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ALIARMAS DEL INDOKINIJOS

W. B. Smith, valstybės sek
retoriaus pavaduotojas, 
vos nepriklausomybės 
Les proga pareiškė:

“Mes, amerikiečiai,
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo metines iškilminga# 
prisimename. Mus jungia su 
lietuvių tauta bendra, meilė 
laisvei ir tautinei nepriklauso
mybei. Mes nuoširdžiai užjau
čiame ją dabartiniame jos 
skausme.

“Jungtinės Valstybės tebe- 
pripažįsta Lietuvos nepriklau
somybę, nes mes žinome, kad 
dabartinė padėtis Baltijos val
stybėse buvo sukurta tiesiogi
nės Sovietų agresijos ir nieka
da nebuvo patvirtinta lietuvių 
tautos laisvu valios pareiški
mu. Atsisakydamos pripažinti 
prievarta įvykdytą 
valstybių prijungimą,
nes Valstybės liekasi ištikimos 
pirncipam, kurių mūsų" tauta 
laikosi nuo mūsų pačių Nepri
klausomybės paskelbimo. Jei-

gu Sovietų Sąjunga laikytųsi 
principų, kuriuos ji skelbia, 
nebūtų jokios abejonės, kad 
Baltijos tautos atgautų laisvę.

‘Mes Jungtinėse Valstybėse 
žinom, kad kiekvienas lietuvis 
švenčia 36-ąsias Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
metines • savo slapčiausiose 
mintyse ir maldauja dienos, 
kada jis galėtų vėl parodyti 
meilę kraštui kaip laisvas ne
priklausomos Lietuvos pilietis. 
Visa istorijos patirtis, o ypa
čiai mūsų pačių, sako mums, 
kad šitas laisvės, pasiilgimas

negali būti amžinai paneigtas. 
Mes žinome, kad tautinės ne
priklausomybės reikalas ir vi
sų tautų teisė pasirinkti sau 
vyriausybę, remiama viso lais
vojo pasaulio, pasirodys galin
gesnė nekaip tironiškos dikta
tūros.”
Vokietijoj gerai pažinti lietuvių 

W. B. Smith turėjo progą 
lietu- 
ir jų 

per 
kon-

Baltijos 
Jungti-

Washingtonas. Senato už
sienių reikalų komisija sušau
kė slaptą posėdį su kariuome-. 
nes ir valstybės departamento 
specialistais Amerikos politi
kos dėl Indokinijos apsvarsty
ti. Esą tarp senatorių aliar
mas, kad Amerika neįsipainio
tų į karą Indokinijoje.

“Times” vedamajame sako, 
kad jau po laiko svarstyti kiš
tis ar nesikist. Amerika jau da
lyvaujanti tame kare. Belieka 
tik svarstyti būdus, kaip tas 
dalyvavimas padaryti vaisin
gas.

Prašo pagalbos, o 
kai siūlo—neima
Korėjos vyriausybė paskel

bė, kad, Laos vyriausybės pra
šoma, ji esanti pasiryžusi siųs
ti diviziją (12,000) į pagalbą 
Prancūzijai ir jos sąjunginin
kam. Tai būtų simbolinė pagal
ba tautai, kuri kovoja su ko
munizmu.

JAV kariuomenės vadas To
limiesiem Rytam gen. Hull 
tam žygiui esą pritaręs. Ame
rikos diplomatai tuo tarpu nuo 
bet kokių pastabų susilaiko. 
Prancūzija pareiškė negalinti 
tokios pagalbos priimti. Teisi
nas, kad tada kom. Kinija tu
rės laisvas rankas veikti Indo
kinijoje (lyg dabar jų neturė
tų! Red.). Amerikos senatoriai 
esą tam priešingi taip pat.

Korėja nori Fleeto
Korėjos vyriausybė norėtų 

turėti savo karininkų viršinin
ku gen. van Fleet. Oficialiame 
pareiškime sako, kad gen. van 
Fleet padaręs stebuklus, orga
nizuodamas pietų Korėjos ka
riuomenę. Korėjos vyriausybė 
pavestų jam savo karininkus, 
jei jis imtųsi apmokyti ir or
ganizuoti Indokinijos kariuo
menę. Tos divizijos Amerikai 
atsieitų 25 kartus pigiau nei a- 
merikiečių karių.

Pijaus XII kalba
Vatikanas. — Vasario 14 

Vatikano radijas perdavė Pi
jaus XH kalbą į viscT pasaulio 
sergančiuosius. Pavadino juos 
popiežius Bažnyčios brangeny
bėmis ir dvasinės jėgos šalti
niu. Juos pavedė Nesutepto
sios Marijos globai.

Popiežiaus balsas buvo silp
nas ir tylus. Tegalėjo kalbėti 
tik keturias minutes; jo kalbą 
pabaigė jau kitas. Nors tebė
ra silpnas, bet ligonis pamažu 
taisosi ir stiprėja. ' PRANCŪZIJOS prezidento Rene 

Coty pirmoji oficiali nuotrauka, 
kurių 125.1MM) egzempliorių išsiun
tinėta j viso pasaulio kraštus.• Londone eina slapti pasi

tarimai tarp Amerikos, Angli
jos ir Jugoslavijos dėl Tries
to. ; '' ' CHURCHILLIS NEBEPA-

GEIDAUJAMAS

BERLYNO TURGUS BAIGIASI KETVIRTADIENĮ
NIEKO NEPIRKO, NIEKO NEPARDAVĖ, 

BET PASIKALBĖJO Į VALIAS

Berlynas.— Pereita savaitė 
Berlyno konferencijoje nieko 
naujo nedavė Vokietijos sujun
gimo klausimu. *

DĖL TAIKOS SU AUSTRIJA
Molotovas pareiškė:: 1. tai

kos sutartį su Austrija Mask
va sutiks pasirašyti tik po to, 
kai bus sujungta Vokietija; 2. 
po to, kai Triesto uostas, kurį 
dabar valdo Anglija su Ame
rika, bus demilitarizuotas ir 
dėl jo bus sutarta tarp Jugo
slavijos ir Italijos; 3. taikos 
sutartį pasirašius Rusija lai
kys Austrijoje savo kariuo
menę, kol Vakarai neatsisa
kys nuo Europos saugumo 
bendruomenės.

Vakarai Molotovo sąlygas at
metė. Austrijoje* didelis nusivy
limas. '-\ty *

DĖL KOM. KINIJOS
slaptame penktadienio posė

dy Molotovas reikalavo penkių 
konferencijos nenustačius iš 
anksto programos tai konfe
rencijai. Nors konferencija bu
vo slapta, bet iš Paryžiaus pra
neša, kad Prancūzijos užsienių 
reikalų ministeriui Bidault pa
sisekė perkalbėti valst. sekr. 
Dalies, kad pakeistų nusistaty
mą dėl Kinijos. Ir tada Bidault

visų trijų ministerių vardu pa
siūlė konferenciją vieną dėl 
Korėjos, kitą dėl Indokinijos, 
kuriose dalyvautų be keturių 
didžiųjų dar ir tos valstybės, 
kurios yra Korėjos- ar Indo
kinijos klausimais suinteresuo- 

’ tos, Migi ir kom. Kinija. Tokiu 
būdu kom1. Kinija būtų įsileis
ta j konferenciją, ko taip sie
kia Molotovas.

Tokią konferenciją Vakarai 
siūlė sušaukti Ženevoje balan
džio 15. Molotovas išsiderėjo 
tartis dėl to dar šią savaitę

slaptame pasitarime, kad pasi
sektų dar daugiau Kinijai lai
mėti ir ją pakviesti penktuoju 
konferencijos nariu be mažųjų 
kitų valstybių.

Vasario 14 posėdyje' Dulles, 
užuot ginčijęsis su Molotovu 
dėl Austrijos, tiesiai pareiš
kė: arba tegul Maskva iki ket
virtadienio pritaria taikos su
tarčiai su Austrija, arba kon
ferenciją reikia pertraukti. 
Molotovas pasirinko antrąją 
išeitį.

Šią savaitę dar dvi dienos 
posėdžiaus rytiniame Berlyne, 
kitas dvi vakariniame; Kalbė
sis dėl Azijos klausimų.

Kaip švedas Berlyne darė taiką
Tik dabar paaiškėjo, kad 

sausio 26, tik prasidėjus ketu
rių ministerių konferencijai, į 
Sovietų atstovybę Berlyne at
ėjo A. H. Kilberg, švedas, vy
ris milžinas, 7 pėdų aukščio, 
duonos ir šokolado prekybinin
kas ,ir pareiškė, kad jis esąs 
Molotovo giminė ir norįs su

Hanunond miestas, Ind., lai
mėjo švaros premiją. Jame gy
vena 87,000; miestas labai pra
moningas, bet jis pasirodė 
švariausias

juo pasikalbėti taikos reika
lais. Jo neleido. Tada švedas 
pakėlė triukšmą ir tris iš
kviestus liaudies milicininkus 
paguldė ant žemės. Kai buvo 
iškviesta c«ir 12 milicininkų, 
tai švedas suspėjo kitus tris 
partiesti, iki jį nuveikė ir nu
gabeno į kalėjimą. §vedų kon
sulatui nepasisekė patirti ką 
nors apie suimtojo likimą. Jo 
motina vokietė ir gyvena Vo
kietijoje. Sako, jis esąs pami
šęs (negi dėl to giminė su Mo
lotovu?)

