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bų i žali- Baigti karine perga- 
le.i. Prancūzai daugelis jau. tuo 
nebetiki... r

Kanjos pres^Rbee pareiškė, 
kad įratiurajh*tarą Korėjai 
išvaduoti Ir sujungti, nors A- 
nMftt ir nerems.

RYTPRUSIU KONCENTRACIJOS LAGERIAI ATKIRSTI 
NUO PASAULIO KAIP SIBIRAS • ČIA KALINAMI TO- 

TORIAI, MONGOLAI Ig NELAISVĖS GRAŽINTI

guBariai naudojosi telefonu; 
pfrtttisK kuris aplankė 
Jungtines Valstybes. Popie
žiaus įtakai dMde dalimi 
prisiūdama, kad 1948 italai 
susitaikė nuo balsavimo už

KaiParyžiuje stiprėja noras 
derėtis inkarą baigti, tai vals
tybės sdcretorius Dulles mano, 
kad jrida kaina IteokfaijM

tam, Maskvai. Tad nors Wilso- 
nas dung ką demantuoja, bet 
gyvenimas diktuoja tik Šias ife 
vadas: arba atsipalaiduodami 
nuo Korėjos, aaseetiktaM tto

jos ir ja pasitikėti esą juo
kinga. Komunistai patys ren
giasi karą atnaujinti ir tik nori 
laiko laimėti, kad apsiginkluo
tų naujais jiem Maskvos siun
čiamais ginklais. Laimės tas, 
kas pirmasis imsis iniciatyvos.

450 iniŠjonų katalikų, kurių' 
3<K5 yra JAV. Romoje 1950, 
Šventaisiais Metais, apsi
lankė 4 milijonai maldmin- 
kų.Xtai^imas jų buvo pri
imti popiežiaus bendrose, 
spedafiose ar privatinėse 
ančBencijose. Didieji ir; mą
žta# E totimų žemes kampų 
atvyko pagerbti Ganytojo.

•rijus xn, popiežium iš
rinktas per savo 63 gjmta- 
dtanį, 1939 kovo 2, tuojau 
gavo “modernaus popie
žiaus” vardą. Jis buvo pir
masis, kups savo kalbas 
pats rąžė savo rąžomąją

daughusia mi
nimų epizodų apie jo suriti- 
Idmą šiTkocnurtatals yra iš 
laikų Miunchene, kur jis, 
kaip arkivyskupas Eugenio 
Paceffl, buvo fiv. Sosto nun
cijus. Vieną naktį ginkluota 
gauja įsiveržė į jo būstinę 
ir atstatė revolverius. Jis 
nusijuoki ir jtam tarė: •Nie
kada nėra išmintinga mau
dyti diplomatą’. Gauja pairi- 
traukė, nieko jam neda-

Molotovo saugumo ir ne
puolimo planas, kurį jis pa
skelbė vasario 10, yra toks:

Europos 32 valstybės, esan
čios abipus geležinės uždan
gos, sudaro saugumo ir nepuo
limo sutartį bei sąjungą; joje 
dalyvauja ir rytinė bei vaka
rinė Vokietija; Amerika . bei 
kom. Kinija turi tik savo ste
bėtojus; sąjungos nariai'pasi
rašo nepuolimo ir savitarpio 
pagalbos, sutartį, pagal kurią 
vienam nariui sutartį sulau
žius, prieš jį stoja visos kitos.

priverčiamojo darbo stovyklų 
yra, kaip ir Sovietų Sąjungoje, 
kilnojamos. Jų centrinė įstaiga 
yra Įsrutyje, dabar vadinama
me černiakovskio vardu.

Šiose stovyklose yra laikomi 
daugiausia atkelti. totoriai, 
mongolai ar kaukaziečiai. Da
lis čia taip pat yra buvę bol
ševikų belaisviai Vokietijoje. 
Jie buvo visų sąjungininkų 
perduoti bolševikam ir pasiųsti 
ne j Rusiją, bet į Rytprūsius. 
Ten ir dabar tebelaikomi.

Senatoriai jaudinasi, dėl Indokinijos • Vyriausybė ramina 
• Bet išeities nenurodo. •

Atvykusieji pasakoja, kad 
bolševikų valdoma šiaurinė 
Rytprūsių dalis visiškai atkir
sta nuo jų pietinės dalies, val
domos lenkų. Atkirsta net nuo 
Lietuvos jr visos Sov. Sąjun
gos. ? I šią teriforĮją galima 
ir patiem rusam įvažiuoti tik 
su specialiais leidimais.

Grįžusieji tvirtina, kad toji 
sritis taip izoliuota todėl, kad 
Rjtyrfijjtai fino meta paversti 
vieni K didžiausią priverčža- 
mąją darbą stovyklą rajum 
‘visoje Sovietą Sąjungoje. 
Dalis Rytprūsiuose esančių

natas rezoliuciją perdavė, savo 
užsienių reikalų komisijai.

Rezoliucijoje kalbama:
“Kadangi patikimi liudijimai 

parodė, kad Lietuvos prijungi
mas prie Sovietų Sąjungos bu
vo pagrįstas tenoru,- grasini-

* Roma. . Prez. Einaudi vy
riausybę sudaryti pavedė Ma
rio Scelbai, buvusiam vidaus 
reikalų minirieriui šešerius me
tus de Gasperi ‘vyriausybėje.

Mario Scelba vyriausybę su
darė. Joję dalyvauja keturios 
partijos; kr. dem. (262 bal
sai),'* Saragato socialistai (19 
bakų), liberalai (14), respub
likonai (5).

Dalies nori kalbas teigti • Molotovas neatleidžia ir siūlo toliau 
šnekėtis, kaip_ Ameriką išmesti b Europos, o į savo rankas 

paimti ne tik Vokietiją, bet visą Europa-

Berlynas. — Vasario 9 po
sėdyje valstybės sekretorius 
Dulles padarė išvadą, kad rei
kia baigti kalbas dėl Vokieti
jos, nes nuomonės nesuderina
mos. z

mas su kommristais
Kai Romos ir viso pasau

lio katalikai meldėsi už Ri

mais ir klasta; ir
“Kadangi šimtai tūkstančių 

lietuvių, laisvę mylinčių žmo
nių, šimtmečius kovojusių dėl 
atstatymo nepriklausomybės ir 
Lietuvos valstybės, kuria 
džiaugėsi tik neilgai, — prasi
dėjus sovietinei okupacijai bu
vo komunistinių valdovų de
portuoti į Sibirą; ir

“Kadangi tie patys komunis-

visas savo bazes Europoje ir 
paritrauika namo; kariuome
nės iš Voiketijos atitraukia
mos (bolševikų tik 50 kilomet
rų nuo Berlyno į lenkų valdo
mą Vokietiją!).

Prancūzijos užs. reikalų

Naujų žinių apie Rytprūsius 
atvežė visas transportas vo
kiečių iš Rytprūsių atgabentas 
į vakarų Vokietiją. Pažymėti
na, kad jie buvo atgabenti ne 
tiesiog, bet iš Tapiau (Rytprū- 
rriųK pirma nuvežti į Vil- 
nhį iš ten pro Varšuva į va-

Wįlsono “nepataikytas” žo
dis parodė į ugninę naštą, ku
ri vis daugiau degina rytų-va
karų santykius ir kuri pasta
ruoju laiku vis labiau nuo link
stančius Prancūzijos pečių svy- 
ra j- Amerikos rankas ir dabar jį 
ėmė deginti santykius tarp pa- 
čių kongreso narių.

“U. S. News and World Re- . 
ports” sako, kad Indokinijos 
kare apie du trečdaliu pinigi
nių išlaidų sumoka Amerika. 
Lėktuvai, patrankos, automo
biliai, šaudmenys — beveik 
viskas pristatoma Amerikos. 
Amerikiečiai aviacijos techni- * 
kai ten apmoko tais Amerikos 
padargais naudotis. Esą kiek
vieną dieną apie 100 ąmerikie-^ 
čių transporto lėktuvų prista- .J 
tę po 2-300 tonų karo medžią^ W 
gos. Apie 30 didelių lėktuvų ' į 
kiekvieną, rytą nuleidžia kitas 7 
100-150 tonų parašiutais. x •<

Tol Rytų sausumos arntijbs^ 
vadas gen. J. W. O’Daniel per
keliavo per karines Indokini
jos sritis ir parvežė žinias.' 
Jom pasiremiant, sakoma, kad ž 
antikomunistines jėgos atrodo 
geriau ginkluotos nei komunis
tai. Bet jas reikia tinkamai " r 
paruošti. Taip kaip amerikie
čiai paruošė pietų Korėjos di
vizijas. ,.
' Tačiau antikomunistinės ka-

• Orio, Norvegijoje, policija riuomenės-dvasia yra menka.- 
suėmė 11 asmenų, kaltinamų yis daugiau pasitaiką pranėS- 
šnipinėfrnu Sovietam. x mų apie jos dalinių perbėgimą 

pas komunistus. Dvasią pake)- 
ir kovas įprasminti tegali 

'■ tik visiškos nepriklausomybės
■ garantija. O to nėra...' '
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nūn. Bidault pirmas Molotovo 
planą įvertino šiaip: tai noras 
ne tik Vokietiją, bet v*są Eu
ropą neutralizuoti.

Atmetė jį ir Edenas. O Dul- 
les pareiškė, kad Rusija neturi 

Edenas dar pridūrė, kad Maskvos popieri-
patiem. reikia save pa- pažadai nektiduė jai pas- 

klausti, kuo jie pasitarnaus 1 „ .._,.
tautom susiprasti, jei dar to-'- v^stybes. Kiek tai befia Ame- 
liau tęs diskusijas. Jas belieka ką, toi, ji. nesiduos ryjama, 
atidėti nenbotam laikui.

Primininkavęs Bidault posė
džio vaisius sutraukė taip:

“Jokią ataują minčią, jokios
naujos raidos, jokią kompro
miso galimybių šiandien tarp 
rytą ir vakarą nematyti.”

Tada Molotovas neleido ne
nutraukti kalbų dėl Vokietijos. 
Jis pasisakė kitą dieną išdėsty- 
siąs naują saugumo pianą.

Ketvirtadienį skirtas dar 
slaptas posėdis apie kom. Kini-

chart.es e. wnAoN, ja v 
kraitn aomuiKOK s^kr^tnria*. spau
dos konferencijoje poretžke, kad 
Indokinijoje karo ifedplėčiant ne
numatoma.

Jungtteią tėri^nn Vatetybią Atstovą Rūmai, nepaprastai 
nuoširdaai paminėję Lietuvos nepriklausomybės dieną pernai, 
pagerbs ją ir šiais metais. ; A ;

Seaste tą dtetiįi bus išklausyta malda, kurią sukalbės Bal- 
timorės lietuvių parapijos klebonas preL L. J. Mendelis. šitaip 
Lietuva bus pagerbta senate pirmu kartu. '

New Yoeim gubernatorius T. E. Dėvrey, kaip ir kitais- me
tais, šiemet išleido proklamaciją, paragindamas New Yorko val
stybės gyventojus prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės pa
gerbimo.

Washingtonac. LAIC pra
neša, kad Jungtinių Valstybių 
senate Paul H. Dougdas, sena
toriui demokratui iš Illinois, 
užtarus pavergtųjų kraštų rei
kalus, kiti dvi senatoriai —Le- 
verett Šaltonstall, respubliko
nas, ir John Kennedy, demok
ratas, — pasiūlė baidrą rezo
liuciją, kurioje pęašo, kad 

JAV senatas ištirtų, kokiu_______________________________
būdu Sovietų Sąjunga apgavo tiniai valdovai, vykdydami sa- 
ir užgrobė laisvą Lietuvos vo tragišką ir klastingą planą 
respubliką ir kokius ten žiau- ^ garbingai rasei sunaikinti, at- 
rumus nuo to laiko įvykdė. Šie- Siuntė lį Lietuvą tūkstančius 

modgolų; ir
Kadaiti Lietuvos aneksija 

buvo pagrįsta teroru ir klasta, 
lyg tai būtų buvęs Lietuvos 
parlamento prašymas priimti į 
Sovietų Sąjungą; dėl to teesie 

“Nutarta, kad Massachu-

Mitybos sąlygos čia kiek ge
resnės nei Sibire. Tačiau pa
bėgti ir iš čia neįmanoma. Tik 
labai nežymiam lenkų skai
čiui, kurie buvo iš Sibiro sto
vyklų perkelti į Rytprūsius, 
pavyko pasprukti į lenkų ad
ministruojamą pietinę Rytprū
sių sritį, jeigu jų.iš ten neiš
davė lenkų komunistai.

Darbai ten dirbami daugiau
sia kariniam reikalam. Valsty
biniai dvarai įpareigoti pir
miausia aprūpinti maistu ka
riuomenę. Suimtieji vartojami 
taip pat pajūrio įtvirtinimo 
darbam. Pajūris nuo Piliavos 
iki Kranzo visiškai izoliuotas.

setts Vyriausias Teismas šiuo 
paskatintų Jungtinių Valstybių 
Kongresą ištirti visus žiauru
mus, komunistinių valdovų į- 
vykdytus lietuvių tautai, ir 
klastingai primestą Lietuvai 
valdžią, kad lietuvių tauta ži
notų, jog kova dėl Lietuvos 
nepriklausomybės turės Jung
tinių Valstybių gyventojų ir 
laisvę mylinčių žmonių palan
kumo ir paramos visame pa
sauly; ir teesie toliau

“Nutarta, kad šios rezoliuci
jos nuorašai būtų persiųsti 
Jungtinių Valstybių preziden
tui, vadovnujantiem visų Kon
greso" institucijų pareigūnam, ir 
visiem šių valstybių Kongreso 
nariam.”

DfiL 1NDOKINMOS
- Prezi

dentas E2senhoweris įsilieps
nojusias aistras Kongrese dėl 
.Indokinijos * nuramino griežtu 
pareiškimu prieš Amerikos į- valstybės;' Amerika likviduoja 
vėtimą į Indokinijos karą. Pa
siųstieji 200 aviacijos technikų 
iki birželio pusės bus sugrą
žinti namo. Taip pat iki to 
laiko bus grąžintos dvi divizi
jos iš Korėjos./

A --------a - - a —-9 rmarans ebomvvvviib 
ragino respuNiknmis susitaiky
ti nuo puoitaų priež danotaa- • MsMknju buvo žemės 
tų vyrUmtybę ir partijos na- drobėjhnss, sontidaRi 4 raies- 

uoku pontmes Konrerenci* mma.

Prie žmonių, kurie, nepatai
ko pasakyti, priklauso apsau
gos sekretorius Wilsonas. 
Anksčiau jis buvo prasitaręs a- 
pie atominius pabūklus. Kilo 
triukšmelis, kad jis perdaug 
pasakė. Paskui jis pasakėt apie 
.Amerikos r Icariuomenės l’ati- 
traidcimą iš Europos. Užūžė 
prancūzai Dabar spaudos kon
ferencijoje jis kalbėjo apie In
dokinijos karą, norėdamas jau 
visiem pataikyti, ir visus nura
minti.

