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Kas atsitiių, jrigu, Mh«h» ąm,i$y.Kudmiero nebi* Vilniaus'katėtam
bolševikai, nušvietė Kerstenas televizijoj . '/ ; r v

«fril»lrri> ; fMtetaoi žhla, M »a» įhIJkiKį šis faktas reikšmingas dviem
Vasario 1 d. per CBS, antru 

kanalu, New Yorke pusvalan
džio programoje kalbėjo Kers
tenas, /pirmininkas komisijos 
Pabaltijo užgrobimo aplinky
bėms tirti.

Atsakinėdamas į klausimus, 
kurie lietė apklausinėtus liu
dininkus, Kerstenas ypatingai 
pabrėžė dvasią, kuri skiepija
ma sovietinės pradžios mokyk
los suole. Jis per televiziją pa
rodė mokyklos vadovėlį, ku
riame giriamas Pavlik Morp- 
zov, išdavęs savo tėvą ir prieš 
jį liudijęs teisme, kad tėvas bu
vo paslėpęs maisto atsargas 
savo šeimai. Tėvas buvo nu
teistas. Vaikui kaip sovietiniam 
didvyriui pastatytas pamink
las.

Kalbėdamas bendrai apie 
šeimos padėtį sovietinėje siste
moje, Kerstenas nurodė, kad 
ten bandomas mažinti tėvo 
vaidmuo šeimoje. Jis pastebė
jo, kad per Pabaltijo užgrobi
mo tyrinėjimus išryškėjo, jog 
šimtus tūkstančių išvežant į 
Sibirą, tėvai būdavo atskiria
mi nuo šeimos.

Kerstenas pavyzdžiais pailiu
stravo, kaip vyko Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užgrobimas, 
kaip sovietai,, ir jų pakalikai 
veikė, kad užtikrintų tų kraš
tų kontrolę. Jis davė pavyzdį, 
kas atsitiktų su Milwaukee 
miestu, jei jį užimtų sovietai, 
nurodė, kokias organizacijos 
būtų tuoj uždarytos, persekio
jamos, kokie žmonės nušalina
mu

Kalbėdamas apie Molotovą 
ir Sovietų apgaulingus meto
dus, Kerstenas paminėjo, kad 
tuo pačiu metu, kai Molotovas 
pasirašė su Lietuva sutartį ir 
užtikrino Lietuvos neliečiamy
bę, jis pasirašė'planus su vo
kiečiais užgrobti Pabaltijo 
valstybes. Jis parodė ir žemė
lapį, kuriame Lenkija ir Lie
tuva pasidalinamos su Stalino, 
Molotovo ir Ribentropo para
šais.

Kerstenas toliau pabrėžė, 
kad dabartiniai Sovietų vado
vai neatstovauja nei užgrob- 
tiem kraštam nei pačiai rusų 
tautai. Višinskis ir kiti neat
stovauja žmonių valiai ir kad,

Ryšiam su Berlyno 
konferencija

Krupavičius sausio 15 pasiuntė 
raštą Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeriam. Priminus Sovietų 
Sąjungos smurtą Lietuvai, 
rašte sakoma, kad “jokia reali 
teisinga ir pastovi taika negali 
būti pagrįsta neteisingumu ir 
nusįkaltimu! TSRS veikla, mė
ginant išgauti dabartinės, jos 
pačios sukurtos padėties tarp
tautinį pripažinimą jos oku
puotuose kraštuose, laužo ne 
tiktai okupuotų tautų valią, 
net ir tuos pradus, kurie suda
ro tarptautinės bendruomenės 
pagrindą.” Dėl to rašte prašo
ma: “pareikalauti, kad Sovie
tų Sąjungos vyriausybė ati
trauktų iš Lietuvos visas savo 
ginkluotas pajėgas, o lietuvių 
tauta vėl galėtų laisvai atstaty
ti savo suverenumą ir laisvais 
rinkimais atkurti politinio gy
venimo pagrindus.”

Įteikė Britanijos užsienių rei- 

jo nuomone, galįs ateiti laikas, 
kai Jungtinės Tautos turės at
sisakyti pripažinti tų kraštų 
vyriausybes ir reikalauti, kad 
juos išmestų iš Jungtinių Tautų.

PROCESIJA šv. Petro ir Povilo bažnyčios šventorių >, Antakalnyje, Vilniuje, pasitinkant šv. Kazimiero 
karsta, perkeliama iš Vilniaus katedros. Pačioje kairėje matomas vysk. K. Paltarokas. Viduryje tarp 
medžiu matosi Lietuvių Mokslo Draugijos namai Antakalnyje.

Sovietų šnipai net Japonijos valdžioje

Tokio. — Japonijos sostinė
je tebėra didelis susijaudini
mas dėl Jurij Rastovorov, so
vietų misijos antro sekreto
riaus, kuris pabėgo pas ameri
kiečius ir paprašė azylio.

Rastovorov papasakojo apie 
sovietų šnipų tinklą prieš ame
rikiečius ir japonus. Tinklas 
toks platus, kad į jį įtraukti 
ir aukšti Japonijos valdžios 
pareigūnai. Manoma, kad Ras
tovorov parodymai bus tokia 
sensacija kaip prieš keleris 
metus Igor Guzenko, kuris pa
bėgo iš Sovietų atstovybės Ka
nadoje ir atskleidė pasauliui

Svarsto mokesčius
Washingtonas. — Kongreso 

ūkinėje komisijoje svarstomi 
mokesčiai. Susiduria respubli
konų ir demokratų nuomonės. 
Respublikonai, taigi ir vyriau
sybė, nori mokesčius paleng
vinti pramonei, įmonėms. De
mokratai pasisako už mokes
čių palengvinimą vartotojam. 
Kai vartotojas bus pajėgesnis, 
pakils bendra gerovė — sako 
demokratai. Vyriausybės at
stovas aiškina priešingai: jei 
nebus įmonių, tai nebus nė al
gų lapų; jei nebus algų lapų, 
nebus nė vartotojų.

Vyriausybės projekte nuo 
mokesčių laisvą sumą siūloma 
palikti 600. 
per metus, 
pakelti iki 
gautų tada 
pie 2,5 bilijono; bet apie 7 mi
lijonai šeimų būtų atleistos nuo 
mokesčių.

vienam asmeniui
Demokratai siūlo 

700. Vyriausybė 
mažiau pajamų a-

kalų ministeriui Edenui. Atsto
vas D. S. A. Bta3ds 
Prancūzijos užsienių 
ministeriui Bidauit.

• Memorandumą,

Įteikė 
reikalų

kuriame 
riekalaujama atitraukti sovie
tines pašėgas ir pravesti lais
vus rinkimus, įteikė užsienių 
reikalų ministeriam taip pat 
Vidurio Europos kr. demokra
tų sąjunga.

šnipų tinklą, apėmusį Kanadą, 
Ameriką ir Angliją. Nuo tada 
ir prasidėjo akcija prieš sovie
tų šnipus.

Sovietai paskelbė, kad Ras- 
tovorovą amerikiečiai pagrobė, 
bet iš tokio tvirtinimo visi tik 
juokiasi. Rastovorov bėgo, nes 
patyrė, kad jam įsakyta grįžti 
į Maskvą; ir jis įtarė, kad ga
li būti likviduotas.' Rusijoje 
liko jo žmona ir vaikas. Ir da
bar neskelbiama, kur Rasto- 
vorovas yra.

EGIPTO PREZIDENTO
Nauguib pasitikti vienoje 

stoty susirinko minia. Tuo 
tarpu atlėkė kitas traukinys

RYŠIUM SU MARIJOS 
METAIS

Romos lietuviai išleido sau
sio 7 iš Romos šv. Tėvo palai
mintą Marijos Nekalčiausios 
širdies statulą į Ameriką. Ji 
čia bus kilnojama po lietuviš
kas parapijas. .

Paminėtas prez.
. Wilsonas

New Yorke Camegie En- 
dowment patalpose vasario 3 * 
surengė buv. Amerikos prezi
dentui W. Wilsonui paminėji
mą Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos "ir Lietuvon komitetai 
ryšium su jo mirties 30 metų 
sukaktim. Vadovauti buvo pa
kviestas L. Europos preziden
tas Shepardson, kūris paskai
tė sveikinimus prezidento Ei- 
senhowerio, Dulles pavaduoto
jo BedelI Smitho, našlės-Wik 
sonienės, min. P. Žadeikio, 
min. B. Balučio ir kt Kalbėjo 
kiekvienos tautybės po vieną 
ar du atstovu. Lietuvių vardu 
kalbėjo V. -Sidzikauskas.

Pažymėtina, ^kad,kalbėdama 
Mrs. Rooseveltienė šiuo kartu 
pabrėžė tautų apsisprendimo 
teisę, kuriai visą laiką, gresiąs 
pavojus, ir kad pavergtieji tu
rį būti išlaisvinti.

Minėjime dalyvių buvo apie 
200. V. Sidzikauskas ta proga 
kalbėjo ir per Amerikos bal
są-

■ ..
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Šis faktas reikšmingas dviem

Viena, Jis patvirtina ankstes
nes žinias, kad Vilniaus kated
ra yra bolševikų užimta ir de- 
sakruota. Jei joje būtų laiko
mos pamaldos, tai šv. Kazi
miero kūno perkelti nebūtų 
reikėję. Katedroje jis buvo pa
laidota^ ir ten laikomas nuo 
pat savo mirties. Koplyčia bu
vo specialiai šventajam pas
tatyta.

Be to, ir tariamajame vysk. 
K. Paltaroko laiške, kurį buvo 
paskelbusi “Laisvė”, Aušros 
Vartai yra suminėti, kad ten 
dar laikomos pamaldos, bet 
Vilniaus katedra neminima. 
Tai irgi ženklas, kad katedra 
komunistų yra atimta ir pa
versta jau nebe bažnyčia.

MOLOTOVAS SIŪLO VIS-

ŠEN. W. F. KMmVLAMB paveifr-

MMerintl

išskirtos 
Tai buvo 
Molotovo 

sąjungą

MOLOTOVAS TURI PASIŪLYMŲ PILNUS KIŠENIUS

Bet Vakarai vieningai atmetė jo išsisu
kinėjimus, kurie tik laiką gaišina, o 

Dulles mokė jį, kaip elgtis prie stalo

Berlynas, šią savaitę posė
džiauja ministeriai rytiniame 
Berlyne. Vasario 1 pirminin
kavo Molotovas. Jis išdėstė 
savo planą Vokietijai sujung
ti:

NUO RINKIMŲ
1. Sujungta Vokietija turi 

liktis nuošaliai nuo visų blokų 
ir karinių sąjungų;

2. Vokietija turi atsisakyti 
nuo dabar Rusijos ir Lenkijos 
valdomų sričių visiem laikam;

3. Busimoji Vokietijos ka
riuomenė tegali turėti tik vi- 

aprmojfan*.

lėktuvinę gynybą.
Molotovo kalbos, trukusios 

50 min., didžioji dalis buvo 
skirta Vakaram kaltinti, kad 
jie varą Hitlerio politiką, su
darydami. Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos, Vokietijos bloką, 
nukreiptą prieš Sovietų Sąjun-

DULLES: DIDŽIAUSIAS 
TAIKOS PRIEŠAS — *

SOVIETAI

Vasario 2 pirmininkavo Dul
les ir atsakė Molotovui ramia, 
kandžia ir griežta kalba. At

metė Molotovo reikalavimus, 
parėmėŲv^carų planą Vokieti-

Antras įdomus faktas — 
šv. Kazimiero kūnas vis neten
ka ramybės, kai tik rusai įsi
brauna į Lietuvą. Pirmą kartą 
jis iš Vilniaus buvo išvežtas ir 
paslėptas 1655 metais, kai ca
ras Aleksiejus buvo užėmęs 
Vilnių, rusai jį degino ir plė
šė visą 17 dienų. Antrą kai-tą 
šv. Kazimiero relikvijos rei
kėjo slėpti, kai aštuonioliktojo 
amžiaus pradžioje Lietuvoje 
siautėjo švedai ir rusai. Pasku
tiniais caro laikais, prieš pirr 
mąjį Didįjį karą, rusai taip pat 
kabinos prie šv. . Kazimiero 
garbinitno. Dabar tam vienin
teliam Lietuvos šventajam 
ramybės neduoda bolševikai, 
išmetę jo relikvijas iŠ Vilniaus 
katedros.

Šios žinios ir dedama foto
grafija gauta tiesiai iš Lietu
vos. Fotografija gauta, laba i 
mažytė. Ji yra žymiai padidin
ta ir dėl ne visai ryški.

jai sujungti,, kuris buvo išdės
tytas Edeno dar penktadienį— 
prpdeti nuo laisvų rinkimų. 
O į kaltinimus, kad Vakarai 
eina prieš Rusiją ir taiką, Dul
les atsakė:

“Didžiausias pavojus pasau
lio taikai iš tikrųjų yra tai, tai. Tada Molotovas kalbėjo: 
kad kai kuriais atvejais viena 
didžioji karinė galybė, vienos 
tautos, o kartais ir‘vieno as
mens sprendimu, gali imtis ag
resijos.”

Į kaltinimą, kad vakarų 
valstybės remia Hitlerio politi-

Gavę pamoką, rau 

donieji tyli

Korejoje sausio 22 komunis
tų sovietinei lėktuvai MIGai- 
15 puolė amerikiečių patru
liuojančius lėktuvus. Tie atsa
kė šūviais ir vieną MIGą nu
mušė. Nei amerikiečiai nepa
reiškė protesto, nei komunis
tai.

Tai buvo diena, kada belais
viai buvo paleidžiami. Matyt, 
Maskva įsakė išmėginti, kaip 
amerikiečiai atsilieps į provo
kacijas. Kada amerikiečiai at
sakė taip, kaip turi būti atsa
koma bolševikam, tie nutilo.

Prezidentas pasi
sakė

Spaudos konferencijoje va
sario 33 prezidentas Eisenho- 
weris pareiškė:

• Nereikia didžiuotis ir gir 
tis atominių ginklų galybe 
Priešo nenugąsdinsi pasigyr 
mais, o tik. ramiu ir tiesiu ve 
kimus.

• Prezidentas, pritars šen. 
Brickerio"* tokiam konstitucijos 
keitimo siūlymui, kuris padės 
pašalinti baimę, kad įgalioji
mai sudarinėti su kitom vals
tybėm sutartis nebūtų pikt- 
naudojami. Tačiau jis nesutiks 
su jokiais kompromisais, ku
rie išvestų iš pusiausvyros val
džios padalinimą tarp trijų į- 
staigų: Kongreso, vyriausybės, 
teismo.• Prekyba apsilpo. Esame prisitaikymo laikotarpyje.
ką, Dulles tiesiai kirto Moloto
vui: “Jis buvo neteisus vakar 
prikišdamas mums, kad esame 
taikos priešai... Primenu, kad 
ponas Molotovas buvo neteisus 
taip pat 1939 spalių mėn., kai 
jis Prancūziją ir Angliją ap
šaukė agresoriais, o hitlerinę 
Vokietiją gyrė kaip taiką my
linčią valstybę.” Priminė Dul
les Molotovui ir jo žodžius, kai 
Lenkiją užpuolė iš vienos pu
sės Vokietija, iš kitos Sovie- 
“Reikėjo tik staigaus smūgio 
iš pradžių Vokietijos kariuo
menės, paskui raudonosios ar
mijos, ir nieko neliko iš to 
šlykštaus versalinio taikos pa
daro.” “šitas faktas turėtų 
mus pamokyti prie konferenci
jos 'stalo nesisvaidyti kaltini
mais kitiem apie nusikaltėliš
kus sumanymus.”

Bidauit pareiškė, kad Pran
cūzija nesutiks su jokia kombi
nacija, kurioje būtų 
Amerika ir Anglija. 
Bidauit atsakymas į 
užuominas sudaryti
tarp Sovietų, Prancūzijos ir 
Vokietijos ir tokiu būdu pa
skaidyti vakarus.

Berlyne optimistų veidai po 
tų kalbų apsiniaukė. Tačiau a- 
merikiečių delegacijoje mano
ma, kad tai nebuvo Molotovo 
paskutinis žodis. Jis .ieškos 
dar naujų kombinacijų.

Vasario 3 posėdyje Moloto
vas nustebino nauju planu:

suoti, ar jfe pasisako až Vo
kietijos sąjungą su Vakarais, 
ar «ž taikos sutartį, kinta Vo
kietija būtų neatrafizaota.

Prancūzijos už. reikalų min. 
Bidauit pirmasis atmetė tą 
Molotovo triuką, palaikydamas 
tai laiko gaišinimu.

t PETICIJA IR NEMOKAMAS 
BILIETAS I MASKVĄ

Molotovo triukui sustiprinti 
rytinėj Vokietijoje parengta 
peticija už “taikos sutartį”. Ją 
pasirašę 8 mil. gyventojų. 
Pažymėtina, kad kai kurie gy
ventojai buvo priversti pasira
šyti po keturis penkis kartus.

Savo ruožtu antikomunistai 
išplatino traukinių bilietų for
mos atsišaukimus, kurių vienoj 
pusėj įrašyta, kad bilietas tin
ka nemokamai kelionei į vie
ną galą — nuo Berlyno Hti 
LUMankoa kalėjimo Maskvoje, 
o kitoj pusėj, kad jis tinka 
tik "HaucBes vyriausybės” na
riam "kaina — 15 metų.



merikiečni turį tuo pasinau
doti ir atskelti Kiniją nuo Ru
sijos. '
hitesižaii tas pačias mintis 

buvo skelbę angiai, laukdami, 
kad Kinijoj kils truizmas.

Anksčiau prancūzai tvirtino, 
kad komunizmas Prancūzijoje 
parduosiąs prancūzų aukštos 
kultūros {takoję ir sušvelne- 
saąs, sueuropėsiąs.

Anksčiau ir patys komunistų 
vadai kai kuriuose kraštuose

bą. 4 rftnf Jugortn^a ir 
Maskva. Tą patį mėnesį Di- 
mitrovas sudarė su Titu slaptą 
sutarti sukurti B Bulgarijos ir 
Jugoslavijos “Jugoslavijos, ar
te pietų slavų federaciją.M

Dri W. Bretboiz laikrašty 
“Die Welt am Sonntag” liudi
ja, kad jam tekę tada kalbėtis 
su Dimitrovo,, kuris svajojęs 
ape tbkią federaciją. Dimitro- 
vas pareiškęs:

Balkanų tautos, kurios ligi 
šiol buvo sviedinys didžiųjų

Gtkikijos vyria us|M| 
dėjo kovis' fątMMk' 

a, kaip I3^jo>

savo nusistatymais

kampelis, i kurt* rankas ėmė 
tiesti iš karto trys kainynai. 
Jugoslavija paėmė Makedoni
ją, aiškindama, kad Titas pada
rys federacinę valstybę, kurio
je Makedonija bus atskiras 
narys. Bulgarija aiškino, kad 
Makedonijoj daugiausia gyve
na bulgarai, o Graikijos ko
munistai aiškino vėl, kad 
Makedonijai netūraliausiais iš
ėjimas į pasauli pro Salonikus, 
kurie galėtų būti Makedonijos

' Pella pasikvietė jį j ministe
rius — šiuo kartu vidaus. Pats 
Fanfani sakėsi galįs būti vi
daus reikalų ministeriu, ki
taip sakant policijos šefu, bet 
netinkąs į policininkus, nes iš 
policininko reikalaujama tam 
tikro ūgio. Ogi Fanfani buvo 
mažesnis negu vidutinis. Tuo 
atžvilgiu jis buvo panašus į 
Austrijos kanclerį Dollfussą.

jtiriprii—y Dean
derėjosi *w ,kto / tšls 

Korėjoje, grj&ą kalbėjo, kad 
iroiounistaiR' rfipi pfr'* 

BSbriria Kinijos reikalai, o ne

peri pakvietė I jkio’ 
ministerius, ir ant jo stok) tuo
jau atsirado žemės reformos 
greitinimo projektą*, paskolų 
ūkininkams įstatymo projek
tas.

tvirtino, kad jų komunizmas 
būsiąs tautinis, nepriklauso
mas nuo Maskvos.

