pagarsėjusiu 
von Ribbentropo - Molotovo 
1939 tn. rugpjūčio 29 d. paktu, 
kuriuo buvo pasidalinta Lenki
ja. Turime galvoje faktą, kad 
Italijos vyriausybė, tuo laiku 
būdama Hitlerio įrankiu, pri
sidėjo prie atėmimo Lietuvos 
atstovybei priklausiusio neju
dino turto. štai vienintelis 
puikus argumentas, kuriuo “L’- 
Unita” galėtų remtis savo 
naudai. Bet tokiu būdu ji labai 
blogai pasitarnautų USSR, ku
ri, kaip neseniai yra pareiškęs 
ir Taviani, šiandien jau per 
daug^ aiškiai pasirodo einanti 
Hitlerio pėdomis, ir šiuo atver 
ju jai tektų pasiremti argu
mentu iš Hitlerio laikų. Ka
dangi ųuod factum infectum 
fieri neguit, iš savo pusės mes 
pasirenkame kitą kelią, išlaiky
dami nepaliestą mūsų moralinį 
sprendimą.

“Reikšmingiausią žodį, pa
galiau, šia tema yra taręs 
Rooseveltas, kuris po Jaltos ir 
Potsdamo taip pat nepaliko ne
dėkingas sovietams. Jis 1940 m. 
spalio mėn. 15 d., sovietams 
jėga įvykdžius Lietuvos prijun
gimą, taip tvirtino: “Sakoma^ 
kad Lietuva prarado nepri
klausomybę? , toks išsireiški
mas yra klaida. Nepriklauso
mybės Lietuva nėra praradusi: 
Lietuvos laisvė yra tik laikinai 
nutraukta. Ateis diena, kad 
Lietuva vėl bus laisva ir tai 
įvyks daug anksčiau, negu jūs 
laukiate.”

“Po viso to visuomenė te
sprendžia, kur yra rimtumas ir 
atsakingumas: ar pusėj tų, ku
rie taikingai siekia laisvės, ar 
priešingai, vergijos ir žudynių 
korifėjų pusėje, kaip įspėja 
Prahos procesas. O skaitytojai 
teatsimena Lietuvos ir Veneto 
sulyginimą?’

N. ŠČEDRIN

MUZIKO PASLAUGA
Jie griebėsi pašnekesiui nau

jų temų, bet visos jos suko į 
valgi o tai tik labiau seiles 
varvino. Liovėsi tada šnekėję 
ir griebėsi skaityti “Maskvos 
laikrašti”, kurį vienas buvo 
suradęs:

“Miesto galva iškėlė puotą. 
Stalas buvo padengtas 100 
žmonių. Jo iškilmingumas pra
šoko bet kokį įsivaizdavimą. 
Atstovaujamos buvo tolimiau
sios provįncijos ir sunešta 
brangiausių valgių. Auksinis 
ešerys iš deksnos ir sidabrinis 
fazanas iš Kaukazo susitiko su 

■ žemuogėmis, kurių čia žiemą 
taip reta..."

— Po velnių! Liaukis skai
tęs, ekscelencija. Ar negalite 
rasti ko kito? — subliovė pir
masis valdininkas. Jis išplėšė 
laikraštį iš kolegos ranto; ir 

. pradėjo skaityti pats:
“Mūsų korespondentas iš Tū

los praneša, kad vakar-bšerys 
buvo atrastas Opoje (to nepa
mena patys aeiriauri gyvento

jai, ir kas dar nuostabiau, kad 
jis atrodė labai panašus į bu
vusį policijos šefą). Ta proga 
klube buvo surengtas bankie- 
tas. Pirmas žuvies patiekalas 
buvo atneštas su marinuotais 
agurkais. Iš ešerių nasrų kyšo
jo kuokštas petruškų. Barone
to vadovas, daktaras P., rūpi
nosi, kad kiekvienam tektų po 
gabalą to nepaprasto ešerio. 
Padažas buvo labai skanus...”

— Atleiskite, ekscelencija. 
Man rodos, nesate nei kiek ati
desnis, ką reikia skaityti,—per
traukė antrasis kolega ir pats 
vėl nugriebė laikraštį. Jis skai
tė:

“Vienas Viatkos gyventojas 
išrado naują ir originalų būdą 
pagaminti žuvies sriubą. Dar 
gyva menkė taip sumalama, 
kad jos kepenys ištrykšta...”

Abudu nukorė galvas. Kur 
tiktai jų akys dūrė, vis buvo 
kas nors su valgiu sumaišyta. 
Apie maistą sukosi visos jų 
mintys. Kaip jte besistengė jas 

mfcreipti šalin, vis grįždavo 
prie valgomo daiktą

Staiga yienam iš jų dingtelė
jo šviesi mintis. Ją nugriebė 
valdininkas, kuris buvo mokęs 
kitus rašto.

Aš jau žinau! — klyktelėjo 
jis nesavo balsu. — Ką, eksce
lencija, sakytumėte, jei mes 
šoktume ieškoti mužiko?

— Mužiko? Kokio mužiko?
— Paprasto, kaip ir visi mu- 

žfical Jis galėtų nuans parū
pinti pusryčius, pagauti kokią 
laukinę vištelę ar žuvį...

— Hm, mužikas! Bet iš kur 
mes jį galėtume atsitempti, jei
gu čia nei vieno nėra?

—O kodėl negalėtų jis čia 
būti? Mužikai juk visur yra. 
Mums tik reikia jį nugriebti, 
čia iš tikrųjų turėtų būti muži
kai; mužikas, kuris vengia dar
bo.

Ta mintis abu valdininkus 
pastatė ant kojų. Dgai jie brai
džiojo po salą, nieko nesutikda
mi, kol pagaliau suuodė kvapą. 
Jis tikriausiai ėjo iš juodos 

' mužiko barzdos ir avies kailio 
sermėgos.’ Nosis užrietę, jiedu 
ir nudyžė ton pusėn, kur tas 
kvapsnis vedė.

Po medžiu rado milžiną mu- 
tiką, rankas padė>nį po galvą 

ir giliai įmigusį. Buvo aišku, 
kad jis, tas besarmatis, veng
damas darbo, buvo pasprukęs į 
negyvenamą salą. Valdininkai 
baisiai tuo pasipiktino.

•— Kaip tu gali čia drybsoti, 
tu tinginio panti! — sušuko jie 
abu didžiu badsu. — Tau nieko 
nereiškia, kad čia yra du val- 
dimnkai, kurie beveic badu 
miršta. Stokis greičiau ir marš 
dirbti!

Pabudęs mužikas ’ išplėtė a- 
kis į du žiaurius ponus. Pirmo
ji mintis jam šovė į gaivą — 
sprukti, bet vaddinirikai jį stip
riai nugriebė už pažastų. Jis 
turėjo pasiduoti ,savo nelem- • 
čiai. Jis turėjo dnbti.

Visų pirma mistikas įkopė į 
medį ir priraškė vakBnta|ams 
kelis tuzinus geriausių vaisių. 
Sukirmijusius pasilaikė sau. 
Kai nusliuogė žemėn, prikasė 
jtems ir bulvių. Paštas susirado 
du medžio gabaliukus ir trin
damas vieną j kitą įžiebė ug
nį. Išrovęs kuokštą savo plau
kų, pasigamino kilpą ir sugavo 
laukinę vištelę. Maltoms gero
kai įsiliepsnojus, mužflcas pri
kepė valdininkams tiek' daug 
gardėsių, kad jie het susimąstė, 
ar nereikėtų ir tam tinginiui 
kokią nuografią numesti.

Patyrę, kiek mužikas jiems 
yra .parankus, valdininkai 
džiūgavo be krašto. Kad jie 
vos iš bado nemirė, išėjo jiems 
iš galvos. Jie galvojo dabar a- 
p4e ką kitą: “Kaip gera vis 
dėlto būti valdininku. Jam nie
kada negali nieko pikto nutik
ti.”

— Ar esate patenkinti, po
nai? — paklausė savo ruožtu 
mužikas.

— Taip, mes esame sužavėti 
tavo gamyba, — atsakė abu 
valdinmkaL

— Tai gal leisite man dabar 
pasisėti?

— Gerai gali eiti slipterėti, 
bet pirmą susuk mums gerą 
virvę.

Mužikas susirado kanapių, 
sumerkė jas į vandeni paskui 
sugraižė, pasigamino plaušo ir* 
vakare virvė jau buvo gatava. 
VadcBninkai ta virve mužiką 
pririšo prie medžio, kad jis ne
pabėgtų. Patys atsigulė mie
go.

Taip sBnko diena po dienos. 
Per tą laiką mužikas tiek jau 
įgudo gaminti valgį, kad jfe, 
rodo% atsirasdavo iš nieko jo 
paties dėkluose.. Valdininkai 
pasidarė apavaRs, riebūs, lai
mingi. Jie buvo patenkinti dar 

ir tuo, kad nieko nereikėjo mo
kėti, o pensija krovėsi St. Pe
terburge.

— Kaip manai ekscelencija? 
— paįdausė vienas valdininkas 
po gerų pusryčių^ V Ar Babe
lio bokštas tikru kada bu
vo? I

— Jokios abejonei, ekscelen

cija. Aš manąu, ratkbokštas 
tikrai būvą. Kata kitata išaiš
kinsi kad pasaulyje atsirado 
tiek daug įvairių kalbų?

— VatfinasL visuotinis tva
nas irgi buvo?

— žinoma. Juk kitaip nebū
tų galima paaiškinti taip ga
lėjo atsirasti prieštvaniniai gy
vūnai Pagaliau “Maskvos laik
raštis” rašo.„

Jiedu vėl Mrirado tą sugel- 
tųsį lafcrašti, atsMdo medžio 
unksmėje ir įniko skaityti 
nuo pradžios iki galo. Skaitė a 
pie puotas Maricvąją Tūloje, 
Penzoje, Riazahėje, ir nerijau- 
dtao, tad ten buvo patiekiami 
puikiausi valgiai

Negalima titrai pasakyti 
kaip ilgai tai visa trūko, kol 
abiem valdininkams tokia bui
tis ėmė atgrtoti. Jie prisiminda
vo kiekvienas savo virėją St 
Peterburge. Kai ta^t riapSo- 
mls ir ašarą mrvariftndavo.

— Aš labai norėčiau žinoti, 
taip dabar atrodo Podjačeska- 
ja gatvė, ekscelencija, — nusi
skundė vidnas valdininkas.

— Geriau to neminėti, eks
celencija. Aš beveflc jau mirštu 
iš ilgesio, — numykė antras.

— čia iš tikrųjų labai sma
gu. Negalima net laikyti ne- 
lemtim, kad mudu čia atsidū
rėm. Vis dėlto avinėlis traukia 
prie motinos papilvės. Be to, 
kokia nuoskauda, kad neturime 
uniformų.

— Tikra tiesa. Ketvirtos kla
sės uniforma ne iš kelmo spir
ta. Vieni tik auksiniai apvadai 
nevieną į pasiutimą veda.

Pasišnekėję jie nutarė spau
sti mužiką, tad jis rastų kokią 
priemonę parkakti į Pod’ečes* 
taja gatvę. Nuostabu, kad mu
žikas net žinojo, kur ji yra. Jo
je jis kartą gėręs alaus ir ra
gavęs midaus, bet kaip sako
ma: per barzdą varvėjo, . tie 
burnoj neturėjo. Valdininkai 
labai apsidžiaugė ir iškilmingai 
pareiškė:

— Mudu esame valdininkai 
iš Podjačeskaja gatvės.

— .O aš esu vienas iš tų, — 
gal prisimenate? — vienas iš 
tų Žmonių, kurie kabo ant pri-

(nukalta į 4 pi.)
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prato dabarties jaunimą, sie- tarinšų mokslų studentams. Per

Konsulatą, Laisvosios Lietuvos

donačorius: Dr. J. Kazicką -ir
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KNYGOS IR ŽURNALAI

vienas studentas. Tačiau vis* 
diskutavo, kaip galima suor—

V-

' Nėra žmogaus, kuriam dvasinėje negalioje Katalikų 
Bažnyčia nerastų paguodos žodžio. Taip daugybės religijų 
tik ji viena vykdo Kristaus valią—“Kam atleisite nuodė
mes, tam bus atleistos, kam sulaikysite, tam bus su’aiky-
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K. Valiūnas, P. Jurkus, Dr. J. Kazickas, Dr. VL Viliamas.
Nuotr. V. Maželio

ganizacijų ir studentijos atsto
vus .

Įteikimo aktą atidarė Fondo

J. Budri, V. Šidz&Mską, Prel.
J. Balkfiną. Pirmasis kalbėjo 
Dr. K. Valiūnas, sveikindamas 
laimėjusį stipendiją, kurią įtei-

ne&iitas mokslus, nes jie ma
žiausiai ūkia visuomeai-

TKr TTKT* TFjgį

k

r

K"

f
t
t

v

L?-,-

is G-

Fondo

lietimu pri

kuris ir įvyko š. m. kovo 7 d. 
Bafttfc Freedom House New 
Yorke_Įteimno aktan Fondo 

temti moksio Šitose sumaofe,;^  ̂ Gea. Liet.
Sąlygoje. Norėdami jiems pa
gelbėti, įkūrė šį “Neries“ 
Stipendijų Fondą, kuriam glo
boti ir tvarkyti pasikvietė A. 
Sknutį, Dr. VL Viliamą ir P. 
Jurkų.

Šių metų pradžioje buvo pa- 
įskelbta, kad “Neris“ skiria 
1000 doL stipendiją studijuo
jantiems .visuomeninius bei 
humanitarius mokslus. Fondas 
aiškiai atsiribojo nuo griež
tųjų praktiškųjų mokslų, nes 
jiems stipendijas skiria “Free 
Europe”. Be to, Amerikoje yra 
nemaža .pasiturinčių gydytojų, 
inžinierių, architektų, kurie 
tikrai galėtų suorganizuoti bent 
kelias stipendijas savo mokslo 
studentams. Fondas labiausiai

o jie taip pat bus 
reikalš^i atsikuriančiai Lietu
vai ir lietuvių bendruomenei 
išeivijoje. *

“Neries” Stipendijų Fodas 
gavo 32 prašymus.

Daugiausia prašančių stu
dentų buvo iš Amerikos, kiti 
iš Vokietijos, Argentinos, Ka
nados.

Kai susipažįsti su prašy
mais, tik tada pamatai mūsų 
jaunimą ir supranti, kaip jis at
kakliai veržiasi į mokslą ir ko
kias turi, sąlygas. Jie visi rei
kalingi pagalbos. Rodos, vi
siems duotum kuo geriausią 
stipendiją, — tegu mokosi. Bet 
stipendija šiuo kartu tebuvo tik 
viena.

Fondo globėjai, dalyvaujant 
ir vienam iš Fondo steigėjų 
Dr. J. Kazickui, net du kartus 
prašymus svarstė. Buvo suda
ryta tam tikra taškų sistema, 
buvo įvertinta ne tik prašan- 

-----čiųjų ekonominė būklė, bet ir 
pažangumas moksle bei visuo
meninis veiklumas ir prašan
čiųjų amžius. Ir šitaip persijo
jus prašymus, buvo kokie 7, 
kuriems tikrai reikėjo duoti 
stipendiją. Visi jie gerai moko
si, gražiai reiškiasi* visuomenė
je ir yra paramos reikalingi.

Po ilgesnių svarstymų vasa
rio 17 d. stipendija buvo pas
kirta

kaip toliausiai pagal savo am
žių nužengusiam moksle, vie
nam iš pirmųjų Bostono kole
gijos studentų, uoliam veikėjui 
jatmimo tarpe. Stipendija pas
kirta 1953-54 mokslo metams; 
ji bus išmokama kas mėnesį 
po 100 dol.

Muziko paslauga
Atkelta iš 3 p.