Kad nuramintų patriotus a- 
merikiečius, kurie nenori gir
dėti apie pralaimėjimus, Wil- 
sonas klostė, jog Indokinijos 
karas baigsis, gal būt, ne dery
bom, bet karine pergalę.
' Kad nuramintų tuos, kurie 

___ _________________j______  bijo eiti ar savo artimuosius 
kutintais Inetai ryti laisvąsias teisti į karą, Wilsonas pažy- .

mėjo: Amerika daugiau savo 
kariuomenės į Indokiniją ne
rius, ir Indokinija nevirs nau
ju Korėjos karu .

Bet ir dėl šios kalbos triukš
mas.

Šen. Stennis (dem.) ir kt. 
kritikavo vyirausybę, kam ji 
jau pasiuntusi 200 aviacijos 
technikų į Indokiniją... O 
prancūzų parlamento nariai 
nustebo nepatinkamais ir ne
patikimais pareinamais. Jie 
dauguma karą Indokinijoje 
nori baigti bet kuria kaina. Už 
.tat nepatiko, kad Wilsonas ka- 
'ro pabaigą nusuko nuo' dery-

«80 BUSHWICK AVENUE, BROOKLYH 21, NEW VOą<

, TačiąyLMcrfbitovas prisispy- 
rę/ rrikalavo, kad jo planas 

Jbūtų svarstomas. Tikrai, Mo
lotovas ieško kvailių savo to
kiais rrikalavnnais.

' NIEKO NEBUS IR DEL 
AUSTRIJOS

Maskvos “Pravda” mini, kad 
susitarti Berlyno konferencijo
je dėl Austrijos maža vilčių. 
Maskva bijo, kad gavusi laisvę, 
Austrija prisidės prie vakarų.
• Bertyae ir kituose kom. 

Vokietijos miestuose iš po nak
ties ant tvorų pasirodė Edeno 
pasiūlytas planas Vokietijai 
sujungti. Liaudies milicija 
skubiai nudraskė.

.--®3



VILNIAUS

Nepriklausomos Lietuvos kūrybinį darbą įtikinančiai rodo 
šiame numeryje pavaizduoti Lietuvos banknotai. Ne tiek gražu
mai į įsas jie kalba, kiek gerai prisimenamu vertingumu. O savo 
taButą Nepriklausomoji Lietuva sukūrė ant Didžiojo karo griū
vėk nes viskas buvo daroma sau, ne atžagariom rankom ir ne 
okupantui kaip dabar. Dabartinio okupanto pinigas pasaulinėje 
rinkoje nieko nevertas: bolševikai turi mokėti tik auksu, ir dar 
vergą Sostu. O yra milžinas »vo teritorija ir žmonėm.

Išvada? Ji paprasta. Laisvėje ir mažos tautos tarpsta ir 
kuria, nelaisvėje — menksta ir žūna. Dėl to, kas nelaisvėje kitą 
tautą laiko, yra Žmonijos žudikas. Lietuvos pavergėjų kaktoje 
yra įspausta ta niekšo žymė.

mtefte ipteByvrao Karai suk- 
IMI graeje; *ur MMiauejo a- 
luSuOMe' .. / wt] puUntilog 
plunksnos, raudoni kaspinai 
trauki praeivių aMs» bet fie 
tfįysįMlirUkfj nuošalį. Su- 
dėjo staynfcm nubtuHytus šar- 
nu, foftIM šokamą kiton su- 
rfldm ftitagfnfe kalavijus, 
kur anbeooue buvo išmušti

< Mes esame tikri, kad kartą 
mūsų tėvynė Lietuva prisikels 
laisvės rytui, nes, mūsų Mari
jos žemės, kryžių šalies globo
tojas ir gelbėtojas yra dan
gau^ it žemės amžių karalių 

galybių Viešpats.

Mes irgi esame tos didvy
rių tautos sūnūs ir dukterys. 
Tėvynė ir kraują Motieji 
mūsų kovotojai reikalauja, 
kad mes savo kilniu gyventai 
liudytume pasautiui, jog aydąL 
tauta laisvės verte te mes ta 'k; 
gebame Kum natūros gyveni- 
-* Dievo gartei ir žg^M, 
gerovei.

Ka&ėkite pasauliai, mokslo 
vyrai, poetai apie mūsų tautos 
didgi skausmą. Tėvynė K jūsų 
refiatanjo, gttanai iškankintas 
krmteas kateėtas rankas, ledi
nėmis lūpomis maldaute maL 
mauja pagalbos.

Raudonas slibinas užsimojo 
ne tik mum išplėšti tautos ir 
tikėjimo laisvę, bet nori už
slopinti ir mūsų gražią kalbą, 
skambias dainas, sugriauti jos 
kultūrą, kilnius papročius, ir 
visą tautą išnaikinti sušaudy-

■ - ’ -’į -f /' .'jr *

se Lietuvos bažnyčių Siaus
tuose būdavo iš laisvų Sėtu
vių krūtinių dangaus te žemės 
Karolini dalingas kefiais hal- 
sais: Te Deum laudamus...

Bet kada 1940 m. birželio 
15 <L 17 valandą Kauno gat
vėmis pariedėjo sovietų tan
kai, netekome laisvės. Gimtoji 
žonė paplūdo mūsų brolių ir 
sesių kraųjuje ir ašarose. Su 
skausmu sielos gelmėse lietu
viai kreipėsi į savo dangiškąją 
Motiną, dangaus ir žemės Ka
ralienę, melsdami: -------—

lankė Jėzų Nazarėną ir prieš 
vidurdienį, besikeičiant sar
gybom miesto vartuose; paita 
kasdavo-namo.

Patys įšalvite Mūri, dar pus
valandi giedodavo šventas? ____
giesmes. Tada vyriausias tar- 
davb:

Nepriklausoma Lietuva prabyla į mus iš šio numerio vaiz
dų. Kaita ji, tiesa, praeitimi, bet dar gerai prisimenama ir 
brangia. Nevienas fia ras savo gimtąjį kampelį arba su laisvėą 
dienomis susijusį miestą, kuriame jis jautėsi laimingas. Vyres
nieji pismins ir tai, kaip Lietuva gražiai statėsi ir keitėsi, pa
lyginus su praėjusios vergijos metais. Svetimiems kultūrinti 
Lietuvą nerūpėjo.. Ją prikėlė ir išpuošė savosios rankos, nukri
tus pančiams. Laisvė visur ir visada kurio, nelaisvė — žudo.

laiptais. Jiedu susėdo po Bepa Bitertei nutertenino — si 
šalia vienas kito. Liepa šiame-grižo jamiiattaas į Bt 
jo, o jfedu buvo dratęą kaip tą patį vakarą jfe ptetešbb 
du kalavijai, greta surtafyti. jų maldas. Jte nebuC nė žodžfc

Jis niekur neišėjo, ' niekam nes nritė; kato tataB jo
neatnešė vandens,. iMĮwiMKr ureni mįkm gMane^e, 
malkų. Paa&migė ir takto* KM sudėjo ed+ta ant kak 
oaanycioac pOr* oflsesKEou Kitu* dsnii KSa vKKimai

Hgij» te dorovė užtiktam tra
tos ateiti. Tas n^a jeks tėvy
nės vyras, kuris sunaĮMastaos 
da bendruomenės šute* —«k 
ko Mdysis A. J. V. prezidentes 
Wsshingtonas.

Kas nuodija mūsų tautos 
dvasią ir kitų akyse niekina 
lietuvio vardą, tas savo tautos 

"Marija, Marija, palengvink nemyli. Mes visi savo pavyz- 
vergiją.. išgelbėk nuo priešo dingu gyvenimu turime sukek 
baisausl* ti pagarbą Lietuvai kitataučių

tarpe, saugodami savo širdyse 
kaip kilniausią turtą visa, kas 
lietuviška ir kilnu. Taip pat tą 
turtą turime šimteriopai padi
dinti pasisavindami amSų bė
gyje kitų tautų ir valstybių 
-sukurtą kultūrą ir civilizaciją.- Rtaežius,

\ j:..;' • . - - "■

—. Nejudink kaiavgo, gana 
mes kariavome už žemes ka
ratų. Dabar kariaukime už 
dangaus karalyste.

Ir jo ūgi ūsai buvo pflcti.
Kiprijonas nuslopino neri

mą. Vėl jis ėjo su visais j mal
das, f gatves, darydamas go* 
ra. Vieną vakarą jte privertė pė bokštuos^ zb ^edu sėdėja 
brokus laukti prie stalo —^s Nuo tada šeši broliai dar
grįžr» vėfiau. labiau skendo mokinau tad su-

Nesfcubėjo te kitą dieną, nė- grižtų jaimiauBias į jų. stgaL

; B dabarties nelaisvės metų regime Karo Muziejaus sodelį. 
Jis nuimtas praėjusią vasarą Kaune. Tai nepriklausomų Lietu
vos metą šventovės kampelis su Nežinomojo Kareivio kapu ir 
Laisvės Varpu. B viršaus vaizdas atrodo nepakitęs, bet žinome, 
kad varpas yra nutilęs, kapas išniekintas, visa dvasia pasikeitu
si. žiauriai yra pasfceitęs visas Lietuvos gyvenimas, nusuktas 
nuo tautos gero. Vergijos vėl surakintas lietuvis jau nebekuria: 
jis vos beišMIMko. Svetimieji naudojasi tik tuo, kas buvo Ne
priklausomos Lietuvos palikta.

Amerikai mes turime būti 
labai dėktegj už visa gera, ką 
jmes te musų teūte iki škū yra 
patyrusi iš jų. Tačiau, jei mes 
šioje laimės šalyje užmiritune 
kryžiuojamą savo motiną Lie
tuvą, pirmiau tenudžnina mū
sų dešinė, prie gomurio tepri- 
limpa mūsų liežuvis, jei nemi- 
nėssne jos, jei nestatysime tė
vynės aukščiau už kiekvieną 
savo linksmybę.

Laisvoje Lietuvoje Vasario 
16 buvo džiaugsmo te triumfo 
diena. Visoje tėvynėje plevė
suojančios vėliavos skelbė sa
viesiems ir pasauliui, kad Lie
tuva nepriklausoma. Didingu 
savo gaudimu Laisvės Vprpai 
kvietė kiekvieną lietuvį, į baž
nyčią už viską padėkoti Dievui 
ir paprašyti ,kad Jis ir toliau 

-savo tėviška ranka laimintų 
mūtų tautos darbus, tėvynės 

Kiek gyvenimas yra suprastėjęs, liudija šiame numeryje * 
duodamas vaizdas iš "Tiesos”;' vadinasi, ten įdėtas su pačių 
okupantų sprobatii. Taigi, kas prisimena gražiai išsistačiusius ir Igi 
išaugusius Šiaulius, gali lengvai įsivaizduoti, kuo jie pavirto, 
kokia ten netvarka ir kas toje netvarkoje pampsta, kas kenčia. « 
Panašiai yra kitose Lietuvos vietose ir visame gyvenime. Gm- 
žioji Lietuva smukdoma, nes įsibrovėliai savo vergiška tvarka ■?; 
nieko gero sukurti ir negali. Kur nėra laisvės, nėra kūrybos. fl '

W rataitetetas 
tautos ir tikėH
Lietuvoje. Mas turime viską 
daryti, kad laisva Lietuva pri- 
sškettiĮ kilniam gyvenimu.

Kasokite knygos, laikraščiai

“Aš išgydysiu tavo žaizdas, 
ir ta būsi mano fantą, o aš ta
vo Dievas.*

su chorais, kol naktis uždeng
davo Nerį ir miesto bokštus. 
Tada js&iebdayo maža žvakė 
ant jų staio^ rimti veidai' su
sėsdavo aplink. Jie perskaity
davo girdėtas šventus pamoks
lus; mžnėdavo šventųjų gyveni
mus te su malda fisitiesdavo 
poilsiui ant neobliuotų lentų, 
pasidėję po galvą medSo ka
lades.

žmonės pradėjo kaljėti:
— Tai šventieji Dievo rite- 

riaL

— Jis mūsų garbė ir pasi
didžiavimas. }
'Riteriai nugiedrėja Jie mel

dėsi te giedojo ir vakare kai- 
Dėjo apie praniausią.

Bet kaitą rūmuose išgotlo:

Šeši likusieji pasitiko jo kO- 
ną, dundant būgnam, pieta* 
nant pulkų vėliavom. LengvaiJ 

■ — Mee dw mokame maldyti nešė jo karstą ir dk&iavosl: 
katovŲm __ šokosi Knjeto- kofes <B®Bs M mažtarafas.
nas, r~ sktibadm, nutvafciiu . Bemarč&mose pastatė jam 

antkapi. Iškalė riteri, pasita- 
musį viena ranka ir žiūrintį | 

Jis tori savo Mą Vieš- taką. Prie šono paguldė jo ka- 
kregMės stansl Mūs. pst^ taviją.

Ma vyriam^* Ą psHo praėto «tra, bet Pirmą dieną, kai jie atėjo 

riteris na^oi -Ma įtakas jų prie jo kapo, rado gėflų puokš-
Be

•tefraTŲl TjMSmijP unnP .KuKDL __ - aąiaa-. b ta iteBta.. tevro tik paaSooė, stąmato, meno oa rankos ou-

Jam priklausė visa' katalikiš
koji Lietuva. .

Mūsų priešas yra .karta ir 
Dievo priešas, ne&\ jb nori ne 
tik B po mūdi koją 
gimtąją žemęr bet te Dievą iš-' 
plėšti S mūsų tąutos valką 
KratmųL

Tačiau nuo amžių negirdėta,, 
kad galybių Dievas ir visų 
tvarinių Viešpats būtų nugalė
tas savo priešų. Dievas sunai
kins tuos, kurie kelia savo 
ranką prieš jį. §v. Raštas sa
ko: "Tauta, kuri netarnauja 
Tau, žus.” Bet jeigu mes no
rime, kad Dievas žygiuotų 
mūsų eilėse į kovą su ta pra
garo jėga, mes turime būti Jo 
ištikima tauta. Jis tada tars 
mums:

Ir jei galybių - Mevas įr-. 
ghios mūsų priešakyje, mes 
nesibi jome, kad ir žemė drebė
tų, ir kalnai virstų į jūrų gir; 
lumą, nes su mumis yra Tas, 
kurs įsako dangui, žemei ir 
pragarui, kad jie lenktųsi

dvarą. Didysis hetmoms pa
šaukė juos ir tarė:

— Aš žimu visa, — kalbėjo 
ūsočius vyras, (Sddš jūsų 
darbai te dar cūdesnės maldos.
Tokių man te reidą mūsų pul
kams susttorinti.

Riteriai suareoejo ir vaian- 
tylėjo.

' —»Taika jau mūsų širdyse, kas negero ištiko į^ett^Ubį- bataDcta 
— kamejo Kajetonu Jų vy* > uraugm,
_____ — Jau pervargo . Daugiau psantokauk, — Mta» V

- - - <-— — _ ‘ * tatab
--v W railKML OMS.