Kaip jie visi apgaudinėjo 
pirmiausia save, o paskui ir ki
tus, rodo tokių komunistinių 
vadų likimas Balkanuose, kur 
jie mėgino eiti “tautiniais” 
keliais ir kurti Balkanų ko
munistinių kraštų sąjungą. Tų 
vadų likimo štai vienas ma
žas gabalėlis. RED.

•
PRIEKYJE TIK MASKVOS 

PATIKĖTINIS
Antrame pasauliniame kare 

rusų kariuomenė užėmė Bul
gariją. Bulgarai laukė, kad 
valstybės priekyje bus pasta
tytas komunistas; tikriausiai 
tas, kuris buvo vadovavęs po
grindžiui kovoje prieš nacių o- 
kupaciją. Tokiu buov laikomas 
Traičko Kostov, nesimpatin
gas, kalboje niekad nežiūrįs į 
akis, bet jau nuo 1919 įstojęs 
į partiją ir nuo 1923 pradėjęs 
keliones per kalėjimus. Rei
kalaujamas išduoti savo bend
rininkus, jis iš ketvirto aukšto

sostinė,, bet kurie jau yra 
Graikijos teritorijoje.

Tame kampely 1947 rugpjū
čio mėn. komunistas Markos, 
pasivadinęs generolu ir sukilė-

REP. E. K.- BRAMBLETT, res
publikonas H Califoraijes, Wash- 
ingtone patrauktas i teismą. Jis 
ėmė alga žmonai, • jos vietoje tu
rėjo sekretorę. Jam gresia baus
mė ar 5 metai kalėjimo.

Rinkose, susijungs j didžią lais
vų tautų federaciją, kurioje 
tautinė vadovy*>ė priklausys 
slavam, politine komunistam. 
Mes, bulgarai, drauge, su ju
goslavais padarysim pradžią; 
rumunai, vengrai, - albanai, 
graikai prie mūs prisijungs.”

Akys Dimitrovo, kuris kita
dos buvo viso pasaulio dėme
sio centre kaip Berlyno reich
stago padegimo bylos vyriau
sias herojus, dabar šiuos žo
džius ištarus vėl degė kaip se
no atgijusio agitatoriaus. Jis 
pakartojo:

‘"Taip. "Balkanai bus slaviški 
ir komun&ti&į ir jokia pasau
lyje galybe negales mūs su
kliudyti kelyje į šį tiksią.”

“Nežinau — sako Brethoiz 
— kokis velnias mane pakur
sto dar į paktousti: ar nė So
vietų Sąjunga?”

Dimitravas porą akimirką į 
mane žiūrėjo, paskui pakilo ir 
lėtai ramiu balsu pasakė: 
“Taip, nė Sovietą Sąjunga.’

(bus daugiau)

PKIE MEKSIKOS afem* i JAV pMrta <l*rW*lnk*i ii Meksiko*. Sustiprinti JAV
pa*rt>* d*M*i rteagiad ke**vM***a*r sodaikjrtt.

ŽMOGUS, KURIS NORI PADARYTI REVOLIUCIJA

iššoko pro langą, bet išliko

Žirblis BePastogis jį pava
dintų bruzddnyku, nors tikroji 
jo pavardė Amintore Fanfani, 
jauniausias Italijos min. pir- 
miningas (gimęs 1908), bet iš
buvęs tose pareigose tik 11 
dienų dėl to, kad jis bruzdel- 
nykas.

★
Būdamas 1947-8 darbo mi

nisteriu, Fanfani terorizavo 
susiginčijusius darbdavių ir 
darbininkų atstovus. Pasikvie
čia juos ir laiko, įtikinėja, iki 
tie nuvargę sutinkn «u jo siū
lymais. Sykį posėdis esą tru
kęs 40 valandų. Tik porą kar
tų po valandą Fanfani jį per
traukęs, kad derybininkai ga
lėtų “atsikvėpti”. Pats ministe- 
ris ir per tas pertraukas nesi
kėlęs iš savo kėdės, tik su-

IHenos veidai

graužęs porą obuolių ir išgė
ręs stiklą vandens. Jis nepa
laužiamos sveikatos, nepažįsta 
nuovargio, alkio ir sau maža 
tereikalauja. Po pertraukos 
derybininkai išraudusiom a- 
kim susitarimą pasirašę ir 
konfliktą baigę.

Fanfani ‘nepatogus” žmogus 
vyriausybėje. Nepatogus ki-x 
tiem, kurie nori nesiskubinti ir 
pakliuvę į ministerio kėdę pa
silsėti. Fanfani imi juos badyti 
ar griebiasi pats darbų, kurie 
likę nenudirbti tų kitų ministe- 
rių. Tokį įsileisti — tai nebus 
ramybės. Kai min. pirmininkui 
de Gasperi buvo pasiūlytas

Fanfani į ministerius, tai jis 
pasakęs: jei jį pakviesiu, tai 
jis vieną dieną atsisės prie 
mano stalo į mano paties kė
dę ir sėdės per dieną nepaju
dėdamas... Bet vis dėlto pa
kvietė. Ir ne sykį.

1947 buvo pakviestas į dar
bo ministerius. Ligi tol ta mi
nisterija, buvusi “nežinoma’, 
Fanfani joje atsiradus pasida
rė “žinoma.” Ją išgarsino 
“Fanfani planas” pastatyti 
liaudžiai butų. Ne tiek domino 
siūlymas butus statyti, kiek 
priemonės surasti jiem pinigo. 
Visokių priemonių Fanfani su
galvojo, ir mėnesius Italijos 
spauda dėl to- ginčijosi. Nors 
planas buvo labai “nusausin
tas”, bet vis dėl to jis davė 
100,000 naujų butų.

Dollfusą Fanfani panašus, nes 
abudu stengėsi valstybėje so
cialinius klausimus spręsti pa
gal enciklikų “Rerum Nova- 
rum” ir “Quadragesimo an- 
no” dvasią. O ją pažino labai 
gerai, nes buvo Milano 
katalikų universiteto pro

cesorius ir tais'klausimais bu
vo daug raštų prirašęs.

Įsijungęs į visuomeninį vei
kimą, jis virto krikščionių de
mokratų partijoje kairiojo 
sparno pirmuoju; Tam sparnui, 
arba, kaip jie- vadinosi, “Ini- 
ziativa Democratica”, priklau
są 60 partijos narių parlamen
tarų; vidurio sparnui, vadovau
jamam de Gasperi. — 90- na
rių, pačiam dešiniajam 75 na
riai. Nors Fanfani mažiausia 
grupė, bet įsitikinę savo idėjų 
teisingumu ir jom atsidėję iki 
pasiaukojimo šie “bruzdely- 
kai" virto jėga, į kurią visuo
menė atkreipė dėmesį. Ir kar
dinolas Larcara ir- monsinjo
ras Montini palankiai vertinąs 
jų veikimą. x

(Nukelta j 3 pusi.)

gyvis, užkliuvęs už telefono ir 
telegrafo laidų. Naciai taip 
pat jį įkišo į kalėjimą^ iš ku
rio išėjo tik rusam užėmus So-«. 
fijos miestą.

Tačiau Maskva nusprendė 
kitaip. Ji pasirinko ne Kostovą 
į diktatorius, o atsiuntė tam 
reikalui iš Maskvos Georgių 
Dimitrovą. Kostovas buvo pa
liktas antruoju žmogum. Dimi- 
trovas, kuris Rusijoje išmoko 
girtuokliauti, protarpiais sir
guliuodavo, ir niekas neabejo
jo, kad po jo ateis Kostovas, 
kuris buvo penkiolika metų 
jaunesnis už Dimitrovą, nors 
abudu į partiją buvo įstoję 
tais pačiais metais.

Maskvoje auklėtas Dimitro- 
vas, atsidūręs Bulgarijoje, pra
dėjo galvoti ne visai taip, kaip
Maskvos žmogui dera.
JIS SVAJOJO APIE TAUTI

NĮ KOMUNIZMU
Buvo jau 1948 pradžia. So

fijos gandonešiai skelbė, kad 
kažkas valdžios rengiama. Kal
bėjo apie slaptus susitarimus 
tarp Dimitrovo ir Tito, apie 
Bulgarijos ir Jugoslavijos są
jungą, apie skilimą tarp Bul
garijos komunistų, apie “tauti
nę” grupę, vadovaujamą Ros
tovo, kuri priešinasi sąjungai

SPAUDA

Nepasitenkinimas Eur. LūsyčsKoad(etu

T. žiburiuose sausio 28 Al
inus iš New Yorko rašo:

“Jūsų bendradarbis ne kar
tą yra rašęs, jog “Europos 
Laisvės Komitete” viepatau- 
ja keistos nuotaikos, kad jo 
oficioze, “News from Behind 
the Iron Curtain”, kuris duo
da daugybę mėnesinių žinių iš 
Balkanų (net iš Albanijos) — 
pabaltiečiai sąmoningai igno
ruojami, kad jiems nesudaro
ma galimybės kalbėti kaip vi
siems kitiems į pavergtuosius 
tautiečius. Kad piktai kalbant, 
pabaltiečiai ten laikomi pa-
stumdėtiais. Į asmeniškus Jū-
sų korespondento (kaip žur
nalisto) protestus dėl “News” 
politikos pačiam ELK pirmi
ninkui nebuvo net atsakyta. 
Pagaliau patirta, jog komitete 
dirbą pabiltiečiai tiek įsidrą
sino, kad pagrasino prieš dėl 
šio “sabotažo” atsakingus 
“Fair Deal” palikuonis “už
leisti” patį “baisųjį senatorių”
McCarthy. Nežiūrint šių ‘pri
vačių” grasinimų, *News” ir 
sekantį mėnesį išeis be žmių iš

Pats moderniausias SIX
Pabaltfjo, • ignoruojant visą 
paskutiniu metu pabaltiečių 
apsčiai teikiamą informaciją. 
Tikima, jog pabaltiečių reika
las ELK bus vieną kartą išaiš
kintas. Reikalą ypač sunkina 
tai Jog ELK, tur būt, vado
vaudamasis 1945 m. Valst De
partamento direktyvomis, no
rėtų Maskvą ir kitus įtikinti, 
kad jis esąs grynai privatus 
biznis, išlaikomas privačių as
menų aukomis. Na, imkim ir 
patikėtam, kad Maskva ir pa
saulis yra tiek naivūs! Užtenka 
tik pasiklausyti, ką kalba jų
radijai! “Europos Laisvės Ra-
dijo” rėmimui vasario 12-22 
ruošiamas didelis vajus,* kurio 
metu bus prašomi amerikiečiai 
.pasirašyti storiausTis knygas, 
kad jie pritaria šitokio “priva
taus” radijo išlaikymui ir pra
šoma juos aukoti nors po vie
ną dolerį. Kai kas mano, kūd 
pabaltiečiai į knygą pasirašy
dami, būtinai turėtų pridėti:
“Radi* f*r Battfc States”. Įvy
kiai Pabaltijy, draudimas lan
kytis ten bet kokiems turis
tams rodo, jog, šios tautos yrk
nemažiau pasiryžusios laisvės 
kovai nei ARmtija ar Bulga- 

' rija. Pabaltiečiai Niujorke turi.
pagrindo pykti, jog “privatus” 
ELK ignoruoja Amerikos tau
tos ir jos • statytinių — prezi
dento bei vnfet sekr. valią. 
Senatorius McCarthy čia ma
žai padės, bbt JAV pabaltie- 
čiai jen .ntasse gali savo ats^k- 
li, nes jų kova yra kova ir už 
Amerikos, llemokra&ją ir Inis- 
vę.” *

dalia.tų dviejų faktų <*fa- 
baltiečių informacMoB neįlei
dimo j ELK latinrašti ir pai 
taitiečių račūjo transliacijų 
neleidimo — dėmesio vertai 
ir paskutinis ignoravimo fak
tas, kuris buvo prieš porą 
savaičių ‘Partontoke” pastebė
tas, — tai žemėlapyje, kurt
vaizduoja 
kraštus, 
teitai

bolševikų 
^nutylėti

llaujausis 115-h.p. (arklio jėgos) 
ir J pavidalo (bloko) Six yra vie
nintelis visiškai modernus 6 ci- 
lindcriu' motoras automobilių 
pramonėje... Tai vienintelis 
žemos kainos Six su visais 
savo privalumais!

GILIAI ĮMONTUOTAS I PAVIDALO 
BLOKAS nueina žemiau ašies, dėl to 
duoda motorui didesne jėgą, švelnes- 

- ne trauka, tylesni sukimąsi ir ilgesni 
amžių. *

KETURGUBI ČIULPTUVAI pa
didina greitesnį degimą, paspar
tina motoro įžiebimą ir sutei
kia švelnų pajudėjimą “GO”1.
KETURI ASIES GUOLIAI paleng
vina mašiną išbalansuoti ir ją 
valdyti.

LAISVAI PASUKAMI VOŽTI. 
VAI yra žymiai patvaresni j.’ 

ko atžvilgiu ir- duoda •; 
degimo jtampą.

TRUMPI STTMEKLIAI SU MAŽA 
TRINTIMI duoda motorui dides
nę traukos jėgą ir ne taip greitai 
jj sudėvi.

SUSPAUSTOS DEGIMO KAMEROS 
taupiai sunaudoja Begalo ir oro mi
šinį ir duoda žymiai didesnę itanrr-

Pats taupiausias SIX
Nei vienas iš amerikoniškų S£x, paly
ginus su Fordo motoru nėra tiek tau
pus ir ekonomiškas, jis turi labai ma
žą trintį ir staigius, trumpus 
gtūinoklius.

Fordo naujieji vožtuvai, aprūpinti visiškai moderniais 
aukšto degimo prietaisais ir mažos trinties, sutaupo 
Jums daugiau degate, negu praėjusių metų Fordo SIX... 
Six (su overdrive) yra nurungęs visas kitas- malinąs, 
—nepaisant jų dydžio ir kaino*, — kurios tik dalyva
vo 1953 metų varžybose "Mobtlgas Economy Run 
Svveepstakes". O šiaismėtais Fordo SIX dar duoda 
Jums 14% daugiau arkite jėgos! Tai geras dividendas!

J



riam tikslui tai būtą daraus?

nesąmoningai?

Pav^ vienas “Eglutės” bendra
darbis rašo: “Eglutei įsivedus

„$350
....$650

straipcdai saugomi ir gražinami tikti! autoriams prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turi
ni ir kalba redakcija neatsako. * v

greitesnio lietuviukų nutautini
mo? ** < '

SUBSCRIPTION RATES
Domestic yearly _____ ___ $6.00
Brooklyn, N. Y. .............. $6.50
Balt year_________ -__ ___ $350
Foreign------------------- -------— $6.50

tuvių Kultūros Institutai bet 
jau dveji metei, kaip “Eglutė” 
verčiasi tik iš prenumeratas ir 
šiaip taip pati išlaiko. Žino
ma, jos tobulumui parama

’ t t --------  BY --------
FRANCISCAN FATHEBS

tbe Act of Mare* 3, IMS, originally entered as second ctass matter 
M Boston, Mass., September 12,1915. 

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams .. .- $6.00
Brooklyn, N. Y. .. 
Pusei metų 

Užsienyje ....

karalienė. Kai karalius išėjo, ji

— Aš? Ne! Paprastas valgis ADribijadi, mano valdo-

— Karalius Agista* Antrasis

— Neilgai!

Pasakyk man teą kitą:
— Tyliau!

— Tjdfara, mos gtetfi!

strategas!

tu savo tarną valdovu?
— Todėl, kad Sparta prisie

kė tau, todS, kad aš dovanoju 
tau savo meilę, todėl, kad tu

pražudė.
— Tai taip pat melas?

Karalius iŠ^jo, bet AUtibija- 
aš nenorėčiau, ' dis ne tuoj iš^o paskui jį, nes

garbė. Bėk, kol aš tavęs neper
veria u.

— Tu blogai nugirdai, Li- 
zandre! .

— Bėk, padaryk man malo
nę, b%! Penkiasdešimts karių 
stųvi lauke te laukia tavo gal
vos.

te štai ABdbijadis sėdi pas 
persų vietininką Tisafemą ir 
kalba:

ifraatiems Be

nę teSpMtįbfcti mūsų Tautos j 
gyvojo kapinyno kryželių sta- J 
tyjojate!... Tiesiog maldauju-.; 
tik šio atsisakyjfite!... Jei tos 
minties neatsisakysite, tai tik-

Ryšium su Am. “Draugo” nr. 
13 Įdėta žinute, kad numato
ma reformuoti vaikų laikraš
tėlis “Eglutė”, įvedant į jį sky
rių angių kalba, “Darbininko” 
redakcija kreipėsi j “Eglutės” 
redaktorių Pr. Naujokaiti ir 
davė jam keletą klausimų, čia 
duodame tuos klausimus ir at-

Mėlyna juosta raudonam dugne
Nė viena vėliava pasaulyje nebuvo taip aplieta ir tebelais- 

toma nekaltų žmonių krauju, kaip bolševikinė —kruvinai rau
dona. Ji tapo pasibaisėjimo ženklu ir juo paliks istorijoje il
giem amžiam, kiek tik praėjusių laikų atminimas tebesieks.

Dabar mus yra pasiekusios žinios, pačių bolševikų oficialiai, 
paskelbtos, kad tame plėšraus gyvulio ženkle įterpiamas mėly
nas strypas: vertikalinė melsva juosta raudoname dugne. Ar 
tai rodo, kad bolševikinis siausmas keičiasi ir čmoniškeja? 
Anaiptol, jis palieka toks, koks yra buvęs — su milijonais žmo
nių, prispaustų ir kenčiančių anapus raudonos sienos, kur iške
liama naują vėliava. Tai ką reiškia ta atmaina Sovietų Sąjun
gos valstybiniame ženkle?*

Žinome, kad senoje rusiškoje vėliavoje, kurią dar caras ka
bindavo ant savo despotiško koto, būta mėlynos spalvos greta 
raudonos ir baltos. Bolševikų revoliucijos baltoji spalva buvo 
paskelbta “niekinga” -—spalva kontrarevoliucininkų, baltagvar
diečių. Mėlynoji irgi buvo laikoma “netikusia” spalva, nes ji 
priminė buržujus, vadinamus “mėlynakraujus” aristokratus. 
Gera liko tik raudona spalva, nes ja lengvai nusidažo sušaudy
to žmogaus rūbas. Bolševikų revoliucija dėl to kruvinai parau
donijo, užliedama kitas dvi caristines spalvas: baltąją ir mėly
nąją. Kai dabar mėlynoji vėl prasikiša, tai patvirtina du būdin
gus faktus, apie kuriuos jau seniai yra kalbama.