Vokietijoj genai pažinti 
vių tremtinių siekimus 
meninius • pasireiškimus 

“Čiurlionio” ansamblio
certus. Po to, būdamas Ameri
kos pasiuntiniu Maskvoje, jis 
taip pat labai gerai pažino So
vietų siekimus, kaip tai maty
ti iš jo knygos.

JOHN ALLISON, JAV ambasadorius Japonijoje atvyko j Tolimų
jų Rytų konferencija NVashingtone. Ambasadorių sveikina gen. M. 
Ridgway, kairėje stovi gen. J. E. liuli.

ABIPUS KAUNO POŽEMINES LĖKTUVŲ BAZES

•

Turimomis žiniomis jau esą 
įrengti požeminiai aerodromai 
šiose svarbesnėse vietose: 
Puškine, 24 km j pietus nuo 
Leningrado, po apylinkės kal
vomis, kur sutelpa 50 bombo
nešių ir 70 naikintuvų; Tosno, 
64 km į pietryčius nuo Lenin
grado, su angarais ir katapul
tom mažiem naikintuvam iš
sviesti; Pskove, prie Latvijos, 
du angarai, sujungti požeminiu 

Tas pradėjo •rimt ai rūpintis -pa-—traukiniu; Riga-Spilve rajone 
didinti tolimo skridimo lėktu
vų skaičių ir Molotovo mieste, 
seniau Perm, įrengė., didžiau
sią ir modemišką sprausminių 
motorų fabriką. Paskutiniu lai
ku iš ten per 'mėnesį išeina 
50 TUG-75. Dirbtuvės yra 22 
km nuotolyje nuo Molotovo į 
šiaurės rytus. Dirba 24000 
darbininkų dien£ ir naktį, dau
gumoje vergai, kurie pasmerkti 
greit mirti nuo sunkaus darbo 
ir su savimi nusinešti visas ži
nomas paslaptis.

Geografinė vietos padėtis

Jos yra nesugriaujami argumentai 
' Molotovo reikalavimam

Neperseniai rusai pagamino 
ir išdėstė po savo svarbesnes 
bazes tolimo skridimo bombo-

■ nėšius. Nors slepia, bet laisvą 
pasaulį pasiekia žinios ir davi
niai apie kariškas paslaptis. 
Naujieji lėktuvai varomi šešių 
po 10.000 a. į. sprausminių 
rhotorų, konstruktuotr A. -N-. - 
Tupolevo ir M. I. Gurevičiaus, 
greitis tarp 900-1000 km. per 
valandą, gerai ginkluotas ir 
aprūpintas radaro prietaisais 
ir pavadintas TUG-75. Buvo 
pradėtas gaminti apie'1951, bet 
masiška gamyba įsibėgėjo tik 
1953 pabaigoje. Jų paskirtis— 
nešti atomines bombas.

motorį B. 29-Superfortress, jį 
patobulino ligi B. 50 ir pava
dino TU-70.

Šiandieninę tolimo bombar
davimo jėgą sudaro nepergau- 
siausias lėktuvų skaičius, jų 
turėtų būti apie 1100 TU-70 
ir apie 400 TUG-75. Malenko-

Ligi to laiko rusai tolimo 
skridimo bombonešių kaip ir 
neturėjo.. Praeito karo pabai
goje pasirodė TB-7, galįs išsi
laikyti ore 12 valandų ir pa
kelti 2 tonus bombų, o 1945

— trys angarai lengviesiem 
bombonešiam; Ventspilyje — 
vienas nedidelis; Krustpilyje 
angarai negiliai po žeme ir 
pridengti velėna;
Lietuvoje prie Kauno . vienas 
sutalpina 35 bombonešius ir 
kiek į šiaurę nuo miesto ren
giama kita požeminė bazė su 8 

angarais.
Be to, 20 -km nuo Maskvos, 

Ščerbakove, yra didelis sprauš- 
minių lėktuvų fabrikas įtaisy
tas giliai po žeme su dideliu 
aerodromu sunkiesiems bom-

Londonas. “News Chro- 
nicle” padarė anketą 50 apy
linkių su klausimu: ar Chur- 
chillis turi liktis valdžioje ar 
turi jau pasitraukti. Atsakiu
siųjų 54% pasisakė, kad jau 
dabar turi pasitraukti. Gal taip 
piano daugiausia darbiečiai. 
Bet įdomu, kad ir 37% ap
klaustų konservatorių pasisa
kė taip pat.

• Prancūzijos vyriausybėje 
stiprėja nusistatymas prieš 
Europos kariuomenę.

nukopijavo amerikiečių ketur- f

Kiniją bombardavo 
lapeliais

Kinijoje komunistai šventė 
ketverių metų Kinijos ir Rusi
jos tarpusavio draugiškumo 
sutarties metines. Staiga vir
šum Šanchajaus pasirodė na
cionalistų lėktuvai, atskridę iš 
Formozos ir papylė 30 mil. la
pelių viršum miesto. Visi lėk
tuvai sugrįžo į savo bazes.

kitų žaliavų

GIMINE VALTELE naudingesnė už automobili Angelu, Cal. 
vakarinėje dalyje, kur nuo smarkaui lietaus Ištiko potvyniai. Šim
tai automobiliu tiko panašioj padėty, kaip čia matyt.

bonešiams ir sprausminiams 
lėktuvams. Be minėtų dar yra 
ir daugiau tokių slėptuvių’, ku
riose įtaisytos remonto dirbtu
vės, sukrautos bombos ir degs
iąs. Visa atrodo stipriai įtai
syta, gelžbetono storu sluogs- 
niu sustiprinta- ,o kas svarbiau
sia — jų įsitikinimu, niekam 
nežinoma.

Tačiau, kas tais dalykais in
teresuojasi, sužino. Atėjus va
landai pabarškins ir ten.

Z P-pis

ruošdami oro 
ir Grenlandi-

Šitbs masinis išvežimas į- 
vykdytas, nes sovietiniai stra
tegai Baltijos jūrą norėjo pa
versti rusų jūra, kurios kran
tus 'paskelbė “draudžiamąja

MOLOTOVAS KARTOJASI:

tuo gera, kad nepertoliausiai 
yra geležies ir 
kasyklos.

Amerikiečiai, 
bazes Aliaskoje
joje, pastūmėjo rusus pagalvo
ti ,kas bus, jei vieną dieną jie 
ims mus vaišinti iš aukštybių? 
Šiam nepatogumui pašalinti ir 
ėmėsi dviejų priemonių: sta
tyti galingus tolimo spindulio 
lėktuvus ir kišti po žeme karo 
fabrikus ir lėktuvams anga
rus.

Baltijos rinkimus siūlo Vokietijai
f

“N. Y. Staatszeitung” rašo 
vedamajame apie panašumą 
tarp to, ką Molotovas padZ-ė 
su Baltijos kraštais ir ką da
bar nori daryti su Vokietija.

“Molotovas stebisi, kad jo 
žodžiais nenorima tikėti. Tas 
nepasitikėjimas remiasi ne į- 
gimtu storžieviškumu, bet pik
ta patirtimi. Tos patirties pa
vyzdys yra likimas Baltijos 
respublikų, kurių gyventojai 
po prijungimo prie Rusijos bu
vo išvežti j Sibirą, kurie tik 
neieškojo naujos tėvynės sve
timuose kraštuose.

zona.” Visa sritis buvo 
versta tvirtove, iŠ kurias 
puolama Skandinavija, ir kuri 
virto slaiptais sandėliais V- 
sviedinių. kokiais paskutinia
me kare buvo apšaudomas 
Londonas ir Antverpenas.”

Priminęs, kaip Molotovas 
“žodžiu ir raštu žadėjosi jų 
(Baltijos valstybių) nepriklau
somybes gerbti, saugoti ir 
ginti", kaip piktinosi gandais a- 
pie Baltijos kraštų sovietinimą, 
laikraštis sako, kad Molotovas 
aiškinasi, jog Lietuvoje buvę 
padaryti rinkimai: “Molotovas 
atsiliepia, kad buvęs “liaudies 
balsavimas,” kuris milžiniška 
dauguma nutaręs prisijungti 
prie broliškos Rusijos. Tai 
‘laisvų rinkimų' rūšis, kokią 
Molotovas siūlo Vokiečiam"

pa
bus
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Praplečiamas Fordo automobilių fabrikas CantonForge, Olai

Gerbiamoji “Darbininko” 
Redakcija,

NM

vyskupų jįf* piry&tų ' tfortAi, ir 
kardinolas gautą raštą pasiun
ta New Ybrko Efeturią bažny
čios klebonui kun. J. šeštokui,

turėti'lygiom atstovų.
Tie ir kiti motyvai pakurstė, 

kad a

Ola

mažorttarinė rinkfcnų sistA- 
ma,rieneri ar dveji parlamen
to rūmai ir Lt), tačiau tie 
klausimai dar nesprendžiam!, 
nes Lietuvos konstitucija dar 
nekeldama, naujas projektas 
dar neredaguojamas.

Su pagarba,

Patenkinti vis dbMjahčius 
isrh m. moaeuų reutUMBnos, 
Fordai Ltaltelno te Merkuris 
fHVBUt puKUuraUB mMK08 
tebngjimus, kaip "BalMbint” 
pririeta lygsvarą ir k.