, pinigų (įe jau yra Fondo sąs
kaitom įnešti), kad galėtų kito
kiu būdu paremti studijuojan
čius. Greitu laiku Fondas

paskelbs du konkursus, 
vieną \dar šį pavasarį, kitą — 
rudenį. Konkursui bus paskir
tos temos, surištos su įvairiais 
Lietuvos klausimais. Reikės pa
rašyti nedidelį darbelį. Kon
kurse galės dalyvauti visi lie
tuviai studentai. Tai bus vėl

Dr. K. VMMnks (kairėje) itėflda “Neries” stipendiją (1000 doL) A. Sužie- 
dčtini (viduryje). Tsihm stovi Dr. J. Kazickas. Nuotr. A. Maželio

kė Dr. J. Kazickas, poliau kal
bėjo: Gen. Konsulas J. Budrys, 
V. Sidzikauskas, prel. J. Bal- 
kūnas, prof. V. K. Jonynas, Dr. 
VL Viliamas ,studentų vardu— 
R. Kezys. Visi jie pasidžiaugė 
donatorių gražiu žestu, kertu 
ragino visiems stoti į darbą ir 
kuo daugiau remti studijuojan
tį jaurimą.

Pačiam akto gale stipendija- 
tas A. Sužiedėlis padėkojo už 
stipendiją -ir pasižadėjo, kiek 
jėgos leis, dirbti mūsų tautos 
labui.

Po valandos trukusio akto

šiokia tokia parama, kartu ir 
paskatinimas- labiau domėtis 
lietuviškais reikalais.

Pats “Neries“ Fondas turi 
planų visokiais būdais plėsti 
fondo iždą, nes yra prašymai, 
yra padaryta ir atranka, tai
kia tik stipendijų. Sunkus šis 
elgetavimo darbas, bet jis toks 
būtinas, nes ir parama jauni
mui tokiaa būtina. Visi, ku
riems rūpi jaunimas ir jo atei
tis, tikrai -pamatys jaunimo Rū
pesčius, jo pastangas veržtis į 
mokslą ir jam padės.

P. Jurkus

Liet, kambarys Pittsburgho universitete
Lietuvių Kambario Pittsbur

gho universitete komitetas ne
ilgam laikotarpy surengė porą . 
pažymėtinų parengimų. Pir
masis tai buvo Čiurlionio an
samblio iš Ctevetando atsikvie- 
timas. Tasai parengimas davė 
$774.08 pelno, kuris bus pa
naudotas, kai bus galima iš čia 
pasiųsti į laisvos Lietuvos uni
versitetą studentą. Pittsburgho 
universitetas tuomet priims 
mainais Lietuvos studentą. Ko- 

• m it etas dėkingas čiurlionie-

r

rištų kopėčių ir dažo sienas. Aš 
esu vienas iš tų, kurie sukioja
si po stogą ir aplink kaminus, 
kaip muses. Šit kas aš esu,— 

-atsakė mt&kas.
Mužikas dabar ėmė sukti 

galvą, kaip čia padarius malo
numą tiems valdininkams, ku
rie buvo tokie geri jam, tingi
nio 'pančiui, ir jo triūso nenie
kino. Pagaliau jam pavyko pa
gamini laivą. Iš tikrųjų, tai 
nebuvo joks laivas, o Šis tas, 
kas galėjo pcrplūduruoti oke
aną ir prisiūti prie pat Podja- 
českaja gatvės.

— iTk žiūrėk, tu šunsnuki, 
mūsų nepaskandink, — grasi
no mužikui abu valdininkai, iš
vydę ,kaip plaustas supūsi ant 

- bangų ir murgdėsi vandeny.
— Prašau nehuogąstauti, 

mužikai prie plaustų pripratę 
— apramino juos tas tinginio 
pantis,

Iš gul’.x*s plunks-.j i s negami
no valdininkams dar minkštas 
sėdynes ii? pasileido per vande
nis.

Negalima apsakyti nei apra
šyti, kaip vsLTdlhl/.kai bulcštavo 
plaukdami, kaip jie sirgo jūros 
liga ir kaip jie keikė mužiką 
tinginį. Mužikas gi yrėsi ir val
dininkus perėjo sl’kerhis. Pa
galiau jų žvilgsniai išvydo mo
tinėlę Nevą. Greitai ji.? įsuko į 
puošnų Kateriuos kanala ir — 
tikras stebuklas!—plaustu at
sidūrė į pačią Pcd j ačesl'.a ją 
gatvę.

Valdininkai namie i'gėrė .ka
vos, užkando pyraga’člų, užsi
dėjo savo uniforams ir išsku
bėjo į pensijų biurą, klek jie 
ton rado susitc’ku <o p nigo, tai 
jau kitas regatas — apie jį 
nešnekama. Mužikas taip pat 
nebuvo pamirštas. Valdininkai 
pasiuntė jam stikliuką vodkos 
fl penkias kapeikas.

Ką gi? Mužikas irgi buvo

ruošdamasis iškeliauti. Vertė Ad. Lyda
i

čiams už programos išpildymą, 
o taip pat lietuviams biznie
riams bei patriotinėms lietuvių 
organizacijoms už didelę šio 
dalyko paramą. Antrasis pažy
mėtinas Lietuvių Kambario pa
rengimas tai pakvietimas iš 
Philadelphijos - su paskaita 
Pensylvanijos universiteto pro
fesoriaus A. Senno. Paskaita į- 
vyko vasario 27 d., dalyvau- . 
jant pilnai salėj ne tik lietu
vių, bet ir. svetimtaučių, ypač 
dideliam būriui kitų tautybių 
profesorių, šeštadienio vakare 
buvo suruošta prof. Sennui su 
žmona pagerbti vakarienė. Pa
žymėtina. kad profesoriaus 
žmona yra lietuvė ir abu jio 
gražiai kalba lietuvičkai. Prof. 
Sennas eilę metų profesoriavo 
Kauno universitete.

Lietuvos Dieprikiauscmyhės 
Gaminė_imas vasario 15 d. gra
žiai pavyko. Aukų Lietuvos 
vadavimo reikalams surinkta 
$700 .su viršum.

F. Rodžius su dukrele ir A. 
Janulevičius (Janson) su žmo
na, žinomi Pittsburgho biznie
riai, išvyko 6 savaitėms į Flo
ridą pasilsėti.

Data. J. Audriuficnytės pa
veikslą ir ilgą straipsnį apie ją 
įsidėjo laBcrtšth San Tel. J. 
Andriulionytė dirba Bell Tele- 
phone Co. medicinos depart. ir 
dainuoja Pittsburgho operoje. 
Ji yra susiprattisi lietuvaitė ir 
niekad neatsisako svaresniuo
se lietuvių parengimuose pa
dainuot.

Juozas Virbickas,
Lietuvių Kambario sekr.

A. Kuprevičiaus koncertas New Yorke
Pianistas Andrius Kuprevi

čius kovo 8 d. debiutavo New 
Yorke, Town Hali. Jis savo 
koncertais yra patraukęs nema
žą visuomenės dėmesį Vokieti
joje, Austrijoje, Šveicarijoje, 
P. Amerikoje, pasidaręs tarp
tautinio masto pianistu. Anų 
kraštų spauda vertino jį kaip 
intymios rafinuotos muzikos 
interpretatorių, aukštos tech
nikos virtuozą.

Jo debiutas New Yorke yra- 
nemažas laimėjimas, nes čia 
yra Amerikos muzikos ir me
no centras, kur pasirodo pasau
linės muzikos garsenybės'’ kur 
išlepusi publika, kur kritika 
stato aukštus reikalavimus. Tik 
aukštos kvalifikacijos meninin
kai teišdrįsta New Yorke pasi
rodyti. Ir tai he visiems parvyk- kritikas Noel Strauss. Jau pa 
srta atkreipti dėmesį ir susi
laukti vertinimų.

A. Kuprevičių pasikvietė 
Columbia Artišts. Manegement 
Ine. Tas liudija, kad amerikie
čiai jį vertina kaip menininką 
iri vertą pasirodyti New Yor
ke.

Savo koncertui jis pasirinko 
gana įvairią programą: Bacho 
siuitą G ma jor, Brahmso Intėr- 
mezzo A major, Op. 118, Bala
dė G minor, Ops. 118; Schuma- 
nno simfonijos “etiudai, Chopin 
Baladė A major, Noktumas F 
major, .Op. 15, Mozurka G mi
nor Op. 50, Trys etiudai, Aguir- 
re — Du “Tristes“ 
— Du preliudai ir Noktumas, 
Debussy — La puerda dėl vino, 
La terrase dės audiences du 
dair du . lune, La serenade in-

Anais laikais, kada Išganytojas stabo ištiktajam ..do 
vanojo kaltes, pasipiktinę žydai murmėjo: “Kas gali atleisti 
nuodėmes, jei ne Dievas”, šių dienų žmogus, praradęs ne 
tik kaitės, bet ir bausmės sąvoką, mažai-tegalvoja apie 
atleidimą. Kai praėjusiais krikščionybės amžiais net vieša 
atgaila buvo pažymėtas gyvenimas, šiandien ape viso 
vengiama kalbėti.

Išpažintis ir praktikuojančių katalikų tarpe laikoįna 
sunkia našta, kuriai vos vieną kartą metuose palenkiamu 
pečiai. Pamirštama, jog Visagalis nuolat stebi žmogafus 
elgesį ir jautriai reaguoja į bloguosius veiksmus.

Kas drįstų neigti, kad protingas tvarinys yra at^sako- 
mingas už savo darbus? VLos valstybės baudžia vagis, gal
važudžius $ kitu j įstatymų laužytojus. Nejaugi Dievas, 
kuris vienus savo potvarkius tiesiog įrašė mūsų širdin, ki
tus paskelbė Kristaus lūpomis, žmogaus elgesiui galėtų pa
silikti abejingas?

Ne visiems lengva permanyti, kad karai ir įvairios 
gamtos katastrofos Viešpaties planuose reiškia bausmę už 
nuodėmes. Nevisuomet ir paskiro žmogaus gyvenime mir
tis, liga, dideli medžiaginiai bei dvasiniai sukrėtimai ima
mi aukštesne prasme. Retas kuris juose įžiūri Dievo pirš-

, Čiurlionio

kad Kuprevičius bet kokiu at
veju vertas dėmesio; jis esąs 
vienas iš tų, kuris turi būti pa
stebėtas, kuris sugebėjo poetiš
kai įsijausti į interpretuojamus 
kūrinius, ypač į Chopin ir 
Schumann, kurio paletėje yra 
daug spalvų, subtilių tonų, jo 
technika pirmaklasė, jo skam
binimas padaro stiprų įspūdį.

Herald Tribūne pripažino, 
kad tai ne eilinis pianistas, ku- 

- rio tonas toks rafinuotas, ir 
toks retas šiose dienose. Kartu 
laikraštis pastebėjo, kad prog- 
gramoje nebuvo monumentali- 
nio dalyko, kur galėtų pasi
reikšti pianisto mostai ir ar
chitektūra.

Geriausią recenziją parašė 
The New York Times muzikos

centric, Toccata.
Čia reikia pasidžiaugti, kad 

pianistas įsivedė Čiurlionį, tuo 
jį pastatydamas šalia kitų mu
zikų.

Koncerte pianistas A. Kupre- 
- vičius pasirodė naujame talen
to Žibėjime. Kas prisimena jo 
koncertus, girdėtus dar Euro
poje, pastebėjo jo žymią pažan
ga. Jis kur kas geriau laikosi 
scenoje (jo kuklumas imponuo
jantis). Jo įsijautimas i kūrinį 
-praskleidė naujus žavinčius 
niuansus, jo technika dar la
biau ištobulėjo. — taip švarūs 
tonai lyg perlai biro, sutverda
mi į nuostabias melodijų oynes.

Dviejų valandų 
praskambėjo pakiliai. Publika, 
(jos galėjo būti kur kas dau
giau), sekė kiekvieną niuansą 
ir džiaugsmingai plojo, taip pa
baigai pianistas bisui paskam
bino nėt tris dalykus.

fts A. Kuprevičiaus rečitalis 
susilaukė dėmesio ir didžiojoje 
New -Yorko spaudoje. Mu' kos 
kritikai čia kieti, jie kartais net 
garsiems pianistams nesigaili 
aštrių žodžių, kartais mažai 
vertindami, teparašo tik kelias 
eilutės, kad buvo toks ir teks 
koncertas. £pic Kuprevičiaus 
rečitalį parašė The Ncw York 
Times, Herakt Tribūne ir Te- 
legram and Sun. Visi jie pažy
mėjo, kad A. Kuprevičius yra 
lietuvis jaunas pianistas, Kau
no konservatorijas auklėtinis. 
Tclegram and Sun pripažino.

čioje antraštėj pabrėžia, kad ; 
jis lietuvis, savo koncerte iš- : 
reiškęs įsijautimą ir spalvą. | 
Laikraštis pažymi, kad jis yra ; 
koncertavęs Europoje, P. Ame- -I: 
rikoje ir šiame rečitalyje paro- ! 
dė gražius pianisto sugebėji- j 
mus. Jo įsijautimas buvo efek- ■: 
tyviai poetiškas ir spalvingas, JJj 
jo skambinimas ir tonų gražu- | 
mas buvo visur vertas pagyri
mo, jo technika brilijantiška.

Šie vertinimai yra ne eilinis 
įvykis. Bene pirmą kartą taip 
palankiai ir taip plačiai (ypač 
New York Times) atsiliepė a- 
pie lietuvį menininką. Buvo 
čia ir solistų ir chorų koncertai, 
bet savo vertinimuose kritikai 
buvo šykštūs ir santūrūs. Tokio 
dėmesio, kurio susilaukė A. 
Kuprevičius, kartais neskiria
ma ir kur kas garsesniems ir 
čia įsitvirtinusiems muzikams. 
Tad reikia džiaugtis A. Kupre
vičiaus pasisekimu. Kartu tai 
yra ir mūsų kultūros laimėji
mas. A. D.

0 vis dėlto žmogus, papildęs nuodėmę, bent tam tikro
mis valandomis jaučiasi neramus. Dostojevskio romanų 
veikėjai nesutalpina savyje kaltės — ją stengiasi išsakyti. 
Jiems pasidaro lengviau, nors sąžinę vistiek drasko ne
rimas. Taip yra ir gyvenime.

Pavasarį lietus nuplauna nuo gėlių dulkes; rytmetį 
saulė įveikia naktį—bet kas nuplaus sąžinėje atsispaudu- 
sias kalčių dėmes, kas nugalės nuodėmingo žmogaus sie
loje susitvenkusią tamsą?

Kristus — pasaulio šviesa, Ije kurio žinios nenukrinta 
joks lietau^ lašas ir pro debesis neprasimuša joks spindu
lys, savo mokytiniams užtikrino: “Kam atleisit^ nuodė
mes ,tam bus atleistos, kam sulaikysite, tam bus sulaiky
tos.“ Čia ir iškyla asmeninės išpažinties reikalas^

Liuteris ir kiti tariamieji reformatoriai ją panaikino, 
bet ką tuo laimėjo ? Jie tapo klaidų aukomis. Pagal Liute
rį po Adomo kaltės žmogus esąs netekęs'net laisvos valios 
ir atsakomybės už savo veiksmus. Bet kas tuo gali tikėti ? 
Pats Liuteris juk liepia dangstytis Kristaus mopelnų 
skraiste.

Katalikų Bažnyčia,, vienintelė autentiška Viešpaties 
apreikštų tiesų aiškintoja, savo mokytojo žodžius: “Kam 
atleisite nuodėmes, tam bus atleistos“ supranta paraidžiui, 
kunigai Dievo vardu išriša kiekvieną ateinantį prašyti 
atleidimo. Bažnyčios švelni taktika duoda jėgos pakilti ir 
didžiausiam nusikaltėliui.

Užtat kritimas neviltin katalikui reiškia nusižengimą • 
prieš šventąją Dvasią. Atgaila gi bei išpažintis yra jo 
didžioji paguoda. - Tev. L. Andriekus, O.F.M.

Athol, Mass.
• Vasario 16-ji. šiais metais 

tebuvo pasitenkinta iškilmin
gomis šv. Mišiomis Lietuvos 
intencija vas. 1 5d. šv. Pran
ciškaus ba'žn. Mišias atlaikė ir 
dienai pritaikintą vaizdų pa
mokslą pasakė svečias kan. F. 
Kapočius.