Visų pirma Sovietų Sąjungoje jau nesikratomą ligi šiol keik
tojo carizmo. Bolševizmas yra išvirtęs j marksistinį carizmą su 
senosios imperialistinės Rusijos tradicijomis ir siekimais. Gar
binami senieji kitų kraštų grobuonys, kaip Jonas žiaurusis, Plėt
ras Didysis, Katryna II. Bolševikai yra net daugiau svetimųjų 
žemių užgrobę negu jų buvo užėmusi caristinė Rusija. Apie 
bolševikų imperialistinius siekimus ir sugriežtėjusią nacionalinę 
rusų politiką niekas jau ir neabejoja. Tai yra aiškus faktas. Se
na rusų mėlynoji spalva tmka naujam bolševizmo veidui. Dėl to 
jame ir įbrėžtas mėl^has strypas per raudoną dugną.

Antroj melsvumo žymė yra dar įdomesnė. Bolševizmas, se
niai jau netekęs “proletarų globėjo” skraistės, yra pamėlyna
vęs arba suburžuazėjęs. Jei “mėlynkraujais” būdavo pravardžiuo
jami aristokratai, kadangi jie seniau sėdėdavo gražiuose rū
muose ir mažai saulės matydavo, nenudegdavo, tai tokiais nau
jais aristokratais yra tapusi visa kompartijos smetonėlė, kuri- 
Sovietų Sąjungą valdo.. Retai kuriame krašte yra toks didelis 
skirtumas tarp raudonojo buržujaus, aristokrato, ir paprasto 
darbininko, liaudies. Sovietų Sąjungos tūzai statydinasi vergu 
rankomis puošnias vilas, naudojasi visokiausiom privilegijom ir 
patogumais. Jie jau pamėlynavo, išsiskyrė iš to žemojo luomo, 
kurio vardu valdžios kėdėsna susėdo. Kai dabar atsisėdą res- 
toraane, sakysime rytiniame Berlyne, tai jiem jau patarnauja 
padavėjai su mėlynais frakais ir padavėjos su melsvom sukne
lėm. Mėlyna spalva tinka naujiem buržujam.

negalėčiau tiksliau atsakyti, 
nes qpie tokias numatomas re
formas tesužinojau tik iš spau
dos. Tuo reikalu niekas su ma
nimi nesitarė, neklausė mano 
nuomones. Taip pat nesu nie
ko patyręs apie “Eglutės” per
tvarkymą iš jos leidėjo —Lie
tuvių Kultūros Instituto. Man 
visai neaišku, kuriam tikslui 
atsirado toks sumanymas. Ne
jaugi savo rankomis norėtume 
ugdyti savo gimtąjai kalbai in-

npmeratortai te skaitytojai yra 
tik lietuvių vaikai, kurie moka 
savo gimtąja kalba kalbėti. 
Taigi jiems angliškas tekstas 
niekam nereikalingas. O jeigu 
būtų tas angliškas skyrius tai
komas nemokantiems lietuvių 
kalbos, tai tada jiems būtų nie
kam nereikalingas lietuviškas 
skyrius ir jų neskaitomas. To
kiu būdu primesti “Eglutės”, 

- prenumeratoriams nereikalin
gą tekstą būtų tikras nesusi
pratimas, o lietuvių kalbos ne
mokantiems tokiu būdu vistiek 
lietuvių kalbas neįpteši. Be to, 
“Eglutės” skaitytojų nemaža 
turime ir kituose pasaulio 
kraštuose, ne tik , Amerikoj^. 
Ką jie veiktų su tuo anglišku 
skyriumi?

Tokį lietuviškos dvasios laik- 
raštfiį nuoširdžiai sveikinčiau. 
Jis daug galėtų prisidėti prie 
lietuvybės gaivinimo. Jame ga
lėtų būti ir lengvų lietuvių 
kalbos pamokėlių.

mintį kstehi viešą protestą per ', 
spaudą, per Lietuviu Mokytojų ' 
Sąjungą, per Vilniaus Krašto . 
Lietuvių Sąjungą ir' per kitas 
liėtuviškas organizacijas!”...

.Sąmoningas “Eglutės” skai
tytojo tėvelis pagirią, dabarti
nę “Eglutę”, o į sumanymą į- 
vesti anglišką skyrių reaguoja 
trumpai, bet stipriai: “Grąžin- • 
kitę prenumeratos pinigus nuo 
to “Eglutės” numerio, kai 
pradėsite sumanymą vykdy-

tekins “Eglutes” reformas 
skaityte jai, bendradarbiai te iš 
viso sąmoninga fietaviškoji vi
suomenė?

Jauču, kad dėl to kiltų dide
lė audra. Neseniai pasirodė a- 
noji laikraščio žinutė, o jau e- 
su gavęs laiškų, kuriuose labai 
stipriai reaguojama: reiškia-

bendradarbiausiu, bet te į savo 
namus jos neįsileisiu: gana 

, mano vaikus nutautina sveti
mieji, neleisiu jų nutautinti 
savomis rankomis.”

Žymus pedagogas savo laiš
ke tarp kitko rašo: “Draugo 
13 numery radau žinutę, kad 
ALRKF Centro Valdyba yra 
nutarusi įvesti į “Eglutę” sky
rių anglų kalba. Perskaitęs 
tą žinutę, net krūptelėjau. Ir 
“Eglutėje” jau angių kalba! 
Negi tie ponai reformatoriai 
negali suprasti, kad įvesdami 
tokį skyrių, jie yra pasiruošę 
ugdyti gimtosios kalbos indi
ferentizmą? Daroma tai są
moningai ar __ _______ r-__________
Kokia skaudi ironija! ^giais Tokia žinia paskelbiama tada;

kai pats prenumeratos mokėji
mo laikas. Žinoma, daugumas 
susilaiko ir laukia, kas čia bus. 
Dėl to ta pačia proga jaučiu 
moralinę pareigą patikinti lie
tuvišką visuomenę, kad “Eglu
tė” ir toliau lieka tikrai Be- 
tuviškas vaikų laikraštėlis. Ji 
budėjo ir budi lietuvybės sar
gyboje ir > niekada neprihns 
jai norimo primesti svetimo 
drabužio.

Man labai gaila, kad tuos 
pareiškimus turiu daryti viešai 
spaudoje. Be ką darysi, kad 
tokį kelią pasirinko to keisto 
sumanymo iniciatoriai.

Pr. Naujokaitis

. metais minėdami 50 metų su
kaktį nuo rusiškosios graždan
kos nusikratymo .vaikų laik
raštėlyje įsivesime angliškąją... 
Ir patys!... Jei tokia “Eglutė” 
pasirodytų, aš būčiau privers
tas niekada jos nebeprenume- 
ruoti... Darykite visa,* kad 
“Eglutė” išliktų sveika ir ža
lia”...

Vilniaus krašto lietuvis, per 
20 metų stovėjęs lietuvybės 
sargyboje, labai ilgame laiške 
iš širdies plaukiančiais jaut
riais žodžiais tiesiog šaukte 
šaukia: “Kai perskaičiau kro
nikos žinutę— mane apėmė 
siaubas! Nejaugi tai yra tikra

Šv. PETRO IR POVILO BAŽNYČIA Antakalnyje, kur U Vilniaus katedros perkeltas iv. Kasimiere 
kūną* praėjusiu metu gegutė* mėn. (žinia 1 pusi.) Nuotrauka V. Augustino

Galima būtų suminėti dar 
visą eilę ištraukų, bet ir šių 
būdingesnių pakanka parodyti 
toms reakcijoms, kuriomis su
tiko sąmoningi lietuviai tą 
keistąjį sumanymą.

6. Ar to sumanymo paskel- ' 
tanias neims pakenkęs “Eglu
tei”?

Aišku, mažiausiai tai pada
rytas meškos patarnavimas.

Žmogus, kuris nori padaryti revoliuciją
atkelta iš 2 psi.

“Arba mes padarysime revo
liuciją Italijoje .arba ją pada
rys kiti” Toks yra Fanfani 
šūkis, žodžiu “kiti” jis supran
ta komunistus. Jis ir jo drau
gai pasiryžo neprileisti, kad 
komunistai turėtų pągrindo 
sakyti, jog katalikai atstovau
ja tik turtingųjų reikalam, o

fnunistai. 9
“Demokratinės partijos, o 

pirmiausia mūsų partija turi 
tirti, svarstyti socialinius klau
simus ir juos spręsti kiek 
galima greičiau... Bet mūsų 
socialinė politika turi būti vi
sada ištikima krikščioniškajam

įkvėpimui. Priešas nugalimas 
ne su juo lenktyniuojant. 
Prięš tuos, kurie masėm paža
da raudoną rojų, turime paro
dyti rojų, kuris savo tikslais ir 
metodais skiriasi, žodžiu, mū
sų socialinė akcija turi būti iš
augus iš mūsų nuosavo pa
grindo ir neužkrėsta komunis
tinės."

Šia dvasia buvo paruošta ir 
Fanfani dekliaradja su bruz
dėjimo pasiūlymais. Bet ji bu
vo atmesta. Kai kurie net 
Fanfani partijos draugai dingo 
iš salės balsavimo metu.

Dabar Italiją ieškos mažes
nio bruzdelnyko. M.

6

Aspazija tapo našlė ir ilgą 
laiką gedėjo Periklio. Pusra
čio nebebuvo, bet likę negau
sūs draugai ją kartais aplan
kydavo. Sokratas iš jų buvo iš
tikimiausias. Vieną vakarą jis 
sėdėjo jos mažoje viloje.

— Ne, Aspazija, — kalbėjo 
Sokratas, — aš atkalbinėjau 
nuo žygio Sicilijon, taip pat 
Nikija ir astronomas Metanas, 
bet žygis turėjo įvykti. Alki
bijadis gavo palankų atsakymą 
iš orakulų.

— Tu tiki orakulais, Sokra
te?

— Jr taip ir ne! Aš turiu, 
kaip tu žinai, savo demoną, 
kuris perspėja, bet neperkalbi- 
nėja, pataria, bet neįsako. Tas 
vidujinis balsas man pasakė: 
"Eladė neviešpataus pasauly
je?’

— Tai padarys Roma?
— Taip, bet ne sau!
— Tu žinai, Periklio svajo

nė buvo vieninga Ė3adė, visų 
valstybių valstybė...

— Tai buvo Periklio noras, 
bet dievų valia kitokia. Alkibi- 
jadižo svajonė, kad Ehdė už
kariautų visą pasaulį, taip pat 
didelė svajonė, bet dievų sva
jos dar didingesnės.

— Ką duos Atėnams Kleo- 
ho mirtis, kaip tu manai?

— Nieko! Po Kleono ateis 
Anitas. Kleonas amžinas, tai 
yra sąvoka.

Nusilpęs ir persenęs Prota
goras pasirodė vidujiniame 
kieme.

— Štai Protagoras!
— Sofistas! Nemėgstu jo,— 

pasakė Aspazija, - tai yra 
pjūklas, kuris perpftuna bet 
kokį norą, sukti jo protavimai 
atima žmogui tvirtumą.

— Tu kalbi teisingai ir iš
mintingai, Aspazija, kiek anks
čiau tu būtum sėdėjusi ant tri
kojo, pranašaudami kaip Piti- 
ja. Galbūt kaip vaidilutė neži
nai to, ką kalbi, bet Dievas 
kalba tavo lūpomis.

— Ne, Sokrate, aš kalbu tik 
tai, ką tu manai!

Priėjo Protagoras:

— Vargas Atėnams, Vargas 
Eladei! Vargas! — taip pa
sveikino jis.

— Kas atsitiko, Protagore?
— Šlovingasis Fidijus guli 

kalėjime negyvas. •
— Vargas, vadinas, jį už

mušė.
— Taip kalba mieste.'
— Fidijus mirė!
— Greičiau nunuodytas, bet 

to negalima pasakoti.
'— Visi čia Atėnuose prieš 

laiką miršta! Kada ateis mūsų 
eilė? ■* • .

įėjo romėnas Liucijus.
— Pažvelkite į romėną! — 

tarė Sokratas, — į ateities ir 
viso pasaulio valdovą. Ką jis 
nori mums pranešti?

— Aš atėjau- perspėti Pro- 
tagorą. Jį nori ištremti.

— Mane?
— Tave ištrėmė.
— Kuo remdamiesi?
— Kaip dievų niekintoją!
— Kas įskundikas?
— Sikofantas, nematomasis, 

kuris yra vistr...
— Viskas tik rodosi, nieko 

nėra tikro, — pasakė Prota
goras.

— Bet tai tiesa.
— Na, tai nuo to tikrumo 

griūva mano minčių rūmas, 
kaip griūva ir visa kita!

— Sudiev! Aspazija, Sokra
te, draugai, tėvyne! Likit svei
ki.

Uždengęs apsiaustu veidą, 
Protagoras išėjo.

— Atėnai netenka Protago- 
ro? — paklausė Aspazija.

— Jis išmokė atėniečius mą
styti ir abejoti, o abejonė — 
išminties pradžia. — štai jau
nasis Platonas, jis atrodo liki
mo prislėgtas. Naujos liūdnos 
žinios, aš manau.

— Manyti! Aš prisiekiu! 
Sudainuok liūdną dainą, Plato
ne.

— Dainos todėl, kad jų 
daug! Alkibijadis apkaltintas 
ir atšauktas atgal!

— Ką jis padare?
— Prieš savo išvykimą jis 

nuvertė visas Hermeso statu
las Atėnuose.

— Tai per' daug vienam 
žmogui, jis negalėjo to pada
ryti.

— Kaltinimas aiškus: valsty
bės dievų išniekinimas!

— Dabar dievai keršija už 
save!

— Eladės dievai perėjo į Ro
mą.

— Tu pasakei tiesą!
— Dabar antras numeris: 

atėniečiai Sicilijoje "sumušti, 
Alkibijadis pabėgo į Spartą. Ir 
trečia* numeris: Nikijai nu
kirsta galva. - '

— Dabar mes galime nusi
pirkti sau vietas kapuose.

Nepataisomas Alkibijadis 
tikrai iš Sicilijos pabėgo pas 
priešą Sparton ir dabar sėdė
jo už stalo su karakumi Agi- 
su Sparta išlaikė pas save 
karalių valdžią, tuo tarpu kai 
Atėnai nuo jos anksti atsisa
kė.

— Mano drauge, — kaBbė jo 
karalius, 
kad tu valgytumei prie bendro

gulti su saulėlydžiu ir keiti su 
saulėtekiu! Tu nežinai, koks aš 
esu pats sau griežtas.

— Jei tu sakai, aš turiu 
tikėti. Paskalos tave apšmeižė.

— Apšmeižė. Taip, žinoma. 
Prisimink Henneso statulas-*

dievai, kad Sparta nugalėtų 
Atėnus?

— Žinoma! Tai tokia pat 
tiesa, kaip kad dorybė nuga
lės ydas. Spartoje — visos do
rybės, Atėnuose — visos ydos.

— Dabar aš matau, kad tu 
ne tas, kuo aš tave laikiau. 
Dabar aš tau duosiu kartuome-

— Ir nemąstai apie savo tė
vynės padėtį?

— Aš elėnas, ne atėnietis! 
Sparta — vyriausias Eladės 
miestas. .

’ — Alkibijadis didis! Dabar 
einu pas strategus, o vakare

— Kiek tu sakai? Penkios 
dešimtys? Tai aš begu, dau
giau už trisdešimts aš nenuga
lėsiu. Sudiev, mano karaliene. 
Aš buvau geresnės nuomones 
apie Spartą. To nebūtų galėję 
atsitikti Atėnuose. Dabar aš 
dsiu pas persų karalių; ten 
geriau suprantama, kas pado
ru, ir ten man nepaduos juo
dos sriubos!

— Taip, mano mokytojas 
Protagoras mane kadaise mo
kė, kad visa kyla iš priešingu
mo. Todėl, matai, mano šte&i 
gali sutalpinti savy visus prie
šingumus. Sparta te Atėnai 
man lygiai brangūs, taip lygiai 
neaptenSami, kaip vaistyta- 
niai dievai, inip dorybės.

— turi piafią širdį, sve
timšali, ar rašte joje vietos 
Penijii? on ,

— Visam pasauliui!

(busdHgfaRi)
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IS DVYLIKOS
KARALAIČIŲ

ZENONAS IVINSKIS

vedėjui tenka patarti ieškoti
Šventojo Karalaičio gyvenimas, žiūrint

i r -r* >

nėra. Tikpo pgų transformatorių radijo apara-vėte VeltuL Jei qori(e prisikalti 
puspadžiu*, užsteatyti avalyne,

— Nejaugi odos negaunate?
— klausiame batsiuvėj. ' 

Darbininkai įtartinai šypso
si. O vienas su kartėliu skun-

dinis gyvenimas ir kasdieninis. 
Paradinis su mitingais ir pra
kalbom. Kasdieninis — šu pi
liečio rūpesčiu, ką jis šiąndien 
pavalgys, kur batus pasitai
sys, drabužius išsiskalbs.

Kasdieninį gyvenimą pade
da pažinti sovietinė spauda iš 
vienos ar kitos užuominos. Ar

per gyvenimas, kai skaitai 
užuominas, kad Šiauliuose nė
ra nė vienos skalbyklos; kad. 
yra šaunus dviračių fabrikas, 
o dviračio pasitaisyti negali 
visame mieste, kad batams pa
sitaisyti odos negali gauti 
“Tiesa” aiškina, kad tai ne
tvarkos, sukčiavimo, kyšinin
kavimo vaisiai Bet ar piliečiui 
ne vistiek, kas dėl to kaltas. 
Jam svarbu, kad jis tų dalykų 
į savo rankas negauna.

Štai “Tiesa” 1953 gruodžio
8 rašo:

Su buitinio aptarnavimo 
klausimais žmogus susiduria 
kuone kasdien. Tai reikia pa
taisyti batus, tai pasiūdinti 
naują ar išvalyti seną kostiu
mą, . suremontuoti dviratį, pa
keisti radijo aparato dalis, 
naujai nudažyti kambario sie
nas... Kiekvienas šių reikalų, 
skyrium paimtas, gali pasiro
dyti ne taip jau sudėtingas, bet 
jeigu jų susirenka daug ir jei
gu kiekvienu atveju tektų lak
styti po miestą ir dažnai nesėk
mingai ieškoti tokios buitinio 
aptarnavimo įmonės, kuri be 
didelių kalbų, be atsisakinėji- 
mų imtųsi atlikti užsakymą, 
tuomet visa tai išauga į rim
tą problemą. Kaip tik su tokia 
problema kasdien susiduria 
vieno iš stambiųjų respublikos 
miestų — Šiaulių — gyvento
jai.