- Datar «Wto« do?ti . MOH
ra. SaugokttSs tik vteno-mer- TM« > KK, «m K4MBB B- R**
ga«5M aidų! je ir dikojo DteraU tad dw» taadamas vtaM 1 taeatų. M* tatartM į

Jte tnuta a gatvę, rtpryMs atB^rU pM atenm yB^l» I.BddąM MHB

Mteta metuose Vilniujez katedros vaipus, susėdę prie 
gyrano septyid riteriai. Buvo ilgo stalo, giedojo šventas 
ytetate tanata stoję pales giesmes. Paskui ėjo i katedrą, 
įMn tetaš turiEm krySa- kur puošnūs kariaitanlad at- 

v- -* - * -m----- -  - -— w - •- 4 L_<v- ♦ --------n▼ę nsvijost ttnKf TDfinas vok nusioi^ ryuneuneoi man 
iaaąjK nąsea &* pesnę garoę dom. Kitenai gsanaesi pne 
9K99 pako vetavai. sienų, šventų dulkių ir meidė-

Kaipjžo j VMų, itesijuto < B katedros ėjo j šv. Oną, j 
pmnBtetate gausybės tam j TtemauBnus, jėzidtų, dotninin-

raftritl
—Užtek* nratutis •“ uure 

vyriaota, kuris buvo vardu 
IU0rtomi, ’

VUmMtf gshras, jam pri

jok tėviška Tavo malonė 
daug gali,

mes Tave per amžius Lietuvės 
vaikai

“Apsaugok, Aukščiausias, tą 
m^imą šalį,

kur mūsų sodybos, kur bofių

■ u ir—, 
TSOK BASES PRBNUMEBATOS KAMA
ąy _____ :—. asm Atartai metane
t. ....  ' Brtadtj®. A X
__________ — asm pmdstan —:------ -—-~— 
:______________asas y išmėtė —--------
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Nepriklausomos Lietuvos pinigai
JONAS K. KABYS, šiuo metu gyvenąs Bridgepąrt, Conn., mos Lietuvos monetos, kurias 

yra išleidęs puošnią ir stambiu rimtai parašftą knygą apie Ne^ bolševikai, okupavę Lietuvą, 
priklausomos Lietuvos pinigus. Minint Vasario 16, Lietuvos Ne- išsivežė Maskvai, kiek jų dar 
priklausomybės sukaktį, “Darbininko” redakcija rūpėjo skaity- nučiupo.
tojų dėmesį nukreipti į tuos Lietuvos buvusius puošnius pinigus
ir kaip jie atsimušė J. Kario knygoje. Tam tikslui čia duodame Ar Amerikoje yra numiz- 
pasikalbėjimą su pačiu knygos autorium. RED. matų, kurie tun lietuviškų pi

nigų? ,

Ar seniai domitės numizma
tika?

Nuo pirmojo Didžiojo karo 
pradėjau rankioti monetas ir 
banknotus. Deja, mažažemio 
ūkininko berniukui negalėjo 
užtekti lėšų rimtesniam rinki
nėliui sudaryti. Mečiau, tepa- 
silikęs širdyje viltį kada nors...

Kur Jūs įsigijote tą specia
lybę?

Studijuodamas Vytauto Di
džiojo Universitete ekonomiją, 
įsitraukiau į numizmatikos 
mokslą visu rimtumu. Senovės 
Lietuvos pinigų istorija ir, juo 
labiau, numizmatika mane iš
karto užbūrė. Ne dėl paskaitų 
toje srityje žavumo — iš pro
fesoriaus teišgirdau fragmen
tus. Niekas Lietuvoj iki tol 
mūsų senovės pinigų studijo
mis nebuvo rimtai atsidėjęs. 
Sunki ir nuobodi sritis... čiu- 
pausi lenkiškos, . vokiškos, ru
siškos literatūros rūpimais 
klausimais. Paskirtas monetų 
kalyklos vedėju, išvažiavau į 
užsienius ir Berlyne, Paryžiuj, 
Briusely, Stockholme įpuoliau 
į “pinigų kabinetus” muziejuo
se. O 1936 m. ‘Naujosios Ro
muvos” žurnale paskelbiau 
pirmą rimtesnį, gausiai ilius
truotą, savo darbelį: “Lietu
vos pinigai viduramžiais ir vė
liau.” žinoma, kaip dabar ma
tau — su trūkumais. Bet ledai 
pralūžo! Paskui sekė kiti raši
niai, paskaitos per radiją, žinių 
gilinimas, o mano piniginių 
ženklų rinkinys, metams bė
gant, tapo vienas gausiausių 
ne tik Lietuvoje. Deja, karo 
metu jį ištaškė bombos. Labai 
gaila.

Kas Jus paskatino parašyti 
išleista įdomią studiją?

Plačiau apie tai aš pasisa
kiau savo žodyje pačioj “Ne
priklausomos Lietuvos Pinigai” 
knygoje. Trumpai pakartosiu: 
tyrinėdamas senovės lietuvių 
numizmatiką susidūriau su be
gale sunkumų. Viena neaišku, 
kita — miglota; šio trūksta, 
to trūksta. Ar man reikėtų 
klaidžioti, jei visa būtų amži
ninkų užrašyta? Taigi, laikau 
savo pareiga palikti ateinan
čioms kartoms man pažįsta
moje mokslo šakoje galimai 
aiškesnių ir tikresnių žinių šal
tinį, kad jiems nereikėtų po 
neaiškumus braidyti. Be to, 
man knietė beatauštantiems 

saviesiems ir mūsų draugams 
iš kitų kraštų (anglų kalba su
daryta santrauka) dar kartą, 
naujomis priemonėmis, pavaiz
duoti lietuvių tautos gyvumą, 
gajumą, išmintį ir kūrybines 
galias. Gausūs skaitytojų laiš
kai man, kaip ir iki šiol pa
skelbtos recenzijos, sako, jog 
aš pasirinktus taikinius, be
rods, kliudžiau...

Ar ilgai rinkote medžiagą
Tose sąlygose, kuriose jau 

dešimtas metas gyvename, 
medžiagos rinkimas yra be 
galo sunkus, tad užtruko netoli 
trejų metų. Tuo pačiu laiku, 

atvogdamas valandą kitą nuo 
poilsio (po 8 valandų darbo 
visais balsais ūžiančiame fabri- 
keL valandą kitą nuo miego 
naktimis, tą medžiagą grupa
vau; kol “gimė” knyga. Susi
rašinėjau su trimis žemės kon
tinentais, kol surinkau visas i- 
liustracijas' (kai iš kur, pav. 
mūsų atstovybės, Paryžiuje, 
atsakymo nesusilaukiau; teko 
ieškoti kitų talkininkų). Ato
stogų savaites vasaromis pra
leidau New Yorko bibliotekose 
bei muziejuose, kur radau ir 
kitai savo, knygai reikalingos 
medžiagos.

Daug,kas čia nežino, ar Ne-- 
prikl. Lietuvos pinigai buvo 
kalami užsieniuose, ar vieto
je?

1925 m. laidos (pirmosios 
Lietuvos monetos XX amž.) 
nukaldintos Anglijoj; 1936 m. 
buvo įrengta monetų kalykla 
Kaune ir ten nukaldintos pa
čios dailiausios -Nepriklauso- .

Yra. Žinau kelis privačius 
asmenis, sudarinėjančius mū
sų pinigų kolekcijas. Chase 
National Banke, New Yorke, 
yra nepilnas komplektas. The 
American Numismatic Socie- 
ty, kurios nariu esu ir aš, mil
žiniškame muziejuje, N. Yor
ke, guli vienas didžiausių rin
kinių, pradedant istorinėmis 

‘sidabro štangelėmis, baigiant 
Kauno jubiliejiniu dešimtličiu 
(1938 metų). Įžymusis mūsų 
numizmatikas bei filatelistas 
dr. A. M. Račkus Čikagoje tu
ri labai vertingą Lietuvos mo
netų rinkinį. Keli amerikiečiai 
apsirūpino mano knyga, kad 
Lietuvos pinigų kolekcijose ne
padarytų “misteikų”...

Teko nugirsti, kad rengiate 
studiją apie senovės Lietuvos 
pinigus. Kokios ji bus apimties 
ir kaip greit numatote išleisti?

Tokią studiją rengiu jau iš
tisa eilė metų. Kietas riešu
tas! Gausi lenkų literatūra ne 
visuomet pasižymi objektyvu
mu. Kitomis kalbomis — bent 
iš dalies — lenkiškosios įta
koj. Nelengva išskirti tiesą nuo 
tendencijų, faktus nuo “išmis- 
lų” (pas jautriausius romanti

kus neretai jų pasitaiko). Esu 
sumezgęs ryšį su Roma, Ber
lynu, Stockholmu, Londonu. 
Siekiu net Australijoj apsigy
venusius žinomus numizmati- 
kus. Noriu kondensuotai pas- 
skelbti lietuviškąją numizmati
ką, nuo pačios pradžios, iki 
jos pulsas ,Lietuvai sugriuvus, 
nustojo plakęs. Knyga, kaip 
planuoju ,turės išeiti kitą pava
sarį ir bus, gal būt, už išleis
tąją dar didesnė.

Vadinasi, senaisiais laikais 
Lietuva turėjo savus pinigus?

Ir dar kokius tiems lai
kams! Ir tada mūsų krašto pi
nigas, buvo pavyzdžiu dauge
liui. Iš kur, jei ne iš praeities, 
mes sėmėmės lito stiprumui 
stiprybės... Tos žinios, kurias 
dabar klostau į naujos knygos 
lapus, ne tik maloniai nuste
bins tuos, kurie praeitį myli, 
bet išjudins ir nerūpestinguo
sius, kuriems praeitis — pelė
siai

Beje, pernai kovo 4 d. Jūs 
peržengėt 50 metų savo am
žiaus ribą . Kaip jaučiatės?

Tą dieną 9 vai. vakare aš 
Užbaigiau rašyti savo knygą. 
Žmona paruošė pagerintą va
karienę, kurios metu mudu iš- 
sprendėm didelį klausimą —ji 
sutiko, reikale, finansuoti “Ne
priklausomos Lietuvos pinigų” 
išleidimą savp uždirbtais pini
gais. -Dabar jau aišku, kokią 
dovaną ji man padarė: didžiu
mai numatytų rėmėjų atkri
tus, ji patiesė 3000 dolerių! 
Tai buvo daugiau negu aš iš 
tos nedidutės moters kada ti
kėjausi. '(Kada su ja atsiskai- 
tysiu — nežinau; pirmiau rei
kia “svetimesnius” rėmėjus 

apglostyti).
Kaip jaučiuosi? Tarytum 

kokį ypatingą pavasarį amži
nybėn palydėjęs. Sunkiausia 
apsiprasti su žiauria tiesa, kad 
praėjusi jaunystė jau niekad 
nebegrįš. Tačiau baigiu save 
įtikinti, jog prieš mane dar 50 
darbingų metų...

Kaip sekasi šios puošnios 
knygos platinimas?

Sunkokai. Kol žmogus jos 
nemato — labai čia jam! Kai 
pamato — perka ir džiaugiasi 
gavęs. Atsiliepia ir tokios šei
mos, kuriose knyga neturėjo 
pilietybės. Mat, gausūs paveik
slai įgalina suprasti turinį ir. 
tuos, kam skaityti tekstą sun
koka... Jei platintojai knygą 
pirkėjams tinkamai rodytų, 
mes bematant jos pristigtume. 
Tikiu, jog anksčiau ar vėliau, 
“Nepriklausomos Lietuvos Pi
nigai” ras vietos, kaip Tėviš
kės Žiburiai rašo, kiekviename 
lietuviškame svečių kambary.

TAUTOS TESTAMENTU PERDUOKIM JAUNIESIEMS
Šiemet, vasario mėn. 16 d.M 

sueina 36 metai nuo didžiojo 
mūsų tautos džiaugsmo—Lie
tuvos Nepriklausomybės pas- . 
kelbimo. Tas didysis džiaugs
mas, su entuziazmu sklidęs 
per Lietuvos miestus, mieste
lius, kaimus ir vienkiemius, 
dar ir šiandien mumyse nė 
kiek nenublanksta, nors jau 
daug metų prabėgo nuo šio is
torinio įvykio.

Kelias į tą didįjį tikslą bu
vo ilgas ir sunkus. Daug mūsų 
tautos didvyrių užmerkė akis, 
nesulaukę to didžiojo džiaugs
mo — Lietuvos Nepriklauso
mybės. Mūsų tautos kova už 
laisvę'ir nepriklausomybę bu
vo daug didesnė ir žiauresnė, 
nei kitų tautų, kurios, kad ir 
nešė priespaudą, tačiau'ne taip 
sunkią, kaip mes. Mes kovojo
me ir už laisvę ir Už savo tėvų 
šventą tikėjimą.

Lietuvių tautos didvyrius iš
ugdė knygnešiai, Kražių ir ki
tų vietovių kankiniai, lietuvės 
motinos atkaklus pasiryžimas 
išmokyti savo vaikus mylėti 
Dievą ir tėvynę. Užsigrūdino 
lietuvis ir įgijo tvirtą ir ryž
tingą būdą. Todėl nenuostabu, 
kad, laisvės varpui suskambė
jus, tūkstančiai mūsų geriausių 
vyrų laisvu noru stojo į kovos 
lauką ginti nuo priešų savo 
gimtosios žemės.

Ir jie laimėjo tą žiaurią ir 
nelygią kovą. Savo krauju ap
laistydami Lietuvos žemelę, 
patvirtino 1918 metų vasario 
16 d. didįjį testamentą 'neiš
dildomai.

Vasario 16 d. džiaugsmas 
nešė Lietuvai naują gyvenimą. 
Nepriklausomybės medis augo 
ir bujojo. Tauta džiaugėsi sa
vo darbo vaisiais. Džiaugėsi ir 
mūsų išeivija Amerikoje, pa
dėjusi Nepriklausomybės medį 
sodinti ir jį auginti Amerikos

Nepriklausomos- Lietuvos 
pinigų iliustracijos imtos iš 
J. Kario knygos. Matome 
banknotus 1, 5, 10, 20, 50, 
100 ir 1000 litų. Vieno lito 
banknotas yra pats pirma
sis, išleistas Lietuvos Ban
ko. Y’

Trisdešimtšeštąjį mūsų lais
vės ir nepriklausomybės 
džiaugsmą, nors ir gedulo ap
gaubtą, sutikime kuo iškilmin
giau ir prasmingiau. Tai viena 
dar likusi priemonė parodyti 
laisvajam pasauliui, kad lietu
vis kovoja ir kovos dėl savo 
krašto laisvės, kur jis bebūtų. 
Ta žiaurioji ir sau lygios netu
rinti Lietuvos okupacija turi 
žlugti ir ji žlugs. Todėl Die
vui padedant visi kaip vienas 
stokime į kovą už šviesesnį 
Lietuvos rytojų.

Tie šviesiosios saulės spin
duliai, kurie mus patiko anais 
Nepriklausomybės paskelbimo 
laikais, užgrūdino mus visam 
amžiui. Ir kas drįstų šiandien 
pasakyti, kad nedrebės mūsų 
širdys iš džiaugsmo, kai trimi
tas šauks grįžti į partizanų 
krauju aplaistytą laisvą tėvynę 
ir kas galėtų mus nuo to grį
žimo tada sulaikyti?