Larotuves atrauni renčia lai-

kaip 10 metų amžiaus....
Be abejo, yra pažymėtina, 

paskiros grupės^ nors principe 
ir sutardamos, kad busimoji 
Lietuvos santvarka turės būti 
demokratinė, gali turėti ir turi 
mažiau ar daugiau skirtingų 
pažiūrų d3 to eantvnrkųg de
talių (paskirų vaktttas Šakų 
galios lygybė ar parlamento

' Fordas, laikydamasis mo» 
deminimo ir .pažanga* progra- 
mos, jn-aptere ir W7t jneMBn 
Cantone esant} dirbtuvių (Sąs
tatą, - aprūpindamas naujau
siais ir tobuliausiais prietai
sais. Toje dirbtuvėje gamina
mos iš karšto.plieno svarbiau
sios ir saugumui reHcafingiau- 
sios automobfflą dalys. Darbo
vietė Įrengtos patogios ir ati
tinka datbhdnkų didžiausiam 
saugumui. Gaminamos 95 pa
grindinės dalys, kurių svoris

peja, savo- veiksmu apėmusi 
milžinišką kontinentą, ieškoju
si ten plačiai išbarstytų lietu
vių, būrusi juos bendram dar
bui ir auklėjusi bei Uždegusi 
tūkstantius skeptikų naujiem 
dar negirdėtiem pasiryžimam” 
(Amerikos lietuvių katalikų 
darbai, 310 p).

Baltuška mini, kad tautinin
kų fondas — pirma vacknamas 
Autonomijas, paskui ? Nepri
klausomybės Fondu, 'savo vei
kimo pradžioje surinko 10,000 
ir socialistų fondas — 15,000 
Kiti šaltiniai mini, kad Auto
nomijos Fondas per visus 1914 
-19 metus surinko 72,470 dol.

LEONARDAS SIMUTIS, SR, da
bar Alto pirmininkas ir "Drango” 
r gis Irt orias.

kad jie galvotų ir jaustų taip 
kaip jis ir jo bendramaniai. 
Kurie taip nedaro, tuos jaučia
si tur.s teisę niekinti, kalbėti 
apie jų etikų ir vadinti tą ar 
kitą “etikos normų nesaistomu 
ponu dipjpmatu.” Kiti partiniai 
fanatikai, politikieriai — tik as

A M SOPI A Y

Seimas toliau reikalavo au
tonomijos ir Latvijai, su kuria 
Lietuva turėjo jungtis federa
cijos ryšiais. " . .

. * Seimas reiškė simpatijas,gu
dam, ^ukrainiečiam, lenkam, 
linkėdamas, kad ir jie gautų 
autonomiją.

Seimas prašė Amerikos vy
riausybę, kad lietuvių reikala
vimus užtartų.

Seimas nutarė švęsti tautos 
šventę ir parinko jai kovo 4— 
šv. Kazimiero dieną...

tik nepagrindinė tam kliūtis 
buvo Tautos Tarybos sudary
mo pagrindai:

Sektas nutarė, kad j Tary
bą tiki įeiti svarbiausių susi
vienijimų ir organizacijų at
stovai. _ Organizacijos,. kurios 
turi ne mąžiau kaip 2000 na
rių, siunčia vieną atstovą, su 
5000 narių jau turi teisę siųs
ti du atstovus. Organizatoriam 
rodės, kad tai bus demokratiš
kiausia — kas daugiau turi, 
narių, daugiau turi ir atstovų. 
Kitiem rodės kitaip: norėjo

nos klapčiukas"; esą vienas 
ministerio rango karjeros, dip
lomatas”, kuris buvęs Smeto
nos skirtas, dabar “paneigęs” 
Smetonos atminimą.“ Juos pik
etais žodžiais autorius sunieki
na. Toliau kalba apie toleran
ciją, vienybę, patridtMų jaus
mų mrikaidrittimą, ' kitų pa
geriamą.

Tie visi žodžiai rodo, kad 
autorius norėjo pasirodyti nuo
širdus patriotas. Patriotizmu 
neabejojant, tenka vis dėlto 
pasakyti, kad jis daug stipriau 
pasirodė atstovas vadistinių i- 
dėjų, kurios veda tolyn ir nuo 
vienybės ir nuo demokratijos, 
štai kelios tokios vadėtinės 
Žymės, prašveržusios straips
nyje.

if atitinkamą konstitucijos pa- 
taisyinąj. Be to, tas pats nu- 
sistėtymas šios grupės buvteį- 
sakmiai pareikštas jai forma
liai susiorganizavus Lietuvių 
Tautinio Sąjūdžio vardu, pa
reiškime apie darbo gaires

Per 1914-15 tnetų laikotar
pi Tautos Fondas (katalikų) 
siftrgan&avo 40 skyrių ir pra
dėjo rinkti pinigus. Pirmieji 
pasireiškė vyčiai, iš WHkes- 
Batre, Scrantono ir Kingstono 
suorganizuodami 1915 liepos 
20 “Lietuvių tautos dieną”. Ji 
davė per 1000 dolerių. Nema- 
žiau pelno davė £1 Mahanoy 
Junction diena, Mt. Carinei ir 
kitų apylinkės chorų Suorgani
zuota. §v. Kazimiero diena bu
vo taip pat skirta aukom rink
ti Lietuvai. Pirmais savo gyva
vimo metais Tautos Fondas su
rinko 30,000. Iš tų pinigų tuo
jau išleido J. Gabrio brošiūrą 
“Kokia mums reikalinga auto
nomija” ir jos tūkstančius pas
kleidė tarp pačių lietuvių.

Pažymėtina, kad Tautos 
Fondas buvo ištikimas Chica-' 
gos nutarimam — prijungti 
lietuviškas M. Lietuvos apskri
tis. Skirstydamas Taut. Fondo 
surinktus ir Lietuvai skiria
mus pinigus, jis numatė, kad 
.trečdalis tų pinigų būtų ski
riami M. Lietuvos žmonėm.
Labiausiai Tautos Fondas su

judėjo, K. Pakštui pasiėmus 
fondo propagandą, tapus to 
fondo gen. sekretorium. Skyrių 
■skaičius pakilo iki, 150.
VisąM&ąfer Taųtpį

Pirmiausia, visai natūralu 
demokratiniame galvojime, jei 
buvo norima paminėti Smeto
nos mirtį. Bet lygiai natūrali 
yra teise kitam būti kitokio 
nusistatymo ir dėtis ar neridė
ti prie minėjimo. Tačiau “Vie- 
nybėk” straipsnio autorius sa
vo s ė n t i m e n t ą nori 
primesti kitiem ir reikalauti,

TAUTININKAI IR SOCIA
LISTAI SUVAŽIAVO SKY

RIUM BROOKLYNE
tais pat metais spalių mėn. 

3 d. Tik jiem čia nepasisekė 
surasti ben&os kalbos. Tauti
ninkus blogai paveikė, kai su
važiavimo prezidiumą laimėjo 
socialistai. O dar daugiau iš
siskyrė jų politinis nusistaty
mas dėl Lietuvos ateities. Tau
tininkai čia solidarizavo su 
Chicagos seirrio nutarimu rei
kalauti Lietuvai autonomijos. 
Socialistai atsisakė ką nors 
nutarti. Jie sakėsi paremrią tą 
formą, kurios norės Lietuvos 
žmonės — autonomijos ar ne
priklausomybės... Nesusitarę 
išsiskirstė. Tik abMvi srovės į- 
steigė savo atskirus fondus: 
tautininkai — Autonomijos 
Fondą, socialistai -— Lietuvos 
Šelpimo Fondą.

Taip nenusisekė pirmas tee-

detaokratines, teita prie kokio 
kitokio tipo santvarkos”, irgi 
yra žšfcma ne iš matMHhbur-

• Ryšium su Tamstų vasario 9 tinio pareiškimo, o jau iš to, 
dienos spaudos apžvalgoje tarp- kad tar Vilką kuriant £os 

griųj& atStoVžti dalyvavo Vti- 
ko 1944 m. deklaracijos for
mulavime, kurioje ta pati ųiin- 
tiš buvo- įsakmiai • išreikšta 
(žr. deklaracijos pareiškimus

skliaustelių kalbant įterpta pa
staba, anot kurios “nevisai aiš
ku, ar VBke yra Tautininkų 
Sąjungos ar Tautinio Sąjūdžio 
atstovas”, informacijos tikslu
mo sumetimu būtų naudinga 
pasakyti, kad Vlike tas klausi
mas yra visiškai aiškus: tauti- 
nmkųgrupės atstovas Vlike 6- 
fidaliai yra žinomas kaip Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio atsto
vas nuo to meto, kai grupė 
tuo vardu susiorganizavo ne
trukus po karo veiksmų pa
baigos. Vlike taip pat yra ži
noma, kad ši grupė politinių 
grupių tarpe užima buv. L. T. 
Sąjungos vietą ir kad ji akty
viai dalyvavo pačiame Vliko 
kūrime bei jo darbe nuo pat 
jo vedamo pradžios.

Kad šios grupės, kaip ir visų 
kitų Vlike dalyvaujančią, nu
sistatymas yra "iHaisvintoje 
Lietuvoje grįžti prie įprastinės

Fcmdo pirmmtekas, pamatė, 
kad pinigai ifi$hukia, o susi- 
rinkimucse kalbėti ne visadh 
patogu, nes ana meto klausy
tojai

Vienybėje vasario 5 Vado
vas Alksninis str. “Prezidento 
Smetonos minėjimui praėjus” 
informuoja, kad “būta politi
kierių”, kurie norėję pakenkti 
Smetonos minėjimo pasiseki
mui, demonstruodami savo 
•partinį fanatizmą”; esą vienas 
buvęs Smetonos ministeris sa
kąsis ministeriaudamas “nebu
vęs ministeris, o tiktai Smeto-

kritiškai žiūrėjo į Smetonos 
vaidmenį valstybės gyvenime, • 
tie jau nėra “lietuvių visuo
menė”? Ar ne perlengvai mo
nopolizuojama “lietuvių visuo
menė” vienos grupės ir jos ša
lininkų naudai? — Tai kelias, 
■kuriuo eidami naciai buvo 
monopolizavę “tautą”, komu
nistai “liafidį”...