Šiauliuose buitinio aptarna
vimo reikalas iš tiesų yra 
smarkiai apleistas. Redakcija 
gauna nemaža skaitytojų nu
siskundimų. Ryšium su tuo 
“Tiesos” reidinė brigada patik
rino Šiaulių buitinio aptarna
vimo įmones. Brigadą sudarė 
“Elnio” odos-avalynės kombi
nato darbininkas I. Sergieje- 
vas, “Stumbrio” odos kombi
nato tarnautoja M. Marfišiu- 
nienė, ‘Rūtos” fabriko darbi
ninkė L. Buchlevičienė, Preky
bos darbuotojų profsąjungos 
Šiaulių miesto komiteto pirmi- - 
ninkas A. Kantauskienė, “Tie
sos” korespondentai V. Kise- 
liovas ir S. Vaitkūnas.

Žemiau spausdinama briga
dos surinkta medžiaga.

Stambi

atremontuoti

Šiaulius vMa. NteJĮcirMi primų-

VIENAS

kokioje pašiūrėje dviratininko Re&tamų detalių retai kuo- 
dirbtuvėlę. x met galima įsigyti ir miesto

Pastatyti didžiulę gamyklą. parduotuvėse. Todėl dirbtuvės 
Šiauliuose, pasirodo, lengviau, 
ri&gu įrengti nedidelę dirbtu
vėlę. O juk nudilus kokiam vo
leliui, iškritus sraigteliui, ne
gi eisi pirkti naują dviratį?

Deja, tokia padėtis yra ne 
tik su dviračiais. Mieste gali
ma išvysti kelias iškabas: 
“Mechaninė dirbtuvė”. šiose 
dirbtuvėse turi būti taisomi 
radijo aparatai, patefonai ir 
kiti dirbiniai. Tačiau dirbtuvės 
dažnai atsisako atlikti remon
tą.

— Nemalonu tai mums, — 
pasakoja Vilniaus gatvėje e- 
sančios mechaninės dirbtuvės 
vedėjas drg. Matačiukas. — 
Bet ką darysi, jeigu ne artelė 
“Progresas”, kuriai mes pri-

Lankytojai dažnai kreipiasi 
dirbtuvę, prašydami pakeisti 
Vilniaus “Eltos” fabriko ga
mybos adapterio susprogusį 
kristalą- Bet dirbtuvė ir to ne
turi. Rašomi laiškai į Vilnių, 
“Elfos” fabriką — atsakymo 
nėra. Tad jei nori, kad patefo
nas griežtų, pirk naują adap
terį-

Kaimynystėje yra skardos 
dirbtuvė. Vaizdas čia liūdnas: 
patalpa tamsų tinkas seniai nu
byrėjęs. Savo laiku čia dirbo 
keli žmonės, bet dabar belikęs 
vienas senas meistras. Radome . 
mes jį besišildantį prie mažos 
kertinės krosnelės. Kampe, ant

— Negauname, negauna
me... Kaip gi negausi Bėda 
tik, kad mes jos ir iš tolo ne
matom. I šalį vis nuplaukia. O 
mes be darbo stovime, plano 
neįvykdom. Klientas gi pyksta, 
mus už tai vanoja.

— Et, ką čia kalbėti, — 
sumurma piktai kitas. — Žino 
ir miesto valdžia, ir daugvers- 
linė sąjunga Vilniuje, kur nu
plaukia odos. O ar kas pasi
keitė.

Pradėjome domėtis, kur gi 
iš tiesų, dingsta batų dirbtu
vėms skirta oda. (b. d.)

buro>nužiūrėjęs 1 palikti savo vietoje.' šv. Ka
zimiero laukė žėrinti pasaulio garbė, papuošta 
turtais, valdžia ir galybe, o sulaukė jo anksty
va mirtis. Vost& prasiskleidęs jaunystės žie
du, neišgyvenęs \nė pilnų 26 metų^ tas gražaus 
veido, tamsių akių ir juosvų plaukų švelnus 
jarankaRis paliko šį pasaulį. Paliko jis tėvą 
dideliam skausme ir savo tautą liūdesy, paliko 
ir ateitį be gausesnių apie save žinių. Būtų šv. 
Kazmfecas dar pagyvenęs tiek, kiek jo senelis 
ar tėvas, sulaukęs bent 70 metų, anų kuku 
metraščiuose jau būtų likę daugiau žinių.

katedroje.

SENOJI VILNIAUS JėZLTTU AKADEMIJA, vėfian pavadint* universitetu. Akademija daug pri-

largam pasaulyje visaip būna

kario Koncertas - vakaras
žtaoflų. Protestantizmas, Mp finomeN šreatų-

Diųgošū. Apie nro auMKnj jb kronikoje retoriškai pakenks vaiko taršė-

lia. Greit pradės kalbėti, tai 
turiu škdbtti ir pati išmokti

susižavi vaikučiu ir stebisi:
— Gražus berniukas! Ar 

tamstos?
— Dėkui, mano. Bet maty

tumėt .ponia, kaip išdykęs, o

gamykla ir maža 
dirbtuvėlė
ar atsirastų toks 
kuris nežinot!} dvi-

nitzo kunigaikščio (1515). Visos jos pateko j 
kraštus, kurių daugumoje pastai įsigalėjo pro
testantizmas. Sofijos sūnus Albertas buvo paa-

Brodvė jum žirkDoja vaiku
tis, o iš paskos jį seka mamy-

seserys, atrodo, ym prbidėjurioa, kad X brolio 
kištas būtų paskleistas Vokietijoje. Šventasis 
vėtau buvo laikomo afitefe gtadtdų (Jogailai.

Vien tik moterų našlių, jau
nesnių kaip 14 metų, yra 
133,828.

ba, kaip anuomet Wvo įprasta, sveikindavo 
svečius ir pasiuntinius, kurių Krokuvoje ne- 

. trūko. Kai Čia atsilankė kardinolas Marco
Barto, popiežiaus Pauliaus K, legatas, šv. Ka-

fcv. Kartnrier* paveiksi** <w tri-

Žinių iš Lietuvos ir Lenkijos praeities ima 
gausėti tiktai penkioliktajame amžiuje. Pavyz
džiui, apie Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą 
yra bent dešimtį kartų daugiau prirašyta ne
gu apie Gediminą ar net Algirdą. Vėliau isto
rinių liudijmų dar daugiau atsiranda. Tačiau 
šv. Kazimieras ne tiktai trumpai gyveno, bet 
ir iš viešojo gyvenimo pasitraukė porą metų 
prieš savo mirtį. Jis tada nekreipė į save kitų 
akies. Paliko tiktai gyvas prisiminimas, jog 
tai būta gerai išsilavinusio, gabaus ir tauraus 
būdo karalaičio. Taip jį trumpai apftūdino Jo
nas Dlugošas, italas Kalimachas, Jonas iš 
Torgovicos, Plocko vyskupas Petras iš Bnino. 
Ir kai kuriuose miestuose, kaip Lvove ir Tor- 
ne, paminint šv. Kazimiero mirtį, atsiliepta 
apie jį tokiais pat gražiais žodžiais. Tačiau visi 
tie šaltiniai duoda tik nuotrupas, kurias reikia 
krūvon lipdyti, jei norime apie šv. Kazimierą 
susidaryti kiek ryškesnį vaizdą.

Kai lenkų metraštininkas Jonas Dlugošas, 
kasmet dėdamas vis daugiau faktų į savo kro
niką, žinomą “Lenkijos istorijas” vardu, ėmėsi 
auklėti ir mokyti karaliaus Kazimiero sūnus, 
niekas dar negalėjo nė iš tolo numanyti, kad

žymėtino mokslumo jaunikaitis. ’ Kad tai buvo 
teisinga pastaba, patvirtina karaliaus Kazimie
ro patarėjų apgailestavimas, jog toks gabus jo 
sūnus išleidžiamas svetur, užuot jį savo kraš
tui pasilaikius. Gal būt, šv. Kazimieras iš savo 
šešių brolių buvo pats gabiausias, dėl to ir tė
vas jį nepaprastai mylėjo. Tuo tarpu motinai 
Elzbietai artimiausias sūnus visą laiką buvo 
Jonas Albertas;.

Šv. Kazimiero auklėtoju kartais dar laiko
mas ir italų humanistas Kalimachas (Buona- 
corsi), gyvenęs tada karaliaus dvare Kroku
voje. Apie tai užsimenama senose monografi
jose, pavyzdžiui Moravskio, o ir pats Kali- 
machas save laikęs karalaičio auklėtoju. To- 
čiau naujausi tyrinėjimai rodo, kad tasai hu
manistas buvo siuntinėjamas į užsienius daž
niau negu Dlugošas. Ilgai prabūdamas tose 
diplomatinėse kelionėse, Kalhnachas nedaug 
beturėjo laiko su karaliaus vaikais užsiimti. Jis 
tegalėjo kiek pamokyti iškalbos meno, kuriam 
humanistai skyrė daug dėmesio, bet tiktai 
trumpą laiką (1472-1473) ir tik vyresniuosius 
karaliaus sūnus — šv. Kazimierą ir Joną Al
bertą. Pirmasis atkreipė Kalimacho dėmesį sa
vo kilnumu ir dorumu, arba paties to humanis
to žodžiais tariant, buvęs "šventas jaunuolis— 
divus adolescens.”

Nepiinsunečių našlių šalis
Nors Indijoje nuo 1929 m. 

uždraustos kūdikių vestuvės, 
tačiau paskutinio surašinėjimo 
metu paaiškėjo, kad 15 pro
centų tekėjusių moterų yra iš-

Vargu 
šiaulietis, 
račių gamyklos. Atvykusiam tekėjusios tarp 5 ir 14 metų, 
žmogui jis ne tik galėtų nuro
dyti adresą, bet ir su pasidi
džiavimu papasakoti apie šią 
vieną iš stambiausių miesto 
pramonės įmonių, pastatytų 
pokariniais metais, pažymėti, 
kad Šiauliuose dviračiai gami
nami dešimtimis tūkstančių, 
kad visuose mūsų didžiosios 
Tėvynės kampeliuose išvysi 
dviračius su Šiaulių gamyklos 
ženklu. Bet paklauskime, kur

. Florencijoje vienos damos 
šuniukui gydytojas prirašė a- 
kinius. šuo buvo pasidaręs 
baisus trumparegis, namuose 
net už baldų užkliūdavo. Gy
vulių gydytojas Parodi padarė 
jam akinius, kuriuos taip pri
taisė, kad jų visai nesimato.

Dabar šuo jaučiasi gerai ir iš 
tolo regi visus daiktus bei 
žmones.

17 vaikų per 7 metus*
Willtemstown, North Caro- 

lina, Viola Brown per 7 metus

tik 24 metai 1946 m., būdama 
septyniolikos metų, pagimdė 4 
vaikus. Po vieno sūnaus 1950 
m, pagimdė penkis, 1951 m. - 
dvynukus, po metų — trinu- 
kus. Praeitais metais — dvy
nukus.. Iš jų auga tik šeši kiti 
buvo anksčiau gimę ir mirė.

Taip atsitinka tik Teksase
Bamey Thumum • Teksase 

papuolė į kalėjimą. Iš kalėjimo

direktoriaus jis gavo leidimą 
per penkis sekmadienius su 
parašiutu nusileisti į kalėjimo 
kiemą iš 500 metrų. Tuo kali
niams buvo padarytas tikras 
cirko vaidinimas. Jis buvo ge
ras raitelis, kariuomenėje tar
navo parašiutininkų daliniuose, 
tad savo meną priteikė ir ka
lėjime draugams pradžiuginti.

Restorane prie atskiro sta
liuko sėdi- moderni mergina. 
Kiek toliau sau ramiai valgo 
rimtos išvaizdos vyriškis, ne
pakeldamas akių nuo stalo. 
Mergina pasišaukė padavėją ir z 
sako:

— Tas ponas mane erzina.
— Kaip tai? — klausė pa

davėja, — jei jis nė nežiūri į 
tamstą?/

— Tai mane ir.erzina, kaip 
drįsta nežiūrėti į mane?

Jonas Diugote »ftats mirė ketveriais metais 
anksčiau (1480) negu šv. Kazimieras. Dėl to 
ir savo kronikoje apie šv. Kazimierą jis rašo 
beveik tiek pat, kiek ir apie kitus jo brolius. 
Dlugošas tėra užrašęs šv. Kazimiero gimimą 
krikštą, plačiau paminėjęs nelaimingąjį žygį 
Vengrijos sostui užimti, nurodęs ir tai, kad 
tėvas su dviem savo sūnumis — Kazimieru ir 
Jonu Albertu, kuriuos Dlugošas “iš savo mo
kyklos paleido” — 1475 metais nuvyko Vil
niun.

Jonas Dlugošas, mokydamas šv. Kazimie
rą ir jo brolius, galėjo daug ko pripasakoti iš 
Lietuvos praeities. Savo stambioje kronikoje 
jis rašo gana daug apie Lietuvą, ypač apie jos 
krikštą, Tanenbergo kautynes (1410), Jogai
lą, Vytautą ir k. Bet Dlugošas lietuviam sim
patijų neturėjo ir Vytauto nemėgo. Jis nebuvo 
palankus visai Gediminaičių giminei, įskaitant 
ir patį Jogailą, kurio kancleriu buvo žymus 
lenkų valstybininkas Zbignievas Olesnickis, 
Krokuvos vyskupas. Dlugošas, jo sekretorius, 
buvo paveiktas Zbignievo Olėsnickio politinių 
pažiūrų, kurios nesutarė su Lietuvos savaran
kumu. Dėl to lenkų politikos grynai tautiniai 
siekimai atsispindi ir Dlugošo kronikoje. Jos 
netikslumus ir neobjektyvumą iškelia patys 
lenkų istorikai Ar lokio pat šališko nusistaty
mo Jonas Dlugošas laikėsi ir mokydamas di
džiojo Lietuvos kunigaikščio ir Lenkijos kara- 

-liaai Kasamiem sūnus, ’ lieka atviras klausi
mas. Aišku tik tiek, kad šv. Kazimieras ir jo 
broliai turėjo progos iš Dlugošo pasakojimų 
dąngiątf pažinti savo tėvo ir senelių kraštą, 
Lietuvos valstybę bei jos istoriją.

Tėvas kabėjo fietuviškai, o sfiaus?
Jaunas karalaitis buvo taip pat gerai pra

mokytas lotynų kalbos. Su dvasininkais jis

Vienas iš dvylika
Karalių Kazimierą reikia laikyti buvus lai

mingą. tėvą. Jau buvo praėję tie laikai, kai 
Habšburgai (nuo 1386 metų) griežė dantį į 
Gedimino giminę, kam ji įsėdo į Lenkijos sos
tą, kai Jogaila, Kazimiero tėvas, vedė Jadvy
gą. Habsburgai ilgai šnekėjo ir Romoje Jogailą 
skundė, kad jis Vilhelmui Habsburgiečiui “pa
grobęs” žmoną. Jadvyga, kaip žinoma, buvo 
anksčiau pažadėta Vilhelmui it tik paskui išė
jo už Jogailos. Kazimiero laikais ta skriauda 
jau buvo užmiršta. Gedimino ir Habsburgų 
giminės buvo susijungusios taikos žiedu: Ka
zimieras buvo vedęs Etebietą Habsburgaitę. 
Ji padarė Kazimierą laimingą, nes padova
nojo jam gausią šeimą: per 23 metus jiem, gi
mė 6 sūnūs ir 6 dukterys. (Viena iš jų labai 
anksti mirė, tai dažnai rašoma, kad karalius 
Kazimieras teturėjęs penkias dukteris). §v. 
Kazimieras buvo antrasis iš eilės sūnus. Prieš 
jį buvo gimęs vyriausias brolis Vladislovas, 
kuris 1471 metais tapo Čekijos karalium, o po 
šv. Kazimiero mirties užsidėjo ir Vengrijos ka
rališkąjį vainiką (1490).

Iš keturių jaunesnių šv. Kazimiero brolių 
Aleksandras ir Zigmantas buvo didieji Lietu
vos kunigaikščiai ir Lenkijos karaliai; pirma
sis valdė 1492—1506 m., antrasis 1506-1548. 
Jonas Albertas buvo tiktai Lenkijos karalius 
(1492—1501), o Fridrichas - Gniezno primas 
ir Krokuvos vyskupas (f1503). Pastarasis ša
lia kardinolo Jurgio Radvilos, kuris gyveno še
šioliktojo amžiaus pabaigoje, mūsų yra visai 
užmirštas kartfinoias, nors savo kilme, kaip ir 
šv. Kazimieras, buvo lietinis. Tiktai Fridrichas 
ir Kazimieras nebuvo užsidėję karališkų vai
nikų. Tačiau Kazimieras boro vienintelis iš 6 
brolių, pasiekęs daug vertingesnio dangiškojo 
vainiko.

Penkios užaugusios šv. Kazimiero seserys 
nutekėjo svetur ir Visos pateko į sritinių vo
kiečių kunigaikščių dvarus. Jadvyga ištekėjo 
už Pomerarijos kimigalkščio, Sofija — už 
Brandenburgo margrafo ir Barbora buvo iš-

Jau čia pat! Šį sekmadienį, vasario 7 d^ . 
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE 

Brooklya, N. Y. North 5th ir Havemeyer Str.

Tai šaunus sąskrydis jaunimo ir senimo, karių ir veteranų, visų KARIO bičiulių. Tai 
geriausia proga prieš užgavėnes!

Įdomi programa, turtinga loterija, šokiai, bufetas.
Pradžia — 5 vai. po pietų. Bilietai — $1*50 ir $1,25.

Lietevoe Laisvės Kovų favaMf ItepagUeL

gana ilgą prakalbą, jįndamas saro teises į 
Vengrijos sostą. Ar jisai iš saro tėvo buvo pra
mokęs ir lietuviškai, nieko tikro negalima pa
sakyti. Atrodo, kad šv. Kazimiero aplinkoje, 
nei Krokuvoje nei kur kitur, progos lietuviškai 
pramokti nebuvo. Pats karalius Kazimieras, jo 
tėvas «erai mokėjo fietuvHkai, grafiškai ir len- 
kSkaL Sūnus kalbėjo lenkiškai, lotyniškai ir



BALTIMORES ŽINIOS

buvo

LIETUVIŲ KONGRESO

DELEGATAMS

PLATINIMO VAJUS!
Visų sekmadienių ir dides

niųjų švenčių mišių maldas' 
lietuviškai ir kitų daug mal
dų bei giesmių radi malda- 
knygoje

Dvejetą kartų ji 
kun. J. Tumą: 
kai jis gyveno

MELSKIS *“ 
SU BAŽNYČIA

lietuviams, o bendrieji daly
kai, kurie galėtų būti ir nelie
tuviam įdomūs, tokiu atveju 
paduoti gali būti įprastu to
kiam reikalui būdu — knygos 
gale sutrauktai atpasakojant 
svarbiuosius dalykus anglų 
kalba. -

' Baltimorėje šaukia kas* mė
nuo savo narių susirinkimą. 
Kiekvenas Draugovės narys iš 
eilės privalo skaityti referatą 
(paskaitą). Po paskaitos eina 
diskusijos, kurios paprastai es
ti gyvos. Tokios paskaitos 
priverčia studentus gilinti savo

lietuviai iš Lenkijos dažnai 
kreipiasi į Baltą, prašydami 
paramos. Iš jų laiškų spren
džiant, gyvenimo sąlygos Len
kijoje yra neįsivaizduojamai 
sunkios — žmonės gyvena di
deliame skurde, darbo gauti 
negali, neturi drabužių nei a- 
valynės. Už nusiųstas jiems gė
rybes atėjo keli ir padėkos 
laiškai Baltui.

ratus! ir veikli 
po spaudos at

gavimo, Kalvarijos bažnyčioje 
dB kalbos kflo muštynės tarp 
lenkų ir lietuvių, Jieva buvo su 
lietuviais. Ji pateko ir į teis
mą kaip fiudfrdnkė ir kaip 
kaltinamąjį. Ta&eu dėT savo 
sumanumo ne tik pati Baltei- 
rino, bet dar ir kMems padėjo.

vo po pakietą. Tokia didele 
šalpa mūsų žmonės buvo efek
tyviai sušelpti.”