• Auksinės vestuvės. Jokū- 
koncertas ba? Ir Paulina Baltrūnai vas.

1d. atšventė savo vedybų 50- 
ją sukaktį. Vestuvės įvyko 
1903 m. sausio 31 d. šv. Kazi
miero bažnyčioje Worcestcry. 
Sukakties proga iškilmingas 
šv. mišias, dalyvaujant gau
siam būriui žmonių, Atholo šv. 
Pranciškaus bažnyčioje sų ati
tinkamomis apeigomis atlaikė 
klcb. kun. P. Juraiitis, kitų 
dviejų kunigų asistuojamas. 
Draugai ir pažįstami pagerbė 
sukaktuvininkus jaukiu pobū
viu.

• Tremtiniai -jsikuria. Ne
gausios mūsų mieste tremtinių 
šeimos įsigyja namus nuosavy
bėn. Jau gyvena nuosavuose 
namuose Stembokų, Mickūnų, 
Vaitkevičių, Chlamauskų ir Si- 
manauskų šeimos.

Lietuvių Dienų kovo mėn. 
numeris jau pasiekė skaityto
jus ir platintojus. Gausiai iliu
struotas įdomiomis ir aktualio
mis nuotraukomis iš viso pa
saulio lietuvių gyvenimo. Rašo: 
Pr. Vainauskas, prof. S. Kolu
pailą, J. Gliaudą, Gražina Tu- 
lauskaitė, prof. A. Paplauskas- 
Ramūnas, V. Beliajus ir kit. J- 

. domus ir angliškasis skyrius.
Prisiimtus savo adresą, vienas 
numeris siunčiamas susipažini
mui nemokamai. Rašyti: “Lie
tuvių Dienos“, 9204 S. Broad- 
way, Los Angeles 3, CaHf. Me
tinė prenumeratai — $4.00.

Amerikos Lietuvių Vardynas 
jau pradėtas rinkti. Suredaguo
tos apie asmenis žinios jau siun
tinėjamos galutinam aprobavi
mui. šią knygą leidžia Lietuvių 
Dienų leidykla.

Ateitis — vasario mėn., kiek 
pasivėlavusi dėl techniškų kliū
čių, gausiai iliustruota, skelbia 
šiuos sraipsnius: Jonas Bore- 
vičius, S. J. — Asmenybes 
brendimo keliu; S. S. — Vasa
rio 16 ir jaunimas; Alfa Šu
linskas — Pelenų gyvybė; prof. 
Dr. J. Meškauskas — Ateiti 
nir.kas fermentas visuomenėje: 
Alė Nakaitė — Mokykla ir

gyrahimas; Ryškimės ir lai
mėkime; Stud. suvažiavimas 
New Yorke. Dailiosios litera
tūros skiltyse rašo; O. B. Aud
ronė, Daiva Nauragytė, VI. 
Būtėnas, Alb. Baranauskas, 
V. Karcčkaitė, A. Bendoriūtė, 
Valis Kanapėnas.

Jau Kčjo iš spaudos garsusis 
IGNO ŠEINIAUS

RAUDONASIS TVANAS 
Tai nelinksma knyga, ir vis dėl
to tai knyga, kuri turi būti 
skaitoma, nes ji tikrai pavaiz
duoja Lietuvos tragediją, rašė 
ape jos daniškąją laidą cianų 
laikraštis B<-rlingske Tidende.

,št knygą yra netik SVarbus 
šaltinis teisybei ir ypač sovietų 
taktikai pavergiant Baltijos 
valstybes pažinti, bei drauge Jo
bai jdomu jaudinantis ir piU:a . 
įtampo' pasiskaitymas, reko
mendavo švedų skaitytojams 
JIGsingsborgs i’nst*-n.

Bet Raudonasis tvanas 
didžiausios reikšmės mums,
ten aprašoma mūsų pačių t ra 
gėdija

Paskubėkit'- užsisakyti šiuo 
adresu:

STEPAS ZOB.AR.SXAS
ltw I^Hcan Street

r.'-s

Knyga turi 328 psl. Kaina $3.30

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

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti .>cną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
Skambinti tel HYacint 7-4677 •
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■ Urugvajuje daugelis atšalu
sių mūsų tautiečių jau grižo į 
savo tėvų tikėjkną, o kurie dar

dieniais kapucinų bažnyčioje iva-

Turime
ku susilaukti,'ypač kai pasasta- 
tysime Fatimos Marijos širdies 
bažnytėlę. Žmonių prielabku- 
nfts vis didėja, ir Dievo Moti
na, be abejo, vykdins savo pri
žadus. ’

k

Jau antri metai kaip veikia 
ir katalikiškojo radijo pusva
landis. Arkivyskupas manė, 
kad gausime dovanai, net 
skambino radijo vadovybei, bet 
negavome. Bėgiojome po žmo
nes, kad kas apsiimtu mokėti 
nors po pezą į mėnesį. Iš pra
džių buvo sunku, bet pamatę 
radijo naudingumą ir išgirdę 
lietuviškas dainas ir prakalbas, 
patys pamilo, ir šiandien radi
jas gyvuoja. Jau daugelis atsi
rado, kurie moka kas mėnesį 
net po 5 pezus, o kiti apmoka 
net visos savaitės išlaidas savo 
vardinių ar kitokiomis progo
mis.

Per tuos dvejus metus Mon- 
‘ tevideo mieste jau pravestos 

dvejos rekolekcijos ir dvejos 
misijos. Taip pat Argentinoje 
ir Brazilijoj aplankyta su mi
sijomis' 20 lietuviškų kolonijų.

Šeštadieniais turime vaikų 
pamokas, nuolat rengiame te- 
atrėlius (čia daug dirba p 
Stanevičienė), kino seansus, iš
vykas, turime' katalikiškojo

nizuotą chorą, kuris ir per ra

trumpą laiką nupirktas nema-

išsiteks bažnyčia, mokykla, 
kunigų ir' seserų namai ir dar 
jaunimui didelė žaidimų aikš
tė.

Žmonių entuziazmas 
bažnyčią pasistatyti, 
daugumas biednučiai.

didelis

Net jų 
vaikai, atsisakydami saldainių, 
jau įtaisė Marijos Fatimos sta
tulą, o kiti du vaikai sutaupė 
per metus net po 100 pezų, arba 
po. 36 dol. Gaila, kad tų uolių 
katalikų dar nedaug turime. 
Iš jų pačių reikalauti naujų 
aukų bažnyčiai, kada neseniai 
davė — neįmanoma. Be to, 
nuolatiniai streikai ir daugiau 
kaip pusę metų trankąs nedar
bas daugelį varo į bankrotą.

Ką daryti?
Buvo kreiptasi laiškais ir per 

spaudą į geros širdies katali
kus, kad paremtų šį darbą. 
Ačiū Dievui, jų atsirado nema
žas skaičius, bet ne toks dide
lis, kad užitektų pradėti baž-

Lietuviai Nonvood, Mass^ ligoninėj
Miesto ligoninė. Kaip Nor- 

woodo miestas sparčiai auga, 
taip ir miesto ligoninė palaips
niui plečiasi. Prieš 26 metus 
toji ligoninė teturėjo vos 118 
lovų ir 5 privačius kambarius, 
o dabar jau suteikia patarna
vimus net vienuolikos kaimy
ninių miestelių ligoniams. Di
dinant patalpas, praėjusiais 
metais pristatyta ir pagal nau- 

‘ jausią modernizaciją su įvai
riausiais 'patogumais buvo į- 
rengti du nauji skyriai su 50 
lovų. Vienok to nepakanka ir 

^ligoniams patalpinti ne visuo-. 
O mot galima gauti vietos, todėl 

šiais metais numatyta dar 
daugiau patalpas praplėsti.

Malonu pastebėti, kad toje 
ligoninėje puikiai lietuvių var
dą reprezentuoja ir maloniai 
patarnauja savo tautiečiams šie 
jaunosios kartos lietuviai: Dr. 
Alfredas W. Jansen-Janavi- 
čius, gailestingosios seserys E. 
Pazniokaitė ir J., Babiliūtė, 
pire rentgeno dirbanti M. Aviži- 
nytė ir administracijoj atsakin
gas pareigas einanti N. Aidu- 
konytė.

STaip pat džiugu, kad tie as
menys yra susipratę lietuviai- 
katalikai ir savo darbu bei au
komis prisideda prie vietos lie
tuvių parapijos išlaikymo.

Atiko., tėvynės laisvinimui 
Per Vasario 16 minėjimą, ku
ris buvo suruoštas ALRK Fe
deracijos 10 skyriaus parapijos 
salėje, minė'imo dalyviai su
aukojo 153 dol. $50 paaukojo 
vietos klebonas kun. F. Norbu- 
tas. $10—J. Kačcnauskas. Po

$5 — Kun. M. Vembrė, 
Venckus, D. Razulevičius, 
Jakštas ir P. Jaras. $3 — 
Navickas. Po $2— kun. 
Vainauskas, V. Kamantauskas, 
Liutkevičienė, Bacevičienė, K. 
Kašėta, V. Tumienė ir Širrienie- 
nė. Apie 45 asmens aukojo po 
$1.

aLrK Federacijos 10 sky
riaus valdyba taria nuoširdų 
lietuvišką ačiū vietos dvasiš
kiams už atlaikytas Vasario 16 
šventės proga pamaldas ir pa
talpas, prelegentui kun; A. 
Vainauskui iš Nashou, N. H. už 
turiningą prakalbą; dainos mė
gėjų meno rateliui iš Worceste- 
rio už atliktą meninę progra- 
mą, aukotojams ir visiems ki^ 
tiems, kurie bet kuo prisidėjo 
prie šio minėjimo. P. J.

P.

rugpiūčio 7d. pereitais metais 
išleido raštą “Exul Familia”, 
kuriąme aiškiai sako, kad visa
me pasaulyje iš imigrantų 
steigtus! tautiškos parapijos. 
Dėl to ir Urugvajuj bus grynai 
tautiška lietuvių parapija, lie
tuvių jėzuitų vadovaujama.

bažnyčiai Urugvajuje, prašoma 
siųsti arba mano vardu: Rev. 
J. Brtlhkas, S. J., 5541 So.
Paulina SL, Chicago 36, III., 
arba Rev. VI. Mikalauskas, S. 
J., Caigus 3711, Montevideo, 
Uruguay, S. A. Patogiausias 
siuntimas privačios knygelės ar 
banko čekiu.

Lawreneo korespondento laiškas
Mielasis redaktoriau! Su

streikavo mūsų koresponden
tai. Vienas sako nerašysiąs, 
kam Darbininkas išsikėlęs iš 
Bostono, kitas užsirūstinęs, 
kam redakcija iškraipanti jo 
mintis, trečias niekaip neran
dąs tam laiko. Taip ir prapuo
lė Lawrenco vardas ią Darbi
ninko puslapių, o, žinote, žmo
nės nori šį tą rasti laikraštyje 
ir iš savo kampelio. Didelių 
darbų mes neturime, bet nuo 
miego ginamės kiek tik mūsų 
negausios pajėgos leidžia, štai 
keletas dalykų, kurie šiais me
tais atkreipė kataliko lietuvio

• Šiuos, mūsų parapijos 50 
metų jttbUėjaus metus pradėjo
me jaunų jėgų pasirodymu. 
Sausio 11 d. N. P. Seserų rėmė
jų skyrius, vadov. E. Valiuko- 
nienės, suruošė vakarą, kurio 
programą atliko iš Putnam, 
Conn., atvykusios mergaitės. 
Jos graižai suvaidino “Rožių 
vainiką”, o dar puikiau pašoko 
tautinių šdkių. Jų Audėjėlės 
bežiūrint mūsų šokėjų net sei
lė varvėjo.

• Sausio 25 d. N. P. Seserų 
Gildos iniciatyva paminėta 
Arkivysk. J. Matulevičiaus mir
ties sukaktis.

• Taip pat sausio mėnesį pa- 
rapijos.Jubilėjaus Komitetas ir 
Lietuvos vyčių kuopa suruošė 
po “vist party”, o visos organi-

WORCESTERY ĮVYKSTA SEIMAS
Jėzaus Nukryžiuotojo Seserų 

Rėmėjų
Nauj. Anglijos skyrių sep

tintas metinis seimas įvyks ko
vo 15 d. Worcester, Mass.. 
Aušros Vartų parapijoje. Da
lyvaus atstovai iš Cambridge, 
Brccktpn, Nonvood, So. Bos
ton, Lawrence, Lowell, Brigh- 
ton, Haverhill ir iš paties Wor- 
ceesterio. Seimas prasidės 11 
vai. iškilmingomis šv. minio
mis, kurias atlaikys klcb. kur.. 
K. Vasyš. Posėdžiai prasidės 
1 vai. p.p. parapijos salėje. 
Kalbės J. E Worcesterio vysk. 
J. J. Wright, prel. P. Juras, 
kleb. kun. K. Vasys, motiniš-

MtOOKLYNE GDtt YPATINGI „DVYNUKAI, kuriu pasitaikė tik 
vieaaa B mfljoB*. Metisą Mrs. Eug. ptupperstein džiaugiasi savožarijos atliko savo mėnesinius 

susirinkimus.
rado be kle

bono. Mūsų mylimas prel. P. M. 
Juras po sunkios operacijos bu
vo išvykęs porai savaičių į šil
tesnes vietas pasilsėti, sveika
tos pataisyti. Užtat grįžo pasi
taisęs, sustiprėjęs, lyg kokia 10 
metų pajaunėjęs, ir vėl savo į- 
prastu judrumu įniko į darbus, 
kurių besirengiant parapijos 
jubilėjaus šventei netrūksta.

• Vasario 8-tą ALRK Fede
racijos skyriaus susirinkime 
priimtas visų parapijos ribose <. ^bendromis pamaldo- 
veikiančių organizacijų veiklos 
pianas 1953 m. Visų metų or
ganizacijų veikimas—šv. Pran
ciškaus par. bendruomenės ju- 
bilėjaus atžymėjimas.

• Vasario 15-tą atšventėme 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 35 metų sukaktį. K. 
Mockus iš So. Bostono įtiki- 
naničai papasakojo apie Lietu
vos atsikėlimo galimumus ir a- 
pie tai, kaip mes tai valandai 
turime ruoštis. Kongresmanas 
T. J. Lane ir miesto majoras 
Buckley savo kalbose parodė 
teisingo supratimo mūsų sieki
mams ir išreiškė vilčių, jog tik
rai ateis mūsų laukimo išsipil
dymas. Programos paįvairini
mui suvaidinta komedijėlė 
“Nesipriešink”. Nepaprastai 
blogas oras daug ką sulaikė 
namie, tačiau ir nedidelis susi
rinkusiųjų būrelis Tėvynės va
davimo reikalams sudėjo $100.

• Vasario 14-ta Motirrų Ar- 
kibrolija buvo surengusi vaka
rienę su šokiais, o 22-rą J. N. 
Seserų rėmėjos arbatėlę.