Vasario 16 d. testamentui 
neleiskime nykti. Tie,. kurie 
1918 m. vasario mėn. 16 d. 
džiaugsmą sutikome pačiame 
gyvenimo grožyje, šiandien 
jau jaučiamės pavargę, ši di
dįjį mūsų tautos testamentą 
perduokime jaunąjai kartai, o 
ypač tiems, kurie, laisvės sau- 

z lei šviečiant, dar nebuvo pajė
gūs suprasti ir pajusti laisvės 
gyvenimo džiaugsmo. Atžaly
nas tegul perima tą didžiąją 
kovą už Lietuvos laisvę, kuri 
1918 m. Vasario mėn. 16 d. 
mums buvo suteikta. Kaip a- 
nais sunkiais priespaudos lai
kais mūsų motinos prie ratelių 
išmokė mus mylėti Dievą ir 
tėvynę, taip mes privalome sa
vo vaikus išmokyti, kad jie tą 
didžiąją laisvės kovą tęstų su 
didžiausiu pasišventimu ligi 
galutinės pergalės — laisvės ir 
nepriklausomybės atgavimo.

J. M. .

lietuvių laisvės varpas Vytauto 
Didžiojo Muziejuje Kaune pri
mindavo mums, kad laisvę at- 
gavom per aukas ir pasišventi
mą...

Dar ir šiandien tebegyvena
me gražiais tų laikų atsimini
mais. Ar nenuklystam dažnai 
mintimis, o ypač Vasario 16 d. 
proga, į mūsų gražiąją tėviškę, 
kurioje liko mūsų gražiausioji 
gyvenimo dalis — jaunystė, į 
mūsų puošniąją laikinąją sos
tinę — Kauną — nepriklauso
mo gyvenimo širdį, kur sėmė
mės mokslo ir kultūros, kur į- 
dėjome visą savo sielą ir suge
bėjimus Lietuvai kelti ir jos 
kultūrai ugdyti. Taip, rodos, ir- 
matome akyse prabėgusias 
laisvės dienas: Vasario 16 d, 
iškilmingus minėjimus, mūsų 
garbingosios kariuomenės pa
radus, lygiąsias karių gretas, 
girdime skambančias dainas. 
Ir nenoromis išslysta vysk. Ba
ranausko žodžiai: “Visa pra
puolė, tik ant lauko pliko ke
lios pušaitės apykreivės liko...”

Jau keturiolika metų kaip 
laisvės vėliava perrišta liūde
sio kaspinu. Verkia lietuvis, 
netekęs laisves. Laisvės medis 
išrautas ir sutryptas. Vėjo iš
nešioti lapeliai po platųjį pa
saulį merdi ir ilgisi savo bran
gios tėvynes. Ilgimės savo bro
lių, seserų, tėvų ir vaikų, li
kusių tėvynėje nežinomam li
kimui. Ir tas ilgesys juo tolyn, 
tuo didyn. Gyvenimo našta vis 
sunkesnė ir sunkesnė, vis la
biau linkstame į žemę, iš ku
rios esame atėję. Juk taip ne
seniai, rodos, Nepriklausomy
bės paskelbimas patiko mus 
gražiausioje saulės šviesoje, o 
jau šiandien mes prieš saulė
lydį. Jau greit dešimtį metų 
nuneš tremties dalia, o Vasa- 

-rio 16 d. džiaugsmas vis dar 
negrįžta.
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m hroitokaoonizaeijoG reikalu jau 
m kreipęsis i popiežių Leoną, atė- 
Jiškąjį Sostą 1513 m. Tačiau anks- 
t raštri nebeužtžnkami. Trečiaja- 
mirodo, kad prie Kazimiero gra-

prantama, kad vis didėjąs Maskvos spaudimas 
Lietuvai reikalavo iš karaliaus pasisakyti prieš 
tokią politiką, kuri Maskvos kunigaikštį dar 
labiau sustiprintų, o Lietuvai pakenktų. Čia 
glūdi dar viena priežastis, dėl ko šv. Kazimie
ras yra stengęsis mažinti ir stačiatikių įtaką 
Lietuvoje.

Velionio 'pažįstamas ar ne
pažįstamas broli, kai dvasioje 
stabtelėsi prie a.a. kun. prof. 
Antano Šidlausko kapo Miun
cheno kapinėse, neieškok tenai 
dailaus paminklo, įrašo, titulų 
ar datų, o tik pagerbdamas 
mirusiojo mylimąją gimtinę, 
kare žuvusį tėvą, našlę motiną, 
jo paties nueitąjį jaunatviškų 
troškimų, darbo, aukos ir var
go taką, prisimink, kad jisai 
gimė 1914 m. kovo 24 d. žagū- 
nių k., Pagirio valsč., Ukmer
gės apskr. Mokslo dienos pra
bėgo Šėtos vidur, mokykloje, 
Kėdainių gimnaz., Kauno Kun. 
Seminarijoje, V. D. U-to Teol. 
Filosof. Fakultete, Romoje Ln- 
terano U-te, mūsiškiame Teisų 
Fakultete, Jgįmtus gabumus ir 
mokslinį pasiruošąną jisai pa
rodė bedirbdamas Kauno Ar-. 
kiv. Kurijoje, profesoriauda
mas Teotf.-- Filosof. Fakultete,

‘Tai vyras, vertas altoriaus. 
Maldų ir šv. Mišių, manau, jam 
netruks, nes draugais kunigais 
buvo jis turtingas. Reikėtų rū
pintis išleisti velionio biografi
ją, sužymėti jo nueitąjį taką 
Lietuvoje ir likus .► benamiu.. 
Atėjus laikui tos žinios labai 
pravers” — rašė vefiotuo stu
dijų dienų draugas iš Kana
dos.

statyta tvarka liko pašauktas 
savo laikinę buitį pakeisti į 
amžinąją”...

Taip tyliame skausme ir liū
desy draugai ir bičiuliai dalė- 
si gedulu, nes iš širdies norėjo 
pagerbti a.a. kun. Antano tur
tingosios širdies testamentą.

“Ners aš su kun. prpf. An
tanu Šidlausku nebuvau per- 
daug, pažįstamas, bet kiek te
ko susitikti , jis buvo toks ge
ras, toks švelnus, lyg aš jam 
būčiau koks draugas ar brolis” 
— rašė jaunas lietuvis trem
tinys, kai grįžęs iš darbo per
skaitė gautąją žinią apie mir-

kupą Albertą ir savo sekretorių — kapitulos 
kanauninką, katedros kleboną. ■.

Ta^au savo delegatus į Romą karalius iš
siuntė tik po pusantrų metų. Tai mums liudi
ja imperatoriaus Makšraifijono I Habsburgo 
laiškas popiežiui Leonui X. Laiškas rašytas iš 
Kremonos, šiaurinės Italijos, 1517 m. rugsėjo 
4 d. Imperatorius savo laiške pamini, kad Zig
mantų vyskupas ir Vilniaus katedros klebonas 
atvykstą *pas popiežių. Jis .prijungiąs ir. savo 
prašymą kanonizuoti jo giminaitį Kazimierą, 
kurio “šventumą liudija nuostabūs bei įvairūs 
ženklai ir stebuklai.” Apie tai daugiau ži
nių suteiksią karaliaus Zigmanto atstovai — 
vyskupas ir katedros prepozitas.' Laiško gale 
imperatorius Maksimilijonas taip pat prašo 
Kazimierą paskelbti šventuoju. . ,

(bus daugiau)

Arti jau buvo Vasario 16-JL 
Po svetimus kraštus pasklidę 
lietuviai, kaip įmanydami, kru
tėjo ir rengėsi švęsti tautos 
kdvų ir laimėjimų dieną. O 
vienoje Miuncheno ligoninėje 
jauno amžiaus ligonis įteikė 
rūpestingai jį slaugančiam 
draugui savo ranka parašytą 
kuklų raštą:

“Mano mirties atveju pra
šau:

1) Palaidoti mane Miunche
no Waldfriedhof kapuose ku
nigams skirtoje vietoje.

2) Palaidoti be gėlių, be vai
nikų, be prakalbų ir be pa
mokslo, dalyvaujant kiek ga
lima mažesniam žmonių skai
čiui. ' ' . ■

3) Apie mano mirtį prašau 
neskelbti laikraščiuose jokių 
nekrologų bei kronikos žinių.

4) Ant mano kapo prašau* 
nestatyti jokio paminklo.”

Draikas permetė akimis, pa
duotąjį lakštą, paėmė ligo
niui už rankos ir raminančiai 
kalbėjo: /

‘Antanai, tu dar sustiprėti. 
Suteuksbhe pavasario, važiuo
sime kur pasilsėti, atsigausi”-.

‘Medicina padarė savo, kas 
• yra jos galioje- Dabar viskas 
Dievo rankoje... O dar taip no
rėčiau kiek sustiprėti, dirbti ir 
būti kam nors naudingas”...

Į lubas žvelgė dideles ligonio 
akys, ieškančios mažyčio vo
ties žiburėlio. >. * ' * - *

labiau atęo. Roma dėl to nebuvo patenkinta, 
kai Lenkijos karalius Kazimieras siuntė savo 
sūnų užimti Vengrijos sosto. Popiežius Paulius 
n tam žingsniui nepritarė ir palaikė Motiejų 
Korviną. Popiežius rėmėsi ta mintimi, kad 
krikščionių valdovų tarpusavio kova dėl sosto, 
kuriam grėsė turkai, silpnino krikščionių jė
gas Tai aiškiai išdėstė Krokuvoje popiežiaus 
legatas Darbo, kuriam ilga lotyniška kalba at
sakė pats jaunasis Kazimieras.

Be to, Roma sieke dar toliaus. Popiežiaus 
kanceliarijoje jau buvo rengiamasi pripažinti 
Maskvos kunigaikščiui Jonui III caro titulą, 
kad ir tas tolimas krikščionių valdovas būtų 
įtrauktas į sąjungbMnkus prieš turkus, užgro
busius Bizantiją. Bizantijos imperatoriaus pas
kutinę palikuonę, kaip tik buvo vedęs Jonas 
m. Sv. Kazimieras, kuris visada buvo uotus 
popiežiaus gynėjas,šiuo atveju stojo prieš Ro-

--  - -  -■ -   - ž*14Sr■

Iš Lietuvos šv. Kazimieras vėl grįžo Len
kijon!^ metais. Lenkijoje jis dvejus metus 
pavadavo karalių. Tas jo valdymo laikotarpis 
yra tyrinėtas Fr. Papees ir A. Prochaskos. Jų 
studijos, paremtos ano laiko šaltiniais, iškelia 
šv. Kazimiero kaip valstybininko .didelius ga
bumus, Jis taiąnai elgėsi su Valstybės iždo pi
nigais ir padėjo išpirkti užstatytas valdines 
žemes. Karalaitis stengėsi pagerinti Lenkijos 
santykkjs su Roma, kur jo tėvas buvo užsi
traukęs nemalonės savo politika Oriojoje. Vi-’ 
siems stengėsi būti teisingas, bet nesivaržė 
“skriausti” ir atleisti netikusių, kadangi kara
liaus dvaras, prižiūrimas doro karalaičio, tu
rėjo būti ir doriniu atžvilgiu be priekaišto. Sa
vo atskirą nuomonę- jis turėjo ir Vengrijos 
klausimu, vis dar nepamiršęs ano nesėkmingo 
žygio,* bet daugiau dėmesio skyręs ne sostui 
užimti, o atremti didėjantį turkų pavojų. Len
kų istorikai tai ypač pabrėžia, nurodydami, 
kati šv. Kazimieras dažnai prisimindavęs savo 
dėdę Vladislovą, žuvusį prie Varnos (1444). 
Kalimachas yra aprašęs Vladislovo gyvenimą, 
tiktai šv. Kazimiero įprašytas. '

Šv. Kazimiero domėjimasis kova su tur
kais ano laiko sąlygomis yra visai supranta
mas. Reikia žinoti, kad Konstantinopolio užė
mimas (1453) ir Bizantijos imperijos žlugimas 
dar buvo Europoje gyvai jaučiamas. Bizantijos 
krikščionys, pabėgėliai graikai, beldėsi į Va
karų krikščionių sąžinę, kaip dabar pro gele
žinę bolševikų sieną prapsrūdę bėgliai. Anie 
pabėgusieji graikai stačiatikiai buvo'linkę ieš
koti tinkamo sprendimo ir Vakarų bei Rytų 
bažnytinės unijos klausimu.

Tokiu metu Romai labai rūpėjo sujungti 
visus krikščioniškų kraštų valdovus vienam 
bendram žygiui — kovai šu muzulmonais tur
kais. Jų pavojus krikščioniškai Europai vis

MALDOS UŽ KAZIMIERA, VIRTO 
MALDOM J KAZIMIERĄ

Praslinkus keturiems mėnesiams po sūnaus 
mirties, jam prisiminti, tėvas įsteigė (1484 
liepos 17) katedroje amžinąjį anniversarium: 
Vilniaus kapitulos prelatai ir kanauninkai tu
rėjo kasmet atgiedoti egzekvijas ir atlaikyti 
pamaldas; už mirusiojo vėlę, pirmąjį ketvirta
dienį po Pelenų dienos. Tai buvo šv. Kazimiero 
mirties diena. Atlyginimo už tas pamaldas ka
ralius paskyrė kapitulai atskirą beneficiją.

Netrukus Vilniaus miesto gyventojai taip 
pat pradėjo lankyti mirusiojo karalaičio kapą 
ir į jį melstis. Vilniuje darėsi tas pats, kas at
sitikdavo viduriniais amžiais ir kitur, mirus 
kuriam šventai gyvenusiam asmeniui, žmo
nės, iš arčiau velioni pažinę ir matę tauraus jo 
gyvenimo pavyzdį, imdavo jį garbinti, jokio 
leidimo Besiteiraudami. Garbinimas pamažu 
plito,'o Romos Bažnyčia to nedraudė, leisda
ma mirusįjį garbinti ir be bažnytinio proceso 
(Canon isatio aeųuipoUens). Runa tenkinosi tik 
tuo, kad garbinamasis garsėjo stebuklais. Tas 
pats galėjo būti pradžioje’ir su šv. Kazimieru, 
nes ir jo šventumo ir stebuklų garsas vis la
biau sklido. Tai mums liudija visai autentiški 
ano meto dokumentai.

Praėjus vos 17 metų PfrAv. Kazimiero mir- ______
ties, Romoje lankėsi Erasmus Ckdekas, di- pense, kimigamr įkirtoje vte-

• *

ras, V. Balčiūnas, A. S. Tre- 
čiokas ir dr. P. Vileišis. Tegu ; 
nei vieno lietuvio nelieka ne- 
aukojusio kovai už Lietuvos 
laisvę. ‘ ,-Mj

• Dr. J. Mikužis, buvęs hu- 'S 
sarų pulko gydytojas, Vbkie- 
tijoje direktoriavęs britų ad- 
ministruojamoje ligoninėje, A- 
delaidėje iš naujo baigė medi- 
cfrios fakultetą. - Tai pirmas 
gydytojas, įsigijęs teises ir4š- . 
ėjęs dar kartą medicinos < 
mokslus Australijoje. •

• J. Saudargas išlaikė vals- 
tybinitas gydytojo egzaminus ir 
rengiasi Cleveiande, Ohio, ati- ’į 
daryti savo kabinetą.