Iš Luebeko:
"Prieš šventes gavome 418 

CARE pakietų. Noriu šiuomi 
visų Luebeko lietuvių vardu 
nuoširdžiai padėkoti už gausų 
sušelpimą švenčių proga. Ypač 
pakietukai visus nudžiugino ir 
švenčių nuotaiką pakėlė. Vai
kučiai labai džiaugėsi, sulaukę 
tokio gero Kalėdų senelio.”

Ii Augsburgo:
“Daug lengvesnis* pasidaro 

gyvenimas, kai jauti, kad yra 
geraširdžių žmonių, kurie rū
pinasi, nepamiršta ir sielojasi 
likusiais Europoje lietuviais.”

StattgArto apylinkės vaiku
čiai ,nuo 2 iki 15 metų am
žiaus, atsilsite padėkos adresą 
už surengtą jiems eglutę ir 
Balto doyanas.

pfe spaudą kimią; -Dr. J. FARtMNHI NUMATYT A PER 
Vaišnora—ą©tepastof»cbą ir 
misijas; Dr. A. Šapoka —apie 
Kanados Marins; kun. Dr.
A. Baltinis — apie reSgtoio ir 
tautinio gyvenimo dvasią 
ŽYMI DALAI BENDRADAR
BIŲ JAU SUTIKO IR IMASI 

DARBO.

Istoriją parašyti — dėstė 
Dr. A. Kučas — tenka kolek
tyviai, daugeliui autorių ir 
daugeliui rėmėjų. Numatyti 
kviesti atskiriem jos skyriam 
Dr. K. Jurgela — apie pirmuo
sius lietuvius Naujame Pasau
ly ir jų įsikūrimą; Dr. J. Lai
monas —apie draugijas; Dr. 
J. B. Končius — apie parapi
jas; Prel. P. Juras ir Dr. V. 
Gidžiūnas — apie vienuolijas; 
Dr. A. Kučas — apie mokyk
las, kun. Dr. širvaitis — apie 
socialinį darbą; prof. K. Pakš
tas apie Amerikos lietuvių 
katalikų ryšius su tėvyne; St. 
Lūšys — apie lietuvius katali
kus Amerikos ūkyje; S. Sužie
dėlis — apie katalikų santy
kius su kitomis ideologinėmis 
grupėmis; Dr. A. Juška — a-

kurie parodo, su kokiu 
džiaugsmu lietuviai tremtiniai 
sulaukė šių dovanų.

I* Wehmeno Battta rašo:
“Gavome 5000 CARE pa

kietų. Juos išdalinome Wehne- 
no ir Oldenburgo bei apylin
kės lietuviams. Kiekvienas ga-

TOJUS METUS.
Girdėti, kad kai kas kelią 

klausimą knygą išleisti ang
liškai, kad būtų prieinama ir 
kitiem, nelietuviam. Klausi
mas — nuspręsti priklauso ko
misijai. Tačiau pats pirminin
kas sako, kad daug medžia

gai kurie davė taip pat nauju" 8J08 bus įdomios i ir svarbios tik 
sugestijų.

Pati komisija išsiuntinėjo 
laiškus visų lietuvių parapijų 
klebonams, prašydama patal
kinti darbui — atsiųsti medžia
gos apie savo parapiją, ledi
nių apie parapiją, spausdintų 
parapinių apyskaitų, - laikraš
čių iškarpų, fotografijų ir Lt, 
kad iš tos medžiagos būtų su
darytas pilnesnis vptotas

Pats komisijos pirmininkas 
dar asmeniškai lankėsi Cteve- 
lande, nors ir nelygiai sėkmin-

Auksmis moterystės 
jubiliejus

Vasaro mėn. 7 d. Juozas ir 
Jieva Petrauskai šveičia mo
terystės gyvenimo 50 metų . 
sukaktį. Juodu susituokė 1904 
metais Lietuvoje. Vienok dėl 
anais laikais slėgusios Lietu
vos žmones caristinės okupaci
jos,. vos keletui mėnesių po 
jungtuvių praslinkus, jaunoji 
pora keliolika metų buvo pri
versta gyventi atskirai.

Juozas Petrauskas gimė 
1887 metų birželio mėn. 17 d. 
Ožkabalių kaime, ‘ Bartininkų" 
valse., Vilkaviškio apskr. Buvo 
bežemio sūnus. Todėl jaunystę 
praleido tarnaudamas pas apy
linkės ūkininkus. Atsitarnavęs 
kariuomenėje, vedė žrfioną 
1904 m. Tais pačiais metais 
pasitraukė į Vokietiją, kad iš
vengtų mobilizacijos į rusų ar
miją, kuri buvo siunčiama 
kautis su japonais Korėjoje. 
Vokietijos Bremene, kad ir la
bai sunkiai gyvendamas, Juo
zas išmoko amatininko darbo, 
kuris vėliau jam buvo labai 
naudingas. 1911 metais atvy
ko į Baltimorę pas savo žmo
ną, kuri jau Įdek anksčiau čia 
buvo atvažiavusi.

Jieva Petrauskienė (česo
niūtė) gimė Suvalkų Kalvari
joje 1883 metų spalio mėn. 28 
d. Nors nebuvo lankiusi jokios 
mokyklos, J. Česoniūtė, be lie
tuvių kalbos, išmoko dar len
kiškai, rusiškai ir vokiškai 
Tas kalbas ir šiandien ji nėra 
pamiršusi. Iš pat jaunystės Jie
va buvo 
lietuvaitė.

Atsiteisimo Draugija
Prie šv. Alfonso bažnyčios 

yra susispietęs didokas būrys 
maldingų žmonių, kurie pasiva
dino Atsiteisimo Draugija. Ji 
neturi jokių ypatingų įstatų ar 
nustatyto nario mokesčio. 
Draugijos narių vienintelė pa
reiga kiekvieną pirmą mėnesio 
šeštadienį atlikti bent per vie
ną valandą išstatyto švč. Sak
ramento adoraciją su intenci
ja atsiteisti Eucharistiniam 
Kristui už patiriamus išnieki
nimus tame Sakramente. Tai 
adoracijai skiriamas laikas 
nuo 1 vai. po pietų ligi 6 va
landos vakare.

Sausio mėn. 31 d. šios drau
gijos nariams buvo suruoštos 
pamaldos šv. Alfonso bažny
čioje ir pusryčiai parapijos sa
lėje. Dalyvavo apie 100 tos 
draugijos narių ar svečių. Per 
pusryčius kun. John Ryan S.J. 
kalbėjo apie Marijos metus ir

ryšį su Šv. Eucharistija. 
Visai šiai iškilmei, bažnyčioje 
ir salėje, vadovavo prel. L. 
Mendelis. .

VISI VYČIAI IR JŲ PRIETELIAI Į DARBAI
• Vya, teatro Valdyba ir “VYTIES" fte&krij. .MMa VYTIES” platinimo raja

Lm. gruodžio 1 d. iki 1954 m. kovo 1 d. Dnagiansia snrtakoriems “VYTIES” preiro- 
meraforto paskirta 18 dovaną: trys dovanas ptolgata — $25,. $15, $10 ir dešimt dova
nų knygomis. -'

• Dovanom* skirti $50 paaukojo kum. Dr. J. Prauskis, “Draugo” Redaktorius, Chicago, 
HL, o dešimt knygą apie Fatkną MARIJA KALBA PASAULIUI kun. Myk. Vemb
rė, Stovghton, Mama.

• Tat, Vyčiai Ir ją prieteltai, aptaškykite visus pažįstamos ir kiekviena Betaviška teir
ma! Psristi.ulrite nuoširdžiai atftti N “Vyties” platinimo darbą ir laimėti pa-

Tbkią istoriją parašyti nu
tarė pelnai rugsėjo 16-18 Ku
nigų Vienybės seimas Chica- 
goja, IH. Seimas išrinko komi
siją iš kunigų ir pasauliečių: 
prei. P. M. Jurą, kan. J. B. 
Končių, Tėvą V. Gidžiūną, 
prof. A. Kučą ir S. Sužiedėlį. 
Prof. A. Kučas yra toje ko
misijoje pirmininkas. Jam ten
ka iniciatyva, kad tas gražus 
nutarimas neužsigulėtų ar
chyvuose. O juk tikrai svarbu 
ir teisinga, kad nebūtų užmirš
ti darbai, kuriuos lietuvių vei
kėjai nudirbo čia Amerikoje 
lietuvių parapijose, draugijose, 
mokyklose, spaudoje. Ir juo 
tai bus padaryta greičiau, juo 
bus geriau.

Tad Dr. A. Kučas 
klausiamas, ar . 
darini eina pirmyn, ar randa 
palankaus atgarsio, kaip seka
si medžiagą rinkti, kada kny

ga galės pasirodyti ir kt.

Iš parapijų jau gauta eilė 
palankių atsiliepimų ir me
džiagos.

Ar gali būti didesnis prita
rimas ir parama, kokią parodė 
kun. J. A. Karalius, paaukoda
mas istorijai išleisti 1000 dol.

PIRMIEJI MEDŽIAGĄ 
ATSIUNTĖ

kun. J. Čužauskas — Wau- 
kegan, III., toliau kun. J. Ku
čingis — Los Angeles, Cal., 
prel. P. Juras — Lavvrence, 
Mass., kun. J. Karalius —She- 
nandoaK, Pa., kun. J. Kasa- 
kaitis — Pittston, Pa., kun. 
V. Kupstas — Wanamie, Pa., 
Jie atsiuntė spausdintų raštų 
apie savo parapijas. Yra ne
paprastai įdomios medžiagos.

Medžiaga knygoje bus taip 
sutvarkyta, kad būtų aiški vi
sa Amerikos lietuvių istorija, 
pradedant nuo pirmosios imig
racijos, jos išsišakojimo atski
rose parapijose, atskirose pro
fesijose ir organizacijose. Bus 
gausiai iliustruota veikėjų, pa
rapijų, organizacijų nuotrau
komis. Veikimas platus, tad ir 
knyga- bus nemažiau 700-800 
puslapių.

Kada pasirodys? •

Amerikos Lietuvių Taryba 
savo posėdyje 1953 m. lapkri
čio mėn. 29 d. nutarė įparei
goti ALT Vykdomąjį Komitetą 
išleisti buvusio kongreso dar
bų knygą, kurią pirmoje eilėje 
gautų kongrese dalyvavę dele
gatai ir jų atstovautos organi
zacijos.

Medžiaga šiai knygai tvar
koma ir ruošiama spaudai. Jau 
šiuo metu tenka apsispręsti, 
kiek knygos egzempliorių Už
sakyti. Tačiau tikrinant kong
reso mandatus, pasirodė, kad 
daugelio delegatų, kuriems 
knyga turėtų būti pasiųsta, ad
resai nenurodyti. Savo adresų 
nepažymėjo ir eilė mandatus 
išdavusių organizacijų.

Kad visi knyga suinteresuo
tieji galėtų ją gauti, prašome 
kongreso delegatus ir jų at
stovautas organizacijas skubiai 
Alto Centrui (1739 So.Hals- 
ted St, Chicago 8, IH.) pra
nešti savo adresus, jei jų ne
buvo mandatuose pažymėję.

ALT Sekretoriatas

Kalėdų švenčių proga Bal
tas parūpino 5,000 CARE pa
kietų tremtiniams Vokietijoje. 
Kai kurios lietuvių kolonijos 
šias Balto dovanas gavo dar 
prieš Kalėdas, kitos gi —tuoj 
po švenčių, šie maisto pake
tėliai mūsų tautiečius pasiekė 
kritišku metu, kai jie buvo la
bai reikalingi: prasidėjus žie
mos šalčiams ir dėl to sustojus 
statybos darbams, didelė dau
guma dirbančių lietuvių tapo 
bedarbiais.

Iš Vokietijos nuolat ateina

• Padėka, šv? Kalėdų pro
ga is Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Gailestingųjų Seserų 
Draugijos tremtyje vienkartinę 
pašalpą sumoje 150 dol. Gru
tingo sanatorijoje besigydan
tiems lietuviams sušelpti. 
Draugijos vadovybei bei na
rėms reiškiame nuoširdžiausią 
padėką visų Gautingo lietuvių 
ligonių vardu.

PLB Gauttage
Apylinkės Valdyba

Be to, ji buvo uoli lietuviško
sios spaudos platintoja. Kalva
rijoje ji buvo dešinioji ranka 
žinomos škaplierninkės Agotos, 
draudžiamų lietuviškų knygų 
platintojos. Agota knygas par
duodavo, o Jieva česoniūtė jas 
priimdavo iš atgabenusių, jas 
labai gudriai saugodavo ir, kai 
reikėjo, pristatydavo į parda
vimo vietą Agotai. Anais lai
kais lietuvių veikėjų laiškai 
buvo rusų policijos cenzūruo
jami. Taigi laiškus reikėjo 
siuntinėti per patikimus žmo
nes. Kalvarijos, apylinkėje uo
liausia laiškų nešiotoja buvo 
Jieva. Tokiu būdu ji su laiš
kais žymesnius Suvalkijos ku
nigus yra aplankiusi po kelio
lika kartų, 
pasiekė net 
pirmą kartą, 
Žemaičių paprūsėje, antrą kar
tą — Vilniuje. Pagaliau slapto
ji rusų policija susekė Jievos 
veikimą. Per Kalvarijos apskr. 
viršininką buvo duotas įsaky
mas policijai ją suimti. Tačiau 
sužinojusi apie gresiantį pavo
jų, česoniūtė mikliai išsisuko 
iš žandarų nagų ir, nieko ne
laukdama, 1906 metais atvyko 
į Baltimorę, kur be pertrau
kos ir gyvęno su savo vyru li
gi šiolei.

Abu Petrauskai visuomet 
pasiliko ištikimi tikėjimui ir 
kalbai, kuriuos išsinešė iš gim
tosios žemės. Baltimorėje pri
klausė ir priklausą lietuvių pa
rapijai, būdami uolūs jos ma
riai. Sulaukę keturių dukterų: 
Marijos, Albinos, Eugenijos ir 
Onos, jas leido mokytis ne tik

* į pradžios mokyklą, bet ir 
auktesniąją (High School). Vi
sos dukros jau turi savo šei
mas; Jubiliejaus dieną Petrau
skai galės pasidžiaugti ne tik 
savo dukterimis, bet ir ketu
riais savo žentais ir 9 anūkais 
ar anūkėmis.

Dukterys su savo šeimomis 
ir artimiausi giminės vasario 7 
d. Petrauskams jubiliejaus 
proga ruošia pagerbimą. Tą 
dieną bus iškilmingos pamal
dos bažnyčioje, kurioms va
dovaus preL Mėndelįs savo pa
dėjėjų kunigų asistuojamas, ir 
1 vai. — pietūs Lietuvių Sve
tainės salėje.

• T*v. Viktoras GHMMtra 
OEM, perkeltas į mojai JĮ»| 
tą Pranciškonų vienuolyną* JęI 
parapiją Toronte. Kennebt#Jtį| 
Porte gvardijom! pasktatidi 
Tėv. Jonas Diburys,
‘Aidų” žurnalo ilstrs 
rius, atkeltus iš Brooklyno. ’S

• Pranciškonų Ordino Geno- 
rotas šį pavasarį atvyksta 
Ameriką ir dalyvaus prandš- 
konų ruošiamame visos Ame-.' 
rikos Marijos kongrese KaH- ?■ 
fornijoje.

• Trys lietuviai pranciško
nai šių metų mokslo pabaigoje į 
bus įšventinti į kunigus: Bona
ventūra Tamoliūnas, Gsteie- 
lius Baltrušaitis ir Paskalis Sam
bas. Jie visi studijuoja pran
ciškonų seminarijoje Wappin- 
gers Falls, N. Y. •• j

• Tėv. Vytautas Balčiūnas, 
OFM, išbuvęs keletą metų 
Australijoje, atvyksta į Kenne- 
bunk Port, Maine.

• Tėvų Pranriskonų vasar
vietėje Kennebunk Porte atei
nančiai vasarai vietos nebus 
rezervuojamos. Patalpas nori
ma panaudoti Marijos metų 
maldininkams, kurių laukiama 
iš visos plačiosios Amerikos. 
Berniukų stovykla veiks kaip 
paprastai.

•Kun. Vacį, šarka gavo te
legramą iš Lietuvos, Dūkšto, 
su liūdna žinia, kad pereitų 
metų gruodžio 30 d. mirė jo 
mamytė Julija šarkienė, su
laukusi 65 metų amžiaus. Pa
laidota gruodžio 31 d. Dūkšto 
kapinėse. Hamburgo Liet 
Bendruomenės apylinkė reiš
kia savo kapelionui jo gilaus, 
liūdesio valandoje nuoširdžią 
užuojautą.

• Ona Ceridenė mirė sausio 
2 6d. Hamburge, Eppendorfo 
ligoninėje vėžio liga. Palaido
ta vasario 2 d. Olsdorfo kapi
nėse, Hamburge. Velionė kilu
si iš Vydutaičhpgaimo, Lietu
voje. Liko nuliūdę vyras E>id- 
rikis. sūnus Martyna? ir dukte
rys Frieda ir Rūta. x

16 Vasario
minėjimas Baltimorėje šiais 

metas organizuojamas dviem 
atvejais — vasario 14 pamal
dos bažnyčioje ir susirinkimas 
su prakalbomis ir menine dali
mi; vasario 16 Lietuvių svetai
nėje bus tradicinė puota su 
kviestaisiais svečiais.

tą spausd&ti knygą sunaiki
no. Laimė, kad Amerikoję bu
vo likę tos knygos koreMtyros. 
Tad Susivienijimo vykdomoji 
taryba (jos pirminiąįras y$a L. 
Šimutis) 1952 nutarė pakvie
sti Dr. A. Kučą, kad istmiją 
baigtų ir papildytų- Kemėšis 
buvo pilnai parašęs iki |924 
metų ir nuo to laikotarpio iki 
1936 padaręs apmatus.

Susivienijimo istoriją bera
šant buvo proga susipažinti, su 
tos organizacijos veikimu. 
Koks įspūdis: ar ji stiprėja ar 
silpsta?

Dr. A Kučas atsakė, kad ne 
jo reikalas duoti smulkią in
formaciją ajHe organizacijos 
veikimą. Tačiau jis gali pasa
kyti, kad Susivienijimas, pra
sidėjęs 1886 kimigų A Bur
bos ir A .Vomaprio kukliu 
darbu, šiandien yra išaugęs į 

pinigįškai stiprią if pastovią 
organizaciją,

kuri rodo tendencijos stip
rėti Nuo pradžios iki dabar ji
IŠMOKĖJO 6 MILIJONUS 

DOLERIŲ
draudimų, o dabar jos pini

ginius įsipareigojimus saugiai 
garantuoja jos pustrečio mili
jono kapitalas.