• L. Vyčiai pasirūpino, kad 
būtų pagerbtas jų globėjas §v. 
Kazimieras. Kovo 1 d. kun. 
Kantautas skaitė paskaitą apie 
pasiaukojimo reikšmę Vyčių 
gyvenime šv. Kazimiero pavyz-

Į IŠ VISUR Į

Philfldelphijoj pagerbė šv. Kazimierą
mas buvo surengtas visų drau
gijų bendromis jėgomis. Vyčiai 
sutvarkė salę, parengė pusry
čius, giedojo šv. Kazimiero gar
bei giesmę ir. pasakė eilėraštį. 
Skautės parengė vaizdelį. B. 
Raugas gyvai -įsijautė į šv. Ka
zimiero gyvenimą ir tai pertei
kė visiems susirinkusiems. 
Apskritai minėjimą reikia lai
kyti gerai pavykusiu. Tik vis 
dar laukiama didesnio atjauti
mo ir pritarimo iš plačios vi
suomenės. Nesimatė labai daug 
jaunimo ir suaugusiųjų.

radijo, valandėlė gražiai pami
nėjo šv. Kazimiero šventę. Jos 
vedėjas K. Ostrauskas gyvai ir 
jautriai pavaizdavo šventojo 
gyvenimą ir gražiai sujungė su 
atitinkama muzika. Jaunimo 

. organizacijos — vyčiai, skau
tai ir ateitininkai pagerbė savo

mis Kazimiera bažnyčioje.
Šv. Valanda buvo skirta už 
kenčiančius lietuvius ir^Lietu- 
vą. Pamaldos buvo paįvairin
tos lietuviškomis giesmėmis. 
Pusryčių metu kalbėjo prel. I. 
Valančiūnas ir k. Salėj minėji-

deracijos valdytoon išrinkta: 
pirm. — A. J. Vasiliauskas 
(vyrų sekcijos pirm.), I vice- 
pinh. M. Phillips (moterų sek
ei jos pirm.), H vice-pirm. — 
A. Lešinskas (vyrų sekc. vice- 
pirm.), I sekr. —J. Valiuko- 
nis (vyr. sekc. sekr.)., II sekr. 
J. Lisauckienė (mot. sekc. 
sekr.), finansų sekr. — E. Va- 
liukonienė (mot sekc. ižd.), 
iždo globėja — L. švenčionienė, 
valdybos nariais — V. Jaskal

*.(mbt. sekc. vicepirm.) ir P. 
Kranch (vyrų sekc. ižd.)

Taip pat pakviesti Atskirų 
katalikiškosios akcijos bran
duolių pirmininkai. Apie tai,
kaip vystysis viso to aparato vaj. p.p.( Lietuvių Laisvės sa- 
praktiškas veikimas, pakalbę- . įėję, 296 So. Second St., Eli
sone vėliau. zabeth, N. J. Bus rodomas bro-

Jūsų A. J. Vasaris ]įų Motuzų naujai sudarytos 
' • . spalvotos f ii mos iš įvairių Lie-

Red. prierašas: Ačiū p. A. tpvos sričių įr švenčių, atlaidų, 
J. .Vasariui už neužsirūstmimą turgų, prekymečių, laukų dar- 
ir nutrauktą nuo savęs laiko ' bų ir t.t. vaizdai.

Kviečiame dalyvauti is visų 
New Jersey apylinkių, seniau 
ir naujai atvažiavusius.

Rengėjai

nin - Kaniušis išrinktas' .Balfo 
vienu jo direktorių. Jis nese
niai dalyvavo Centro posėdyje. 
Kovo 7 d. kalbėjo Balfo reika
lu per radiją. Jis visus ragino 
dirbti kenčiantiems pagelbėti. 
Ypatingai ragino stoti Balfo 
nariais ir dirbti rengiamam 
Labdarybės Vakarui, kurs bus 
balandžio 26 d.

ELIZABETH, N. J.
f

Lietuvos Filmas
Daugelis iš įvairių New Jer

sey vietų nuolatos teiraujas, 
' kada ir kur bus rodomos Lie

tuvos filnjos. Toji proga suda
ryta sekmadienį, kovo 22 d. 4

• Donatas Oštarka, 12 mėtų 
lietuvis berniukas, turi didelius 
smuikininko gabumus ir da&iai 
pagroja lietuvių koncertuose. 
Jis priklauso neturtingai 7 as- 
merrų^seimai. Vokietijoje liko 
dėl brolio džiovėte. Kas galėtų 
tam berniukui padėti mokytis 
toliau muzikos, tesikreipia ad
resu : D. Ošhirka, Vorvverk Str., 
39-1. New Uim, Germany.

• Hartford, Conn. LDS 6-ta 
kuopa turės susirinkimą kovo 
15 <1 1 vai. p.p. parapijos mo
kykloje. Visi prašomi ateiti at
silyginti už “Darbininką.”

Kuopos susirinkimo vasario 
mėnesi nebuvo, visiems ruo
šiantis Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį minėti.

• Los Angeles Balfo skyrius 
rengia kovo 22 d. par. salėje 
koncertą,. Programą atliks: sol. 
F. Korsak, muz. J. Strolia su 
savo sūnumi Herkulu, St. Šim
kaus vardo choras ir liet, tau
tinių šokių grupė.

• K. Čibiras-Verax, Lietu
vos pasiuntinybės spaudos at- 
tache Urugvajuje, taiso savo 
naujos knygos — “Genocido 
imperijos” (EI imperio dėl 
genocidion) korektūras. Taip 
pat jis bendradarbiauja Liet. 
Enciklopedijoje, ruošdamas 
straipsnių iš lietuvių gyvenimo 
P. Amerikoje.

• Benį. Brazdžionis Liet. 
Enciklopedijoje redaguos pa
saulinės literatūros skyrių.

• Elizabeth, N. J. Povilas 
Kirvelavičius, parapijos tras- 
tistas, daug dirbęs jos gerui, 
mirė vas. 24. Vincas Bernato
nis, buvęs zakristijonas ir ko- 
lekotrius, mirė kovo 7 d. Mar
garita Jasiunskienė mirė vasa-

tuvos Nepriklausomybės su
kakties minėjimą vasario 22 d. 
surengė Olandijos lietuvių LB, 
kuriai pirmininkauja A. Gal- 
kus.

ABRAMS DRESS SHOP 
228 Broadwayt Brooklyn, N. Y„ 

telef. EV 8-6656 
Priešvelykinis išpardavirr*- 

Paltai, eilutės, "t6pers”. Dydžiai 
9-15, 10-20, 36-48 geriausiu' 
400% vilnos medžiagų ir “pood
is" didmenu prekybos kainomis. 

' Suknelės, šilkas ir medvilnė 
naujausio stiliaus pigia kaina, 
laisvas pakeitimas.

Ateikit pas Abrams su šiuo 
skelbimu ir gausit 10% nuolai
dos. Mes kalbame lietuviškai.

Tel. EV 8-0«60

“Pirmiausia užeik pa* Adomą” 
Būsi greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE REIKALAIS 

Adarp Realty Čo.
1140 EAST.JERSEY ST. 

EUZ., N. J.
Adam Stankūnas EL» 4-1570

valandėlę. Prašome ir toliau 
rašyti ir nesirūstinti, jei koks 
žodis ar sakinys bus nukirp
tas. Kartais korespondencijų 
laikrašty būna mažiau, o kari 
tais taip gausu. kad tenka 
“karpyti.” Kaikas dėlto ir rūs
tinąs! ir sako, kad jo mintis 
redakcija iškreipia. Taip nėra. 
Rankraščius ilgesnį laiką sau
gome. O juose užsirūstinusieji 
yra pridėję pastabas: “dėkite 
visą ir. netaisę, arba visai ne
dėkite.” Redakcija tokios prie
vartos negali priimti. Ačiū, kad 
jūsų rašte to nėra.

kojo namo Brocktone kapelio
nas kun. ^J. švagždys, adv. A. 
J. Miierisxiš Shrewsbury ir 
Worcestėrto skyriaus pirm. B. 
Milerienė. Pagrindinę kalbą pa
sakys motina Anmmciata iš 
motiniškojo namo Brocktone, 
Mass. Suvažiavimo šūkis: 
“Nauja koplyčia ir daugiau se-
neliams poilsio”. * minčių iš šventojo gyvenimo.

• Kovo 8 d. ryšium sti Bos
tono arivyskupijoje įsikūrusio- 

. mis vyrų ir moterų katalikiš
kosios akcijos sąjungomis per
tvarkyta ALRK Federacijos 
vietinio skyriaus valdyba. Pa
didintas jos narių skaičiis ir 
pasiskirstyta į vyrų ir moterų 
sekcijas, kurios atitinka die
cezinių katalikiškosios akcijos 
tyrų ir moterų sąjungų'para
pijines valdybas. Naujojon Fe-

Seimo pabaigai bus suvai- ’ 
dinta 6 vai. vak. trijų veiksmų 
drama “Paskutine Rymo vesta
lė.” Vaidina parapijos mergai
tės sodaiietės. Vaidinime gali 
dalyvauti ir pašalinė publika. 
Labai, prašome visus atsilan
kyti.

“ATEITIES” žurnalas s. m. balandžio 5 d., 
ŠV. JURGIO DR-JOS SALEJE

180 NEW YORK AVĖ, NEHAKK. N. J
RUOSIA

LITERATŪROS - MENO - MUZIKOS - ŠOKIŲ

PROGRAMOJE dalyvauja:
J. AISTIS,

J. AUG^AITYTE,
K. GRIGAITYTE-GRAUDUfilENE,

J. RAJAUSKAITE-SUglENe,
A. VAIČIULAITIS,

L. ŽITKEVIČIUS
Pradžia 6 vau vam. UJIMAS L25DOL.

PROVIDENCE, R. I
Mirė MarijoAa žatabauskienė 

vasario 22 d. Paliko vyrą Sta
nislovą, sūnų, dukterį ir pen- 
kius anūkus. Palaidota iš šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčios, .dalyvaujant gimi
nėm ir daug pažįstamų. Mišias 
atlaikė ir ant kapinių pašventi
no duobę kleb. kuą. J. Vaite
kūnas.

čia dirbama daugiausia au
dyklose. Lietuviai yra patyrę 
tame amate ir uždirba gerus 
pinigus, nors tai sunkus dar
bas.

Prie bažiyčios skelbime su
rašyti diecezijos katalikiškų 
laikraščių vardai, taip jų yra 
ir lietuviškas laikraštis* “Dar
bininkas”.. Tuo būdu labąi 
daug prisidedama prie katali
kiškos spaudąs platinimo. Tai 
nuopelnas kleb. kun. J. Vaite
kūno, kuris parapijoje pastatė 
gražią bažnyčią, mokyklą ir ki
tus trobesius gražiai aptvarkė. 
Parapijiečiai tuo labai džiau-

Svečias B. J.

TeL EV S-CI38

M. ari Z. AUTO COLUSSIOH WORXS
Lietuvių specatištų collision ir auto taisymo d-vė 

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED 
COMPLETE AUTO PAINTING DUCO REFINISHING

' AlBekami vM falBrioa, dažymo ir mech. tahvyme darbai.
Tepimas ir palirai maa.—Darbas atitekamas pipkS^r a«tiniircai. ".j

J.MALDUriS Z ŽALIAUSKAS
15MM1 Myrtir Avė. . . Brooklyn, N. Y.

" Tarpe Gatės Avė. ir, Linden St.

Tel. EVergreen 6-5181
KARLEHMER-

GerredriįUes įvažos mėMH 
ir Hti maisto produ 

«»-M Myrtie Avė.
fytmialF. N. Y.

- PORK STORES 
pankštiena, dešros, kumpiai 

iktol šiose kraotavėee:
1S5-Ž4 Hrraee HshNmk Blvd 

FmJT Mf FhNMnir

•a*M F«rest Avntne
RMtrevreeA N. Y.• •

71S-17 Aunalea AreMr
N. Y.

17C R«ckaw«y Amt«*>
1M-5V *«owvclt Avrnur 

FloHMnir. N. Y.

Avrmte
W.nA.iJr, N. Y.

w ... MAIN
6202-10 MYRTLE AVK

VaNry Stream, N. Y. 
4SM WMte PtalM RmnI

Bronv, N. Y. 
W«4t IUmI

WMte PlatoK. N. Y.
STORE

. GLEN DALK 27, N. Y.
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Chicago, III.

laiautjr svečiui misijų vedėjui
delyje arba imi ant vyšnios §aJ

pai vadovauja M. Cicėmenė.

žiema KaMfar^|oje

į -Lietuvoje, būdavot, prisilesi 
sočiai kviečių, partempi dar

Kaina vienam asmeniui *1.50. 
Rengėjos maloniai prato lietu-

rinktas R. Babickas, vicepir. 
A. Bakaitis, sekr. J. Širmulylė, 
vakL nariais — R. Gaška ir K. 
Mikėnas.

OllBĮMtNKAI

OKOKo!
DIEVE, LAIMINK MŪSŲ TĖVYNĘ

yžčioja h* dainuoja: “Žvirbli, 
žvirbli... O ko ko?" Patiko, kad 
apie mane dainuoja. Ypač -pa
tiko, kad būdavau sotus.

Dabar dainos ten niekas ne
begieda. Pastogės tokios nušiu
rusios, kad nėra lizdo kur suk
ti, nei vyšnios šakos nebeliko 
pasisupti. Sodybas kolchozais 
pavertė, medžius iškirto. O kai 
mane dar apkaitino, kad vagiu 
iš lauko liaudies turtą ir pas
kyrė už akių septynerius me
tus, nebeliko Lietuvoje gyveni
mo ir atskridau laisvės ieškoti 
į Ameriką. Čia gi matau —sė
di sadiūnuose prie stalų įsikibę 
į stikliuką ir traukia senuosius 
garsus: “žvirbli, žvirbli! O ko 
k<>? Ką tau skauda? Galve-

Atspėjo. Ilgai man galvą 
skaudėjo, kaip rasiu dideliam 
mieste kviečių, vyšnių ir slie
kų. Reikėjo į vietinę žvirblių 
uniją įstoti. Bet kad jos pirmi
ninkas komunistas, tai ryžausi 
pąkeisti profesiją. Nei grūdų 

“nei sliekų nerihksiu, o pasida
rysiu laisvos profesijos darbi
ninku. Juk esu a-aštingas. Brė
žiu snapu ir nagu, per draugus 
ir per priešus, pasirašau pas 
notarą, pas realesteit įninką; 
pasirašau dar be akinių ir sa
vo vietoje: tik kas veda antrą 
žmoną, vieną pametęs, tam ne- 
sirašau.

Kartą skaitau laikraščiuose: 
viso pasaulio žurnalistai vieny
kitės į lietuviu sąjungą. Sakau, 
ar aš ne patriotas, ar ne raš
tingas. būsiu ir aš žurnalistas. 
Padaviau prašymą žurnalistų 
sąjungai, bet manęs nepriėmė! 
Matyt, neišskaitė mano žvirb
liško rašto. Tada nuplasnojau j 
“Darbininką”.

— Bėda užklupo, — sakau 
redaktoriui, smilkstančiam dū
muose, — turiu tiek nuotykių, 
tiek daug minčių, krūtinė kun
kuliuoja gyvu rašalu ir prisi
minimais, noriu rašyti, rašyti. 
Gana man tik čirkšti. Duonos 1 

"iš to nevalgysi.
— Prisiminimai! — susirau

kė redaktorių redaktorius, ma
tyt, prisimindamas negerus 
prisiminimus. — Kad taip man 
žinių... Ar greitas esi?

— Dėl greitumo vieni juokai- 
—atčirškėjau.—Galiu tuoj pat 
nušauti kur tik nori — į Ita
liją, į Vokietiją. Ten dabar ne 
tie laikai, kad grūdo palangėje 
nebuvo, o dypukai mus žvirb
lius gaudė ir nučiulptus kaulus 
spiaudė. Tai buvo čėsaL bloges- 

' ni žvirbliams nei katinų veseli- 
ja.

hitaris”, “Tantum ergo”, “Gar
binkime šv. sakramentą", “Ma
rija, Marija." Parapijos choras 
pagiedojo Pr. Ambražo Lai
mu*, Dieve, žomniją, kun. J.
Cižausko Meilytam tavęs, 
Viešpatie (su soliste N. Aukš- 
tuoiięne), J. Strolios Parveski, 
Viešpatie (su solistu J. Kazė- 
nuT.^^unbrazo Vien* tik 
maldauju ir J. Dambrausko 
Maldą už Tėvynę. Solo giedojo 
V. Bakūnas C. Sasnausko Sku
bėk prie.kryžiaus, Aid. Stem- 
pužienė Br. Budriūno Per vie
ną tamsumą keliauju, J. Kriš- 
tolaitytė—Daugėlienė Pr. Am- 
brazo Giesmę į šv. Kazimierą 
ir J. Naujelio Kad širdį tau 
skausmas, V. Jurgelis J. Nau
jelio šventa Marija, N. Aukš- 
tuolienė A. Stradellos Viešpa
tie mano. Parapijos chorui di
rigavo ir solistams vargonais 
palydėjo muz. Pr. Ambrazas. 
Šv. valandai vadovavo, šv. Ka
zimiero litaniją atkalbėjo, ir 
pasiaukojimo maldas švč. Jė
zaus širlžiai bei nekalčiausiai 
Marijos širdžiai paskaitė kun. 
dr. K. Širvaitis. Gilios minties 
pamokslą apie kančios prasmę 
pasakė svečias kunigas Alb. 
Spurgis.’- žmonių buvo pilna 
bažnyčia. Kai pabaigoje iš krū
tinių savaime išsiveržė Tautos 
Himno Lietuva, Tėvyne mūsų 
šauksmas, visi pajuto, kad e- 
same vienos motinos Tėvynės 
vaikai. Eįpve, laimink mūsų 
Tėvynę!