• Pranas Zaranka, mūsų |
laikraščio uolus bendradarbis j 
Detroite, po darbo laisvu laiku 
studijuoja dainavimą. Vasario •' 
2 d. jis turėjo pirmą viešą pa- / 
sirodymą konservatorijos su-* -į 
rengtame koncerte. „ y

• Lietuvis aipčnistas. Kun.; 
V. Mincevičius dalyvavo Itafr "t 
jos Alpių Klubo suvažiavime $ 
Gressoney miestelyje Alpėsfcyl 
Jis atlaike suvažiavimo daly- 
viams pamaldas ir su keliais 
alpinistais įkopė net ir j vasa--,%? 
rą sunkiai pasiekiamo Monde- 
Rosa Dufour viršimę ^4630^.;^ 
m. aukščio). Kun. MmcevlŽžuįi|| 
yra Aostos Klubo garbės na- | 
rys, vienintelis lietuvis, kurtš:^ 
yra Užkopęs į visas aukščiau? 
sias Alpių viršūnes. Ekspafici* J

pavyko gerai, nors šaRh^ 
siekė 35 laipsnius viršūnėje. ^ 

1 jk VHgm ryšium su vykstaar J 
čil 44 užsienio reikalų • inliij^M 
terių konferencija yra pasam- - ą 
tęs į Berlyną savo stebėtoją.

Mirė Gardine, palaidotas Vilniuje
Lietuvon šv. Kazimieras grįžo 1483 metų 

viduvasaryje, bet nieko nežinome, ką jis yra 
viešai veikęs. Matyti, iš viešojo gyvenimo vis 
daugiau traukėsi, susitelkdamas maldai, aske
zei ir gailestingiem darbam. Jau turėjo būti 
pasireiškusi ir visai nepagydoma jo liga. Jis sir
go džiova, kuri iki tol nebuvo kibusi nei į Jo
gailos nei. f Habsburgų gimines, iš kurių šv. 
Kazimieras buvo išaugęs. Jo motina Elzbieta 
buvo nuostabiai stiprios sveikatos moteris: ga
lėdavo lengvai pakelti ano meto ilgų ir vargi
nančių kelionių naštą, lydėdavo savo vyrą, va
žinėjusi po Lenkiją ir Lietuvą. Jos sūnaus 
džiova, sekant Ferreri, paprastai priskiriama 
šv. Kazimiero griežtam asketiškam gyvenimui, 
kuris jau diena iš dienos geso.

Sužinojęs apie savo sūnaus staigų sveika
tos pablogėjimą, tėvas tuojau išsiskubino Lie
tuvon. Kazimieras jau gulėjo patale. Ketvirta
dienį po Prienų dienos, kovo 4, vos išaušus, jis 
išsiskyrė iš šio pasaulio. Mirė Gardine, tame 
pačiame mieste, kur prieš 50 metų, lakštinga
lų giesmės beklausydamas, mirtinai sušalo ir 
jau nebeatšitiesė jo senelis Jogaila. Gardine 
mirė ir narsus kovotojas su Maskvą Steponas 
Batoras (1586), kurio kelias į sostą buvo prie-, 
šingas negu šv. Kazimiero. Steponas Batoras 
iš Vengrijos buvo atėjęs valdyti Lietuvos ir 
Lenkijos.

Šv. Kazimiero palaikai buvo nuvežti ir pa
laidoti Vilniuje, jo prosenelio Gedimino mies
te. šventasis priklausė Gedimino giminei, pla
čiai išsišakojusiai po Europą. Gediminaičių 
giminė davė ir Lenkijai “Jbgailaičių dinasti
ją”, kuri penkioliktajame ir šešioliktajame am
žiuje lenkus plačiai išgarsino ir papuošė didele 
garbe.

Gyvas būdamas šy. Kazimieras veržėsi ko
voti pietuose su krikščionybės priešais turkais. 
Miręs jis buvo palaidotas ęytų Europos “Atė
nuose”,. Vilniuje, ir ten jis turėjo atlikti svar
bią savo tautai misiją. Jo kultas siejasi.su dvie
jų kultūrų ir dviejų konfesijų kova rytuose ant 
pačios katalikybės ribos.

Šv. Kdzimiero mirtis žilagalviui jo tėvui 
buvo labai skaudi. Jis tikėjosi sūnų savo vie
toje palikti, o teko jam lydėti jį mirusį ir pa
likti Vūniąus katedroje.

kia kovo 7 d. šv. Petro 
vių parapijoje So. Bastora 
Mas..*' Seimas prasidės'' Žįžš 
Mišiomis 10 vaL ryto.- ;'*f^^ 
mokslą sakys rėmėjų pūraaife 
ninkas prel. Pr. Juras M T 
rence, Mass. Posėdžiai 
dės 1 vai. p4>. ir truks 
vai. v. Bus inž. K. DaugMarJO 
Manchester, N. H., paskaita-it|| 
pranešimai iš skyrių. Nuo&rgį 
džiai kviečiami visi rėmčįĮdk^ 
prieteliai seimui i š anksto , 
ruoštis ir gausiai jame da|y<| 
v^tuti.

• Lietuvių Beudrunm—Kl
Laikinasis Komitetas (Lokasid 
Vasario 16 proga prašo visusi 
lietuvius savo aukomis priridė-* 
ti/prie Lietuvos laisvintojo. 
Aukoms rinkti yra išleisti 

.ženkleliai, kurie lipinami į 
dinamus “Lietuvos pasus”. 
Ženklelių ir pasų galima'gauti 
pas A. S. Trečioką (315 WaR 
nut St., Newark, N. J.), taip, 
pat LB apygardų, apylinkių ir s 
seniūnijų narius bei įgalioti
nius. Vajų veda Loko finansi
nė komisija, kurią sudaro: 
pirm. W. M. Chase, sekr. J. r 
Valaitis ir nariai — J. Balza-_

niau kopferiSą lankyti. Ta bute, kurios gražus bo stebuklų vis daugėją. Kazimieras esąs ėmo- 
nuorašas' yra Vatikano archyve, yra pats se- nių garbinamas. Karalius rašąs tuo pačiu rei- 
niaisias Ikšiol žinomas doįunaentas, hudijes kalu jau tretįjį kartą, prašomas paties Vii 
apie šv. Kąrimiero garbinimą, dar nesuėjus nė niaus vyskupu kapitulos, kunigų ir savo pata 
dviem dešuętim metų nuo jo mirties. -----------

Kitais metais (1502) vienas italų humanis
tas, įprašytas parašyti vadovėlį karaliui Vla
dislovui, šv, Kazimiero vyresniajam broliui, 
kaip tas' trerįs savo sūnų auklėti, tarp kitko 
įrašė ir tokius žodžius: “tavo brolį Kazimierą, 
mirusį, palikuoniai pastate tarp šventųjų (in- 
ter divos), nes jis nepaprastai branginęs tikė
jimą”. Iš tūlųjų, mirusiojo karalaičio gudinęs 
laikė jį buvus nepaĮnrastą savo šeimos narį. 
Šventojo Išplis Aleksandras, didysis Lietuvos 
kunigaikštis ir Lenkijos karalius, savo aktuo
se (1503) yra pažymėjęs, kad tai buvo “šven
to prisiminimo kunigaikštis (princeps).”

PRAŠO SKĖUHR KAZIMIERA - 
a ŠVENTUOJU

Garsas apie tą šventąjį karalaitį metai iš 
metų vis labiau plito. Vatikano archyve (iš 
1516 metų) yra trys dideli, beveik pusmetriniai 
(42-25 cm ilgio), ant pargamento rašyti laiš
kai popiežiui Leonui X?Tuos laiškus yra pa
rašę: šv. Kazimiero brolis Zigmantas Senasis, 
Lietuvos valdovas; Vilniaus vyskupas Alber
tas su savo kapitula ir Vilniaus pranciškonai.

Pats stambiausias laiškas yra Vilniaus 
-pranciškonų. Jie išvardija mirusiojo karalaičio 
dorybes ir sumini, kad prie grabo vyksta daug 
stebuklų; juos tenka pamricsluose minėti ir 
aiškinti. Vienuoliai prašo išklausyti tikinčiųjų 
balso ir “Kazimierą įrašyti į šventųjų skaičių.” 
Prašymas užbaigiamas kreipimusi į šv. Tėvą: 
“jeigu Jūsų šventenybė tai padarytų, būtų 
didelė parama tikėjimui Lietuvos žemėje.”

Tos pačios datos (1516 vasario 18) antra- 
ine laiške, rašytame popiežiui Vilniaus vysku
po Alberto h* kapitulos, nurodoma, kad šv. Ka
zimiero pagalbos ir tarpininkavimo šaukiasi 
“ne tiktai žmonės iš visos Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystes, bet taip pat kaimyninės ir 
kitos tautos?. Toliau tvirtinama, kad įvykstą 
daug stebuklų, ir dėl to Kazūni^^ prašomasi 
paskelbti šventuoju.

Abu minėti laiškai yra patys pirmieji žino
mi drieumentai, kuriuose prašoma Kazimierą 
kanonizuoti . Trečias laiškas yra Lietuvos ir

- “Užgeso didelė šviesa, . ne? 
pakentusi tamsos ir besiveržu
si į aukštybes; trumpą laiką ji. 
tešvytojo žemėje, bet ne visa-, 
da žemei, todėl žemės vaikams 
ji neretai tyrvo svetima. Jis 
pats ją jautė ir todėl mokėjo 
pakelti nuoskaudas,niekad 
nieko pereūtaimidainas atsi
prašyti. Gyvenimo menkyste 
jo neviliojo” — aptarė skau
džiąją žitoą »« knn Antano eidamas teisimo patarėjo pa- 
pešaukhno ir bendtojo darbo nagas Tautinėje Delegatūroje 
draikas. - Vokietijoje, padėdamas bro-

^e«L Jonas Aviža, ilgus me- lianB^ejntiniams įvairiose
&£S3tew*La. kun. Antanu teisinėse ^klampynėse. t' 

Po^lhmų pavasarėja.- ir vokeliu, tikro t^’
tis Miunchenas nešė draugams ibftnl atsidėjęs ir
ir artimiesiems Utiufoms tto> riaugąg j|'ligoje, prmiešdamas 
tingės iinB« tertairnm;: prinunė-

1953 m. vasario 11 <t, 12,- - Wjnitrtag tėvynės iš- fadp\^
28 vai., Miunchene mirė aprū- gyventaMB 4r narių laikais pa— — i_
pintas šventais Sakramentais tirtos fiflMs bet dvatines kan- v**

310 N. Kttpatrick Ara,. 
ChiCMO 44. DL

tol konęuriM HmM
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KAS NORCTE 
APSIDRAUSTI

1952 m. gale apsMraudžiav per 
p. Kazį Karedka, MUITAI. UFti 
IMMTBAKCZ OF
TOBK gyvybės ir sveikatos — 
nedarbingumo atveju. Nelaime 
mane Htiko jau liepos mėn. 1S53 
nfc, kada susižeidžiau ranka Ir tik 
su sveika dešine raniča gaKjev 
dirbti toliau. Nors nepstiektatt 
ligos jrodymu kompanijai InHtv, 
kompanija vis dėlto sutiko ifcno- 
kėtl man 3SMC6 vien iki gram 
džie men. 15 d. 1953 tr svarstyti 
tolimonius mokėjimus.

Šiuo noriu širdingai padėkoti 
p. Kastai Kareėkai už padarytas 
pastangas mano reikalus sutvar
kant ir Matam Ule tanram 
Ce.'«r New Turit ož 11 įtinąs 
no padėties |v«tinim«.

siejasi.su


HARTFORD, CONN.

PARDA
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Vjatančfairc mokyklos tautinių 
šokių grupė, vadovaujama L. 
Sagjo. Įėjimas nemokamas.

tosghtos, Haas.- — Beren- 
t aukas Vasario 16 gunna- 
i išlaikyti, ponia M.E. xna- 
užklausė:

Pr.Zundė, pirm., 
A. Maksrakas, vajkos 

raksią vedėjas

Western(Avenue
Bali Roont

apie 
svetimųjų/ 

neturtingos

V. Aigars- 
dr. J. Ktavinš^Z. Ro-

Mjnžjtea istudis geras: pro- gramą kSė vis, nuot»itas ir * ?* **

šildė jmfcmus Akronte&ai sa
vo svečius nuoširdžiaį priėmė 
ir skaniai bei sočiai pąvaištoo. 
Matomi hi»vn pas juos. Cfeve- 
landiečiai išsivežė ko geriau
sius įspūdžius. Kaimynus pe. 
pasikvietė i savo Nepriklauso
mybės šventės koncertą, kuris 
įvyks vasario 28 c 
radijo stoties dw 
certų salėje 5000

Lietuvos laisvė musų tautai 
ir vėl jėga Išplėšta. Okupantas 
ją valdo smurtu ir termų, ta
čiau ji dėl savo laisvės ir tei
sių kovoja ir kovos. Šią kovą 
remti yra kiekvieno lietuvio 
šventa pareiga. Todėl kviečia
mi Clevelando lietuviai ir šie
met dosniai aukoti Alto vyk
domai rinkliavai ir gausiai va
sario 28 d. dalyvauti Alto ren- 
gamame Nepriklausomybės 
šventės koncerte.

vietą, šiemet labai gražiai pa
šoko net 7 šokius.

PreL Ig. Vahnffnno vardi
nių pobūvis buvo vasario 7 d. 
Solenizantas gavo daug sveiki
nimų. Nuotaika buvo jauki ir 
miela.

Lietuvos vyčiai šv. Kazimie
ro parapijoje rengia apskri
ties suvažiavimą kovo 7 d. 
Kartu bus paminėta ir šv. Ka
zimiero šventė. Vasario 7 d. 
susirinkime buvo aptarta prog
rama. Susirinkimas buvo pra
vestas visai nauju, modemišku 
būdu. Čia visi gyvai dalyvavo 
susirinkime ir svarstė įvairius 
reikalus. Tai naujos pirminin
kės nuopelnas. Vyčiai gražiai 
pasveikino ir savo kleboną, 
prel. Ign. Valančiūną, sugie
dodami ilgiausių metų.

Užgavėnių vakarą ' rengia 
Radijos Balsas su blynais, šo
kiais ir visokiomis linksmybė
mis. Vakaras įvyks vasario 27. 
d. lietuvių klube. Už viską 
reiks tik vieno doleriuko au
kos, kuris bus sunaudotas mū
sų radijo programai palaikyti. 
Visi smagiai užbaigs mėsėdį ir 
parems radijo programą. Ra
dijo rėmėjų Įdubas visų laukia 
ir visus kviečia.'
Julija Liesytė, iš Washington, 

praleido Philadelphijoj kelias 
dienas. Viešnia yra žymi lietu
vaitė veikėja, žinoma dar iš 
Lietuvos, Vokietijos bei Kali
fornijos lietuvių gyvenimo. Ji 
čia dalyvavo eilėj lietuvių šei
mų ir Philadelphi jos kultūri
niuose pobūviuose, koncerte ir 
kitur. Viešnia atlieka gražų 
lietuviškos veiklos darbą Wa- 
shingtone. Tai gyvoji Jietuviš- 
ka dvasia. Sveikinimai iš fila- 
deffiefių. X.