Demokratiškai galvojęs 
žmogus būtų pasakęs: lietuvių 
visuomenės daliai yra brangi 
Smetonos “atmintis”. Ir nebū
tų buvus reikalinga toji pagie
ža, kurią autorius svaido ki
tau) darantiem negu jis..l .

Trečia, demokratiškai galvo
jant paskirtas pareigūnas ne
nustoja teisės vertinti 'ir save 

ir tą, kuris ■ jį paskyrė, ?' kai 
jis yra pasitraukęs iš -fto^igų. 
Bet straipsnio autorits niekina 
asmenį, kuris buvo ministeris 
ir dabar nesOenkia prieg tą, 
kuris jį ministeriu buvo sky
ręs —■ lyg prezidentui “valsty- 

Smetonos atmintis” yra bran- bė tai aš.” ; . '
gi, yra “lietuvių visuomenė.” O *• Ketvirta,, teisėta ir težraiga 
tie, kuriem ji tokia nėra, kurie < (Nukelta į 3 pskjr::

skynė 306^886.47; nukentėju- gįĮį*
siėta in karo tafcti 115,7196.-
37; kultūros reikalam (mokyk- nors >1 Ir netanto ktsttfeusta. 
lom, stipendijom) 56J83JB;'. nebuw itraidrtas. nė rie-
r^ganiTPeijn* mitalam aRfi77- Amerikos betuyis kum-
73 ; viso 515,61X8^

Tai milžiniškos sumos. Jas
surinkti buvo galima dS to, 
anot Pakšto, kad tai “buvo 
daugiausia jaumi žmonių epo-X

|v,-'A SEIMĄSC&AUKS 
CHICAGOJE

\ rugsėjo 21-22. Buvo pakvies- 
ti katalikai, tautininkai, socia- 

_ tirtai Pastarieji abeji formaliai 
dalyvauti atsisakė. Tarp mūs 

? ir Iderįkalų katoėjo sodalis- 
T tų-atstovai — nebuvobendrų 

reikalų i^ei Lietuvoje nei Ame
rikoje. Tautininkai atsisakė, 

į nesjniciatyvą buvo paėmusi 
viena tik partija. Pažymėtina, 

■kad buvo kviesti ir Kapsuko 
< ■ socialistai, busimieji komunis- 

tai. Tie nedavę jokio atsaky
mo. - .

Pirmą nepasisekimą paty
rus, iniciatorių nuotaika krito. 

:• - / Bet ji atsigavo, kai vienų ka
talikų atstovų suvažiavo į Chi- 

X cagą 300. Pirmininkaujant Dr.
A. Rutkauskui, jie posėdžiavo 
tris dienas. Po karštų kovų, 

. ko lietuviai nori politiškai —ar 
į nepriklausomybės ar autono- 

- mijos, laimėjo Gabrio siūlo
moji autonomija su reikalavi- 
mn prijungti prie Lietuvos Re
toriškas apskritis Prūsuose. 
Pažymėtina, kad nė vienas ne- 
pasisakė dž dėjunąsi su Lenki-

Indokinijoje dega 
. kaimai ir ryžiai

Indokinijoje komunistų ka
riuomene priartėjo prie Laos 
karalystės, sostinės LŪatng Pra- 
bang. Senas ir paliegęs kara- 
*iius iš sostinės atsisakė pasi
traukti. Jis ginsis. Manoma, 
kad komunistai jos ir neims, 
nes jiem labiau rūpi pro sosti
nę praeiti ir priartėti labiau 
prie Kinijos sienos.

Prancūzų kariuomenė ir jos 
sąjungininkai atsitraukdami e- 
vakuoja ‘žmones ir kaimus bei 
ryžių laukus degina. \

For- šiandieninės prodidGctjos, o dfr 
bar kasdien išeina arti 425 to
nų įvairiausių dalių ir prietai- 

. - ’¥ ’ j'į f

Prie' dbbtuvta veikta iČ at-

Antrą, kad vadistinio galvo
jimo žmogaus argumentai at
rodytų svaresni, jis mėgsta 
kalbėti kolektyvo autoritetu— 
"tautos”, “liaudies’’, “visuome
nės.” Ir tuos, ar tiksliau ta
riant, vieną iš tų, kurie prie 
Smetonos minėjimo neprisidė
jo, autorius laiko nusikaltus 
akyse - r “lietuvių visuomenes, 
(m. p. R), kuriai ne tik pre
zidento Smetonos atmintis, bet 
ir kiekvienas Lietuvos valsty
binė tradicija yra brangi”. 
Taigi, tie, kuriem “prezidento

f'1’
1



SNIEGO PLATUMAS

dabar

— Užėdėte drignių? Gult! 
Net pakinkiuose nusmelkė...

Bet mergaitės taip surigū- 
iv? ' ~ tol*— ■»---- •-----

KUulSClSuS ICZSuūiuBmSKMI

pratrynė, ką? Reiks ryt nu- 
klampot pažiūrėt.. : J •?.

—r Kam reik žirgfiot per

• Ispanijos general issi mo 
Franko paškelbė, kad Ispanija ) 
nepripažįsta naujo Maroko sul
tono, kinį paskyrė Prancūzija, į 
nesftarusi su Ispanija.

tai, aišku nėr, 
Pužaičio barzda suvirpėjo, ir 

jis pašoko.
— Kojos mano, o ne tavo!
— Nes visada pareini priri- 

lesęs!
— Praradęs siūlą kodėl turiu

Ona tebesišypsojo, vėduoda
ma juodomis, ramiomis aki
mis nuo vieno į kitą. Mažo
sios mergaitės, įknibusios j 
knygą, atvertė puslapi ir ėmė 
cypti iš nustebimo: 
’ — Žiūrėk, ar tu matai? tys, nuo kurio net lempos švie^ 
žiurkė! Va kita... Šitiek žiur- sa jiems darėsi kaskart blan-

Vyriaustoji duktė Ona paėmė 
mezginįir rankovė nuHuostė 
apšarmojus stiklą. _

— Seklyčioje sėdi Tai bus 
va pas Kostą, žinoma. ,

vo pastogę. Jos gavo per f»* 
gus, ir laikrodis mirimo. Baus* 
mė š| kartą jų neaplenkė, ir 
po trumpos valandėlės lovoje 
pasigirdo lygus, tirėtas alsavi
mas, ir murmėsiai per miegus.

Kartais būdavo girdėt, kaip 
lauke iš šalfio pokštelėdavo 
tvora. Pužaitis atsikėlė, užžie
bė liktarną ir išėjo šerti nak
čiai arklių. Petras metė droH- 

;Bušai- nį'ir sėdėjo 'pasirėmęs alkūnė—
■ -—s ~ . ji ‘ » - JhUiLr tvarant rami ims ant sxaio> |snmgę aias. i

bumas, kad jas tuoj užmiršo, 
nepaisant retkarčiais prasi
veržiančių juoko spygtaėjimų. &3a pirklio laukia! 
FrikaitasBOg piriaoj suiigo ir 
tirštėjo miegūstas nuobodu-

To palankumo viena iš priežasčių yra tai, kad Amerika nė
ra praradusi politinio idea&mo. Norėdama sau laisvės ir gero
ves, ji supranta, kad kitos tautos to pat nori ir turi tam teisęs 
Tai suprasdama, Am erika kitom tautom gyventi nekliudo. Dau
giau: jų laisvės ir gerovės pastangas nuoširdžiai paremia.

To palankumo kitą priežastį paaiškina antras šių dienų 
įvykis — vienas^ iš Berlyno konferencijos. Ten valstybės sekre
torius Dulles nepatikėjo Molotovo pažadais ir jo kalbamo sau
gumo garantijom? Amerikos diplomatijos šefas nepatikėjo tuo 
pačiu Molotovu, kurio žodžiai prieš dešimtį metų buvo šventi 
Amerikos šefui. Dulles dabar tiesiai į akis Molotovui priminė, ką 
$s 1939* metais žadėjo Baltijos valstybėm ir ką jis iš tikrųjų 
padarė.

Ta proga laikraštį? “Staatszeitong—" vedamajame, kurį 
minim kitoje vietoje, parašė: neparitikajfaaas Molotovo paža

de Amerikos vyriausios valdžios įstaigos ir žmonės —- senatoriai 
reifcalavo,)cad ir senatas imtų tirti Lietuvos užgrobimo aplinky
bes; senatas,'atstovų rūmai, gubernatoriai, atskiri kongresme
nai šiltai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės sukaktis.

Tolimajai Lietuvai didžioji Amerika skyrė daugiau dėme
sio ir palankumo nė daugelis artimųjų europinių valstybių.