• TendM* 1N4 ■ttate nė vieno jtaUnieUe kurte neskaitytą įdomiausio jaunimo žur
nalo “VYTO.”

"VYTO,” 395 W. BrMMhray, So. Boston 27, Mam.

Užsakymas siųsti 

DARBIN1NIA8

Parengė
PREU F. BARTKUS 

413 pusi. Kaina $2M

>uk mums 
malonūs

Dr. Antanma Kiičas, buvęs 
Lieturatja istoiEfiEas kr pedago
gas, Voktetikde aikentėjes na- 
rių taceta^ dabar prnfennrtaii- 
j& Serai iH universite
te. “Daztininteo” zectekcįjos jis 
buvo pasiteirautas apie “Ame
rikos lietuvių katalikų istori-

išsilavinim? ir tobulinti Sėtu
vių kalbos mokėjimą. Sausio 
31 d. paskaitą skaitė draugo
vės narys Meidūnas.

Narinraates Donatas
Aleksandro if Genovaitės 

(Kreičmaraitės) Radžiu sūne
lis, buvo pakrikštytas šaudo 
mėn. 21 d. šv. Alfonso bažny
čioje. Krikšto apeigas atliko 
kun. P. Patlaba. Krikšto tėvais 
buvo: Kaz. Bradūnas ir Stasė 
Balčiūnienė. J- M.

Dr. A Kučas savo plunksną 
pridėjo ir prie
KITOS ISTORIJOS —ALRK 

SUSIVIENIJIMO
Jis, buvo paklaustas/ kada 

bus baigta ši istorija.
Jis atsakė:
“Istorija jau baigta. Ji 

spausdinama “Garso’4 spaustu
vėje. Ji bus 300-400 pusla
pių.”
Ją buvo parašęs kan. F. Ke

mėšis dar prieš karą. Ją ir 
spausdino Lietuvoje, Mariam- 
polėje. Atėję bolševikai prade-
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Lietuviai tautiniame

OEARBORN 239819 

. - TOPLACE

HELP WANTED ADS.

ASK FOR AD TAKER .

GEORGE EISELE 
PHARMACIST 

f°r 
Highest Quatity 

and 
Lowest Prices oa PreseriptiMM, 

Vltamins and Draga 
‘ We understaond German.
J76 W. Adams Street 

Phooe FRankHa 2-8935 
We unedrstand German

Keamy - Harrison ir apylin- 
lietuviams šį kartą didelį į- 

. 3&dį padarė Soptdingooos 
Motinos Parap^os cho 

.\ro suruoštas dainų ir dėklo 
|&>lBacijų vakaras sausio mėn. 30 
OždL Lietuvių Pol. Klubo salėje, 
^ ^134 Schuyler Avė., Keamy, 
g: N. J.
feĄ. x Vakaro programa buvo įdo- 

mi ir įvairi. Klausėmės gra- 
žiųjų lietuviškų liaudies dai- 
nų, širdį veriančių eilėraščių, 

F’* juokais persunktų feljetonų ir 
5. t.t.
i-.' Pirmoje programos dalyje 

mišrus parapijos choras dar
niai ir drausmingai sudainavo - 
eilę liaudies dainų, gi solistės 
G. Mazur ir F. Schillon dainų 
repertuarą papildė, išpildyda- 
mos solo lietuviškas ir anglis- 
kas dainas.

♦ . Danutė Mėlynytė jausmingai 
padeklamavo Bernardo Braz
džionio eilėraštį: “Apie Dai
ną”, Povilas Bivainis deklama- 
vo, gestais ir mimika išreiškė 
“Sūnų palaidūną” H. Nagio, o 
Jurgis Vaitauskas visus pra
juokino Petro Armino eilėraš
čiu: “Keleiviai ir šunys”.

Moterų sodaliečių choras 
pirmąją programos dalį baigė 
gražiai išpildydamas įvairias 
lietuviškas liaudies dainas.

Antroje dalyje muz. Alg. 
Kačanauskas perskaitė Vii. 
Bražviliaus feljetoną: ♦ “Kaip 
Matas Ameriką gelbėjo.” Skai- 

> tychmas ir vaidindamas šį fel
jetoną, Alg. Kačanauskas pub
liką sužavėjo ir ligi ašarų 
prajuokino.Toliau gražiai pasi
rodė Elizabetho vyrų oktetas, 
publikos priverstas net antru 

. kartu į sceną išeiti ir padni- 
nuoti.

Deklamatoriai: D. Mėlynytė 
» ir P. Bivainis dar padeklamavo 

f keletą gražių eilėraščių iš 
' mūsų poezijos, o solistės G. 

Mazur ir F. Schillon tęsė to
liau programoje numatytas 
lietuviškas ir angliškas dai
nas.

Pąbaigoję rinktinės jėgos: 
pąrapijos choras, Moterys so- 
dalietės, Elizabetho vyrų okte
tas sutartinai užtraukė: “ža
lioj girelėj” — J. Gaųbo. “Va
liok, dalgelė” — J. Strolios ir 
“Karvelėlį” — C. Sasnausko. 
Solo giedojo G. Mazur.

Reikia pastebėti, kad vakaro 
programa. užtrukusi 2 vai., 
buvo gerai suderinta ir puikiai 
išpildyta. Išpildė Keamy-Har- 
rison lietuvių jėgos, pasikvie
čiant į talką tik Elizabetho 
vyrų oktetą (4 žm.)

Visa našta teko muz. Alg. 
Kačanauskui, kurį reikia pri
pažinti visapusišku meisteriu: 
vadovavo programai, dirigavo 
chorams, akompanavo, skaitė 
feljetonus, programą įvairino 
sąmojais ir komplimentais. 
Tai tikrai jėga, kuri gali daug 
ką padaryti- ir moka lietuviš
kąsias jėgas sujungti kultūri
niam ir visuomeniniam dar
bui.

Visus kitus vakaro techni
nius darbus gerai organizavo ir 
juos pravedė: vakaro rengimo 
komisijos pirmininkė Ona 
Skurvydienė, O. Mėlynytė, K. 
Barzdukas ir U. Nekrošiūtė.

Vakaro pelnas naujajai baž
nyčiai statyti. J. M.

Alto styrins Lietuvos Nepn- 
klausomybėa šventei fienaet 
rengia didelį koncertą, kuris 

, įvyks vasario 28 A 8 vaL va- 
V karo WHK ratBjo stoties di

džiojoje koncertų salėje (5000 
EucŪd Avė.). Dalyvabs muz? 
Alf. Mikulskio vadovaujamas

festivalyje

Šeštadienį, vasario 6 d., 
Pennsylvanijos Universitete 
bus visų tautybių šokių ir mu
zikos festivalis. Jame dalyvau
ja ir geriausia lietuviškų tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
nepailstamos p. Irenos Karalie
nės. ši grupė buvo pirmoji Phi- 
ladelphijoj, gražiai pradėjusi 
mūsų tautinį šokių meną. Jie 
pirmieji pasirodė ir šiame 
svarbiame festivalyje su tik
raisiais tautiniais šokiais, nes 
kurį laiką ten per nesusiprati
mą įlysdavo neaiški grupė lie
tuvių vardu. Čia pažymėtina, 
kad Karalienės grupė labai 
gražiai pademonstravo sveti
miesiems mūsų šokių grožį jau 
keliolika atvejų. Grupė mielai 
talkininkauja ir lietuviškiems 
parengimams, šokėjai mielai 
priimti Lietuvių Muzikalinėn 
salėn, kurioj jie jau kelinti 
metai mokosi šokti.

Velionė, ilgai ir sunkiai sir
gusi, atsiskyrė su šiuo pasau
liu sausio 28 d. Iškilmingai pa
laidota iš šv. Kazimiero parap. 
bažnyčios Vasario 1 d. Laidojo 
J. Kavaliauskas. Velionė paliko 
nuliūdusią gausią šeimą.

Naujas klubo šeimininkas
Lietuvių klubas sausio 31 d. 

išrinko naują šeimininką P. 
Čiapą, jauną ir energingą vy
rą. Sveikinam ir linkim pasi
sekimo.

Susipratęs klubas '
Lietuvių pašalpinis klubas, . 

928 Moyamensing Avė., nuo
širdžiai remia lietuvių reikalus. 
Klubas duoda patalpas repe
tuoti lietuvių meno ansambliui, 
kurį veda Kaulinis, ir tautinių 
šokių grupei. Klubas taip pat 
stengiasi lietuvišką jaunimą 
priimti ir globoti, ries vėliau 
tik jaunieji ir palaikys klubo 
veiklą. Klubas jau seniai turi 
sportininkų ratelį. X.

_________________ T ______a.* F-

nis Oevtiando orkestras, Met- 
ropdiitaino operos solistas Alg. 
Brazis ir vietinės solistės J. 
Krištolaitytė ir Aid. Stempu- 
tžienė. Ryšium su šiuo koncer
tu sausio 26 d. Alto valdyba 
sukvietė vietos lietuvių spau
dos atstovus, kuriems koncer
to dirigentas muz. Alf. Mikuls
kis atsakė j eilę klausimų.

— Tai yra pirmasis įvykis 
Cievelande, — pradėjo Mikuls
kis, — kad simfoninis orkest
ras bus panaudotas lietuviško 
meno koncerte. Ir apskritai 
simfoninis orkestras yra retas 
įvykis visos mūsų išeivijos kul
tūriniame gyvenime. Taigi rei
kia dėkoti šio koncerto reikė
jams, kad jie ryžosi imtis šio 
didelio darbo ir nepabijojo sun
kumų. i

— Pats centrinis programos 
punktas, —- tęsė toliau mūsų 
maestro, — bus neužmiršta
moji St. Šimkaus kantata “At
sisveikinimas su tėvyne”, su
kurta pagal vysk. Baranaus
ko žodžius “Sudiev, Lietuva, 
man linksma buvo gyvent sa
vo šalelėj.” Šimkus giliai įsi
jautė į poeto žodžius, ir muzi-

CU&VBLANtU ohkl

kinis romant|ijis kantatos sti- 
Mus labaiąjatinka' tautinę 
giesmės ramtoiką Kantata Ne^ 
priklausomoj - Lietuvoj buvo 
pastatyta keliais atvejais. Aš 
pats ją su simfoniniu orkestru 
atlikau 1935 m. Klaipėdoje ir 
vėliau pakartojau. 1942 m. ją 
atliko mano vadovaujamas 
Pedagoginio Instituto choras 
ir Vlniaus simfoninis orkes
tras. Atrodo, kad jos pastaty- Stempužienė 
mas dabar Cievelande labai 
atitiks mūsų nuotaikas šiuo 
tragiškuoju Lietuvos metu.

— Norėdamas St. Šimkų dar 
daugiau išryškinti, duosiu 
grynai simfoninį jo kūrinį — 
simfoninę “Nemund” poemą. 
Joje kompozitoriui labai sėk
mingai pavyko suderinti lietu
vių liaudies meno motyvus su 
moderniuoju muzikos stiliu
mi.

Display
■u...

— Esu taip pat numatęs 
atlikti ir Karlovičiaus simfo
ninę lietuvišką rapsodiją. Ko
dėl Karlovičiaus? Juk jo tė
vas buvo lietuvis ir net visuo
menes- veikėjas. Kompozito
rius gimė Lenkijoje, bet daž
nai lankydavosi ir mūsų Vil
niuje. šiai rapsodijai, vienin
teliam didelės vertės savo sim
foniniam kūriniui, jis pasirin
ko ne ką kita, tik lietuviškus 
motyvus — 'joje girdimi rytų 
pietų Lietuvos raudų ir lietu
viškos lopšinės motyvai.

— Siame koncerte«taip pat 
bus atlikta ir daugiau dalyįcų. 
Pvz. Jakubėnas specialiai or- 
kastrųį pritaikė sava “Gėles iš 
šieno’’, kurias atliks solistė 
Krištolaitytė. Solistas Brazis 
padainuos Kamavičiaus “Gra
žinos” operos pirmojo vaidilos 
dainą ,Jakubėno “Laisvųjų 
dainą” ir zkt., Čiurlionio an
samblis Andriulio “Mes su rū
tom”,’ Žilevičiaus “Laisvės tė
vynei numylėtai”, solistė Aid.

Kamavičiaus
“Radvilo Perkūno’* operos Ag
nės dainą ir kt. Visus daininin
kus palydės simfoninis orkes
tras.

— Šiam didžiuliam meno į- 
vykiui aš esu be galo entuzias
tiškai nusiteikęs. Į darbą dedu 
daug širdies, darau, ką žmo
giškomis jėgomis galima pa
daryti. Stengiuos, kad koncer
tas ko geriausiai pavyktų ir 
visiškai pateisintų tiek rengė
jų, tiek plačiosios Clevelando 
lietuviškosios visuomenės lū
kesčius ir viltis.

St. Brazdas

CfURUONK) ANSAMBLIS, kuris su simfoniniu Clevelando orkestru 
atliks St. Šimkaus kantatą “Atsisveikinimą su tėvyne.”

Naujai išrinkto Bendruome
nės apylinkės valdyba sausio 
31 d. posėdy pasikirstė parei
gomis: St. Barzdukas — pirm., 
P. J. žiūrys — vicepirm. bend
riesiems reikalams, P. J. Nas- 
vytis — .vicepirm. kultūriniams 
visuomeniniams reikalams, J. 
Ciuberkis — vicepirm., finan
siniams - ekonominiams rei
kalams, P. Gruodis — sekr., J. 
Darnusis — iždininkas, V. 
Morkūnas — narys finansinei 
administracijai, K. S. Karpius 
— narys išoriniams reika
lams, Flor. Saukevičius —na
rys šalpos ir socialiniams rei
kalams.

Valdyba tiaip pat aptarė ir 
visą eilę skubių 
kalų.

Home of
Fine Foods & Driaks I

Complete selection of tasty Noon 
Lunches, served from 11 to 2 p.m. 
Full Course Evening Dinners 

served from 5 to 9 p.m. daily.
Our drlicinus mp»ls M* pre- I 

purėti hy The Rny Weber I
Your favorite Cocktail is always Į 
available. .Join uš—any time.

IDLE HOUR
9110 Wankegan Road 

just north of Dempster 
Plione ORchani 3-9535

Morton Grove, II).

einamųjų rei-

susirinkime
S. Karpiaus

N0W AVAILABLE
Western Avenue

Bali Room 
for 

DANCES—WEDDENGS
Modern BaH Room — Clean 

Lighted Ręst Rooms and Lounses 
N'ew Efficient

Check Room Eąuipment 
Modern RCA Sonnd System 
ALL DATES NOW OPENRašto klubo 

sausio 30 d. K. 
bute šeimininkas skaitė prane
šimą apie Amerikos lietuvių 
spaudą — laikraščius, knygas 
ir kt. Pranešimas buvo iši
mus ir objektyvus. Karčių žo
džių teko Amerikos socialis
tams, didele dalimi išvirtu- 
siems komunistais ir nuėju
siems tėvynės išdavikų ke
liais. Pirmininkavo A. Nasvy- 
tis, tedalyvavo vos 11 narių.

Neatsiradus kam palaidoti 
sausio 28 d. tragiškai mirusio 
Juozo Vėdaro, vasario 2 d. jis 
buvo palaidotas Liet. Bendruo
menės apylinkės valdybos rū
pesčiu. Teisinį patarnavimą su
teikė adv. Julius Smetona, pa
šarvojo if r kapus nulydėjo D. 
Jakubauskienė su sūnumi. Iš 
artimųjų jis čia tepaliko 7 me
tų sūną Joną, gyvenantį prie 
savo motinos. StP.

NĖW STOCK OF 1954

Norwood. Mass. Pirk ITp and Defivery

Mrs. C.

Nukelto i 7 pal.

Amerikos 
bosams — 
(White ele-

Laetuvos 
minėjimą 

d. Minėji-

ir Antanas
Visas naujausias 
knygas galima *

dirbęs nemažiau kaip 3 metus kelių pravedimo maši
nerijos skyriuje, SKUBIAI REIKALINGAS. Gabiam 
vyrui geras atlyginimas. Rašyti:

RADIO & TELEVTSION SĘTS 
'Sales, Service—Repairs

ROCHESTER, N.Y
Western Avenue

Bali Room 
3504 S. VVestern Avenue

Chicago 9, III. C19 LA. 3-1212

skautų tradirinis
viešos varžytinės 
phant auction) įvyks parapijos 
salėje vasario 7 d. 2 vai. p.p.

THE DARBININKAS, r/o MR. WALAWITZ

79 W. Moaroe, CMcavo 8, M.

TIME TELEVISION ’
2026 N. MILWAIiKEE Belmontą 5-1263

HELP VV’ANTED MALĖ

£

DARBININKO RĖMĖJAI
Savo aukomis "Darbininką” 

yra parėmę, atsilygindami už 
katendorių^

— Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas įvyks vasario 
21 d. Pagrindiniu kalbėtoju at
vyksta Leonardas šimutis, 
Alto pirmininaks ir dienraščio 
Draugas redaktorius. Minėji
mas prasidės iškilmingomis 11 
vai. pamaldomis, kuriose da
lyvauja visos lietuvių organi
zacijos eisenoje. 3 vai. p.p. pa
rapijos salėje kalbos ir meni
nė programa.

— Lietuvių kalbos painokas 
vėl perėmė E. Užumeckienė, 
kuri praeitais metais mokė lie
tuvių kalbą šv. Jurgio lietuvių 
parapijos mokykloje. Apie pu
sę metų mokęs lietuvių kalbą, 
parapijos vargoninikas Petras 
Armonas, iš šių pareigų pasi
traukė.

— Lietuvių radijo klubas 
ieško naujos radijos stoties, 
nes buvusi WRNW radijo sto
tis nesutiko toliau atnaujinti 
lietuvių ir ukrainiečių kalbo
mis valandėlių transliacijų su= 
tarties. Sutartis neatnaujinta 
dėl to, kad tarp muzikos plok
štelių buvę kalbama ilgiau, 
kaip vieną minutę.

— Šv. Jurgio Sėtuvių para
pija 1953 metus baigė su pel
nu. Buvo gauta 25,594.77 dol.

Išleista 23.954,28 doi. Statybos 
Fonde palikta 9.080,38 dol. ir 
1954 metams likutis: 3.026,16 
dol.

— Lietuvių Enciklopediją 
užsisakė: P. Mocejūnas, M. U- 
linskaitė, J. švedas, J. Sodys, 
K. Raškaitis, Eug. Jankus, J.* 
Sedlickas, H. žemelis ir dr. 
Alf. Stankaitis.

— Labiausiai perkamos 
knygos: Bemd. Brazdžionio, 
Didžioji kryžkelė, Al. Barono, 
Užgesęs sniegas 
Vanagaitis, 
lietuviškas
gauti šv. Jurgio lietuvių para
pijos pradžios mokyklos rašti
nėje.

— DLK Birutes ir VyČBĮ 
draugovių skautai 
Nepriklausomybės 
rengia vasario 14 
mas uždaras.

Po $1000
F. šlapelis, Rochester, N. Y.

Po $5.00
Sister M. Adeline, Chicago, 

UI., J. Mitchell, Brooklyn, N.