NOW AVAILABLE
Western Avėntie 

BallRoom

gus, 
mes prie tos kovos prisidėsime, 
nors savo meile ir parama. Al
to Clevelando skyriaus vardu 
sveikino vicepirm. J. Daugėla. 
Ilgėlesnę kalbą pasakė Bend
ruomenės Clevelando apylin
kės pirm. St. Barzdukas. Ohio 
gdbematoriaus proklamaciją 
perskaitė A. Malcanaitė. Ame
rikos ir Lietuvos himnus su
giedojo Mikulskio vadovauja
mas Čiurlionio ansamblis. An
samblis taip pat atliko ir me
ninę programą — dainavo vy
rų, moterų su kanklėmis ir 
mišrus be kanklių ir su kank
lėmis chorai Aid. Stempužie
nė tris dainas, Plechavičienės 
pianinu palydima, padainavo 
solo. Choruose solo partijas 
attiko Stempužienė, Braziulie- 
nė, Giedraitis, Kavaliūnas.

Šios senesnių • laikų įdėtos’ 
aukos turi mus skatinti aukoti 
ir dabar, nes niekas nenueis 
veltui Lietuva prisikels vėl 
laisva ir graži.

kun. A.. Petraitis pasakė pa
mokslą, išreikšdamas džiaugs
mą ir linkėjimus, kad draugija 
dar labiau sustiprėtų. Ip. Nau- 
ragis, operos solistas ir. mūsų 
vargonininkas, pagiedojo solo 
Avė Maria* palydmt vargonais 

Olgai Keršytei. Draugija iš
reiškia abiem nuoširdžią padė
ką už iškilmių pagyvinimą.

IDLE HOLR 
9110 Wautrfgan Eoad

Dar kartą dėkodami už 
Tamstos ir kitų rėmėjų pagel- 
bą, linkime' Tamstai viso ge
riausio ir reiškiame gilią pa
garbą.

ilga, bet įvairi — nebus kada 
nuobodžiauti. Gubernatorius 
šią dieną skelbia Lietuvių die
na.

Sekmadienį, vasario 14, bus 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas. Prieš piet 10 vai. 
šv. Trejybės bažnyčioj bus pa
maldos už Lietuvą su pritaiky
tu pamokslu, o popiet 3 vai. 
parapijos mokyklos salėje —iš
kilminga programa. Minėjimą 
rengia vietos- Alto ir Balfo 
skyrius, talkinankaujant vi
soms liet, draugijoms. Paskai
tą skaitys S. Sužiedėlis iš 
Brooklyno. Merginų choras, 
vadovaujamas Jurgio Petkai- 
čio, padainuos gražių dainų. 
Skautai atliks taut. šokius, o

Norime čia Tamstai duoti 
atliktų darbų trumpą apžval
gėlę. Iškraustant reikėjo pas
tatus atremontuoti. Nors tai 
buvo eilinis remontas, bet, dėl 
didelės grindų ir sienų kvadra- 
tūros, pareikalavo nemaža lė
šų. Be to, pilyje buvo gana 
daug nenaudojamų patalpų, 
kurių teko išnaudoti kiekvieną 
kamputį, prakertant langus, 
duris, įvesti šildymą bei van
denį su prausyklomis dėl 200 
vaikučių, įrengti modemišką 
virtuvę su visais indais, padi
dinti vandens siurblį, pristaty
ti klasėms, virtuvei ir bendra- 
.bučiui priestatą. Į buvusius 40 
kambarių jokiu būdu nebuvo 
įmanoma sutalpinti mūsų di
džiulę įstaigą. Visa tai atlie
kant stengėmės neperšokti 
mūsų numatytos kuklios 300.- 
000 vok. markių sumos, ir tai 
mums pavyko.

Namams ir įrengimams ap
mokėti ligi šiol sutelkta apie 
140.000 markių, kurių 
110.000 gauta i 
10.000 suaukojo 
lietuvių kolonijos Vokietijoje 
ir apie 20.000 gauta iš užjūrio 
lietuvių. Paskutiniu laiku pra
dėjo plaukti žymesnės sumos 
ir iš JAV bei Kanados. Be 
skubios ir gausios pagelbos iš 
užjūrio brolių ir sesių negalė
tumėm savo sumanymų už
baigti. Vėliausi atsiliepimai 
duoda gerų vilčių.

Artimiausiu laiku teks mo
kėti antrąją ratą 45.006 su
moje už namą ir atsilyginti 
rangovams. Taip pat dar rei
kia įsigyti baldų mokyklai ir 
bendrabučiui, nes S visur su
rankioti yra labai blogam sto-

Mes patiektame 0«iausiii* itališ
ku* valgius: Pizza, Spaghettl, n*r 
mie gamintus RavtoU, kepsnius, 
kotletas (cbops).

Karta Jas“ vM grjitte. - 
Nuosaikios kainos. Laisvai pri-

nes mirė vienas vylesnis 
mūsų pardavėjas, kuris Šioj 
apylinkėj išdirbo 17 metų 

Union Liquor Co.
10* W. Nerti Avė.

MMNumfc 4-4SW

%— Kur jie deda tas aukas? 
Mano giminaitis vaikšto kiau
rais batais, ir dėl blogo maisto 
bet susirgo.
> Neseniai gavau iš gimnazi
jos vadovybės laišką, kuriame 
rašoma, kur aukos eina. Gal 
įdomu žinoti ir plačiai visuo
menei. Štai laiško santrauka.

— Vokietijos Krašto Valdy
bos ir Vasairo 16 gimnazijos 
vardu nuoširdžiai Tamstai fdė- 
kpjame ir visiems aukotojams 
už įnašą gimnazijos namams 
18 dol. sumoje. Gavimo pakvi
tavimą., su šiuo laišku siunčia-

K širvaitis. Pamaldų metu su 
retu įspūdingumu giedojo 
muz. Alt. Mikulskio vedamas 
Čiurlionio ansamblis ir solo 
Aid. Stempužienė. 'Seniai jau 
Akrono lietuviai buvo begir- 
dėję “PuBcim ant kelių”, nau
jiena jiems buvo lietuviškasis 
‘Tėve mūsų”, " “Apsaugok, 
Aukščiausiai” ir kt giesmes.

Minėjimas įvyko 3 vai. šv. 
Petro parapijos salėj. Jį atida
rė A. Kryžanauskas ir Akrono 
lietuvių vardu kalbėti pakvie
tė kun. širvaitį. Jis džiaugėsi 
atvykusiais svečiais: jūs pajė- 

sakė -jis, — kovoti, o

GEORGEEISELE
. PHAKMACIST

Minėdami' Vasario 16, mes 
senesnės kartos žmonės, su pa- 
sididižavimu galime prisiminti 
mūsų nuveiktus darbus ir su
dėtas aukas ant tėvynės auku
ro. §v. Kazimiero parapija, ku
riai vadovavo a.a. kun. J. ži- 
danavičius, klestėjo savo veiki
mu. .Ypač gyvas buvo Tautos 
Fondo 40-sis skyrius, kuris 
surinko 15,000 dol. ir dalinus 
pasiimtė Lietuvon. Aukos buvo 
paskirstytos šaulių organizaci
jai, Vilniaus vadavimo reika
lams, nukentėjusiems nuo karo 
šelpti ir k. Tautos Fondą rė
mė Raudonojo Kryžiaus 40 
sk., Liet. Polit. Komitetas, 
AL Klubas, Lietuvos sūnų ir 
dukterų d-ja, Teatralų grupė 
vien vaidinimais sukėlė 3000 
dol. Lietuvos Universitetui per 
kun. P. Garmų surinkta 4.500 
dol.. ir Lietuvos paskolos bonų, šeštad. mokyklos vaikučiai pa- 
išpirkta už 45.000 doL, nepa- deklamuos elėraščių. Pirmą 
siliekant nei nuošimfių už dar- sykį &a parodys savo gnbu- 
bą. Be to, šv. Kazimiero d-jai mus *Pupų dėdė” — Juozas 
Kaune duota 300 dol. ir Lie- KBudcavifius S Bridgeport, 
tuvos bendrovėm įdėta 7000 C«ni., rimtai ir linksmai hu- 
(jol. * teikdamas publiką su akordeo

nu 'ir fietuviška daina. JEy- 
mūs asmenys atris su sveikini
mais, bus priimtos labai svar
bios rezoliucijos, dalyvaus pil
noj uniformoj veteranai ir mo-

Lituanistinė vysk. Valan
čiaus mokykla Vasario 16 mi
nėjimą savo mokiniams rengia 
vasario 14 d. 11:30 •vai. lietu
vių salėje. Programą atliks 
mokiniai. Kviečiami atsilanky
ti mokinių tėvai bei kitos mo
kyklos bičiuliai.

Clevelando skautės ir 
skautai

Lietuvos Operos solistė Ju
zė Augaitytė minėjo savo dai
nos meno 20 metų sukaktį. Ju
biliejinis koncertas įvyko vasa
rio 6 dieną, miesto salėj, a- 
komponuojant žymiam pianis
tui Marco Famese. Solistė dai
navo lietuvių l&uthes dainas, 
įvairių kompozitorių harmoni
zuotas mūsų dainas ir keletą 
arijų iš operų — Radvila Per
kūnas, La Boheme, Otelio, 
Carmen, Faust. Visa jubilieji
nė programa buvo išpildyta su 
nuoširdžiu, lietuvišku jautru
mu. Teisingai buvo įvertinta, 
kad koncertas buvo tikrai ju- 
biliejinis, didžio aukščio ir 
grožio. Gražus skaičius dalyvių 
turėjo laimės pergyventi jubi- 
liantės suteiktu meno džiaugs
mu. /

Po koncerto jubiliantė buvo 
nudširdžiai pasveikinta LB pir- 
rhiniriko p. B .Raugo, palinkėk 
ta, kad ji vėl Sulauktų laisvos 
Lietuvos Operos. Buvo perduo
ta daug sveikinimų, telegra
mų, dovanų, gėlių. Nemaža ar
timųjų jos bičiulių ir draugų 
su ja praleido pokoncertinę 
valandėlę pasidžiaugdami jos 
laime ir išgyvenimais. Koncer
te dalyvavo ir dailininkės ma
mytė ir daugybė jos pažįstamų 
iš tolimų vietų. Rengėjai nu
sipelnė geros padėkos meniškai 
pravesdami visą programą.

Tautmią šokių festivalyje, 
Penna. Universitete, vasario 5 
ir 6 d. lietuviai šokėjai šešta
dienio programoj patraukė vi
sus dalyvius: Ponios L Karalie
nės vadovaujama, šokių grupė, 
pernai ten pat laimėjusi antrą

Bendruomenės valdyba pra
neša, kad iš adv. J. Smetonos 
gautomis žiniomis sausio 28 
d. tragiškai mirusio Juozo Vė
daro palikimo rasta apie 500 
dol. Irena Vėdarienė pasirūpi
no apmokėti velionio laidotu
vių ir kitas su laidotuvėmis 
susijusias išlaidas.

Bendruomenės parengimų 
kalendoriuj yra įregistruota 
K. Ihčiūros drama ‘^ViiMas 
Kudirka”, kurią balandžio 25 
d. (per Atvelykį) lietuvių sa
lėje stato Vaidilos teatras da
lyvaujant akt H. Kačinskui.

Vincas Suirodrlnimff vasario 
6 d. naujosios parapijos bažny
čioj susituokė su Gertrūda Or- 
wataite. Pokylis įvyko Ansel 
Rd. Cafe. W

koncerte šiemet aukos -nebus 
renkamos. Alto skyrius aukų 
rinkimą otganizuoja vasario 
14 d. nuo 1 iki ‘5 vai., kada 
rinkėjai lankysis kiekvieno lie
tuvio namuose. Alto valdyba 

AveL tikisi, kad šiuo metu kiekvie
nas bus namuose ir neatsisa
kys aukoti.

Lfetnvių Fronto skyrius va
sario 21 d. 5 vaL p.p. lietuvių 
salėję rengia didelį vakarą. 
VL'Brazhilio vedama dramos 
studija stato J. Griniaus 3 
veiksmų dramą “Žiurkių ka
mera” (ji buvo spausdmta 
“Aidų” žurnale). Bilietai Spau
dos kioske, “Dirvoj’ ir pas pla
tintojus. Vaidinimo dieną ka
sa bus atidaryta nuo 4 vai Po 
vaidinimo bufetas, šokiai ir kt 
Jaunimas iki 16 m. į vaidini
mą neleidžiamas.

Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą jaunimui rengia vasa
rio 20 d. (šeštadienį) 6 vai. lie
tuvių salėje.

Lietuvių - Latvių Vienybes 
Clevelando skyrius Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą 
rengia vasario 13 d. (šeštadie
nį) 7 vaL vak. Dauguvos Vana
gų patalpose 4939 Broadway 
(Bohemian National Home).

Highest Quality 
and 

Lmrest Priees oa PreseriptfoDs, 
Vttamtaa and Druc* 

We understaond Germani 
176 W. Adams Street 

Pitone FRanldin 2-8S35

SVEIKA
MĄR.I3A

MĄŽĄSIS 
MĄ1DY f/ĄS

IDS 7 kp. su^radmnas į- 
vyks vasario 14,-tuoj po miš
parų, šv. Kazimiero salėje. 
Susirinkime bus svarstoma 
metinio parengimo reikalai. 
Jis bus vasario 28 d. 4:30 vaL 
p.p. šv. Kazimiero salėje. Pri
menama, kurie nėra atsilyginę 
už “DartbUritą”, artimiausiu 

i laiku sumokėti valdybos iždi- 
4 . . .v nmkui.. 
t

I
 Lietuvos NeprSdaasbmybėar 

minėjimą šv. Kazimiero para
pija rengia vasario 16, 7 vai. 
vakare savo salėje. Parapijos 
didysis choras, vad. Ipolito 

J Nauragio, ir mokyklos dmas, 
| kurį veda mokytojos seselės, 

j rimtai ruošiasi, kad programa 
I būtų nauja, įdomi ir sėkmin- 
į ga. Be meninės dalies bus ir 
Į kalbėtojų. Nors šios šventės 

. % minėjimas mums liūdnas dėl
IMMACUUTA LEinih/YS j į ‘ dabartinės tėvynės nelaimės, 

| bet privalome nenusiminti, o 

i vieningai veikti, aukoti ir ne- 
| nuleisti rankų. U? Lietuvos 
j laisvę darbuokimės!

| BMvyHs drs«0X < graliai 
j veikianti, vasario 7 turėjo
I vo metinę šventę. Per Sv. Mk 
| šias visi nariai ėjo besakai 
¥ Komunijos. MBMf buvo Hrik 
a mingBS prie išrtatyto ftvč.