Salia jų snaudžiąs katinas - — Taigi, 
panieksiančiai blyksterėjo a- dą tėvas, - 
Hmis. - ? bm?Sdkep

Dieną buvo kepta duona, ir 
troboje taip žūta, kad Fušai- 
yS—F -y . . v2l. .y- .y -a-y - vdo* VMEBIlCIwraaaiIIl SluOBTcSl 
prašautą ir kalbėjo storais, 
pro nos|, balsais. Pratirpę lan
gai mėlynavo nuo mėnesienos

/• floriilfag netefcybė
0erai pažįsten^am Ispani

jos gytenimą atrodo, kad esa- 
ma socialinės neteisybės ' ir 
sunkumų 4a uždarbių ir gy-
• V' ...

ti brangiausių kiekvienos tau- nu žočfita: nuo
tos dvasios turtų, nes jos dėka laiko atneštų realybių, pasikei- 
didesne dalimi ištisos generad- timų, nes -praeityje nedaug, 
jos išdriko tikėjimą, iffieka matyt.įsisąmorifate, jog Kris- 
moraHai svrikos, pa^bvšoš sa- —
vo katalikiškoje galvosenoje ir 
nuovokoje. Bet kad geras krik
ščioniškas katalikiškas padavi
mas išlaktų mumyse, neuž
tenka, kad vaikaitis kalbėtų 
lygiai tokias ryto te.vakaro 
maldas, kaip yra kaMjęs jo 
tėvukas prieš ketias dešimtis 
metų, arba kad dukraitė eitų 
kryžiaus kelius tomis pačiomis 
vietom^, kaip jos senutė. Ne! 
Reikia ko nors daugiau: prak
tiškai savais įpročiais ir pada
vimais atlikti ., šm| čEėnų as
mens ir visuomenės-religinius 
bei dva sinius reflcalavimus. Už- 
tat tur savaime mirti tokia, 
kad ir katalikiška tradicija, 
kuri neatitinka laiko, morali-

venimo pabrangimo. Uždarbiai - 
nepritaikyti kylančioms kai- m 
noms. Aišku, jog šiuo nebeno- < 
riti nei iš tolo nei. iš arti pa- -į 
liesti juridinės krašto santvar- ? 
kos. Valdžia, privatūs civiliai 
ir bažnytiniai autoritetai jau 
visa 15 metų stengiasi išlyginti 
socialinę neteisybę ir sukurti 
darbininkijai šviesesnį rytojų. 
Tačiau gilios žaizdos greit ne
užgydys!, plačios duobės greit 
neperšoksi. /

.mūšų", ov tą padarė neveltui: 
kad meg kaadkm prisimintume 
esą vieno Tėvp vaikais, di
džiosios šeknųs - žmonijos na
riais, o atskiri ktdividai neturi 
rūpintis vien tik savo asmaū- 
niu ir medžiaginiu gėriu. Kaip 
‘Dievo sūnūs ir dukros, turime 
visuotinę ir bendrą motiną — 
Bažnyčią, kuri saugoja ir^rei- 
kale padafina DieOo malonių 
neišsemiamus turtus bei gėry
bes, Užtat užsidarę savaime e- 
gcūzmo kiautą sutrakdytume, 
ar gal net aklai užkirstume ke
lią į Dievo mąlonių šaltinį ar
timui. Tuo labiau, jei, kaip 
Dievo bendruomenės nariai, 
nesąžiningai ’ atliktinne savo 
viešąsiais pareigas, niekindami 
Viešpaties duotuosius įsaky
mus ir griaudami ' mistiškąjį 
Kristaus Kūną savo ar kitų 
sąžinėje. . •

noma, su Kanaptasku,'o kaip 
nuvažiuoja į Zolymtą tąi eina 
pietų pas apskrities viršinin
ką, užtai kad vis giminės. Jie 
jam seniai seko: ko tu nevedi?

Šitaip jiems šnrirafiuojant, 
mergaitės kaišiojo katinui po 
nosimi žiurkių atvaizdą, ragi
nančiai teUųidamos už .uode
gos. išbučfintas, paktas, $s šo
ko Pušaitienei ant kelių, bai- neimt?

’— gitam nors sykį turės būt 
galas! Kad Pranoks stūkk.. Sa
vo dukterį nori pragert? ■

— Mama, — pririadttauįan- 
iSai įsikSo Ona. — Mama!

— Matai tu juos drfrir, ma
tai? Ar tai, kakysi, nesusita
rę? Viens malūne geria, o kits

parodė į ją pirštu, o Petras, duose, su kuo jisai šneka? 
drožinėjęs pasieny ant .suolo, žiūrėk, su Stankumi arba,' Š- 
nusįkvatojo.

— Senai mačiau, prie ko 
mama veda~.

— Taigi, išlindo yla iš mai
šo. Juodgėa~.

Ona taip pat .nusijuokė, ne- 
pakeldama akių nuo mezgamos 
vilnonės kojinės. Ratelis sto
tojo; Pušaitienė pasiruošė ko
vai, sukryžiavusi ant krūtinės 
rarfcas, laukdama, kada baig
sis patySos.

— Ona, klausyk, kokį senį ant žemės, 
tau mama nor iŠĮHršt,— mirk
telėjo Petras, kilnodamas an-

- pwgin<tė barz- ir viską... -
Nėr vėja Kaip TPvas atsisėdo lovoje, 
pasKumnus nni- Kra inniccKKBnMtf nuo,

Ihrfo.i Am

tąsyk pamoka nrdbaigini, o jis dėsiu, kad visi atkreipė Mūs. 
jau atĖnguoja per kaiitiulcą, Pušaitienė ricubiai paldld rmo 
Tale VOCIOBf OCkTODI - UcISlllKC* Tapciio* 
nežiūrėtum nė mokytojo, nė — Mergjsčios ,tuojau palefak*- 
nieko.. kitę! >

— O kas sutvarkė, o kas Mergaitės laikė su&ęusfep 
žiūrėjo.turiiPtŽMSoa sutvarkė, gegutę, neleisdamos atgėl | sa- 
Bronė~ Vaitai nedavė tai da- 
par ir viraantt> ir traoos piy- 
tinės. Kąd ne ji, taL-

— TM0, — fflcėlė pirštą 
džiūgaująs Pušsiib. — Ona, ar 
tu girdi, ką mamą saka? TU 
Mainyk ir dadš vhką įgaivą, 
užtai, kad ntama sąkd tefey- 
bę! O Pranuko ttdfe ndnkžta,

aukštinti gerbiamą asmenį, 
bet neteisinga, kada tuo aukš
tinimu nuvertinami kiti. Auto
rius laiko, kad visi trys Lietis 
vos prezidentai buvo “bendras 
tautos lobis” ir “jie visi yra 
kankiniai.” Jei Smetona yra 
kankinys, tai ir kiekvienas pa
sitraukęs nuo bolševikų yra 
kankinys. Taigi kankinių pri
važiavo į Ameriką apie 30JJČ0. 
Kas tada belieka tiem, .kurie 
liko Lietuvoje, kovojo, 
kurie buvo ištremti ir ten ken
tėjo? Jeigu mes .esam kanki
niai, tai juos vadinti kankiniais 
būtų jų Įžeidimas^ štai prie 
ko nuveda neapgalvotas žodSų 
p&tnaudopmas ir jų įprasto
sios re&šmės iškreipimas.

Norėtum, kad šitokie praei
ties galvojimo likučiai baigtųsi 
ir nekartintų be reikalo tarpu
savio santykių.

zėjams: ^Vargai jtaįsL*Var
gas bus jums paritefcinti prieš 
Dievo teismą, vyrąl, kurie ne
mylite ir neskiriate savo 
žmonomis ir vaikais, besilaiko
te ištikimi šeimynMame gy
venime, neatliekate savo reli
ginių pareigų, girtuokliaujate 
ir nesidrovite nešvarių kalbų, 

' kartais net savo mafcų vaikų 
akyse, keikiate, blevizgojate ir 
piktinate kitus savo žodžiais,, 
darbais ar bendrai savu gyve
nimu. Sunku bus prieš Dievą 
ir moterims, kurios nepaiso 
nepadoriai vilkėti, linksmintis, 
aplrisdamos savo būtiniausias 
ir švenčiausias pareigas. Liūd
na bus Vienaties akyse pasi
rodyti jaimuobams ir jaunuo
lėms, kurie, savo pačiame gy- 

■■ venimo pavasaryje ir žydėjime 
gasžteršė neskaisčiomis ir sun- 
kkams nuodėmėmis, numarin
dami tuo būdu savyje dorovinį 
tt- renginį, o dažnai net ir ti- 
kėjbno jausmą savo ką,, tik 
pražydusiose sąžinėse, sielose 
bei kūnuose.

Kokią baisią sąskaitą turės 
duoti tie, kurie įtoteisingai iš
naudoja darbo žmogų, Sulp
dami jo prakaitą, o kartais ir 
kraują, mitraukdami nuo dar
bininko šeknps burnos duonos 
kąstą ar kitus būtiniausius ir 
nepamainotniausius gyvenime 
irpųantm^ užtat, ■ išniekindami 
pačius švenSausius IMevo ir 
valstybės įsakymus bei įparei-

siekė nekantrus Pušaifio ato
dūsis:

— Aš taip sakau, kad iš tų 
šiaudų nebus grūdų-

Jo žmona pakėlė akis lu- 
bosna . ’ *

— Vaje, tėvai, lyg tavo rei
kalas, kad dabar šneki?

— Užtai šneku, kad Koste 
ne Stankevifiui, ir viskas. Jei 
dar žemė* būt ko verta — vie
ni kupstai — o taip pat plikas 
ir be dantųl
J— Na, vistiefc, kokia giminė, 

~ sumurmėjo Pušaitienė, sės
dama prie ratelio.—- žemė, tai 
žemė, bet pasakysiu, > kad ir 
kars, tai nepasmaugk Tu kiau- 
syk, — ji įsmeigė akis į pa
šaipos pilną vyro veidą,—-Gri
gienę pažįsti?: Štai 
teta iš mamos pusės, 
sakysit

-Hm...