NUO CARO RUBLIO 
IKI BO1 ŠFV’KU 
ČERVONCO

rasi Jono K. Kario “NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI” knygoje 1915-1941 m. Lietuvoj kursavusių pi
nigų istoriją, numizmatiką ir natūralaus dydžio banknotų 
bei monetų fotografijas.

Reto įdomumo knyga ir pinigų albumas vienoje vietoje! 
Anglų kalba santrauka knygoje daro ją įskaitomą ir ne
mokantiems lietuviškai. Ir visa tai — tik už 5 doi.

Užsakydami rašykite:
J. K. KARYS, 45 Park Terr., Bridgeport 4, Conn.

minėjfanas
ALRK Federacijos 10-tas 

skyrius rengia Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą vasario 
14 d. 3:30 v. p.p. šv. Jurgio 
lietuvių parapijos svetainėje, 
St. James Avė. Bus svarbių 
kalbų ir meninė programa.

Pagrindiniu kalbėtoju bus 
kun. K. Mažutis iš So. Bostono, 
bus ir kitų gerų kalbėtojų. Me
ninę programos dalį išpildys 
Šv. Cicilijos choras, vad. var
gonininko V. Kamantausko, ir 
šeštadieninės mokyklos moki
niai, vadovaujant V. Tumienei.

Mieli broliai ir sesės lietu
viai norwoodiečiai ir apylin
kės lietuviai, kviečiami gau
siai dalyvaut minėjime. Mes 
gyvename hisvoje Dėdės Sa-

Po $4.00
A. Rabikauskas, Maspeth, 

N. Y., P. Kauklys, K Hart
ford, Conn., J. BaTbatas, Euc- 
lid, Ohio, A. Gumauskas, Pro- 
vidence, R. I., A. Sedliavičius, 
Hudson, Mass.

Po $3.00
Miss L. Tiškus, Flushing, L. 

I., N. Y., K. Kaminskas, Bay- 
side, L. I., N. Y., V. Trečiokas, 
Chazy, N. Y., A Sabaliauskas, 
Rumfprd, Me., Mrs. C. Kalvai
tis, Watertown, Conn., Mrs. V. 
Yomant, St. Petersburg, Fla.

Po $2.00
BROOKLYN, N. Y. — Ign. 

Tubutis, Mrs. M. Kazlauskas,

H. Davalis, Mrs. O. Tercijonas, 
Mr. ir Mrs. J. Klimas.
MIŠRŪS New Jersėy mieste

liai — Mrs. A. Lavvrence, A. 
Kaminskas, Newark; J. Mėly- 
nis, Keamy, J. Žakevičius, 
Vineland, V. Lozoraitis, Lin- 
den, J. Kontautas, Passaic, K. 
Kubaitis, Rosselle.

Waterbury, Conn. — Mrs. 
A. Stirbaitis, P. Deimantas, 
A. šalnauskas.

MIŠRŪS Conn. miesteliai — 
J. Petronis, Hartford, M. Lit
vinas, Ansonia, Mrs. M. Pui
dokas, Tariffville, M. Benevi- 
čius, New Haven, A. Simons,z 
Windsor.

MIŠRŪS Penn. miesteliai — 
Mrs. B. Morris, Mrs. C. Januš
ka, Pittsburgh, B. Gadeikis, 
Mrs. O. Vaitėnis, Philadelphia, 
Mrs. J. Urba, Scranton.

Mockus, J. Ovirka, Wm. And- 
riūnas.

MIŠRŪS Mass. miesteliai— 
J. Grigalius, Miss L. B. Volme- 
rytė, So. Boston,
Strow, Roxbury, J. Levinas, 
Brighton, Mrs. M. Zeringis, 
WestfiekL

MIŠRŪS valstijų miesteliai 
— Mrs. O. Gavėnas, Glen 
Coye; M. Karaktinas, Elmont; 
A. Dzekevičius, A. Kacevičius,

mo žemėje. Čia turime spau
dos ir žodžio laisvę, galime 
kalbėti savo kalba ir iškelti 
savo tautos trispalvę vėliavą 
šalia Dėdės Šamo gražios 
žvaigždėtos vėliavos ir giedoti 
savo tautos Himną. Tad visi, ’ Providence; Mrs. B. Bacevice, 
neatsižvelgiant, kaip seniai e- 
same atvykę iŠ Lietuvos, da
lyvaukime. Mums visiems rū
pi Lietuvos išlaisvinimas. Kel
kime balsą, nenurimkkne, kol 
Lietuva bus išlaisvinta iš rusų 
komunistų vergijos. Vfei daly
vaukime minėjime!

CIeveland; L. Gotos, Mayfield 
Hts, Ohkr, K. Daugėla, Man- 
chester; Mrs. M. Vaškevičius, 
Baltimore; Mrs. V. Gaigalas, 
St Petersburg.

Po $1.50
Mrs. R. Butautas, Torring- 

V. žukevifius, So. Boston; Ant

LAISVA VIETA 
PRITYRUSIAM 

LIKERIŲ
PARDAVĖJUI

nes mirė vienas vyresnis 
mūsų pardavėjas, kuris šioj 
apylinkėj išdirbo 17 metų.

Union Liqiior Co.
1025 W. North Avė.

MOhawk 4-4500

MECHANIKOS INŽINIERIUS
IR PROJEKTUOTOJAS



IMMA.CULĄTA lEIDlN/YS

Tel. Vlrginia 7-4499

340 RIDGEVVOOD AVĖ.Help wanted Female

O. Bagočiūnas, St But- 
K. Budrys, M. Budėnas, 
J. Rinkevičius, J. Kivy-

G.R A B O R I U S 
BALSAMUOTOJAŠ

t>A.X,£»/ G Ė 
K.UM STĄSYS YLĄ

LIETUVOJ. Atsiminimai 
9 Ka&ioValan4m

1949- 50
1950- 51
1951- 52

V. Pataite ...teteė 6-jų 
1953 Nem Steh Wata , pir
menybėse (Austr&Kjaj. Jis 
sunoko tašku iš 13. P-bes 
laimėjo Aurimam meisteris 
L, Steinef^ surinkęs 134) taš

kuose rungtynėse, o paskui ir 
vS pradeda žaisti primityvų 
futbolą.

Viso to svarbiausia priežas- 
tjg, kad tenaranA ntetads iv*- 
sitreniruoja, o be tinkamo pa- 
Mrtmžimn, nežiūrint geriausių 
pastangų iš teta vadovybės 
surasti naujų “žvalgžttthr, ta 
pati istorija kartosis amžinai -

Klubo vadovybei reikėtų 
rasti gahmytaų sukviesti žai- 
dikus nors vieną kartą savai
tėje rimtai treniruotei. Be to, 
ir patys žaidikai turėtų paro
dyti daugiau gerų norų.

TU pačių rezervinių koman
dų rungtynės baigėsi 0:0.

Mrs. A. Legis, So.
Mrs. V. Staniškis,

Mrs. P. Avižonis,
BįBpdris, Fr^hpld,

me į rungtynių pasekmes Lie
tuviai - Harvardo Universite-

Užsisakykite 
Darbininką 1954 m.

Lietuvių Sporto Klubai
vėliavos įteikimo šventė va

karas nukeliamas j vasario 20 
d. 7 vai. v. šventė - vakaras 
įvyks šv. Trejybės parapijos 
salėje, 207 Adams st., Newar- 
ke, N. J..

MĄR.DĄ 
mažasis

AĄL D Y t/A S

J. B. SHALINS- 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVK.

(prie Forest Parkway StaUoa) 
Woodhavea, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai viso* 
miesto dalyse: veikia ventiliaci-

Sekmadienį, vasario 7 d. 
LSK žaidžia prieš Swiss S. C. 
Rungtynės įvyką^ Eintrachto 
aikštėje 230 v. p.p.

—Priežaismis — rezervinių 
komandų rungtynės — 11:15.

Gaunama:
“DARBININKO” 

administracijoj

Tel EVergreen 7-4335

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Grabortas - Bahanmotoju 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS 
gyv. 422 Meaahaa Str^ Bidgewood, Brooklyn, N. Y.

Skambinti tti. HYadnt 7-4677

Strazdienė, J. Lludvinaitis, 
Mrs. B. Ashmont.

MIŠRŪS New Jersey mies
teliai — Miss R. Barauskaite, 
K. Marcinka, Jersey City, Mrs. 
M. Gurskis, 'V. Yustas, Ba- 
yonne, M. Drazdauskas, N. Ar- 
lington, 
Orange, 
Franklin, 
Dumont, 
Miss L. 
Park.

Bara^SAJUB vestuvėms,’ 
nargntfimathi. mdi4iwl 1 0 " -- -M

lamams, ete* |

BOOKKEEPING MACHLNE 
jOPIBATOR

Preferabiy experienced Strad- 
straad. Good pay. Work ia 
Brooklyn. Phone:

HY 8-7263

PAtožin? laimėjo prieš 3-Čtos 
vietos laimėtoją J. V. Kellner, 
Sydnęjaus universiteto meiste
ri J. G. Stocks, be to prieš 
R. Bendą, M. Brauną ir T. 
Homeyerį. Lygtom baigė su 
M. Gddestein, McGrath ir B. 
Djakow. Australijos “Chess 
World” Dec. 1953, pabrėžė, 
kad Patašius lošė sumaniau ir 
drąsiau negu įprastai (1952 
m. NSW p-bėse Patašius buvo 
10-tas su 5 tš., padaręs 6 ly
gias).

Taigi, greta Arlausko, buv. 
Pietų Australijos ir dabartinio 
Australijos * korespondentinio 
meisterio, ir P. Šalkausko, ku
ris 1951 ir 1952 Vakarų Aust
ralijos p-bėse dukart baigė 
ketvirtuoju, susilaukėme nau
jos pajėgos Patašiaus asmeny. 
Jis 1952 Sydnęjaus universite
to meisteris ir 1953 universite
to vicemeisteris.

Chicagos p-bėse perkūnie- 
čiai su Roger klubu sulošė ly
giom 3-3. Lošė tokioj eilėj: 
Estka Ii, Zujus 1, Kalvaitis 
\Ą, Jakštas 1. 5-toj ir 6-toj len
toj mūsiškiai pralošė.

Pirmose rungtynėse Perkū
no šachmatininkai laimėjo 
prieš Austin klubą 3’/2-2V2.

Harvardo universitetas, ku
ris Bostono p-bėse eina be pra
laimėjimo, įveikė lietuvius 
4^z-1/'2. Tik Rimas Karosas 
baigė lygiom su Pettigrevv.

Šiandieną So. Bostono Liet. 
Pil. klube lietuviai turi pasku
tines šio sezono rungtynes su 
Cambridge YMCA. Mūsiškiai 
tikisi išlaikyti trečią vietą Bo
stono p-bėse.

Lietuvių rungtynių balansas 
prieš Harvardo universitetą, 
byloja, nors ir nežymiai, lietu
vių naudai. Iš 12 turėtų rung
tynių: laimėta — 5, lygtom — 
3 ir pralaimėta — 4. Nei vie
nas iš Bostono šachmatų klubų 
šituo pasigirti negali, o reikia 

-žinoti, kad Harvardas 1949-
54 m. bėgyje laimi 4-tą kartą po C. J. S. Purdy, 
Bostono pirmenybes. Pažvelki- kt. mažiau. 12 dalyvių.

1952- 53
1953- 54 
K. Merkis buvo pakviestas į

Portsmouth turnyrą sausio 30- 
31, draug su H. Daly, Gurdo ir 
kt., bet dėl komandinių p-bių 
vykti negalėjo.

Adelaidės latviai turėjo pas 
save gruodžio men. didelį tur
nyrą. Laimėjo Australijos 
meisteris L. Steiner su 10*4- 
V2 (lygios su Endzeliniu), 2. 
latvis Endzelins 7 V?, G. Berri- 
man, Hanks ir latvis K. Ozols 

buv.

ItArnfnn Stotis 
MM)niok-toi^ 
JACKJSTUKAf 

ootCKTomus 
wmT£ st. 

HILUIDE.HJ.

V. Eidukevičius, Mrs. P. Rtoa- 
kūnas, Mrs. K. Večkienė, S. 
Miltelis, T. Koppas, A. Ryliš- 
kis, A. S-ikaitis, A. Pumputis, 
Mrs. M. Vaickeltonis, A. Kepa
las, Mrs. U. Šarkus, J. Mise
vičius, A. Ignaitis, A. Buivydas, 
Sesuo Nikodemą, O. P., Mrs. 
T. Pušnikas, Mrs. M. Skirmon- 
tienė, A. Cergeles, J. Kundro
tas, Mrs. A. Zaborskiš, D. Su- 
rantas, Mrs. A. Brooks, A. 
Nedzeika, J. Mikolaitis.

MASPETH, L. L, N. Y. — 
Mrs. 
kus, 
Mrs.

Darbininko” rėmėjai

AMSTERDAM, N. Y.—Mrs. 
A. Grabauskas, K. Rusilas, Z. 
Karutis.

MIŠRŪS New York valstijos 
mieseteliai — Ch. Andriušis, 
Mrs. M. Vaškas, New York, 
Rev. J. Supšinskas, Mrs. K. 
Tumctois, Albany, Rev. A. Or- 
vid^, J. Tamasa^kjis, Sche- 
neetady, J. Kazickas, New 
Rochelle, Mrs. P. Gudelis, Ro- 
chester, P. Arlauskas, Webs- 
ter, Rev. J. Ruokis, Morris, 
Rev. A. Petraitis, Frankfort, 
Rev. J. Grigonis, Herkkner..

MIŠRŪS Long Island mies
teliai —- V. Urbanas, Mrs. S. 
Levickienė Richmond Hill, 
Mrs. Th. Barzilaski, Woodha- 
ven, Mrs. M. Fiore, J. Pet
rauskas, J. Ciplickas, Flushing, 
Mrs. P. Grigienė, J. Butkus, 
Hollis, V. Dailyda, Jamaica, 
T. Yagella, Elmhurst, Mrs. Z. 
Kraunaitis, Glendale, J. SaVai- 
tis, Forest Hills, B. Mieželis, 
New Hyde Park.

EI.rZABFTH, N. J. — S. 
Dzikas, Mrs. H. Savickas, Z. 
Kašėta, Mrs. A. Peškus, Mrs. 
A. Lapinskas, A. Strazdas, A 
Asevičius, L. Roman.

PATERSON, N. J. — Miss 
L Jankauskaitė, J. Volkus, V. 
Skpakovas, V. čižiūnas, S. 
Augufis.

NEWARK, Nr J. — J. Ku
likauskas, P. Elseika, E. Vaš
kas, Mrs. T. Staugaitis.

KEARNY, N. J. — Mrs. A. 
Bylaitis, B. Linkus, O. Dabra- 
valskis.

UNDEN, N. J. — Mrs. V.

LIETUVIŲ ’BADIO VALANDOS PROGRAMA 
WKO-Salh—■ Mm*.

Kiekviena ieštadienj nuo 11 iki 12 vai’, vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai sėskite: LTTHUANtAN RADIO 
HOVR, M Cettage St, Ner*a«d, Haas.

Skyrius: UTHCANIAN FLBN1TURE CO., S2S W. Broadw*v 
So. Boston 27, Mob.

A. ir 0. IVAŠKAI
Telefonai: NOrwood 7-1449 a< SOuth Boston 8-4618

p\nigyvenimu
Kaina tik 70 centų

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmona 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame Kambarį, 
ir patarnaujame visokios apdraūdos (Insurance) reikaluos*
— greitai ir gerai

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

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

Atkelta iš 6 pusi.
Po $1.00

BROOKLYN, N. Y. —Mrs. 
B. V. Gedvilienė, W. Ambroze,
J. Galinis, Mrs. J. Kląnt, Mrs. 
M. Stučienė, M. Putinas, Mrs.
L. Koppas, Mrs. J. Vaicekaus
kas, V. Zubriškas, Vyt. Žukaus
kas, J. Batus, Mrs. A. Poty
rius, W. šūkis, K. Bacauskas,
K. Kairys, L. Janulevičius, A. 
Bagdonas, Wm. J. Borus, Mrs.
M. Šleiderienė, A. Jankauskas,

Tel STagg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) .

FUNEBAL BOKI
M. P. KAULAS — DlrektNte' 

ALB. BAL.TBCNAS-BALTON
Betelu VeaftjM 

660 Gnuto Stzeet 
BroirfdyiųN. Y.

NOTARY PUBLIC

^Mųųjnių žiBfti g Ven-

Kl vtafctts otcųM rąmib 
gana MM.

v«mg>4 jnn ninua&i 
taip pet geros kaip ir Lietu
vos ir taip pat itvepkŲ 
turi inaJteM idmnį, sveika ir 
gardu gerti. Ramunės geros 
dėl ridhdo ir dėl inkstų (kid- 
neys>. Jeigu esi nuvargęs, su
šalęs, gerk ranumių arbatą. 
Kada esi piktas, nusiminęs, ir
gi gerk, ramunes. Prishjsk 
miųn $2JS0, O'mes prisiusime 
jum ramunių visą svarą Į 
Kanadą — $2.75.

ALEXANDER’S €0 
414 BB0ADWAY 

SonA Baste Mauk

Labai gera, ihokanti gražiai 
gyventi knygelė, tinkanti 
visiem, ypač jaunimui, 

parašyta
O. SWETT MARDEN

Visiem yra malonu skaityti; 
prisfaninfanai mūsų .narsiųjų; 
karių U Lietuvos NepriMau- 
somybės 1919-1920 metų.9

Jie yra aprašomi

Pulk. J. Petraičio 
LAISVĖ GINANT j
I- as tomas 200 p. ■— $2.00
II- as tomas 310 p. — $3.00

S9i B. Bro«dway, S*. Beidon H, M*m. TeL SO 8-M8S 
Lietuviu Radijo programa iš stoties WBMS, 1090 kilociklo, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna liet u vilkos, dainos, 
muzika ir Magdutčs pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
KINKŲ. Baitic Florists Gčlių ir Dovanu krautuve, 502 E. Broadway, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas "Darbininkas'’, lietuviškos 
knygos ir ranka darbo dovanos.

LIETUVIŠKA GĖUU KRAUTUVE “REGINA” 

G £ L £ S kambarinės ir skintos 
vedybiniai bukietai, karsažai, laidotuvėms vainikai ir 

gėlių sėklos. Lietuviški saldainiai “ROTA” detaliai 
ir urmu.

Užsakymai priimami telefonu. Gėlės pristatomos betkur 
FL O RIŠT REGINA

522 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Tel. ST 2-7909

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9

Mokslus baigės Europoje J
128 E. 8«th STREET NEW YORK CITY

Virt Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva piivaziuoi 
H visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ’.r moterims.

(bus daugiau)
Širdingai dėkodami linkime 

Viešpaties palaimos visiems 
mūsų rėmėjams.

T. T. PRANCIŠKONAI

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

BROOKLYN. N. Y.

| Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
| stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 
i (record changers).
Į Aptarnaujami, rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
| Richmond Hill Ozone Park, Forest Hill Jamaica.
1 Dubas atliekamu prityrunto techniko, pr^aBato 
t RCA Instituto, New Yorkė.
I Darbo valandos: hteea ano 1 vai p^. fld 7 vaL vak. ir 
| ieštatebte nuo 9 vai ryto 3d 6 vaL vak.