čiaus mokyklos tėvų komitetas 
balandžio 25 d. lietuvių salėje 
rengia balių su loterija mokyk
lai paremti. Bilietai po $1 pra
dedami platinti kovo 15 d. — 
jų galima gauti pas mokyklos 
mokinius, jų tėvus, platinto-. 
jus. Yra vertingų premijų. 
Pirkdami bilietus, stiprinsime 
lietuviško švietimo šaknis, tad 
būkime uolūs patys ir paragin
kime kitus!

Liet. Bendruomenės ekono
minio skyriaus susirinkimas 
šaukiamas kovo 22 d. 11:30 v. 
lietuvių salėj. Darbų tvarkoj* 
pasisakymai dėl veiklos, Lietu
vių Namų komisijos praneši
mas ir skyriaus organų rinki
mai.

Tėvas J. Ridikas, SJ., lanky
damasis Clevelande, kovo 4, 5 
ir 6 lietuvių salėj ir Norwoodo 
bibliotekos patalpose religinė
mis temomis kalbėjo ateitinin
kams ir lituanistinės mokyklos 
mokiniams. '
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• LJetavaičią tremtinių ra
telis “Rita”, įsisteigęs Maria 
aukštesniojoj mokykloj, savo 
tikslu statosi lietuviškų religi
nių papročių ir lietuvių kalbos 
išlaikymą. Narės dalyvauja 
lietuviškoj veikloj ir už mo
kyklos sienų. W

• University ų(_Il|i6ois, kur 
studijuoja apie 70 lietuvių stu
dentų,- yra įsikūrusi jų draugi
ja .“Litųanica”. Pertenkant

DABAR! NAUJOS 
tarties AMEBPOL TABLETS 

itiwnwmi nuramiati •

— Taip mane ir 
“kolumnistus” 
prisiminimus ir atsiminimus, 
kas su kuo imas, kokis gaunas 
veikimas. Jei gerai rašysi, dė
siu ir primokėsiu.

Taip ir įstojau į šio laikraš
čio kolegiją, pavadindamas 
žvirbliškai savo dalį : O ko ko? 
Nesumaišykite tai su rokoko, 
su ta durna Įnada. kai žmonės 
trilinkai apsirengdavo. Dabar 
modernizmas, ir aš modernis
tas : plunksnas mėtau, kad dai
lesnis būčiau
_ Nebūt; kartais mano žodžio, 
žinokite, kokia pelėdą bus už
mynus koją, o gal kokia skersą 
čierką būsiu paėmęs, besėsėda- 
mas spaudos suskridime. Taip 
pat pasiimsiu ir atostogų: žie
mą skrisiu j Floridą, o vasarą 
į vėsius Maino vandenius, o- 
šeštadieniais — į Good Time, 
N. Y.; L. I. O jei visai nutilsiu, 
žinokite, buvau susidūręs su 
niekadėju katinu.

Tada rašykite nekrologą.

priėmė j 
Sako, rašyk

ramą atliks šokėjai štepelytė 
ir Liepinas.

Chicagos ateitininkų kvie
čiami Clevelando ateitininkai ir 
skautai gegdžės 3 d. Chicago-’e 
vaidins K. Binkio “Atžalyną”. 
Režisuoja akt. P. Maželiu

Dienraštis The Clevaland 
Press vasario 25 d. numery į- 
dėjo New York Central Sys
tem geležinkely dirbančių Alf. 
Teljįpėno, A. Tamulionio, St. 
Granto, S. Laniausko ir K. 
Tallat-Kelpšos atvaizdus, pa
minėdamas jų dirbtus darbus 
Lietuvoje ir nurodydamas, kad 
jie savo tėvynę turėjo palikti 
gelbėdamiesi nuo komunistinės 
tironijos. Laikraštis pastebi, 
kad jiems su šeimomis nebuvo 
lengva palikti savo namus, pi
nigus, profesinę padėtį ir iš
vykti į naują kraštą, bet jie 
pasirinko laisvę. Laikraštis čia 
atliko didelį propagandinį dar
bą. !

Tas pats dienraštis The 
Cleveland Press vasario 24. d. 
nr. aprašo, kaip savo smuklėj 
(tavernoj) 5809 Euclid Avė., 
naktį apie 2:30 vai. piktadario 
buvo sunkiai šūviu sužeistas 
St. Stepsis (Stepšys). Ligonis 
buvo nuvežtas į ligoninę, o 
piktadarys, nieko nespėjęs pa
imti, pabėga A. V.

ŽINIOS Iš ROCHESTER, N. Y
e

Petras ir Emilija Norkeliū- 
nai atšventė 35 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktuves kovo 1 
d. Ta proga P. Norkeliūno se
suo O. Avižienė ir jo švogeris 
J. Avižienius, savo viešbučio 
restorano patalpose (Dollard 
Iln., Hamlin, N. Y.) surengė 
vaišes, kurių vedėju buvo kun. 
kleb. J. Bakšys. Vaišių metu 
pasakyta daug gražių sveikipi- 
mų ir linkėjimų. Ypač jautriai 
sveikino savo parapijiečius 
Norkeliūnus kleb. kun. J. Bak
šys, J. Morkūnas, sukaktuvi
ninko brolis D. Norkeliūnas, 
kuris buvo atvykęs iš Montre- 
al, Kanados su visa savo šei- 
ma. kun.-D. Mockevičius, dr. 
VI. Lelevicius, A. Sabaliauskas, 
H. Žemelis, R. Sherelis ir kt.

- Visi giliai įvertino P. Norkeliū
no ilgametį pasišventimą lietu
vybės darbui. P. Norkeliūnas 
ALT skyriui vadovauja nuo pat 
jo įsteigimos o pernai, kai visi 
atsikalbinėjo perimti ALT sky
riaus pirmininko pareigas, jis 
drąsiai pareiškė, jog šiose pa
reigose pasiliks, kol Lietuva 
bus išlaisvinta/Taip <pat jis yra 
veiklus ir kitose liet, organiza
cijose. Jo gyvenimo palydovė 
Em. Norkeliūnienė - Kiškiūtė 
taip pat yra veikli ir sumam 
organiaztorė moterų organiza
cijose. Pabaigai, vaišės gražiai 
paįvairino sol. VI. Sabaliaus
kienė, padainuodama kelias 
liet daineles.

M. Stučka, pirmasis Roches- 
terio lietuvių parapijos organi- 
zate0cs ir seniausias šios ben
druomenes narys kovo 3 d. pa
laidotai frechester, N. Y., kat. 
kapuose. Rochestery išgyveno 
suvirs 60 metų. Nors a. a. M. 
Stučka buvo vedęs lenkę, bet 
lietuvybei paliko jštikhnas per 
visą savo amžių. Mirė sulau
kęs 82 metų.

Rochestery vis dar yra bū
relis suklaidintų lietuvių. 
“Laisvė” rašo, jog laidotuvių 
proga,* mirusios Ivonaitienės 
vardų “Laisvės” fondui šios 
moterėlės sumetė 30 dolerių: 
V. Bulienė, A. Švedienė, D. 
Valtienė, S. Vaivadienė, B. 
Dumand, O. Gricienė, O/Ma
linauskienė, G. Perikienė, H. 
Mateikienė, A. Usevičiene, E. 
Shopienė, K. Žemaitienę, M. 
Savage, V. Grerbienė, O. Bal- 
zariene, J. Kontenienė, D. Jo- 
kubonienė, D. Duobi en ė, D, 
Naujaiienė, O. Bachulienė, F. 
Mockienė, O. Galinat, E Cereč- 
kienė, A. Gužauskienė, G. La- 
beikienė, R. Barauskas, F. 
Barauskas, F. Manelis, L. Be* 
kis.

• Įsisteigė Lietuvių Jūrinin
kų Sąjungos skyrius, kurio val
dybą sudaro S. Dagys, ’B. 
Krikštopaitis ir L Kublickas. 
E. Paulauskas galiotas palai
kyti ryšį su jūrų skautais.

Pirmą kartą Jūs galite džiaug
tis, jausdami palengvAjima nau
ju išskirtiniu tablečių AMER- 
POL dėka. Šios nuostabios nau
jos žalios tabletės turi naujau
sių skausmus raminančių dalfu. 
tarp kurių ir vitaminu BĮ ir C. 
Jos ramina skausmus paraudu
sių bei sutinusių sąnarių ir 
skaudžiu, sustirusių raumenų 
beveik akimirksniu. Toliai, neat
sižvelgiant, kiek ilgai Jūs .ken
tėt, kreipkitės pas savo vaisti
ninką AMEKPOL šiandien arba 
pasiųskite paštu $4.00 už 100 
tablečių (iškaitant persiuntimą 
ir įteikimą) arba $15.00 atsargos 
kiekiui iš 500 tablečių. Kreipki
tės: Amerpoi Dept. 601. 2806 W. 
Augusta Blvd., Chicago 22, III.

TelephąMi DEABBORN 24)819 
TO PLACE HELP WANTED ADS.

Ask For Ad Taker

. Help Wanted Malė

ILLINOIS CENTRAL R. R
NEEDS 15« SWIT(SMEN 

TO PUT 5 DAY WORK WEEK IN EFFECT 
STAKT $15.71 PER DAY

■ Experienced or will tralo men. A 
Chęck these “Joi> Benef 

• VACATIONS * FEDERAL PENSI0.N PLAN 
AND UN'EMPLOYMENT COVERAGE « HOSPj 

INSURANCE * OTHER EMPDOYE
Work South and Southvvest Side of City Mušt have 20-20 visiont 

wlthouth Glatm Appty
EMPLOYMENT OFFICE

ROOM 1*1 1MEAST ROOSEVELT RD.
(MICHIGAN AVĖ. AT R006SVKLT RD.)

benefits
<ESS
:OUP

DR AFTSWO MEN 
to handle detail and typing in Production planing 

department 

SOLDERERS
girls with experience in light soldering and wiring

§v. Jurgio lietuvių parapijos 
1952 metų apyskaita taip at
rodo: per 1952 m. pajamų bu
vo gauta: 30,693.00 (plius ir
1951 m. balansą — $4,447.38 
ir spec. fondą — 3,450.44). Iš
laidų per tuos pačius metus tu
rėta: 27,307.33. įskaitant ir

1952 m. spec. fondą — 5,950.- 
44 dol. Kleb. kun. J. Bakšys 
dėl spec. fondo pareiškė, jog 
tai yra telkimas pinigų para
pijos šalsė .ir mokyklos praplė
timui.

Labai gaila, kad šiame sąra
še yra ir gerų, susipratusių lie
tuvių, kurios matyti pateko 
dėl bendros “draugystės” ar 
nemokėjimo atsisakyti. Reikia 
neužmiršti, kad ir centai, ski
riami “Laisvei” ar jų vadina
mai Literatūros draugijai, yra 
rėmimas ne tik Lietuvos, bet ir 
Amerikos didžiausių ir atkak
liausių priešų. Būkime apdairūs 
ir žinokime, su kuo turime rei
kalo.

D. K. Birutės draugovės 
skautės savo patrono šv. Kazi
miero šventės proga suruošė 
labai gražią sueigą, kur buvo 
sakomos eilės, dainuojama ir 
prisiminta šv. Kazimiero di- 
džiosos gyvenimo darybės.

able bodied man for work in small factory
• Paid vacation
• Paid hospltalization
• Good transportation
• Low cost caleteria

PJONEER ELECTRIC
&

RESEARCH CORPORATION
743 CIRCLE AVĖ., FOREST PK.

Forest 6-3900 • Mansfield 6-7244

MAŠINISTAI

LATHES — MILLS 
PLANNERS—ASSEMBLY

45 valandos į savaitę 
Nauja atlyginimų lentelė

6 apmokamos šventes 
.Apmokamos atostogos

Gydymo planas 
Naujas modernizavimo

planas

MEDŽIO TEKINTOJAS (TURNERV 
LANKOMIS ’ y.

Patyręs, geras pfadinis atlygini
mu 40 vai. | savaitę, malonios dar
bo sąlygos. Viši DP mielai priimami

CUICAGO WOOD TURNlNG
315d S. Central Pk. Avė.

Bfebop 7-729* 
------------- ;___ c__ __________ -

MEN & WOMEN

* ŠVENTO ANTANO GARBEI *
Kovo-Mąrch 17 dieną, 1953 m. 

LIET. PRANCI*k6nU 8V. ANTANO VIENUOLYNE 
Kennebunk Port, Maine,

PRASIDEDA
Iškilminga 13kos dieny No vena

kuri baigsis tūrželk) 4-13 d.
§V. ANTANO MlftIV NOVENA \ 

UŽ visus šv. Antano 13-kos antradienių pamaldos ir 
novenos dalyvius bus laikoma

KAS ANTRADIENĮ:
7 vai. ryto—Iškilmingos šv. Mišios.
7 vai. vakaro—iškilmingos pamaldos prie išstatyto 

Svč. Sakramento.
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 

kuriomis pranciškonai melsis.
yiw gv. Antano Mylėtojus Kviečiamo 

jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir 
šv. Miniose, kad nėr didžiojo Stebukladario šv. Antano

užtarimą iš Dievo išprašytume: 
TEISINGOS TAIKOS.
NEPRIKLAUSOMYBES LIETUVAI, 
KIEKVIENAM RŪPESČIU VALANDOJE 

REIKALINGOS PAGALBOS.
FYašome prisiųsti savo ypatingas intenci as šiuo adresu: 

VERT RKV. PROVTNCIAL SUPERIOR, 
KENNEBUNK PORT, MAINE

1. •
Ęridgeport, Conn.
Misijos. Ateinantį sekmadie

nį mūsų parap. bažnyčioje pra
sidės dviejų savaičių misijos— 
vieną savaitę lietuviškai, kitą 
angliškai. Ves pasijonistas Tėv. 
Geraldas. Misijų metu bus visų 
dalyvaujančių kartu giedamos 
giesmės taip,pat lietuviškai ir 
angliškai. Visi parapijiečiai 
raginami misijomis pasinaudo
ti; Juo labiau, kad tai bus įma
noma ir toliau gyvenantiems, 
nes pamokslas ir giesmės truks 
tik apie 45 minutes.

Choras stiprėja, nes prie jo 
prisideda ne tik seniau čia gy
venantieji, bet stoja ir naujai 
atvykusieji. Jau bus galima su
mos metu pagiedoti gražių lie
tuviškų giesmių. Tikimasi, jog 
dar ir daugiau atsiras norinčių 
chore dalyvauti. Tai leistų dar 
pagerinti bažnytinį giedojimą 
ir stipriau pasirodyti koncer
tuose. Artimiausias choro kon
certas įvyks balandžio 25 d. 
Programoj numatyta gražių 
lietuviškų dainų ir vaidinimas. 
Dar tikimasi turėti ir viešnią 
dainininką.

KUX MACIHNE CO.
67% N. Ridgr

GROUND MEN
Able to work on grounds 

of Country Club

INDIAN hill
COUNTRY CLUB

WINNETKA, ILL. 
3 bloeks from 

Indian Hfll Statlon
See MR. JOHNSON 
NO PHONE ČALL8

Needed at once
No experience necessary

GENERAL 
FACTORY WORK

• Punch Press
• Stot Welding
• Bench Work

We vili teach you
Steady Work — Good pay
Paid Holidays & Vacations
Displaced Perstos weicome

BEACON METAL
PftOfcUClS CO.