— Neseniai perrmkta vietos
Alto ir Balfo valdyba: pirm. 
A. Mazalas, vicepirm. St Mi- 
nrika ir A. Giedraitis, ižd. Ma- 
niukienė, tin. sekr. Dapkus, 
ižd. glob. Liutkevičius, sekre
torių paskirs skautai iš savo 
tarpo. Susirinkimai daromi 
kas mėnuo antrąjį penktadieni 
7 vai. vak. par. mokykloj. Di
delė garbė ir padėka priklau
so buv. Urmininkui Mončfiknd 
senj., kuris per- dviejus metus 
su pasišventimu vadovavo, p 
dabar atsisakė d3 nesveikatos 
ir tolimo kelio, betgi pažade- ____ . .___ _ ,
jo ir toliau ramti Alto ir Baito HELP WANTBft MALU 
veiklą. Jis su žmona išvyksta 
keliom savaitėm j saulėtą Flo
ridą pailsėti.

— Pereitą sekmatfienf AL 
Bendruomenes apyfirite suren
gė vakarą šeštacfienfasės mo
kyklos naudai Waterburio ar
tistai vykusiai suvaidino **Tetą 
iš Amerikos”. Prisirinko pD- 
nutSė parap. mokyklos salė, 
kai kam ir kėtžtių pritrūko. 
Gražu, kai Hetuviaj sutartinai 
veikia!

Nukelta i 7 'n«L

Home of
Fine Foods A Driska | 

Complete seiection of tasty Noon 
Lunches, served from 11 to 2 p.m. 
FuR Coprse Evening Dinners 

served from 5 to 9 pja. daUy. I 
Oor DiMtis ore pre-
pared by -Th* R«y Weber I 

Your favorite ęocktail ta always 
available.—Jaio — , aajr tfaw -
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m BELECKAS ^vinink

Kaip jau buvo minėta Lie
tuvių Sporto Klubui vėliavos 
įteikimo švente bus * vasario 
mėn. 20 d. šv. Trejybės para
pijos salėje, 207 Adams St,

ąfr firiad Street
BreoByn, N. Y. :■ 

NOTARY PUBLIC

69-38 Myrtie Ava* 
Gtendaie, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue

DARBININKAS 
680 Bushvick Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

NUO CARO RUBLIO 
IKI BOLŠEVIKŲ 

ČERVONCO

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (ampbfiers), plokštelių automatai 

(record rhangPFs)- 1,
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Ricfamond Hffl, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Bartas stUebapnaa prityrusio teetatifce, pripultai* 
RCA Butitato, Ntar Torte.

128 E. Mth STREET NEW YORK CITY
Viri Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva ptivažiuot: 

ii visur. Atskiri laukimo kambariai vynuos (r moterims.

vos vadavimo reikalams. Al
tas yra Išstatęs Bhlttaioi ės 
lietuviams surinkti per šiuos 
metus 1500 doL Tam tikslui 
išsiuntinėti laiškai su vokais ir 
prašoma neatsisakyti paauko
ti nedelsiant. — n. f.

Kaina tik 10 c.
Imant 100 egz. ir daugiau 

• — 7%c.
Užsakymus siųsti:

TeL STagg 2-5043

MatthewP. Baltas 
(BIELIAUSKAS)'

M. F. KALAAA 1Wii|tsMii. •
Ayjt itĄi.v^mrAąjtAi.mK

Gaunama: 
“DARBININKO” 

administneijoj

84-02 JAMAIKA AVĖ.
(prie Forest Parkway Stalfon> 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčios nemokamai visos, 
miesto dalyse- «vikifl entHliw

JOHN DERUHA, M. D.
Infrrių. pflrife, odos, kraujo, vidurių Ir kttų figų gydytojas 
Apiftirčjtanas ir kracjo tyrimas 3 dol. Pričmu/to valandos 10-2 ir 4-P

' Mokslus baigės Europoje

— Šv. Jono Evangelisto pa- 
isalpinė draugija nutarė su
migti vakarienę su gražia 
programa gegužės 2 mokyklos 

.salėje savo 55 metų* veikimui 
atžymėti. Kai kitur panašios 
xto-joslikviduojasi, tai Šoji sto- 
; vi Irtai tvirtai finansiškai ir 
; narių skaičium jr žada dar il- 
gus metus gyvuoti. Priteistas 
susirinkimų laikas: dabar bus 
ne aekmaffieniais, bet kiekv. 

Jmėnesio antrų’ antradieni va
kare parap. mokykloj. Susi
rinkimai vedami labai gražiai 
ven. tik lietuvių kalboje. Val
dyba perrinkta šiems metams 
beveik te pati. Garbė šiai <lr- 
jai, ypač jos veikliajai valdy
bai! A. Driūbteas

FLORISTREGINA
522 Graad Street BrertbiN.Y.

TeLSt 2-7909

TteL EVergreen 7-4335
StephenAromiskis

(ARMAKAUSKAS) ■■ 
Graborius- BabamotojM 

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė 

Brooklyn, N. Y

gyvenimu
Kaina tik 70 centų

♦ Švedijoje sugalvoti tinklai 
lėktuvam, kurie nusileidę j 
aerodromą, nepajėgia sustoti 
nusileidimo takuose - ir rieda 
toliau. Tinklai, kaip teniso, 
bus padaryti iš nylono. Lėktu
vas, atsitrenkęs į tinklą, nu
trauks virves, kesiom tinklas 
pritvirtintas. «Bet tas smūgis 
jau sumažirts jo greitį. Ap
skaitoma, kad 6 tonų lėktuvas, 
riedėdamas 100 kL greičiu, su
davęs | tokį tinklą, jau i£ 150 
mt sustos.
• Nors žemė žmonėm jau 

per maža, bet, pasirodo, dar 
yra 11 mil kvadratedų kflo- 
metrų, arba žemės paviršiaus 
4% dar neištirti. Tokios neiš
tirtos žemės daugiausia yra 
Arktikoje, toliau vidurio Ari
joje, Arabijoje ir pietų Ameri
koje.

UETUVlMtA GELIŲ KRAUTUVE “REGINA 
GELfiS kambarines ir skintos 

vedybtetai bukietai, karsažai, laidotuvėms vainikai ir 
gėlių sėklos. Lietuviški saldainiai “RŪTA” detaliai 

ir urmu.

Newark, N. J. Tai šventei 
ruošiasi ne tik Jokūbas Stukas 
su savo Lietuvos Atsiminimų 
radijo valandėlės štabu, bet 
ir sporto klubo New Jersey at- | 
stovai, ant kurių pečių visi 
parengimo vargai užkrauti.

Nenuilstamo sporto veikėjo 
Jokūbaičio (senioro) nuomone, 
šio vakaro pasisekimas (arba 
nepasisekimas) duos puikų 
vaizdą, kaip lietuviškai visuo
menei yra svarbus augąs lie
tuviškas atžalynas. NA tuš
čiom frazėm, bet realiu darbu 
tegalima išsaugoti augančią

Jhr Mti - Miritt* produktai šiose krautuvėse;
185-24 Hbrace Hardi, ig Blv. 
Fresfa Meadows, Flusteng 
219-17 Jamaica Avenue

Queens VUlage, N. Y.
176 Rbdcaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Brome, N Y-

Šveicarai buvo patvaresni
Praėjusio sekmadienio rung

tynėse mūsų vienuolikė: Vi
tais; Vaitkevičius - Jančevs- 
kis; Wells -' Arens - Jėgeris;. 
Sabaliauskas - Kalašinskas— 
Freimanis - Grasis - Gražys 
tik trumpą akimirką buvo pra
našesni už šveicarus ir turėjo 
priimti teisingą * pralaimėji
mą'2-1 (0-0). Žinoma/su ma
ža dalelyte laimės paąękipė ga
lėjo pasikeisti ir lietuvių nau
dai, tačiau jei puolimas yra 
mažai produktingas —- menkai 
ir laimė gali padėti. Dar-pir
mą kėlinį lietuviai išlaikė tech
niškai puikiai žardžiusius švei
carus ir dažnokai pralauždavo 
jų saugų ir gynėjų gretas. De
ja, šūvių (kaip dažniausia su 
mūsų , puolikais) nebuvo. Prie
šingai su šveicarų puolikais: 
jie nevengdavo bombarduoti 
mūsų vartų ir tik dėka varti
ninko Viltos nuostabios orien
tacijos įvarčio jiems nepavyko 
pasiekti.

Antrame kėliny mūsų greto
se jautėsi nuovargis (aiški pa
siruošimo - treniruočių- stoka). 
Priešininkas per trumpą kliką 
pasiekia du įvarčius, kurių vie
nas pasiektas pasigelbstint 
ranka. Čia kiek atkiuto gelto
nai žalieji ir rungtynėms bai
giantis Freimanis pasekmę su
švelniną iki 2-1.
. Lietuvių vienuolikėje šiose 
rungtynėse stipriau sukovojo 
(neminint Va tols) Vaitkevi
čius, Wells, Jėgeris ir Kalašin
skas. Kiti žaidikai nepasiekė 
savo vidutinio lygio.

Antroji vienuolikė taškus a- 
tidavė be kovos, nes tesusirin
ko penki “prisiekę” ■ futboli
ninkai.

Jaunių taurės rungtynėse 
fietuviai buvo įveikti Nesv 
York S. C. jaunių 3-1. Garbės 
įvartį pasiekė Remėza.

68-38 Forest Avenue’
Ridgevood, N. Y.

60-04 Woodside Avenue
Woodskfe, N Y. .

19 West Post Road
White Piains, N. Y.

. MAIN STORE
6MMB MfBTLE AWL GLKNDALE 27, N. Y

Tūrime gerų namų pardavimiū—Woodhaven, , Richmond 
Hfll ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuonlojame <cambaritb 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurancei 
— greitai ir gerai

J. P..MACHUIJS
REAL ĖST ATE & INSURANCE

8656 8tth MroeL W«odhaven ?l. N. y’

Tei. VIrginia 7-1896

K. Kasto “NEPRIKLAUSOifOg UEHJVCS 
PINIGAI” kaygaje M15-1M1 m. Lietuvoj kilsavusių pk 
nigų istoriją, numizmatiką ir natūralaus dydžio banknotų 
bei monetų fotografijas.
« weso jaonraaro Knyga ar pungų aauonas viešoje vietoje* 
Angių kalba santrauka knygoją daro ją įskaitomą ir ne
mokantiems Betuviškal Ir visa tai — Kk to) 5 doL

Piano—Vkdin—Ensemble

For Yteat* AffHiated With
LeacgnS Ctebolic Mušte

Vasario 16 proga, 
p a skleis k 

T.NAEBUTO 
KNYGELĘ 

' apie Lietuvos kankinius

Starto mokestis A kL $7150 ir 
B kL $5.00. |

Mass. p-bėse lietuviai ge
riausiai pasirodė 1950 m., kai 
trys iš pirmų paikių vietų ati
teko mūsų vyrams: Tautvaišai 
2-ra vieta, Keturakiūi 4-ta ir 
Merkiui 5-ta. 1951 m. p-bėse 
Kazys Škėma ir K. Merkis da
linosi 3-6 vietas su buv. State 
meisteriais: H. Daly ir Keller.

Pan-American Chess Cong- 
ress (1954 Internationa] open 
toumament) įvyks liepos lff- 
24, Hollywood, Califomia. Var
žybos bus 14-15 ratų, šveicarų 
sistema, 6 grupėse: Masters, 
Experts, A, B, C ir D klasių 
(žaidėjams. Masterių klasėje 
dovanoms paskirta $3700, iš 
kurių pirmos vietos laimėtojui, 
mažiausia, $1000.—.

Pradmės. mokestis $15, išsi
rašyti iki liepos 9 adresu: Hol- 

108

Hartford, Conn
Atiteka iš 6 pusi

kartą Lietuvai. AnL B

_____ _ ____ _—5
DISPLAY SCtfOOLS

į ' PastariMme susitikime įvy-

Tris, turėdamas belstą viršaus,, 
nelemtai “žioptelėjo” ir rieton 
labnėjrto prieš Cambridge, 

praiairoėjima^ Ifewto- 
«> komanda turi 2 nebaigtus 
susitikimus, bet 1953-54 pir- 
inenybhi lentelė, greifiausi% 
nebepasikeis, rikiuodanm ko
mandas tokioj eilėj: 1. Har
vardu 2. Boyiston, 3. Lithua- 
rwm, 4.- Cambridge ir 5. New- 
ton. šeštoji komanda “Hun- 
ters” išpkmenytaių išskrito.

LšK taškus pekiijo, įveikęs 
dukart Nevvtoną 3^-114 ir 
4*4->4,, ir Cambridge (1952 
Bostono meisteris) „3|4-1%.

7 Našiausi komandos taškų 
rinkėjai buvo: Ateds Klinush- 
koff (iš Northeastem univ.) 
su 4%, K. Merkis ir A. Ketu
rakis po 4.

“Baltijos kraštai (Latvia, 
Litirtania)davė labai, stiprių 
žaidėjų šhtm kraštui, Kanadai 
ir AuštraHjai”, rašo Bostono 
“Science Monitor” vas. 6 d. 
“Chess’/.skyriuje apie naujuo
sius ątrivius (DP’s).

Mnunacbnnftt'i State p-bės 
(A»BkL) prasideda vasario

|19 d;,' 730 v.v. Cambridge “Y” lywood Chess Group, 
namuose, skrtna MSCAss’n. North Formosa Avė., Los An

geles ■ 36, Califbrma.
Kviečiami dalyvauti Ameri

kos ir kitų kraštų šachmotinin-

PARDUODAM N’AMUS

Pavey veda Manhattan CC
ALRK Susivienijimas nuta- p-bes New Yorke su 5^> (iš 

rė pakviesti iš Bostono Jer. 6), Denker 5, Bi^uier 4%. 
Kaonsko mišrių balsų chorą, viso 12 dalyvių.
kuris, neturi konkurentų šia------ :---------- :-------------------------------~
pus Chicagos ir Clevelando. 0
Koncertas numatytas Atvelykio Ar žinai, 
sekmadienį; prašoma visų vie
tos organizacijų tą dieną ne
daryti jokių parengimų.

— Vasario mėn. yra laukia
ma Hartforde Kersteno komi
sija. Kas galės ką nmrs paliu
dyti apie botoev&ų atliktus 
baisius darbus Lietuvoje, tuoj 

[tegu susiriša su adv. Fr. Mon- 
Įčiūnu, pik. Sereika ar adv. J. 
►1/ Giedrarciu.