Tel EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISION WORKS
LIETUVIU SOCIALISTU 

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-Vfi
Atitekami viri eeMnrfrm, dažteo ir medi, taisymo tetai

: 1 111" ................. ......... i
jlcL EV6*5181

KAftL EHMER - PORK STORES
Gero* rūtas {rririo* arims* paukštiena, dešras, kumpiai 

ir kiti amfato produktai šiose krautuvėse:
* 69-38 Myrtle Avė. 185-24 Horace Harding Blvo

Glendale, N. Y. Fresh Meadows, Flushing
136-59 Roosevelt Avenue 219-17 Jamaica Avenue

68-38 Forest Avenue 176 Rockavvay Avenue k
\ Ridgewood, N. Y. Valley Štream, N. Y.'
60-04 Woodside Avenue 4380 White Plains Road

Woodside, N. Y. Bronx, N. Y. v
19 West Post Road

White Plains, N. Y. 
MAIN STORE

6292-16 MYRTLE AVU , GLENDALE 27, N. Y.
—............ - -f - - ............... ' - —



te imi© toto
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d. 6 v.v. Amžinojo Rožan
čiaus draugija rengia laimėji
mų vakarą su užkandžiais. 
Lankiama svečių.

gyvenančių New Yorke, 
trumpas pasitarimas įvyks va
sario 7 d. 12:15 v. Apreiški
mo par. mokykloje. Bus aptar
ti administraciniai ir aktyves
nės veiklos klausimai.

keliamas iš Kennebunk Port, 
Me., į Toronto, Kanadą, lan
kėsi New Yorke, kur gavo A- 
merikos pilietybę.

Dr. Juozas Zaraaka, 
profesoriaująs Bogotoje, Ko

lumbija, atostogų praleisti bu
vo atvykęs į JAV. Ilgesnį lai
ką buvo sustojęs Detroite pas 
savo brolį, iš ten lankėsi Ka
nadoje. New Yorke buvo ap
sistojęs pas savo giminę Vy
tautą Augustiną. Vasario 2 d. 
iš New Yorko jis išskrido į 
Miami, iš kur tuoj pas grįžta 
į Kolumbiją.

susirinkimas įvyks penkta
dieni, vasario 5 d. 7.30 vai. 
Angelų Kar. par. salėje. Prog
ramoje kun dr. Maknio pas
kaita apie Bažnyčios ir vals
tybes santykius.

Jupiteris juokiasi,
Cronino veikalas, kurį J. 

Blekaitis stato H. Kačinsko 30 
metų sceninio darbo sukakties 
proga, patraukė visuomenės 
dėmesį. Į premjerą iš Bostono 
atvyksta Bern. Brazdžionis ir 
A. Gustaitis.

Kaip pasiekti St Fetix St. 
Hayhouse, kur bus vaidinamas 

H. Kačinsko jub&ėpnis

1. Važiuojant iš Queens “F” 
ir “E” traukiniais persėsti 
Queens Plaza stotyje į IND 
“GG” traukinį ir važiuoti iki 
Fulton stoties. Iš ten 2 blokai 
iki salės.

2. Važiuojant “Canarsie” li
nijos traukiniu persėsti Lori- 
mer stotyje į IND ”G” trauki
nį ir važiuoti iki Fulton sto-

Paskaita apie padėtį 
Lietuvoje

Vasario 7 d., sekmadienį, 12 
vai. Apreiškimo parapijos mo
kykloje, Brooklyne, šaukiamas 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko I Apylinkės susirinki
mas, kuriame V. Rastenis 
skaitys paskaitąt tema “Padė
tis Lietuvoje po Stalino mir
ties.” Apylinkės valdyba ma
loniai kviečia lietuvius daly
vauti šiame susirinkime.

ir
3. Iš East New Yorko va

žiuoti IND 8 Avenue linijos 
traukiniu iki Lafayette sto
ties. Nuo čia 2 blokai iki sa-

Važiuojant iš E. New Yor
ko BMT linija persėsti Broad- 
way Junction stotyje į IND 
8 Avenue traukinį.

Salės adresas: 126 St. Felix 
Street Brooklyn, N. Y.

Technikos studentams
Amerikos Lietuvių Inžinie

rių ir Architektų Sąjungos 
New Yorko skyriaus visuoti
nas susirinkimas įvyksta š.m. 
vasario & d. *(šešt) 7 vai. Bal- 
tic Freedom House, 131 E. 70 
St., N.Y.C. Bus demonstruo
jama dvi techn. filmos: “How 
Television Works” ir “Power

de kalb avė

grįžo iš atostogų pro New 
Yorką ir dalyvavo Lietuvių 
Kultūros Instituto posėdyje, į* 
vykusiame "Dmiiininkn** re-

• BHdfaw» Stote
šio 31 Waterburio, Cam. ir. 
Juoanpo bažnyčioje įvyto to* 
tuvfej Marijos statomai švento
vei Urugvajuje rinkliava, kuri 
davė $1658.08, neskaitant tų 
aukotojų, kurie apsiėmė įtaisy- 

sekmadienį, Angelų Karalienės

monstradją ir net šoninį alto* 
rių, o patsai Geri*, tom. J. J. 
Valantiejus, tos parapijos 
klebonas, apsiėmė įtaisyti gra-

S. J. yra labai visiems dėkin- 

vėlę jo mirties metinės su
kakties proga vasario 13, šeš
tadienį, 10 vaL Angelų Kara
lienės bažnyčioje bus atlaiky
tos gedulingos pamaldos. Visi 
velionies draugai, bičiuliai, pa
žįstami prašomi dalyvauti.

gramoje: operos sofiste Vincė 
Jonuškaite ir pianistas AJek- 

bilietai 1,50 ir 1,25 doL

profesOTiaująs Scranton, Pa., 
universitete, pasinaudomas a- 
tostogom, lankėsi New Yorke 
pas savo draugus.

Lietuvių kriaučių
neprigulmingo kltriao meti

nis susirinkimas įvyks vasario 
12 d. Lietuvių piliečių klube, 
280 Union Avė., 7:30 v.v. Visi 
nariai būtinai dalyvaukite ir 
užsimokėkite duokles.

Pirm. J. Piteršon

MERE INŽ. JUOZAS G. 
SAGEVIČIUS

Pereitų metų gale 70 metų 
amžiaus sukaktį atšventęs, 
prieš dvejus metus skaudžiai 
operuotas ir dabar vėl sunkiai 
mėnesį pasirgęs ,sausio 29 d. 
mirė inž. Juozas G. Sagevi- 
čius, gyv. 95-09 Woodhaven 
Court, Ozone Park 16, N. Y.

Inž. J. G. Sagevičius buvo 
nenuilstantis daugelio lietuvių 
patriotiškų bei ekonomiškų or
ganizacijų steigėjas, jų uolus 
valdybų pareigūnas ir garbin
gas narys, o taip pat Am. Liet 
Inžinierių ir Architektų Są
jungos New Yorko skyriaus 
steigėjas, nuolatinis visų sky
riaus valdybų pareigūnas, sky
riaus garbės narys ir Stud. 
Atsargos karininkų “Romo- 
vės” mecenatas. Jis ištisus sa
vo gyvenimo metus buvo nuo
latinis Am. lietuvių spaudos 
bendradarbis, jos rėmėjas ir 
skaitytojas.

Am. Liet Inžinierių ir Ar- 
chitektų S-gos, New Yorko 
skyriam nariai, susirinkę sau
sio 30 d. prie savo garbės na
rio inž. J. G. Sagevičiaus kar
sto, padėjo gyvų gelių vaini
ką, o skyriaus pirmininkas 
inž. A Mačiūnas tarė nuoširdų 
ir jautrų atsisveikinimo žodį. 
Vasario 1 d. po gedulingų mi
šių St Mary Gate of Haven 
bažnyčioje, lOlst Avė. ir 104th 
St., Ozone Parke, a.a. Juozo 
G. Sagevičiaus kūnas palaido
tas SU Charles kapuose, Far- 
nūngdale.

Užsakykite ‘Egfcrtę” adresu: 
Eglute, RFD 2, Patosu*, Con.

JACKJE GLEASON, artistes komikas, vaidindamas New Yorke televizi
joje paslydo ir nusilaužė kojos riešą. Trys vaizdai rodo, kaip te nelaimė 
3 ištiko.

ELIZABETH, N. J
Paminėti Vasario 16 šiemet 

rengiamasi gana iškilmingai. 
Minėjimas įvyks vasario 14 d. 
Bažnyčioje prieš sumą, 10.40 
bus giedama Litera ir atitin
kamos maldos už žuvusius dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės. 
Per sumą giedos choras spe
cialiai parengtas giesmes. 4 v. 
p.p. “Laisvės salėje” bus pra
kalbos. Kalbės kongresmenas 
nuo New Jersey valstybės, at
vykęs iš Washingtono, Harris 
Eillems, taip pat New Jersey 
valstybės atstovas, miesto ma
joras Lacort Lietuviškai kal
bės kleb. kun. M. Kemėžis. 
Programoje dalyvaus skautai, 
vadovaujami Ir. Vetriauskienės, 
mokyklos vaikučiai ir choras

Laimėjo. Prieš mėnesį mūsų 
parapinės mokyklos krepšinio 
žaidikai laimėjo miesto parapi
jinių mokyklų tarpe pirmą 
vietą, šiomis dienomis Doro- 
thy York . (Jurkša) laimėjo 
pirmą vietą už rašinį apie 
dantų higieną. Konkursas bu
vo ^paskelbtas tarp EĮizabetho 
miesto, apskričio ir New Jer- 

į sey valstybes pradžios mokyk
lų. Jos laimėjimas suteikė 
daug- džiaugsmo visai mokyk
lai o Web. kuft. M. Kanėfis
per mišias pranešimuose svei- <L 7:30 vaL vak? parapijos sa
kino laimėtoją. Ta proga vie- 
tmė spauda plačiai paminėjo 
lietuvius. Dorothy puikiai gro- Whist Party. Rengėjos kviečia 
ja akordeonu. KL

s.om
MNI0S —

Arkiv. Cushing aukšt. 
mokykla

nuo vasario 7 iki 14 d. pri
ima naujas mokines į pirmąją 
klase. Už mokslą ir už naudo
jimąsi mokyklos knygomis me
tams reikia mokėti 50 dol. Mo
kyklos stipendijai gauti reikia 
išlaikyti egzaminus. Egzaminai 
bus vasario 6 d. 9 vai. ryto. Eg
zaminams registruotis reikia 
iki vasario 2 d.

Bostono arkivyskupijos baž
nyčiose buvo kiekvieną sek
madienį po pamokslo skaito
ma malda už taiką, šiais Ma
rijos metais arkivyskupas įsa
kė kalbėti maldą į Mariją, 
“Atsimink, o švenčiausioji 
Mergele Marija.”

Kun. Jonas Žuranstos,
Šv. Petro par. vikaras bu-' 

vo pakviestas kalbėti St Ma- 
rys’ par. CYO naujų narių 
priėmimo iškilmėse. Iškilmės 
įvyko sausio mėn. 27 d.

WbistParty
Šeštadienį, sausio mėn. 30

le je prie East 7-tos gatvės Lie
tuvos Dukterų Draugija rengia

visus atsilankyti.

% Avėjusį fiįvaitgalį Bostono Prte įėStoū“) Boptom nūes- 
.®ralSd0’ sportiškoje to valdybos, namus yra gražūs 

ir istoriniai vartai Sausio 29 
d. apie 6 vai. vak. kieme žai
dė du maži vaikai. Bežafadami * 
jie ątrišo nuo vėliavos stiebo 
virvę ir ją prikabino prie sus
tojusio ten automobilio. Auto- 

■ mobilio vairuotojas, nieko ne
pastebėjęs, pradėjo važiuoti ir 
nuvertė 50 pėdų Aukštumo vė- 

' liavos stiebą, kuris griūdamas 
išvertė akmeninių vartų stul
pą. Praeiviai pasakoji, kad 
vaikai galėjo būti 8 ar 10 m., 
amžiaus. Nuostolių padaryta 
už 2000 dolerių.

H, snfegpnuose. Bvykoje daly
vavo 25 kakūj sporto mėgėjai. 
Oras buvo pužtos. ir nuotai
ka entuziastiška. Nelaimei, 
bešluilinBdamas vyčių pirmi
ninkas Jonas Danielius išsilau
žė koją.

Užgavėją bafins
įvyks vasario 28 d. 6 vai. 

vakare, Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje. Rengia LRK Susi
vienijimo 94 kuopa. Programo
je: solo dainos, akondiono mu
zika ir baletas. Išpildo jaunie
ji ir vyresnieji kuopos nariai. 
Šokiams gros puiki salioninė 
kapela. Prie bufeto “Baltos 

. Meškos” alus ir kiti gėrimai.
įeinant aukojama $1.50. Vel
tui šaltų ir šiltų valgių bufe
tas. -

Palengvins susisiekimą.
Gatvių sankryžoje Andrevv 

Sųuare, kur yn didelis susi
kimšimas, Bostono miesto 
valdyba paskyrė 150.000 dol. 
įrengti toje vietoje moderniai 
kryžkelei. Teks nugriauti trys 
gyvenami namai.

, Pakrikštyta
Sausio 24 d. šv. Petro parap. 

bažnyčioje pakrikštyta Juo
zapo ir Valerijos šertikių duk
tė Ritos ir Liudvikos var
dais; tėvai gyvena 61 Thomas 
Park, So. Boston; ir Williamo 
Gee ir Beroisės Ekamaitės- 
Gee duktė Celestina ir Marysė 
vardais; tėvai gyvena 59 B St., 
So. Boston.

Sausio mėn. 31 d. šv. Petro 
par. bažnyčioje pakrikštytas 
Jokūbo Vaclovo ir Almyros 
Martinkiūtės - Shankų sūnus 
Jokūbo ir Vaclovo vardais (tė
vai gyvena 72 Farragut Rd., 
So. Boston) ir Edvardo ir Ja- 
net - Rakauskų sūnus Edvar- 
do» vardu. Tėvai gyvena 133 
Bolton gatvėj, So. Boston.

Cambridge. Mass.
Svečias

Prof. kun. Pranas Aukšti
kalnis sausio 30 aplankė lietu
vių Nekalto Prasidėjimo para
pijos kleboniją ir sekmadienį, 
sausio 31, atlaikė parapijos 
pirmas 7 vai pamaldas. Tą 
pačią dieną išvyko aplankyti 
So. Bostone savo mamytės, nes 
pirmadienį laukia vėl mokyk
los darbas. 1

Bažnyčią dekoruoti
vasario 2 d. jau pradėta; ti

kimasi, kad bus iki Velykų 
darbas baigtas. Parapiečiai, 
džiaugsmo pagauti, gausiau 
minėtam tikslui aukoja.

Moterą ir mergaiSą
sodaliečių bendra šv. Ko

munija bus vasario 7 d. Po 
pamaldų pusryčiai ir susirmki- 
mas kuriame sodafietė Vale
rija Jankauskaitė padarys 
pranešimą apie N. A mergai
čių sodaliečių suvažiavimą, į- 
vykusį sausio 10 d. Norwood, 
Mass.

M I R £
Sausio 27 d. iš šv. Petro pa- 

rap. bažnyčios palaidota Domi
cėlė Simanavičiūtė - Butkienė, 
63 m. amžiaus. Velionė gyve
no 507 E 7 gatv., So. Boston. 
Dideliame nuliūdime paliko 
vyrą Steponą ir du sūnus Ste
poną ir Vincą.

Vasario 4 d. iš šv. Petro pa
rapijos bažnyčios palaidotas 
Pranas žibutis. Velionis gyve
no 263 Bolton gatvėj, So. Bos
ton. Dideliame nuliūdime pali
ko žmoną Teklę Jaruševičiūtę- 
žibutienę, sūnų, dukterį ir dvi 
augytines.

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BAKACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590 '

| WAITKUS S 
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue
. Cambridg?, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

PMtern*vimM dien* ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos totffl 

pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tei. TB S-9434 |

ZALETSKAS 1
FUNERAL HOME!

564 EAST BKOADWAY | 
South Boston, Mass. |

D. A Zaletakas, F. E. Zaletataum
Oratoriai ir RaUami atojsi 

Patarnavimas diena ir nakti 
Koplyčia fermento* dykai. 

NOTARY PUBLIC 
tek 80 S-9819 

SOuth Boston S-MM

Lithnanian * 
Funiiture Co. * 

m o v e r s — $
180 8-4618 *

INSURED and BONDED J 
Local and Long DMance Mover * 

SO. BOSTON, MASS. . *

326-328 W. Brtmdway *

Š. m. vasario men. 6 d., 7:30 v. v. ir 
7 d. 3 v. p.p. ST. FELIX ST. PLAY- 
HOUSE, 126 St. Felix St, Brooklyne 

HENRIKO KAČINSKO
3© m. secarna darbo JrMHJmm proga,

SPEKTAKLIS — BENEFISAS

JUPITERIS JUOKIASI
A 1. Croatoo S v. K pav. drama

Režisierius J. Šlekaitis. Dailininkas Pr. Lapė. Salia jubi
liato vaidina: A. Bendoriūtė, E Ciurlytė, L. Kašhibaitė, 
A. Kundrotaitė, A. Mikulskytė - Zikarienė, T. Alinskas, 
J- Lapurka, E. Liogys, VI. Zareckas;

anka $2Jto

“RETOS” RADIJO DRAUGIJA
-MALONIAI KVIEČIA I SAVO METINI

MENINĮ VAKARĄ
kuris įvyks

vasario—Febrnary 7 d. 
Šv. Jurgio Draugijos saleje, 

18© Ne* Ytefc Avė. N«drt, N.J.

PROGRAMOJE dalyvauja Operetės Choras, vad. prof. Stankūno, "llūtotf* aarunbfia 
vad. to paties muziko; lietuvių, latvių ir estų tautinių tokių ansamliftitf,

Po programos, kuri prasidės 4 vaL 30 min. popiet, bus linksmi tokiai, grojBrt MeLChorS 
orkestrui; bus bufetas su skaniais valgiais ir gėrimais. ĮĖJIMAS

Ne* Ysrica Uetovią Taryto.
i . ....... ..........

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO

36 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS
JVYKS SEKMADIENI,

1954 m. vasario men. 14 diena,
4 vaL po pietų,

WEB8TER HALL» 119-25 Kart llth St, New Yorke
PROGRAMOJE: žinomas Amerikos senatorius iš 

Washington, D. C. Vbų keturių Tarybą sudarančių 
srovių vardu kalbės prof. Kazys Pakštas.

Meninėje programoje: Lietuvos Operos solistė Vincė Jo- 
nuškaitė-Leskaitienė ir žinomas sofistas Aleksandras 
Vasiliauskas. Dainuos ir žinomas vietos Operetės cho
ras, vadovaujamas žinomo muziko ir solisto p. 
Stankūno. Po minėjimo programos šokiai, kuriems 
gros Adomo Jezavito orkestras.

Bilietų kainos: $2.00 prie įėjimo, $1.50 perkant iš anksto, 
$1.00 moksleiviams, vaikams nemokamai. New Yorko ir 
apylinkių visuomenė kviedama gausiai dalyvauti.