Taigj Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių likimas' virto įspė
jimu laisvosiom valstybėm. Virto tais ugniniais sienoje išrašvtais 
‘<mane, tekri, fares^, kurie juo toliau, juo skaudesnėm spalvom 
dilgina laisvėje esančių akis ir sąžines, žadindama ne tiek Unio- 

* jautą ir pasigailėjimą, kiek susirūpinimą dėl artėjančios 
grėsmės pačiam sau. Baltijos valstybių nedalia virto vis garšvų 
šaukian&u balsu.

Pirmiausia tai išgirdo ir pajuto Amerika. To Molotovas ne
buvo numatęs. Jis tikėjo, kad po tiek metų nuo jo anų žodžių 
ir darbų Baltijos valstybes visi jau bus užmiršę. Jis nebuvo nu
matęs tšdp pat, kad Baltijos valstybių lūdmas virs argumentu 
prieš f ir desnariruos jį ne tik kaip agresorių, bet ir frip 
veidmainį, melagi net po penkiolikos metų.

Šitas antras faktas padeda suprasti pirmąjį — kodėl Ame
rikos valdžios ir visuomenės žmonės vis nuoširdesniu jausmu 
pufiūri į Baltijos valstybes. Pradeda įžiūrėti jose ne tik agresi
jos auką, hna įžiūrėti, kad Baltijos valstybės tragišku likimu at
liko misiją laisvajam pasauliui įspėti.

— Mergiščios, — taĮŪ 
mama, — Ar nefatt <utt 
niai laikas po po^aluiad*. 

Seną, ir be vaikų, ir ši- Paskum ji atriįgiąiū 1
— Temstant mafiau, rogės tokie turtai- Arba Juodgėla.? priešus, truputi šumišt 

IM per ka!nk*«. — JireMlo' Juodka tOM jo vuAMle! _ jį,
Petme. MeMeM MV«jo uMeryti irfk». dfi to, W jW

U>n>RMM'jo.lrj»P>- tamoą ke« ^etatam* ■* ■ ta.

sitiesti tavoje, žiovaudamas ir 
kratydamas bandą, o mažo
sios mergaites sulipo ant prie- 
kroanio MŪirinėti pavrikslų pa
sakų knygoje. Virš jų galvų 
šnarėju pasenęs laikrodis su 
gegutės namęnu, atkraustytas 
iš*kerSos, nes nuo šalčio 
smartdai vNuodavūsL

0 pas Krieną, vaje, visi 
langai pfiska, — nustebo Pu- 
šaitieuė, bakstelėjusi nosimi į

taus mokslas, netūt kad ędi- 
mas, bet dar te teŪtriingas la- 
biau negu kitedoa pritaikinti 
naujų gadyteų dtebktii&ui, 
darbdaviui, intriektualui, dva
siškiui, kareiviui te k.

Trūksta sMsallą te teisybės 
Bkjšąšbteą i

Kuomet $ažv£gtltete į mo
derniojo pasaulio etteius įeitu 
kinimus, paprašys, dvasinį bei 
mortiį Mty&ną, rūdos, girdi

APGAILĖTINI LIKUČIAI 
atkelta iš 2 psi.

ako Biiiatail Vyr. red.&
gąft» m»oaar». Nen>ateu 

* era&Msni tflrtai «ufortams praiani. 'Pavarde pasira- šų senų te gilių savo įsitikmi- 
fitbMd fihemda redakdjoc numiume. tft sl^bimū turi- mais* rriiginių - tautinių Iradi- 
ą neatsako. x «jų, nei asmeninu sveikų rrii-
A 1 1 ....... ;• . ■ ginių bei dvasinių įsisąmonini

mų, o tik trokštumės3ą$rŪŽti, 
jog nnsnyse 'rebtgtete. išorinis 
jausmas ir pasireiškimas yra 
daug stipreans negu vidujinis 
religijos jausmas bei praktiš
kas jos įgyvenctinimas kasdie
nybėje.

—: Be abejo, esant Dievo 
malonėje ^iela su šventu išdi
dumu gali ir išorėje parodyti 
savo džiaugsmą, skausmą, ti
kėjimą .viltį ar meilę. Gali, 
viėnu ar antru būdu, išreikšti 
savo gailestį, jeigu mato blo
gai padariusi, nusidėjusi. 
Gali pagaliau, jausdamasi at- ' 
likusi artimo meilės ar teisy
bes prievoles, parodyti savo 
tikėjimą ir prisirišimą prie 
Dievo, savo artimo asmenyje^ 
ištikimybę Bažnyčiai ir jos va-. 
dams. Bet jeigu norėtume tik 

' prisidengti tuščiu religiniu pa
viršutiniškumu, be gailesčio, be 
Dievo, be didesnių pastangų 
laikytis Jo įsakymų te Bažny
čios mokslo, nesistengdami 
praktikuoti teisybės; pagarbos 
ir krikščioniškųjų meilės dės- 

.... - - nių, tada netik mūsų paskiri
tyW MATOS. Tokius “rinkimus” ir toki likimą karo Baltikis yj^ gy_
valstybėm — rašo laikraštisMolotovas dabar siūlo vokie- venimas pa^tų bevertis, ar 
^OT1**' • gal kartais papiktinantis ar

timą. Tuomet sau turėtume 
prisitaikinti apaštalo šv. Povi
lo žodžius: “Jei aš kalbėčiau 
žmonių ir angelų kalbomis, bet 
neturėčiau meilės, būčiau kaip 
žvangąs varis ar skambąs kim^ 
bolas! (Kor. 13, 1-13). : .

Šventos Mišios, dažnas šv. 
Sakrameitų lankymas, turėtų 
pakeisti mumyse senąjį žmogų 
■tikru Dievo malones sūnumi, 
čia kaip«tik te turėtume kreip
ti daugiau dėmesio, stengda- 
miesi taip klausyti šventų Mi
sų, prisiartinti prie Dievo iš
statytų Sakramentų, klausyti 
Jo žodžio te atlikinėti visas



Lietuv. teatras Chicago j pastatė Antigoną

Jean Anouilh, dar nesulau
kusio 50 metų, veikalai yra 
plačiausiai statomi pasaulyje iš 
gyvųjų prancūzų dramaturgų.

Mąstau:—Ak, Viešpatie, ak. Viešpatie, man rodosi, 
Kad niekad- vienas Tavo žemėj nebuvau, 
Nei žtagsniuos kūdikio ir nei jaunystės soduose, 
Ir nei tada, kai žemės malę dainavau...

Tada, km laukia žemė vos alsuodama. 
Dangaus malonės debesio pirmu lašu, 
Kai alpsta gėles, kaip. širdis pro nuodėmes, 
Ir aš, pajhęs, puvo kryžių, vos nešu,

Tada, kai artinasi vasaros vidudienis. 
Sunkus ir pilnas begalinės tvankumos. 
Kai piemenys, bandas palikę, nebebudi, nes 
Jie jfeško poSsio šešėbnos ir namuos,

Ir vėl matau, kaip dega HSaaio ugniakuras, ■ 
Ir vėlei renkas vėlės mirusios šefatata 
Tada, kai ai f juani geras ir laimingas vakaras, 
Po kraujo kryžkelių ir begalinės tvankumos.

gaikŠSų miestą”^ valstybinę 
fit premijų, 1945 m. už “Sve- 

švietuno val

tys išrinktų praėMisių metų "BUHąįą KryMę” išleido 
geriausia knygų. laureatas Tena, 112 pgL 'kaina 2 daL 
turėjo gauti didesne pusę visų Viršelis dafl. Romo Viesulo, 
balsavusių balsų. •

vo pakviestas dalyvauti pen
kiose kanadiečių parodose, iš 
kurių dalyvaus tik trijose: 
Montrealyje Art Galtery, To
ronto Art Galtery ir Toronto 
karališkajame muziejuje; * •
,• Inž. V. Adomavi&ąs 

spalvotos foto nuotraukos bu-

—vai- 
Juozas 
firmos

mokant; kad išmintis yra di- 
džiassioji žmogaus palaima. 
AnouHh’o drama nuakfi su 
aortomis maznncsi sargyoi- 
mq šunį numptių tausKejunu 

Stasę. Anugona nebegrįžta
mai nutašo nuo “pubtikūs, ku
riat nereikia nrirt”. .

vo 48 Rašytojų Draugijos na- zykta sukakti yra gavęs Mas. 
riai, dauguma JAV gyvenam premijas: 1936 m. už "Ženklus 
čių. Balsavimai buvo slapti, ir stebuMte’Sakatoteidyktos 
nes balsas buvo įdėtas j ataka- premija, 1938 m. už “Kiau
rą vokų. Speciali balsams sįmi- 
tytikomisija,, smkririus bal- 
sus, skelbia, kad absoliutine timus kalnus*- 

dybos premijų.