Trf W RjOTTVM

M. ib4 t MTO COLUSION ORIS
LDETOVJŲ SPECIAUSIV
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zimiero parapijos bažnyčioje 
bus šv. fifita iž kankinamų 
Lietuvą ir atitinkamas pamok*

14 vaikų. B jų gyvena devyni 
■r-* 5 sūnūs ir keturios duktė* 
rys. Visi yra vedę, išskyrus

CAMBRIDGE, MASS

bus vasario 20 d, šeštadienį, 
10-tos mokyklos, Mercer St, 
didžiojoje salėje. Programoje 
dalyvauti atvyksta iš New 
Yorko geografas, eilės knygų 
autorius A. Benderius, Lietu
vos Operos sofiste Vincė Jo- 
nuškaitė - Leskaitienė ir dra-

p tas Sande, atvyko į Bostoną, 
>. o 1912 m. atsiėmė žmonų su 
J dviem vaikais. Siame krašte 
P begyvenant, gimė dfer dešimt 
P vaikų, taigi, įskaitant^ kr Lie-

. Apreiškimo parapijoje: Al
gis Juozas Vanagas, Rolandas 
Antanas Rašimas, Rasa Marija 
Kregždytė. ,

Sanctienė yra žinoma kaip ak
tyvi katalikų veikėja. Jos vy
ras Augustas taip pat nuo jau
nų dienų ilgus metus darbavo
si parapijoj, LDS kuopąjjr ki
tose lietuvių '<M&raįįit$bse. 
Rėmė ir remia lietuvių, spaudą

Kfflt Dr. S. Vafažaitis
rytam su Vasario 16 minė

jimu New Yorke, kalbės šešta
dieni, vasario 13 i per J. Što
ko "radijų, 4:45 v. p.p-

Nauja moderniška koplyčia ten 
meninu dykai. Aptarnauja Caro- 
bridįje ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir j kitos miestus.
Reikale tartdte: TeL TK «4KM

Adefe O. Poderiūtė,
Kazio ir Onos Poderių duk

tė, sauso 30 baigė Bishop Mc- 
Dcncdds aukštesniųjų mokyk
lų. Mokslų tęs toliau šv. Jono 
Kolegijoje. Adelei linkime gero 
pasisekimo.

Šį šeštadienį, vasario 13 d., 
lietuviškoje Angelų Karalienės 
parapijoje, Brooklyne, a.a. 
kun. Antano Šidlausko metinių 
dieną, susirinks draugai, bičiu
liai, pažįstamieji į šv., Mišių 
aukų ir pasidalins bendra liū
desio ir gedulo duona, kurių su 
kitais taip broliškai ir nuošir
džiai dalindavosi velionis, skal
sindamas jų lietuviškuoju 'at
jautimu, meile, supratimu ir 
draugiškumu.

WAITKUS ! 
FUNTRAL HOME 

197 WėMer Avęąpe 
Cambridge, Maro. 

FRAW WA1TKU8 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

ritas. Be to, programoje daly
vaus vietos parapijos choras, 
vadovaujamas muz. V. Yusto, 
EI. Augufienės parengta tau
tinių šokių grupė ir Sa jau 
tuij nepamainomų deklamato
rių vardų T. Masaonytė ir Stp- kad ryžtingai tarine dH ken- 
Actgulis, jr. Minėjimo pradžia čianBos lietom Saisvinimo.

. įėjimas bus HflnriemiH Ifi- 
nejime bus ffiBiunos amcos

ALRK Federacijos N. Ang- 
susisekiino linijų, lijos Bostono apylinke vasario 

22 d. Cambridge, Mass., šaukia 
katalikų aefairij. Seimelio glo
bėju yra Nekalto Prasidėjimo mokinių ir taut šokėjų gnpė. 
parapijos kleb. kun. Pranas“ ~~Z " ‘ "

(Atkelta iš 5 psl.) 
mokslinį pasiruošimų, titulus, 
eitąsias pareigas. v

■ Saldūs ir dažnai klastingi, 
sukti komplimentai, pagyrimai 
jį erzino. Gal todėl velionis 
širdies testamente k* nubraukė 
visas gėles, vainikus, prakal
bas, nekrologus ir kronikos ži
nutes..

žmones mmsu fmniiu uatvyuę 
ir nušvietė alkobotio daromų 
žalų. z Karšt ėta.

BABASEVICIUS fir BONUS 
F U NE BALH OME 

254 W. Broadtoay 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 9-2500

išnuomojamas . atskiras - Kataa? Marijos 

kambarys su apšildymu prie 
dviejų 
Kreiptis vakarais j: 307 S. 3rd 
St, Brooklyn, N. Y. Apt 19.

įvyks sekmadieni,
1954 m. vasario mėn. 14 dieną,

4 po pietų,
WDBSnS HAIX> 11S-25 Em* llth St, Nrar Yorke A

PROGRAMOJE: žinomas Amerikos senatorius B
Washington, D. G Visų keturių Tarybų sudaranfių 
sravių vardu kalbės prof. Kazys Paktas., >

Meninėje programoje: Lietuvos Operos sofiste Vincė Jo- 
mrikaitė-Leskaitienė ir žinomas sofistas Aleksandrai 
Vasiliauskas. Dainuos ir žinomas vietos Qperetės<*d- 
ras, vadovaujamas žinomo muziko ir solisto g., 
Stankūno. Po minėjimu programos šokiai, kuriems

Seimelis prasidės lietuvnj 
parapijos bažnyčioj 10 vai. iš
kilmingomis šv. Miškams, ku- Lietuvos Nepriklausomybės Parapijos metinė vakarienė 
rias atnašaus ir pamokslų pa- 36’ sukaktis bus minima Ro- bos vasario 28 Liet Kak Su
sakys J. Ė vysk. V. Brizgys. berts mokyklos .salėje vasario bo auditorijoj. Bilietai jau pla-

šiė metai yra Marijos netiri. -14, ruošiama AL Tarybas tiky- 
Marijos garbei pašvęstas baž- riaus ir vasario 21 ALRK Fe- 
nyčšas lankant, gafima įgyti 
visuotais atlaidus. Net iš to
liau atvykę seimefio dalyviai 
visi galės lengvai atlikti išpa
žinti, priimti šv. Komunijų ir 
Marijos Nekalto Prasidėjimo

Sausio 31 d. mirė Juozas 
Juknus. Nuliūdime paliko žn»>- 
nų Oną, tris dukteris, penkis 
sūnus ir 12 anūkų. Buvo vie
nas iš seniausių Newarko gy
ventojų, ilgametis “Darbinin
ko” skaitytojas. .Buvo kilęs iŠ 
Vainuto parapijos, Tauragės 
apskr. '

Minėjimų rengia fie*tūviškųjų 
organžzącijų tanketes, kurio 
prezkfiumų sudaro: pirm. A. 
Gustus, vicep. St Adomaitis, 
sekr. V. čfiBns Ir 0d. J. 
Sprainattis. IflkfamMi daly
vaujant kongremano, majoro, 
county derk ir kitų svečių.

Visuomenė nirijinae ir pa
maldose turim atktingti bei 
vieningai dalyvauti ir parodyti,

Patersoa, N. J. — Lietuvos — 7 vai. vak. Vasario 21 cU 
Jis pats visiems rodė Nepriklausomybės atkūrimo 36 ' sekmacfienį, 10JO vaL šv. Ka- 

paprastų, atvirų, nemeluotų' metų sukakties minėjimas 
širdį — tokios pat širdies ir 
draugiško srųnratuno $sai lau- 
kė ir iš kitų.

baigęs mcrfcytojų kolegijų ir 
mokytojavęs Quincy, pašauk
tas kariuomenėn. Edvardas 
gyvai reiškėsi jaunųjų darbuo
se ir Jankydamas mokyklų, 
yra dirbęs “Darbininke”.

Viktoras Brandtaeris,
buvęs H. Kačinsko dramos 

stuctijos narys, atitarnavęs 
trejus metus karinėje tarnybo
je, vėl įstojo į militarinės po
licijos skyrių. /

O. Ivaškienės
taut. šokėjų grupė buvo, pa

kviesta į šv. Vardo Dr-jos apy
gardos suruoštų tarptautinį pa

vasario fietafiktos
- minėjimas reng&nas atei
nanti' sekmadienį, vasario 1£ 
Šv. Petro lietuvių bažnyčioje 
10 vai bus iškilimhgos pamal
dos; mišias atnašaus J. E. 
vysšc V. Brizgys, pamokslų sa
kys ktm. V.-Paidauskas iš 
Lawrence, Mašg. ? IškHmingaš 
posėdis bus So. Boston jffigh 
Schooi auditorijoje 2 vat po 
pietų. Kalbės J. E. vysk. V.

_. A_____________ .. Brizgys, amerikiečių, latvių ir sirodymą šv. Rožės parapijoje
šie Apreištamo parapijos pa- atstova£ Męninę progra-

rapi^efiai: Ona Kburienė, 62 išpildys ^Retro į 
metų, Elzbieta Brusokienė 77 ras,
m., Zigmas Tumas 61 m. ko; Bostono vyrų choras, vad.

rėjos karo suKetejas ųr atsako- . Kvyko ftaidon
“Darbininko” skaityto- 

dystes. Net kardinto drabužių «... yspahra turinti lyšijsu-kmuju. P- Gagiene, ir p. Antaną-
Komunistu spauda taip pat vičiene. -'žada toje gulėtoje 

kelia reikalavimų, kad būtų šalyje praleisti visų žiemų, 
reformuotos kmtigų seminari
jos, nes reikią iš pat praduos 
kfierikuose įskiepyti liaudies 
jausmus ir uždavinius.

Dr. J. J.

Chelsea, Mass. Ten išpildė liet, 
šokių programų, kuri publikos 
buvo šiltai sutikta.
Parapijos “Miastrel Show” 
' šiais metais sutraukė rekor

dinį stebėtojų skaičių. So. Bos
ton “Tribūne” pastebėjo/ kad 
per tris vakaras aplankė virš 
2500 žmonių. Programoje da
lyvavo per 100 asmenų, 'kurių 
skaičiun įėjo par. mokyklos

deracįjos 16 skyriaus. Ifinėji- 
mai prasidės vaL popiet.

Vysk. V. Brizgys, atvykęs 
iš Chicagos, vasario 21 JO vai. 
atnašaus pontifikalines Mišias 
už Lietuvą.

Skaudos pistiMno reikalui 
paskirtas visas vasario mėnuo. 
Prašomi t»žny<Soje pasiimti 
laikraščių ir knygų ir sau tin
kamus užsfaal^ti bei nusipirk
ti vienų kftą knygą.

SMtaMjos D-ja paaukojo 
50 uaznycws .aeKusraaio 

Katalikišta& draugijų na- išlaidoms padengti. Taip pat 
riaiirŪtiladBnGriflnotadfiiai aukoja kitos oigantacijos ir 
kvieŠsni seimely dalyvauti ir pavieniai asmenys.

tam Atstafaktae, lod jokia j*J****^*^ ■ \ ... .

tinami, M galimą gauti Dau
kanto ir kitose lietuvių krautu
vėse. .

Ilefc Kai. Klubo naujoji val
dyba ėmėsi darbo, kad šiais 
metais būtų įgyvendinti praei
tų metų nespėti darbai geta- 
diepių vakariniuoee parengi
muose komisija uoliai čfirin. ir 
nori dar pagerinti £ų lietuviš
kų įstaigų.

CsadridgB darbai pradeda 
mažėti ir atriranda vienas ki
tas bedarbis ir lietuvių tarpe.

Ilgus metus gyvenp So. Bos
tone, o paskui persikSė į 33 
Pearl St, Dmrdhetar, |fass. ir 
ten tebegyvena. Xi$.pųrpdę 
daug geros nmffgdbms
ateiviams. Vienai lietuvių šei
mai, visai iš anksčiau ngyžį^- 
tamai ir negiminei išrašėdarbo 
ir buto garantijas <ir jų savo 
namuose pradžioje nuoširdžiai 
priglaudė. ' • • i'

Abu sukaktuvininkai tebėra 
geroj sveikatoj.

Augustas Sanda ilgus metus 
dirbo Bostono susisiekimo 
kompanijoj MTA ir dabar jau 
kuris laikas gauna pensijų.

Mieliems sukaktuvininkams 
linkime ilgiausių ir geriausių 
metų!

Adv. J. Grigatius
Šv. Petro lietuvių parapijai 

palaikyti paaukojo 50 dolerių.

Ver. Ivanauskaitė, 
ligoninės slaugė, susižieda

vo su P. Bizinskausku, moky
tojaujančiu Holbrook aukštes
nėj mokykloj. Abu jaunieji 
yra veiklūs lietuviai.

Stasys Baltota
persikėlė iš Cambridge' su 

visa šeima į savo namus, esan
čius Fuller St, Dmriiester.

muz. J. Gaidelio; O. Ivaškienės 
lietuvių tautinių šokių grupė; 
šv. Petro par. mokyklos vyres
nių skyrių mokinių duras. Vi
si gausiai dalyvaukime.

'. Vasario mėn. 16 d.
~ šv. Petro parapijos bažny
čioje bus atnašaujamos šv. Mi
šios 9 vai. ryto liž visus žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės.* Pa
maldose dalyvaus visi parapi
nės mokyklos, mokiniai.
dieną mokykloje primoku 
bus. '■

dainos aktore, ir Maspetho sukakties JiMejų vajų. meretaams iriblans.

Bdtts buvo įkurtas 1944

turįs savo teteritfjos, ntUjar 
ir fonograhi taisymo dirbtuvę 
340 Ridgetobod AveC Brook
lyn, N. Y^ dirbtuvę pavaffinęs 
‘^Bangos” vardu, turi platų pa
sisekimų, ypač savo kaimynų 
tarpe. Norėdamas ganau ap
tarnauti savo kfiįėntus, $s pra- 

mitetą apsiimti. ir surengti šį plėtė darbo valandas. Visom 
Balto dešimtmetį. Komitetas darbo tenoro nuo 9 ryto iki 8 
sutiko ir, ištyręs sųlygas, tokį v.v., pirmadieniais nuo 9 iki 
minėjimų surengs su plačia 
programa.

Parapijos daoras, 
vietoj asmeninių dovanų, 

paskyrė Balftti 30 dol aukų.

Vasario mėn. 7 d. šv. Petro 
parapijos bažnyčioje pakrikš
tytas Joseph Pontremofi ir E- 
lenos Vare&aitės - Pontremo- 
!i sūrus Jokūbo ir Juozapo 
vardais. Tėvai gyvena 673 E. 
Second St, So. Bostone.

; besėto nėra. Visi lietuviai kvie- lietuvių organizacijoms sisk 
amai minėpme dalyvauti. — vienijts į bendrų šalpos fon-;

- - -- ... dą. Nuo to laiko sėkmingai rė-
, mž visus tremthduė fr afflko 

vasario 14 d. 9.30 renkasiApreiškimo per. mokytoje, Šalpos sntyje didelius darbus, 

kur įvyks sueiga ir Lietuvos Lietuvių organizacijų atsto- 
Nepriklausocnybės mmėjimas. vai prašo dabartinį vajaus ko-

Sueigos metu skautai,-ės kan
didatai duos įžodį, bus paskai
ta, lietuvių jaunimo paveikslai, 

, deklamacijos. Skautai pagal 
išgales dalyvauja uraformuoti.

Kard. Fr. Speihmmo
- nekenčia lenkų komunistai 
ir per savo spaudų jį visaip 
dergia. Ypač net&o^ kad kar
dinolas lankėsi Korėjoje ir už 
tai viename straipsnyje, pava- 
cfintame “Pono kardįpoio kry
žius”, jis kaltinanūis kzdp Ko-