2632 S. SbirMs Avė.

Diaplay

HOTEL ALCAZAR El*.'S,
N. W. KAMPAS MCRAMENT01K WMT WAMlfNGTON 

NAUJOJI VHOVYtiJf:
Mūiuj kalno* lemos.
M&m maistą* geriau- 

Ms: Jei mums netikite— 
pabandykite.

Mūsų specialyM—biznie
rių pietūs, laidyto Til
čiuko kiekviena ketvirta

dieni ir sekmadieni.
Atidarą nuo • vai. ryto Ilgi 8:30 vai. tak.

Phone VA» Bm B-TMe

i



Help wanted Female P. J, BAGDANAVldUS, M. DDr. S. CherMff
SUVB1OB Brooklyn 5, N. Y.

(Cor. 14$» SL)

liągre pątyrąritf uamigėją* (flnL Aštrūs ir chemiški susirgimai

TeL WO M955 ToL DA 6-745®
Te|. VI 8-0476

8 j u V * J n ą

virau atstovėj**. strippera, M*new

SIUVĖJOS GERĄS ATLYGINIMAS

tą FĖDE’s fondo su Kanados repre- 
atątonto Povilo Vaiteaio vykyinu j 
Tnrpzonines rungtynes. Švedijoje.

uniformų, Pastovų* dirbąs, idealios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

Kasdien Į?:30—3 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p p- 
išskyrų* ketvirtadienius ir šventadieaiųą.

Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.
W. MADi 4-2944

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
GYDYTOJAS IR (ftlRšURGAS 

m-5 IftSth St, Richnmed HU1, N. Y.

SIUVBJOB
Mtjrpdm <ftrhti prie plastiMų me- 
dKap. Pastovus dąrbaa, geras atlygi-

gos. Kreiptis: Mr. BOGLSLOFF
C. B. DRESS CO.

15 Mt Vernon Ave^ Mt Veraan, N.T.
TeL MG 4-58M

helpwantėb"pemaije

JOHN DERUHA, M.D.
Inkstų, pūsito, odes, kraujo, vidurių ir kitų Mgų gydytojas.

SIUVĖJOS 
pabraris* dirbti 8ina»er mašinemi* 
ari* tukuutių Pastovu* darbas, ge-

< 
<

»«4***0»*»A»44Ą*4***e*e»oe*

»'•

Veda K, Merfcis
TąųtvaiM įveikė btyndrin.

Chicagps miesto pirmenybių ketvir
tam rate Povilas Tfcutvaiša idimėjo 
prieš stiprų varžovą Angelę Sąnd- 
rin. pagerindamas savo padėti po 
smūgio prįeš Kazį Jakštą- juųę me
tu Tautvąįša turi-3 taškus ir stovi 
pirmenybių lentelė tik pustaškių že
miau pirmaujančio Cohen 31/, ir Tu- 
riansky 3 ir 1 atidėtą- Po Tautvai- 
šos seka Norin 2ĮZ,, Jakštas 2(1), 
Zujus ir Alb. Sandrin po 2, o kiti 
mažįau.
Sekančiam rate Tautvaiša rungiasi 
su 2ujum.

Chesp Ųife. vasario 20 d.. tyed>4i- 
* n tą “Cąnadiąną Hali New Cojumry’. 

Ten rašoma apie “Hamilton Spectą- 
tor” šachmatų skyrių, kurį veda Ka
nados meisteris Povilas Vaitonis.

Chess Beviepr, va^ųrio nr., talpina 
žinias: apie Taųtvaišos laimėjimą 
Illinois p-bėse, P. Vaitonio laimėji
mus Kanadoje simultane ir S. Ca- 
thartnes CC rungtynėse. Postai sky
riuje suminėti laimėjimai: Tautvai- 
šos-prieš Ricard <1950 G. Knights 
finais), K. Jakšto prieš Bage. kąs 
davė jam 64) laimėjimą 1952 clags 
Tourn.. Ražaičio prieš Nordin (1952 
class T->, P. Kantaute prieš Dulicai 
(195J Pri»e T.). Lygiom baigė: K. 
Škėma sų Shąnen <1953 Prize T.), ir 
Blasius su Weberg <1951 G. Kn. 
semi-finish).

Bostono Hotiiviąi pakviesti sužais
ti už Cąmbridge klubą, jų ruošia
mose rungtynėse (100 lentų!) su 

pusės talkiųg 
ir apylinkės,
Newbųrypart

kitų laiškai M Švedijos, p-tuų rezul
tatą!; Vaitonio partijos ir kt.

Iš aukotojų sąrašo matosi, kad ir 
lietuviai prisidėjo prie to fondo: To
ronto Lietuvių Spprto klubąs (960), 
Vyt. Sirvydas, Į. Žalys. J- Stonkus, 
J. Zpiuidzinas (visi Montreal, 
Que.). Merkis, Keturakis. Starins- 
kas, Kubilius, Kontautas (visi Bos- 
ton, Ma^.)

Latvi*-Semgalis laimėjo WashMg- 
ton State Speed Championship (žai
bo p-bės) 8-1. O. Manncy ir Russ 
Vellias po 7-3- «

Botvtųnik *p Taimapevu dalinosi 
pirmą vietą Sovietų S;gos pirmeny
bėse. Lemiamam 6 partijų niatče lai
mėjo Botvinnik 3IĮ,—2IĮ,.

Krtiptta:
KOVER KR AT

CfflRURGINC SLAUGE 
AR ASISTENTE

. CLOTMING

NEW * 8LIGHTLY USED-
Men's Suits, Coats, Shoes 8c. Haberda- 
shery For Yourself and ta send Ovcr- 
seas. at very Reasonable Prices. Ąl- 
terations Free. Also L#die< Fur Coats

LUTA CTjGTHING -
599 Weut lattb Street

Qtt SL Niebuįps Avė, LKT. l«lst BL
Iįj mr w* iwnmi »uj » ■■ .i . j_ utįį;.

HEU» W ANTED COUPLE

Newton klubu- Abi 
žaidėjus iš Bostono 
pasiekiant AtUeboro, 
ir kt 
. Kanados šachmatų

UVaątąbi proga susįdarytį- puikų pra
gyvenimą sy priedų prie nuolatinio 
atlygįnimp. Priežiūra privačios nuo
savybės Ramsey, N. J., — sodininka
vimas ir namų apyvokoj pagalba— 
virti nereikia. Papildomų informacijų 
kreiptis: D, SURACL 47g Bename SL, 
N. Y — WOrtb 4-4146.

federacija
leido monografuotą sąsiuvini.

iš
pū

LLS'PĮtJT. ■■ "B.—- **wl.
EMPLOY AGENCIES

SPORTAS PASAULYJE
Australas Jon Henricks pasiekė 

naują pasaulini rekordą 110 yardų 
(55 yardų baseine) laisvu stiliumi 
nuplaukdamas per 57,2 sek.

Birmingham distrikto lauko bėgi
mo varžybose atsitiko įdomus kurio
zas 6 mylias nubėgę atletai buvo

DAY WORKERS
WORK FOR L. I. N1CEST WQMEN

PART TIME
Hours to suit your convenience

FUTBOLO BUNGTYNBS
Sekmadienį, kovo 15 d.. 3 vaL po 

piet. (Queens goccer Fleld) > įvyks 
• futbolo rungtynes tarp^Į^jK,-— Eli- 

zabeth S.C. Priežaismėje rezervinių 
k-dų rungtynės.

Praeita sekmadienį LSK vienuoli
kė buvo išvykusi i Albany. , New 
Yorko State taurės futbolo rungty
nėms. Rungtynės baigėsi 5:3 šeimi
ninkų naudai. '• - -

SOME WITH WĘEK-ENDS OFF 
Sleep Out—$3O-$45 

AMITY EMPLOYMENT AGENCY 
135-50 Roosevelt Avė., cor. Main 

Flushing

. CATHOL. BEIJG. ART

PARDU4»AMA
daug vartotų daiktų — tualeto sėdy
nių. šluotų, elektrinių prosų, prosini- 
mui lentų ir daug kitų įvairių "Hard- 
ware" smulkmenų. Viskas labai priei
nama kaina, šeštadieniaįs nuo ryto li
gi 3:00 P.M. Sekmadienį—visą dieną. 
Kreiptis: Brighton L Kings Highway 
stotis. Supt. 1814 E. 19th St., Brook
lyn, N. Y.

UPTOWN FFS O’KEEFFE’S 
for aU religieus artieles įn geed 
taste. Casoeks, surptfees, memo- 
rfad chaliees, weddtng invita- 

tions, Hallmark cards.
BOSEMARY T. O KEG1T E, 

RĖLIGIOUS ĄRTĮCLES 
9134 Westchester Avė. Bronx 

(Near St. Helena's Church) 
TA 8-4724

J > M I A'.riRyj ■

Display

FARMS

PARDUODAMA farma
Ideali vieta medelynui ar vištininkuL 
Geros pajamos i* vpdąart pieno ūkį. 
Arti mieste, vištom* narvai, eomonti- 
nė dąsMnė, vanduo, elektra, 9 namai 
prie pagsty^nėa gatvės.

Rašyti: Box M-4,

S C H M I D rs FARM
Fort HilI Road. Scarsdale, N. Y.

SEE US FIRST
For Your Weddings — Ban- 

quets — Parties. Reasonable 
rates. Accommodates 600 peop'.e.

Phone Scarsdale 8-1204
OPEN EVERY DAY

KOSTIUMAI
Pulkas, gražių spalvų, nauji kostiumai 
visom* progoms, tvenkite save pobū
viu* ir iškilmes grašiam stiliuj. Pui-

Arba tetof. HE 7-4217 - HE 7-7841

FUNEKAL CHAPELS

Kreiptis:
928—2nd Av*„ N. Y. C 

TeL AL 4-9417

ERICSON & ERICSON 
iUgnificd FuneraU 
Reasonablc prices 

500 STATE STREET 
BROOKLYN 

Call TR 5-0637 for 
Prompt Considerate Service

MODERN CHAPEL
Facilities Furuished in Ali Boroughs

CHAFL. FOR SUM. CAMP

CHAPLAIN
FOR BOYS SUMMER CAMP 

IN NEW HAMPSHIRE 
8 wecks.

Contact Robert L. Smith
14 Rockland Ave„ Larchmont. N. Y 

Larcbmont 2-5880

Help V/anied Malė
«—i ,i,m. mmi IM. ■ —

TUOJ A? 1 REIKALINGI 
PLANBB OPERATORS 

IIORIKONTAL BORYNG MILL OPERATORS 
MILIJNG MACTHNE OPERATORS 

TURRBT LATRE OPERATORS 
WELDERS

Pirmenybė turintiems patyrimo prie didelio masto 
plpkščių gamybos.

FLAME CUTTING MACHINE OPERATORS 
mokanti blue print.

TAIP PAT WELDERS—PAGALBININKAI

RIgUĄ NUMRRAVIMO 
MARINOS OdPraULTORR

Faunui. Barius Mauto kajfee maši
ną pastovus dariri*. geras atlygini- 
msą yįrrty**!-

BRUST and JACOBI 
945 Jay SL, Broeklyn -
TeL UL 5-4881

beikalinga mantkhiomte
Tik patyrusi. Pastovus darbas, geras 
atlyginimais Kreiptis: *

JOHN DAVH) HAIRSTYLIST 
1Y9 Middleitoek Boad. Gresi Neęk. M- 

TeL Grės* Neck 13993

AIBAIGEJ08 (FTNISHERS) 
patyrusius prie vyru dllbųKa, Pas

tovų* darbas, gere ątlygipįmąa 
Kreiptis: 

VINCENT 8ANTORO 
85 — 5tk Avė., N.Y.C. 

TęL AL &-MM

KE^YĘLOJ PARDAVĖJA 
Jauna patikima. Pastovus darbas, ge- 
HM atlyginimas. Kreiptis;

HĘNNIE PĘNNY FOOD STORE 
3M1 Fort Hapnlton Pkw*y, 

Brooklyn, N. Y.
• Tel ST 8-8431

SIUVĖJOS
Zųzsj, Samplehands, Merrow, Yoke- 
iMkers ir Idt Darbas prie visų rūšių 
moterų baltinių. Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. Malonios darbo ss- 
lygos. Kreiptis: -

VELKA LĮNGEREE
15 E- 30th Str., N.Y.C.

TeL OB 9-2284

SIUVĖJOS
nebrangios rūšies suknelių. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Malonios 
darbo sąlygos. Kreiptis: #

BEE-JAY DRESS CO.,
232 S. 4th Avė., Mount Vernon, N. Y.

Tel. MO 7-9547

SIUVĖJOS
Zig Zag mašinomis. Mokančios siūti 
moterų baltinius. Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. Kreiptis:

B. G. UNDERWEAR
72 Madison Avė-, N.Y.C.

FINGEHVVAVER
mokanti visus darbus. Pastovus dar
bas, geras atlyginimas. Maloni darbo 
atmosferą ir puikios sąlygos.

Kreiptis:
ENCELSKJR

814 E. 149 S-, Brenx Tel. MO 9-8785

MERGINOS
darbui prie skrybėlių. Puiki proga. 
Geras atlyginimas, malonios darbo 
sąlygos. Kreiptis:

RRAB BU RK HAT
65 W. 84 SL, 19 Flr., N. V. C.

SIUVĖJOS 
mokančios Singer mašinomis vfeą ar 
dabnj tsection) Hiurių siuvimą. Pas
tovus darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis:
BENETTE BLOI SE CO. 
592 E. 183rd SL, Bronx, N. Y.

SIUVĖJOS
Bet tik patyrusio*. Dąrtąss prie baldų 
*pv*lkalų. Pastovus darbas, geras 
atlyginimas. Kreiptis;

PTNCI S DECORATORS 
1244 Kiag* Htyinray, Brooklyn 

Tel ES 6-3488

SIUVĖJOS 
patyrusios prie suknelių- Pnatovu* 
darios, gera* atlygintam*. Malonios 
darbo sąlyga*. Kreiptis:

PENTAGON SPORTSVVEAR
575—8th Avė., N.Y.C. (8th fioorl

KNITTER
On L & L Ourens Fovvrr 

Machines
HENGAl KNITHNG MILLS 

1486 Cyprcs* Av*.
Gali: HE 3-6144 Brooklyn

37—48

s jannsma pradedantiems. 
Pastovu* darbą*.

hanes mfg. ca
AME 8L Wea«dde

IŠSIUVINBT(M08 RANKA 
IR BEUffiNHJ BRĄNHAKMBaU 

ĮSTATYTOJOS, |ik patyruri** prie

lyginimas. Kratytis:
EDITHLINDEN

SLAUGES— R. N. HFha P. N. 
priežiūros pareigoms- Pilnam arba da
liniam laBraL 5 Mena* i savaite po 8

Hevąrd apd Puurant Ąvą, 
TeL pi 6-7444 Brooklyn

GfRL WANTED 
for ail ever Fleor Werk 
in Knitting MilI; steady

ALSO LOOPERS — Experienced
Model P Looplng 

WALES KNITONG
286 Stanhepe SL Broeklyn

GL 6-2846

on

SIUVĖJOS 
įgudusios siūti ISnger mašinomis ke
lines (slacks). Pastovus darbas, gorus 
uMyginimas. Pųftie* darbe sątyges.

Kratytis: ROKKNKRANK BROS. 
47 Siegel SL (idpkąs nuo Grabam 

Avė.), Brooklyn, N. Y.
TeL EV 8-2995

RY4UUNĮNKSS (PACKEBS) 
FLOOR GIRLB 

SINGER OPERATORES 
MERBOW OPERATORES

Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
GROPPER KNITTING MILLS 

443-01 92nd St., L. L C.
(arti prie 43 Avė.)