— Sakyk, muzikantas, o ne 
armonika. Dabar prašė grot 
salėj, bet išsisukinę ja, nori £

veršelis” ,vaizduojąs Jeanne d- 
Are prieš jos karo dienas, šiuo 
metu Paryžiuje susilaukė dide
lio pasisekimo ir kritikuose ir 
pdtdikoje. New Yorke jo tra
gikomedija “Mademoiselle Co- 
lombe” jau antras mėnuo'ne
nueina nuo scenos. Su Anou
ilh prancūzų teatras viliasi pa

bus tą vakarą tampęs armoni
ką ant prieklėčio. žiūrėk tu 
jo, kur girdėt! Net VUkaba- 
Huos™ Lukošiui atrodė/ kad 
mūs kaime šoka;

Sytow Draugijų S Mfato'S- vių auffltoHjas irtainM 
siuntinėjo draugijos nariams MaHorius te R Rąfefchįs.

MtaMtaL-dtau. oi-ceruaztevietima.puikiai i- balsavimoknrfates-kadta na-
» » a * riįeačta Jis rengta.

Dra- parteko Įr veikalą, sando te- Po premjeros vasario 6 <L, 
ingai ateitį; salę te režsavol Tik jo buvo iškilmingas ^aikaktuvi- 
s ir ttefl&Hiuas rilpestis galėjo ninkr» svtakHnmas. Henrikui

parodė 
daug rūpestingumo ir “susivai- 
.dinimo”.

Kaip vienas iš gražiausių 
tokių vietų čia tektų prisimin
ti dvi, kaip ponia Foster (L. 
KešUbaitė) atneša fcošefieną ir 
ją palieka gydytojams, p šie 
susėdę valgo; — pasianso sce-

Vasario 6 A, kai Brooklyne Valiukas pasirinko Jean Ano- 
vyko “Jfipiteris juokias” prem- ' uilh dramą “Antigoną”. 
jera, Lietuvių Teatras Chica
go je turėjo tavo ambicingiausi 
pastatymą. Savo režisieriaus

dyti scenoje su rimtu veikalu. 
Š/;-' Proga -šiam pasirodymui buvo 
/' H. Kačinsko 30 sceninio darbo 
*- sukaktis.

Apie šį stipriausią mūsų 
scenos artistą ir susispietė pa- 
rios jauniausios atžalėlės, dar

Jie jaučia charakterį, scenos 
ritmą ir jau vaidina. Visai gra
žiai pasirodė Elena čiuriytė, 
sukurdama gražios nerūpestin
gos Bragg žmonos tipą, Aušra 
Bendoriūtė — švelnios pasiau
kojančios dr. Mary Murray ti
pą, Edvardas Liogys — fleg- 
matą nihilistą dr. Drevett, Al
dona Mikulskyte - Zikarienė— 
savanaudę pataikūnę ligoninės 
šeimininkę — Leeming, Agnė 
Kundrotaitė — simpatingos 
tarnaitės Jennie, Liucija Kašu- 
baite — savo vyrą mylinčios 
Foster tipą. Kiek blankiau 
brėžė savo kuriamo charakte
rio linijas Tadas Alinskas, vai
dinęs ligoninės vedėją Dr. 
Bragg, Vladas Zoreckas 
dinęs dr. Thorogood, 
Lapurka — Glisterio 
atstovą Chivers.

Visi vaidinusieji

ną, kad ąžuolo plačios Jtekos 
pašieptų jų nedrąsų. Tai buvo 
savot^kaj šžmboiinis nmsų ak
toriaus pagerbimas, liudijąs, 
kad jis nepasilieka vienas ati
trūkęs, kad teatrinė kūryba 
mūsuose gyva. Į jo mūsų sce-' 
nos mene įmintas pėdas bando 
stoti ir visai jaunučiai.

Neomatteba tad,, kad Henri
kas Kačinskas, vaidinęs Dr. 
Veaner — pagrindini vaidme
nį, buvo iškilęs viršum viso 
ansambfio. Gal būt jam būtų 
buvęs daug artimesnis Dr. 
Drewėtt šiltas vaidmuo, bet ir 
šį dramatišką Dr. Venner 
riiarakterį jis sukūrė giliai su
prastą, atbaigtą, išgyventą.

Tariau ir Dramos Stadijos 
ariMetmiai nastebino žiūrovis.

Pagrindinis skirtumas yra 
Antigonbs ir Kreono' cha
rakteriuose. AnouDh’o Kreo- 
nas nuoširdžiai stengiasi išgel-, 
būti Antigoną, kuri, nepaisy
dama- draudimo ir mirties 
bausmės, palaidojo savo brolį, 
kariavusį prieš savo gimtąjį 
miestą. Kreonas uždraudė lai
dotuvių apeigas, norėdamas 
duoti pamokantį paivyzdį savo 
piBečiams. Anarchija jam di
džiausias blogis. Kad jo iš
vengtų, turi kas ners imtis 
valdymo naštos.'(“Žudyti neno
romis — štai kas reiškia būti 
karafitnni”). Jis sugriauna vie
ną po kšto visus jo argumen
tus, tariau ji vištide atsisako 
nuslėpti savo veiksmą. Ji, Edi
po duktė, priklauso prie tųjų, 
kurie "stato Mausimus ild dug
no” ir atsisako gyvenime kom
promiso. Ji atmeta nuosaikaus 
Ir geraširdižo diktatoriaus 
prakt&kąMJBinmti, Beidama j 
Šalį, kurion jūs negalėtumėt

Jis nekantriai patraukė pe
riate.
, — Prti žinai, kad Mindau

gas ne dėl manęs MaĮiKiiiBja- 
, Mo^mm nttite akfataksniui 
suata^rita^'atalBa ėmAsuktte 

prie&ąoi pusėn. Ji kriptas- 
'jO ir

• Daal. Tele^oraš Valius bu- • Uetavos Menas specialiai 
studijavo Lietuvos Laisvės Ko
mitetas New Yorke. Paruoštas 
naujas žemSapis su paažknri- 
mais ir rejkalmgais Lietuvos 
Menų įrodymais.

• Vaiką^Rtėtataros Ytadą 

pasisketoė steigiąs "Australi
jos LjeturiRr Parisiant vai- 
faffmg tfidetate* ktend^ą, Jais 

Bendrovės frto konkursu M. tariamasi «. pedagogais, ypač 
V. Adam^vičius gyvena Athoį

kyldose, ir s<į , . .
leidimai būtą gražiai ifinstouo- 

, ti. Knygos bus piafiriuoos vi- 
same pasStaKj^ .

sniego ploto po šviesiu dangu
mi. Iš karto nuo tokios tuš
tumos te tylos jai pasidarė il
gu te baugu, tariau netrukus 
KazKur ton TugM|
skambalas, linksmai vtepttiė-

not. ar taJateM./ juodų liąa] Mm stogai, ?*n?s.du " *
Ona sudavė jam kojinė per <">«■ a*®“* <**»* Maso- j« šntfs pafofo d ^nuigsmo.---------------------------- - ----------

r-Hiin JPp ietyse, susikryžiavę me- Negalėdama nutygti vietoje, Jiems taBdnbifcavo: S. A-
— Netapk to itoi Skėtei *MBai P®****00* 8*" ap8®uko g*0 tetriūnaite (auklė), L Nivins-

Bo®> W griovfa* rogių vė-, trobon, mėmiBufiįarat i a- Alg. Dūrinis,
■» .. . . . negup^ftanjog feį. x S.

0*88 te kt Seenbvaiz* pie- 
*dL V-1t Jonynas.

• Ktea. Dr. Širvaitis pa
raše knygą apie soda&ies po
piežių eneariūms. Knygą lei
džia Lietuvai Darbininkų gf. 
Juozapo Draugija (LDS) Bos
tone,-Mass. Ji bus išdriyta vi
siems LDS nariam..
• Dr. A. Įfai rtaą paskelbė 

vektorių jėzuitų leidžiamam 
žurnale "Stimmen <fer Zett”, 
vasario mūri, straipsni "Fasa- 
ko^ms apie Antidvblą — 
kaip Solovjovo apokaliptinė is
torijos vizija". Tai yra įvadas 
į autoriaus knygą,' kurią tei-

ddeagoje Antigeną vaidino <®a “Hanferio” leidykla;
. Barčaitė, Kreoną — S-PO- ' • StaptataMtab 2*»-

ne tik jammosbM ptifciai pra- gtaifija įteikė grius te jo Atelį 
vedė pro sceną, t2t te patį vri- foto portretą. Svrikino lietu- 
kalą gnriiai uw»vto»foo, te- viškos orgaton&s, operos 
feakpdmM^^al^mtoHiseemi, sofistų vardu, latvių te rosų 
ryškindamas - charritterRis fpątm atstovai, Bostono sce- 
vairiom priemenėm. mėgėjų vardu. Buvo perT

Pastatymą ddtenvo daiL skaityta nemaža laišką te tete-
Ptota—• gramų, Sveikinimus pravedė bakų dauguma lahnėjo 

^ažiai išsęręsii^ supras- J Boley-

tintų formų hgrimrfs kandta- Sekmadienį spektaMis vyko
rį. 3 vai po pietų, bet te nedidu-

Pasirinktas veikalas šiai su- tė salė nebuvo pūna.
kakčiai ir pirmam pasirodymui Pasisekus pirmam Dramos 
buvo visais atžvilgiais tinka- Studijos pasirodymui, reikia 
mes. Jis mūsų visuomenei dar imkėti, kad te toliau rengtų te 
nežinomas, jo sprendimas aiš- pastatytų lotą, veikalą. / Taip 
kus te sceningas. per metus šis naujasis lietuvių

Veikalas buvo vaidinamu teatras galėtų duoti kokius ke-
teatrinčje St. Felix salėje. Sa- turis pastatymus. A Dž. debiutui tame mieste Vytautas

jo šio šimtmečio dramaturgo 
vainiką.