BEIKALINGOS SĮUVRJOS 
Zigzag mašinomis. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Kratytis:

OSKAR SIPOS ĄND SON 
2406 — 31st St Astoria, Ų* I.

SIU V* * JOS 
įgudusios Singer mašinomis siūti mo
terų drabužius. Pastovus darbus, ge
ras atlyginimas. Apmokamos atosto
gos. Kreiptis:

GLAMOUB TOGS
520—8th Avė., (arti 37th SU) N.Y.C.

FINGERWAVER 
mokanti visus grožio puoselėjimo 
darbus Pastovus darbas, geras atlygi
nimas. Kreiptis: 
NOONAN PLAZA BEAUTY SALON 
133 W. 168 SL, Bronv. Tel. CY 3-6971

MANIKIURISTE
naujoj įstaigoj Breaxe. Dalini* ktikas 
(pert time) r— 3 dienos j savaite- Ge
ras atlyginimas. Malonios darbe są
lygos. Kreiptis:

SYLVA HAIRDRESBERS
932 Sheridan Ave~ Bronv. N. Y.

TeL JE 6-8527 (trirąath Mri

MLIT"

5 dienos. Pastovus darbas, aukš
čiausias atlyginiiųas. Mafoni

Kreiptis:
B6TTY CRAI 8312 5th Ave^ Brpoi

TMef. SH Jk1
N. ¥-

BORGENICHT BROS,
594 — 8th Ave^ N. Y. C. _

sroviuos
tyri dalinti* (sectypp). Ptotoriri (tyr-

bo sąlygos. Kreptfe:
ENTERPRISE

28 East U St, (6 aukštas), N. Y. C.
TeL GR 7-6434

SJUVEJ08 
patyrusio* prie šilkinių arba medvit-

d*li (sectįen). Pastovus darbą*, geras 
atlyginimas. Kreiptis:

STAR GOWN
656 Nostrand Avė. Brooklyn

SIUVĖJOS
Ūnguąįns aluti mašinom!*. Ptykųs at
lyginimas, pastovus darbas. Malonios 
darbe sąlygos Kreiptis:

61 Creseant SL, Braoklyu, N. Y. 
Tol. AP V-4ŪM

SLAUGES R-N-, P N„ N. y. REfi. 
Visom* atmainoma, 37% darbo valan
dos ^svajtėje.

MR& TRUSSEL 
Tel. UL 4-1644

LANKSTYTOJOS RANKA 
prie odos dirbinių- Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Puikios darbo są
lygos. Krriptis:

TE8RY* LEATHERGOOD8 CO. 
142 W. 141 SL, N.Y.C.

TęL AC 2-8586

MERGAITES 
vyšnių pakavimo įmonėj. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas 
.darbo sąlygos. Kreiptis: 

BONfML PACKING 
4646 — 2nd Avė.

Malonios

co.
Brooklyn

R N.. SLAUGE 
vietoj gyvenanti, silpnų asmenų, prie
žiūrai. Minąs ištaBormąs. Sodai secų- 
rity. Geras atlyginimas. Kreiptis: 

RAPTJBT MOIE FOR AGED 
TeL KI 3-4576

IMPROVED MACHINERY ING

2ND LAUNDRE8R 
FOR INMTITUTION

Live In — References
fišABELLA HOME

LO 8-5244

PATYRUSI 2NYPI4NIN9E ! 
(PLIEK WORKER) 

darbui prie drabužiams puošti brau- .

ginimas. Maloniu* gasbą eatygo*-
Kreiptis:

TL'LIP SKOPS INC.
441—86th SL, Brooklyn

Tel. TE 6-4144

BEAUTICIAN — PATYRUSI
5 dienos į savaitę. Pastovus darbas, j 
gera* atlyginimas. Malonios darbo su
lygo*. Kreiptis:
LILLIAN WILSON BEAUTY SHOP 
9441 — Srd Avenue Brooklyn, N. Y.

Tel. BE 8-112*

BKAITTICIAN
Fatyrari- Bagtovus darbai, 
lyginimai Trumpos darbo 
Kreiptis; 9614 Avenne L. 
(arti Beckaway Parkrray). 

TotoL CL 7-1652
W9P,,TKFIWr"EIJLKLI -!XI. 1 ■ 1

SIUVĖJOS 
mokančios paprast* siuvimą Singer 
mpvinomi*. Pastovus darbas prie suk
nelių. Geras atlyginimas. Untynė dirb
tuvė. Kreiptis: P-and J. 1724—67th 
SL, (arti prie l^th Avė). Brooklyn. 

Tel CL 4-2498

geras at- 
valando*. 
Brooklyn

DARBININKES—BINDERY 
Įgudusios dirbu Zty-Zag mašinom!* 
prie pragominių batų gamybas. Pasta

SIUVĖJOS 
patyrusios prie single ąnd donMe- 
needie mašiną. Pastovus darbe*, gerus 
atlygintam. Malonios darbo sąlygos. 
Kreiptis: 

P1SRKTZ BROS.

nies darbo sulygo*- Kreiptis:
BAMBI FOOTWEAR

2424 Pacific St, Brooklyn
(arti Howard St) TeL M

DARBININKES

vikrios — surinkimo darbuL Darbas 
lengvas Ir pastovus. Geras atlygini
mas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis:
FARM FERFUMBS, INC.

27 E. 22nd St, N.Y.C.

mis gaminti trikotine* matėm keNnea. 
Pnatovun darbas, geras atlyginki**.

1SSIUVTNETOJOS RANKA

TeLMU 6*3325
SARI NOVELTF
1 SL N.Y.C. (4 ankštas)

Mbkldųa baigęs Europoje ____
|28 E. Mtk STRRRT NJ5W CTTY

Viii Lesingtan Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri Jaukimo kambariai vyrams ir moterims.

STOVUOS 
patyrusios prie sportinių dratyifiu. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
Sg vabudo*. Kratytis:

L CRAMEB 
SM Braailwąy, N.Y-C. (arti prie 

Sįpring Str.)

MERGINOS AR MOTERYS 
pety dėžig pampšąlų. Pastovu* darbas, 
geras agtygtadma*. Malonios darbo 
sąlygos Kreiptis:

ocran CASKET
17 Tbamag Sta Breoklyn

VaL HY 7-4774

SIUVfiJGS
pri* bliuzių ir kelįiūi|čių (shorts) siu
vimo. Darbas dalimis. Pastovu* darbas, 
geras atlyginimą*. Malonios darbo 
sulygo*. Kreipti*:

K. and A. NOVELTY C0.
1466^5th Avė., (U8-U» St.) N.Y.C.

SIUVĖJOS 
įgudusios siūti kostiumus (suits). 
Darbas dalimis. Unijinė dirb
tuvė. Pąstovus darbu*. Lengva p^.

RAL MFG.
347 Bridge St, Brooklyn (7 aukštas) 

TeL UL 5-8292

SIUVĖJOS 
įgudusios siūti medvilninius sijonus.

Taip pat 
ptytyng ir B ind Stjtcb. 

Pastovų* darbą*, gera* atlyginimas.
Kreiptis: MANIŠKOM
141 W. M SL N.Y.C.

SIUVĖJO*
įgudusia* Kinger mašinomis siūti ke*- 
tiąnias (suit*). Pastovų* darbas, ge
ra* ątifgUūmas. Kreiptis:

BfMEBUP HOUSEWE4R
111 W. 18tb SL, N.Y.C.

SIUVĖJOS 
prie paprasto siuvimo- Turi būti pa
tyrusias. Taikios darbe sąiyges.

151 W. 24. N.Y.C. (ąafras aukštas)

SIUVĖJOS 
pripratusios prie Zig-Zag mašinų. Taip 
pat automatinėmis mašinomis klosčių 
dirbėjos. Pastovus darbas, geras at
lyginimas. Kreiptis:

CRE8CENT ART LINEN
6 East 32nd St, N.Y.C.

PATYRUSIOS SIUVĖJOS 
double needle mašinomis prie stani'cų 
(bcazriersi siuvimo. Pastovu* darbas, 
geras atlyginimas. Kraipth: 

MABVELLE UNDERWE«B (X). 
561 Brondwąy. N.Y.C. TeL CO 6-5760

Help wanted~Ma"le

'“'i
•.-jį

O
DARBININKAI MĖSAI NUO KAU

LŲ ATSKIRTI (MKAT BONBR6)
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
46 vai. darbo savaitė. Įmonės pir
menybės. Kreiptis

ENGELHORN PACKING ©O. 
75 Steckton St., Newark, N. į'.

Mr^GI?.'OS 
mokančios aplikaviino uarlm Zig-Zvg 
mašinomis, o taip pat išsiuvinėto jos ( 
ranka. Pastovus darbes, ~«t- |
nhnas. Pradedančių pssfei.'ilymzi 1 
svarstomi. Kreiptis:

ALA EMBROIDERY CO.. INC. 
71 East Broedwav (Top floor), N.Y.C. 

TeL RE 2-2384

SIUVĖJOS—PAVYZDŽIU DIRBĖJOS 
pilnai mokančios darbu. Visos maši
nos. moterų anatim»kų austi
niai ir trikotiniai. Geras atlyginimas 
pastovus darbas. Kreiptis:

PERKRĘST
781 E. 134 SL. Bronv, N. Y. 

TeL CY 24687

J Lithuanian *
* Fumitute Co. X

80 84618
DCSURED and BGNDED

REIKALINGI MOKINIAI
Taip pat vyrai su šiek tiek patyrimo 
prie B & S rankinių sraigtų ($crew) 
mašinų ir patyrę prie B & S 
tinių sraigtų (screw) mašinų, 
vus darkąs, puiki proga 
mokančio amato. Pasakyk 
žiu, išmokslinimą, patyrimą 
atlyginimo lauki. VINCENT 
CORP.. 621 E. ?16 St., B*- 
Avė. sub. White Plains Rd tralą 
ter June Ist, Mac Questen Parlęąray 
Mt. Vernon).

WE NEED MEN
FOR 

AUTOMOBILE ASSEMBLY 
wdrk on moving 

conveyer line
METAL FINISHERS 

SPRAYERS 
VVELDERS 

GENERAL ASSEMBLERS
• Aftemoon shift
• Good base rates
• Gost of living bonus
• Other employees benęfits

Apply iii person 
Personnel Office open 
7 A.M. to 8.15 P.M.

IJNCOLN-MERCLRY PLANT 
Route 25 

Metuchea, New Jersey

MEZGĖJAS 
įgudęs dirbti “eircalar rtb” mašiną.

Maloniu* darbe sąlygos.
TeL UL 7-9144

HELP WANTED MALK
Attetitkm JUTOTE

No Ęxperience Necessary. Es- 
tabiished Retail Bakery Route*, 

Pąid Training Progrąm.
GI ĄBĄNTEE AND

INTERVIEWS iL-12 

krug baking co, 
523 MAC QUESTQN PĄRKWA¥ 

MT. VERNON

MLLWR|GIITS 
ELECTRICIANS 

MACHINISTS 
TIN8MITIIS 

CLERK-TYPISTS 
3TENOGRAPHERS

FOR AFTERNOON SHIFT
• Good ray
• Cost of Ivirg bonus
• Shift premium
• Other employees bcenfits

Apply in person 
Perso kei Office opc i 
7 A. M. to 815 P. M.

UNCOI N-MERCIIRV PLĄNT 
Raute 23, Metuchen, New <fwmy

VYRAI FABRIKO DARBUI 
(Nuo 25 ligi 50 metų)

Turi mokėti anglu kalbą. Patyrimas 
nebūtinas Apmokami šventadieniai, 
atostogos ir klt.

Teirautis 9-11 prieš pietus ir 2-4 
po plet

NATIONAL BDLVER

-f traukiniu ligi Tlh Avė. 
stoties. »

UŽSISAKYKITE
"8V. PR. VARPELI

I
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INKAS
NAUJIENOS- Alpuli bavo O. Sįjevi&enė, O. Baniu-

Darbo nuotaikos yra malonios.

mokslą pasakys garsus pamok-

NEW YORK

t

i

< ■

tTri. SDuth Boston 8-2500 /

sario 22 d. šv .mišias už Lietu-
F U NĖR A LHO "
M. P. Bailu — Direktorius fG CO.

j

s 
ž

kaitė ir A. Ferguson su dukre
le. Jos visos patarnavo ir prie

vo 13 d. 7 vaL Beekman Tower 
Hotel (Ballroom), First Avė. 
ir 49 st Diskusijom vadovaus

Šv. Patriko katedroje
Vidurio Europos Krikščionių 

Demokratų Sąjungos kongreso 
proga kovo 14 d. 9 vaL ryt.' 
Latvijos vysk. \1. Rancens lai kinis. vyksta kovo 15 d. Wor- 

cester, Mass., iš Bostono ren-

I
I 
i

lituanistinės - grupes auklėti
niams mokyt. V. Jocienė 'su
rengė šv. Kazimiero minėji
mą. Paskaitą apie šv. Kazimie
rą skaitė kun. A. Račkauskas.

mokslus sakys T. Dr. J. Gu
tauskas. Penktadieni ir šešta-

Grabariai ir Balsamaetojai 
Patarnavimas diena ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai.
NOTARY PUBLIC

TeL SO 8-4618
SOath Bestos 8-2MS

So. Bostono lietuvių parapi
joje pradedami, penktadienį, 
kovo 20 d. ir baigiami sekma-

kimą ir taip pat įsijungia į dis
kusijas. Pageidautina, kad dau
giau dalyvautų ir lietuvių.

TeL STkgg 2-5M8 — >

Matthew P. Baltas

pavergtoms tautoms atst. pa
siūlyta paties Universiteto ry
šium su Vid. -Europos krikšč. 
dem. sąjungos įvykstančiu kon
gresu New Yorke^-kovo 13-15

lietuviškuose ir angliškuose 
mokslo dalykuose tėvus džiugi-

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

Sevtb Boston. Man.

pie modernųjį meną ir atnešė 
parodyti daug moderniųjų dai
lininkų kurinių reprodukcijų.

akcųaje*
tokia tema ryšium su Vid. Eu
ropos kirkšč. demokratų kon-

VAITKUS
FUNERAL HOME 

1*7 WEBSTEB AVĖ.
CambrMge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
I aUntnviu Direktorius 

ir Babamuotojas
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas diena ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer. 
meninis dykai Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale iaaldte: Tel. TR S-6434

TeL SO 9-tW

SAV-ON 
400 W.

Seoth Boston, Mass.
Savininkai

Paul Lapenas, Jr., ir

Žėruolis, P. J. Montvila ir J. 
Urbonas. Visas minėjimas pra
ėjo labai malonioj nuotaikoj.

Maldos diena Angelę Karalienes par-

Alb. Baltrūnas—Baltos 
Reflmhi Vedėjau 

660 Graad Street 
BROOKLYN. N. Y.

NOTARY PUBLIC

Shuster. Dalyvauti pasižadėjo 
apie 30 kolegiją atstovai. Pax 
Romana skyrijgJ'tafr Yorke a-

Graborius-BaJsamuotojas 
Modemiška Koplyčia 

| 423 Metropolitan Avė. 
f Brooklyn, N. Y.

Apreiškimo parap. klebonas, 
išklausęs Tėvų Komiteto pa
geidavimų, kalbėjosi su parap. 
mokyklos seselėmis, kurios 
tuo tarpu deda visas pastangas, 
kad praplėstoji lituanistika 
sėkmingai gyvuotų. Pirmojo

New Yorke metinis parapi
jiečių susirinkimas šaukiamas 
kovo 22 d. Jis įvyks tuoj po su
mos parapijos salėje. Visi pa
rapijiečiai kviečiami atsilanky
ti.

40 vaL atlaidai ir misijos pa
rapijoje prasidės Atvelykio 
dieną.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Lietuvių 

Siuvėjų 54 Lokalo Exb. Valdy
bai už suteiktą mano sdnkios ir 
ilgos ligos atveju piniginę pa
šalpą; taip pat širdingai dėko
ju ponioms, panelėms ir po
nams, o ypatingai pirmykš- 
tiems mūsų broliams ameriko
nams lankiusiems mane ligoni
nė e ir suteikusiems mano svei
katai stiprybės. Justinas Bukys

Angelų Karalienės par. kovo 
8 buvo suruošta šv. Kazimiero 
šventė — maldos (Sena Už Lie
tuvą. D jos intencija šv. mišias 
atlaikė ir pamokslą pasakė 
kun. V. Dabušis. Mišių metu 
D-jos nariai bendrai ė jo prie šv. 
komunijos. Po mišių par. salė
je buvo suruošti komunijos pus
ryčiai, kuriuose be narių daly
vavo kleb. kun. J. Aleksiūnas^ 
kųn/V. Dabušis ir vargoninin
kas muz. M. Liuberskis. Prie 
stalų patarnavo N. Butkienė, 
U. fiarkauskienė ir M. Puti- 
nienė. Kleb. kun. J. Aleksiūnas 
savo kalboje iškėlė įvairius ka
talikiškosios veiklos klausimus. 
Kun. V. Dabušis apžvelgė 
svarbesniu^packutinių dienų į- 
vykius. Buvo iškeltas šv. Vardo 
Draugijos pavasarinio baliaus 
rengimo klausimas.

L. K. Darbininkų Klubas
gražiai paminėjo Lietuvos 

globėjo šv. Kazimiero šventę. 
Kovo 8, maldos už Lietuvą die
ną, Angelų Karalienės parap. 
bažnyčioje buvo Klubo užpra
šytos šv. mišios, kurias atlaikė 
ir pamokslą pasakė kun. V. 
Pikturna. Vaka?e ^arap. salėje 
įvyko susirinkimas ir pobūvis. 
Paskaitą apie šv. Kazimierą 
skaitė kun. V. Dabušis. Buvo 
prisirinkusi pilnutėlė salė žmo
nių. Po paskaitos buvo užkan
džiai ir antroji programos da
lis. .Savo kalbose vėl prisiminė 
šv. Kazimierą K. P. Krušins- 
kas, kun. V. Dabušis ir P. Jur
kus.

Programai ir pobūviui vado
vavo V. Vaitiekūnas. Prie už

kandžių pagaminimo pasidar-

Kings County Savings Banko tnististai
Kings-County Savings Bank 

prezidentas Char’es’ D. Beh- 
rens paskelbė, jog šio banko 
trustistais išrinkti Bank of 
Manhattan Company viceprezi
dentas William J. Ahem ir C. 
J. Neumann Corporation pre
zidentas Carl. J. Neumann.

Mr. Ahem. baigęs American 
Institute of Banking New Yor-

\ ko skyrių, savo bankinę karje
rą pradėjo" Brooklyne ir yra

V ,.V 'į v ' ' '

DAKBINtNKAB

0 ŽINIOS ♦

kovo 11 d. kalbėjo per Ford- 
ham universiteto radi ą JAV 
visuomenei apie Lietuvos pa
vergimą ir žmonių deportaci
jas. Be to, apie savo kraštų 
nelaisvę kalbėjo dar vengrų, 
lenkų, čekų ir slovėnų atsto-

N. Y. Skautų vyčių sueiga 
šaukiama kovo 15 d. tuoj po 
sumos Apreiškimo parap. salė
je Brooklyne.

Pabalti jo Studentų Federa
cijos steigimui iš lietuvių pu- ■ 
sės įgalioti ir juo rūpinasi 
brooklyniečiai studentai R. Oš- 
lapas, V. Banelis ir K. Kudž- 
ma.

Stadentų dėmesiui
Šį sekmadienį, kovo 15 d. 

12 vaL 15 min. Apreiškimo pa
rapijos patalpose įvyksta Liet. 
Studentų S-gos New Yorko 
skyriaus svarbus susirinkimas.” 
Visi studentai kviečiami daly
vauti.

vo 20. 21 d- T. Gutauskas ro
dys salėje po bažnyčia Kris
taus kančios paveikslus. Atlai
dų metu laukdama daug svečių 
kunigų.

Metinė rtakKavn nukeatėju- 
siems nno karo sušelpti daro
ma kitą sekmadienį ,kovo 15 d.

mėjų. Bostone dirba keturioli
ka Jėzaus Nukryžiuotojo sese
lių. To vienuolyno visos vie
nuolės yra lietuvių kihnes.

Lietuvos Dukterų DraagiM 
šįmet švenčia 50 metų sukak
tį- Sveikiname! Neseniai toji 
draugija paaukojo parapijos 

’reikalams 40 dolerių.
Parapijos moterų ir merginų 

Whist party įvyksta salėje 7- 
toj g-vėj šeštadienį, Ajovo 14 
d. 7 vaL 30 min. * "

Visaotiiiis ateitininkų sen-

Atžalynas Worcestery buvo 
kovo 8 d. Tterėjo keletą šimtų 
žiūrovų. Spektaklis praėjo ge
rai
. Solistas Stasys Liepas, 

kuris dalyvauja kovo 22 d. 
rengiamame šeštadienines mo
kyklos naudai koncerte kartu 
su A. Dambrauskaite, žada 
duoti įvairią ir turiningą prog
ramą. Jis dainuos su A. Damb
rauskaite keletą duetų. Be to, 
pirmą kartą išpildys pačiani 
kompozitoriui akompanuojant 
J. Kačinsko neseniai parašytą

•. j/v, ...
Kml f. Kaįočhm kovo 7, 8 

* d. buvo Bostone. 10 vai. sek- 
| madienį atiaikė Mišias ir pasa
ukė'jautrų pamokslą.

,J. Beteoris, Providence, R. 
I. liet, parapijos vargonininkas, 
iš tremties atvykęs lietuvis 
veikius muzikas, pradėjo mo
kyti dainavimo Bostono šešta
dieninėje mokykloje.

Bostotišldai lietuviai inžinie
riai rengia savo balių balandžio 
11 d. tautininkų namuose.

■
VA ilKam J. Rhren

SAVINGS

A Year
■s

On

THE

V

Latest
Interest 

Rate

Mr. Neumann yra Brooklyno 
Rotary klubo narys nuo 1931 
m. ir Salvation Army 1953 m. 
vajaus maisto ir gėralų komi
teto pirmininkas. (skl.)

135 BROADWAY at BEDFORD AVF.
539 Eastem Parkway nt Nostrand Avenu* 

Your Deposits in This Bank Are Fully Insurert
Up to $10.000

Member Federal Deposit Insurance Corporation

ACCOUNTS CORDIALLY 
INVITED

Credited and 
Compounded 

Quarteriy

Regular Savings Accounts
Interest slarts the first of the month 

on sžims from $25. to $10.000.
DepoAit* ma>to on or hefor* Jannary 1*. Aprfl 5, 
July 1*. and October 5 wfll draw interest from the 

flrst of such month if left to the end of the 
ąonteHy Hividenri perioci.

J. Neumann

k-
k

direktorius Brooklyn Chamber 
of Commerce, Amerikos Rau- 
donojo Kryžiaus Brookiyno 
skyriaus, St. Patrick draugijos 
ir Downtown Brooklyn Asso- 
ciation.

Mirė V. Savickas
Po trumpos ligos mirė buvęs 

Maspetho Liet. Piliečių klubo 
vedėjas ir aktingas šv. Vardo 
Draugijos bei SLRKA 115 kuo
pos narys Vincas Savickas. Nu
liūdime paliko žmon^ Eleną, 
sūnus Petrą, Juozą ir Antaną, 
jau ištekėjusias dukteris Oną 
ir Mariją, 6 anūkus ir seserį 
Dičkauskienę Wilkes Barre, 
Pa. I laidotuves buvo atvykę 
giminių iš Nanticocke,.. Pa., 
New Britain, Conn., ir Webs- 
ter, Mass.

Kovo 7 d. 8:30 vai. vak., da
lyvaujant dideliam būriui šv. 
Vardo Darugijos, Piliečių klu
bo ir SLRKA 115 kuop. narių, 
prel. J. Balkūnas už velionies 
sielą atkalbėjo šv. rožančių. 
Kovo 8 d. buvo atlaikytos tre
jos gedulingos mišios ir iš V. 
Atsimainymo bažnyčios a. a. V. 
Saivckas palydėtas į amžino 
poilsio vietą šv. Jono kapinėse. 
Laidotuvėmis rūpinosi V. R. 
Valantiejienė.

A. a. V. Savicko šeima dėko
ja visiems už užprašytas velio- mmo reikalams dar teberenka

mos. Dedamos pastangos, kad

sekmadienį, kovo 15 d., 7 vai. 
vak. parapijos salėje po bažny
čia. šiame susirinkime bus val-

Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Valdyba

Rašytojų klubo sutrinkimas 
įvyko kovo 7 d. Pradžioje pa
gerbtas neseniai miręs rašyto
jas Vydūnas, žodį pasakė klu
bo pirm. B. Brazdžionis. Dr. J. 
Girnius kalbėjo apie savo įspū
džius iš bendro darbo su Vydū
nu 1936 m. St. Santvaras pas , 
kaitė monologą iš Prabočių še
šėlių. Prof. V. Biržiška pirmą 
sykį dalyvavęs susirinkime, bu
vo pasveikintas. Paskui dail. 

fV. Vizgirda skaitė paskaitą a-

Cambridge, Mass
Lietuvos nepriklausomybės dykos rinkimai.

• «, į, , > Mnltnr
mįoejUĮias, surengtas ALTo rr 
BALFo skyrių vadovybėje, į- 
vyko vasario 22 d. Roberts au
ditorijoj. Minėj imą atidarė Al
to skyriaus pirm. J. Turauskas, 
pakviesdamas V. Sabą perskai
tyti rezoliuciją, kuri bus pa
siųsta JAV vyriausybės vado
vaujantiems asmenims. Kitas 
atidarymo apeigas atliko Ame
rikos Legiono S. Dariaus pos
tas iš Bostono. Kalbėjo Cam
bridge majoras De Guliemo, 
adv. K. Kalinauskas ir Dr. J. 
Leimonas. Gražiai meninę pro- 
garmą atliko O. Ivaškienės va
dovaujama šokėjų grupė ir, A. 
Daukantienei akomponuojant, 
Valįenes vadovaujama vaiku
čių šokėjų grupė. Dalyvių į mi
nėjimą susirinko gana gausus 
būrys. Aukos Lietuvos laisvi-

’ nies vėlę šv. mišias, gėles, pa-
reikštas užuojautas ir suteiktą būtų išpildyta šiai apylinkei 
šioje jos liūdesio valandoje pa
galba. E. Savickienė

skirta $500 kvota.
Tremtinių ratelis užprašė va-

APREIŠKIMO PARAFUOS SALftJE

Mazabiffi. Jonas Mekas, Alfonsas Nyka Nififinas.
Visi prašomi iš anskto įsigyti bilietus.

ANTANINĄ DAMBRAUSKAITĘ
Be to, savo kūrybai skaityti pakviesti šie rašytojai:

. BALANDŽIO 12 DIENĄ, 5 VAL. PO PIETŲ
New Yorko apylinkės lietuviai turės progos

A IDŲ
KULTŪROS ŽURNALO

MUZIKOS-LITERATŪROS
VAKARE

Uet Kat Klabą Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime at
stovauti buvo paskirti V. Sa
bas, P. Radaitis ir K. Pilkonts. 
Kat Federacijos susirinkimuo
se Klubui atstovauti -paskirti 
P. Radaitis ir V. Sabas.

Karo tarnybon šiomis dieno
mis išvyko Ą Janiūnas. Linki
me Dievo palaimos.

Liet. Vy^ų 18 kuopa kovo 
1 d. buvo užprašiusi šv. mi
šias, kurių metu meldėsi prie 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 
už Lietuvos, išlaisvinimą ir 
bendrai ėjo prie šv. komunijos. 
Po mišių turėjo bendrus pus
ryčius. ’

Tą pačią dieną bendrai prie 
šv. komunijos ėjo ir sodabetės 
merginos bei moterys.

Misijos mūsų bažnyčioje 
prasidėjo kovo 2 d. Pinnąią 
savaitę jos buvo vedamos lie
tuviškai. o nuo kovo 9 d. pa
mokslai sakomi anglų kalba.

Liet. Kat. Klabąs nutarė bir
želio 14 d. suruošti Romuvos. 
parke išvažiavimą.

. niai paaukojo $25.

X

X

X

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, fUc^ųncmd 
Hill ir lotose apyHnkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluos?

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE * INSURANCE

Tel Vlrginia 7-1896

Lietuviu Radio Draugijos Programos

.GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 

naujienos, muzika.
OiaUMDJt,

AD JKZAVTTAS
brooklyn u, n. t.

4 J. VALAKAS

i

X

X

X

TėvScės medžiai (žodžiai K. 
Bradūno).
Svarbus Ketavių pasirodymas

Kiekvienais metais steigėjo 
dienos savaitėje Bostono JUni- 
versitetas visuomenei pateikia 
moksliniai informacinę progra
mą. šių metų kovo 14 d. įvyk
siančios programos tema — 
“Universitetas ir jo bendruo
menė”. Tema paskirstyta į dvi 
dalis. Antroje dalyje, kuri pa* 
vadinta “Liaudies meno įnašas 
į bendruomenes gyvenimą”, su 
atskira paskaita pasirodys ži
noma proistorės tyrinėtoja lie
tuvė Dr. Marija Gimbutienė. 
Atstovaudama Amerikos Pro- 
istores Tyrimų Mokyklą prie 
Harvardo Universiteto, ji 
kalbės apie . “Simbolizmą ir 
grožį liaudies mene.”

Europos liaudies šokius at
stovaus armėnų, švedų ir lie
tuvių tautinės grupės. Lietu
viams vadovaus p. Ivaškienė.
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S. Baraeevičfas ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Breadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS

Dengtam Stogm ir 8Jeu*s
Geriausiais i4Bird" Kompanijos 

Stogeliais 
Apkabu^tnuM Dykai 

(Free Erttanate)

ARBATA NUO 
. ŠALČIO

Jeigu gauni Salti vieną 
po kitam, kenti nesma
gumus .skausmus ir 

t / nuostolius, paprastas 
Šaltis yra bereikalinga 
Mda.' ALEKANDRO 
ARBATA NŪO SALr 
CLQ yra miMnys, Sak

au, aNdą, tiedu, tievią ir žolių, ir jei
gu tos arbatos kasdieną litigąrtume.

i ' i| TeL EVergreen 7-4335

ĮStephen Aromiskis | \
I (Armakauskas) | /

SHALINS
FUNERAL HOME 
AIR CONDITIONED 

84-02 Jamaica Avė. 
(«t Forest P»rkway Statton)

WoodhavAų N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
F. W. ShaHns ir J. B. Skatins 

Tel. VIrgfnia 7-44M

EVergreen 8-9770
arba tas tolti* Mtų lengvesnis per
kąst. Ta arbata yra $2.00 už pokety ir ' 
prtatunSant į namus. O jeigu nori už
simokėti patartai C.O.D„ tai ta pa
ti arbata $230.

414 BROADWAY

Joseph Garszva
Graborius-balsamuctojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU RADK) VALANDOJ PROGRAMA 
WRHX—ItM HtoeyrfM MtMeb-d RKm, Mm.

Kiekvieną iettadtenl nuo 11 11d 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ką 
nors pusvekinti ar paskelbti, tai sėskite: L1THUAN1AN RADIO

Skyrius: UTHUANIAN TURNITURE CO„ m W. Brwdway, 
So. Boston Z7, Mas.

A. ir O. IVABKAI
Teelfonąi: NOnrood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618 į

X

POLAKAS GARANTUOJA. kad

$295 
vežimas ir 
bet kurias vietos kapines. Jums 
kainuotu $495 tokios laMotuvčs. 

Bet Polako kaina—$295.
■ Su audeklu 

apmuštu 
karstu pi
giau kaip 

$185.

Prabangu* ąžuolinis 
karstas, laidotuvių 
vienas limuzinas i

Vis tiek, kur Mc gyvenate, 
^oiakas Jutns gali patarnauti.

ANTANAS POLAKAS 
^AIDOTUVIU KOPLYČIA

4 i