‘Antifonos” įvykių seka te
virstai beveik fa pati, kaą> 
Masiškosios Sofoktio teagetfi-

Atkelta iš 3 psl.

Šafta, — galiausiai apsi- 
sprende jt — Nenoriu bastytis 
nakčia tokiam šalty.

Petras metė žvilgsnį į moti
ną te prislinko arriau.

— SiancBe ryte pieninėj 
Mindaugas klausė, ar būsim.

—- Tai Važiuok, — šypterėjo 
Ona.

drobės te kardono, aiiejtaais 
dažais ir tempera. B jų keli 
Romos vaizdai, kefi natuttor- 
tai Jūril portretai. Įdomūs ta- 

_ _ ___ ____ _ vo *«ristautft*ritafc*£- nuo
-toiynriiĮ kry žiaus", Jriinj^ęs P«j*įt 

satanos Darodofe. kurioje iš- troito Art Mitute ptroąją

Utal atiiUepe aiatrain nau- >, *u*tort| ir “V«S-

klodaites? Jau, žinoma, iššal- Ji srasumko paklodes ir ke- 
vėjįustos. ttaogrįai,kai tekų ramybe ją

Ir nukabino nuo vinies vyro staiga taip užlBerėjo, kad Ond, 
kailinius, bet Ona juos paėmė sulaikiusi alsavimą; r parymo 
iš rankų žr apįJvilkiĮi įtari- ‘ ant tvoros, negalėdama ati-

— Poteriaukite, poteriauki- traufcti akių nuo bekraščio 
te, aš atnešiu paldodrites.

Pfer tuSSą virtuvę, kur už 
lango baltavo mėnuo te M pe
riate angos tebeplūdo šilima, 
J išėjo lauk, suvapėdama nuo 
apnikteo kteto speigo. Tarp



Mūsų vaikams

Bų ir vyskupijos poflsio 
kapelioną.

MELSKIS ***** 
SU BAŽNYČIA

• Maskva pranešė, kad so
vietų kariuomenė daro prati
mus su įvairių kalibrų atomi
nėm patrankos.

• AagSja nutarė leisti ir to
liau Amerikai laikyti aviacijos 
bazes, kol jos bus reikalingos 
pasaulio saugumui

Visų sekmadienių ir 
iriųjų Švenčių 
lietuviai ir 
dų bei gfesn 
knygėje

nimas spindįs stebuklais. Kardinolų kolegija 
posėdžio buvo susirinkusi 1517 m. lapkričio 
mėn. 4 i Tą .data laikytina šv. Kaizmiero ka
nonizacijos proceso pradžia. Ji yra penkiomis 
dienomis ankstyvesnė už kitą istorinę datą — 
Martyno Liuterio 95 tezių prikalimą prie Vit- 
tehbergo bažnyčios durų. Tai buvo pradžia 
Vakarų Europos religinio suskilimo, kinis at
siliepė ir Lietuvai. Bet ji gavo šventąjį Globė
ją kaip tik tuo metu, kai reikėjo išlaikyti vie
nybę su Romos Bažnyčia. .

Rctaoje, narnėtoje kardinolų konsistorijoje, 
popiežius Leonas X įsakė sudaryti komisiją iš
tirti'palaimintojo Kazimiero gyvenimą bei jo 
dorybes; antra, turėjo būti išsiuntinėtos bre- 
vės vyskupams, “kad jie surinktų žinias tuo 
reikalu; pradėtų procesus ir jų davinius su pa
liudijimais, kaip yra įprasta, atsiųstų Jo šven
tybei.” Tašai nutarimas Kazimiero kanonizaci
jos byloje yra labai reikšmingas, kaip tai pa
aiškės vėliau Mat, kruopštus popiežių istori
kas Liudvikas Pastorius, rašydamas apie Leo
ną X, pažymi, kad jo metu kanonizacijos pro
cesai buvo vedami su didžiausiu tikslumu, ir 
dR to “jte taip greitai Pabaigos neprieidavo

to vietoje, kur adresatas paminimas, originale 
yra daugtaškis. Jis buvo užpildomas tekstą nu
rašant ir jį išsiunčiant atitinkamam vyskupui. 
Tačtaus iš popiežiaus Leono X laikų trūksta 
gana daug išsiunčiamųjų raštų registrų; jų 
kaip tik nėra mums rūpimuoju klausimu. Sa
vaime aišku, kad brėvė turėjo būti pasiųsta 
Vilniaus vyskupui, nes jo diecezijoje buvo pa
laidotas kandidatas į šventuosius, ir taip pat 
vyskupui Krokuvoje, kur'Kazimieras buvo gi
męs ir ilgai gyvenęs. Konsistorijos nutarimas 
siųsti breves yra įrašytas vicekanclerio aktuo
se. Jis pakartotas dar to pat laiko nuorašuose.

Tai ir viskas, ką randame iš Leono X lai
kų Romos archyvuose šv. KaizmTero reikalu. 
O kas dėjosi toliau pačioje Lietuvoje

Lietuvos sostinėje, kur stebuklais jau gar
sėjo jaunas miręs karalaitis, 1520 metų rude
nį atvyko popiežiaus legatas Zacharijas Fer
rari, Gardo vyskupas. Jis kartais palaikomas 
Gardino vyskupu, nes klaidina artimas žodžių 
sąskambis. Gardino vyskupijos niekada nėra 
buvę, bet yra Alpių papėdėje Gardo ežeras, 
prie kurio buvo legato Zacharijaus Ferrari 
diecezija. Iš ten jis buvo atvykęs kaip popie
žiaus Leono X pasiuntinys Lietuvai ir Lenki
jai. Tai jis pats nurodo tituliniame lape savo 
knygutės, pirmos apie šv. Kazimierą. Zacha
rijas Ferrari yra pirmasis mūsų šventojo bio-

duodavo studentams. Apgalė
davau tik slapta gauti K drau
go, kuris dirbo kaip tik bi
bliotekoje. ‘

jrigu actarime poiaudraami 
savigarbos, nsaarteta dėti poo- 
taagų ją spmMą paMkytf?

Lietuvoje buvusių laikraš
tėlių pavyzdžiu, nuo' 1950 m. 
buvo pradėta leisti “Eglutė”, 
vienintelis laikraštėlis mūšų

nė? t .
Poetas Bėra. Braąflfaafe ė- 

mėsi šio darbo ir ji tesėjo dve
jus metus. Dar ilgiau būtų tę- 
sėjęs, jei būtų susilaukęs įtai
giau pagalbos. O vis buvo ti
kėtasi, kad laikrėštėlis sudo
rotos vaikų pasaulį, ir jie rinks 
sau “Eglutę” prie “Eglutės” B 
metų j metus.

Šia viltimi stojo j darbą ir

netfigotų tėvų sunkiai uždirbti 
psngu B vevevųMk

Dedame v*į j tave vaikas 
■ė tik anš viad. Tfe viltį deda 
ir “Bgtata”. W rita tiri m r

’prauge”, kad Pr. Naajokai- 
fs, ■ “Eglutės” redaktorius, 
sunkiai sirgo, kad jo namus 
apgaubė gedulas, mirus žinota 
nai, kad visa šeimos priežiūra 
ir darbas dirbtuvėje gufi ant jo 
pečių. O jis redaguoja “Eglu
tę” jūsų vaikams. Kuo šitai

Parengi
PRSL F. BAMTKUB 
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Ko Tamsta pageidautumėte 
iš *Darbtatako”?

Daugiau nieko. Tegu, nepai
sydamas finansinių sunkumų, 
varo pradėtąją vagą ir nieka
da nuo jos nenukrypsta.

Spaudos laisvės sulaukiau 
Petrapilyje, bet didesnio en
tuziazmo nebuvo pas vietos 
lietuvius, nes jau turėjome 
“Lietuvių laikraštį”, Smilgos 
leidžiamą. Be to laukėm ir 
antrojo — “žiburio”.

Dėl “Žiburio”" gariu štai ką 

pasakyti. 1902 m: į Petrapilį 
.buvo atvykę trys Lietuvos 
vyskupai ir jie nutarė, gavus

tuomet buvo apie 10.000. >

‘Lietuvių ir žemaičių lab
daros draugija” kas indai po 
kelis kartus rengdavo komedi
jų vakfinimnus, kuriuose ir

laikytos gedulingos psunaktalj 
kuriose klebonas kun. J. Čąpti-JX 
kaltis maloniai prašo dalyviu-1 
ti mirusiojo draugus kunįgu$,t|a 

kaimynus, artimuosius ir 
žįstamus. '. "A ■ -•

• Juozas Laučka, redagavgąf|B 
‘Ameriką”, dabar vadovaująs*:-^ 
lietuviškajam “Amerikos Bi&ljjS 
so’ skyriui Europoje, Miunche--|| 

ne sunkiai susirgo. '
• Antanu* Sabaliauskas, iš ■ via 

Brooklyno, studijuojąs etefct- -įl 

ros inžineriją St Lotas
•sitete, uoliai bendradarbinujq<g|a 
‘Ateityje”, vasario 8 d. Tarp-.>||| 
tautiniame Studentų Kltaje'^^ 
kalbėjo apie Lietuvą ir.komu-|||8 
nizmąž-

• Kun. V. Dainys, buvęs IM||| 

gą laiką bolševikų kalėjime, 
paskui su kitais kunigais 
įkaitus grįžęs į Lietuvą, įnirę JI 

Chicagoje. Palaidotas vasario ^ 
10 d.

• Ateitininką choras surior- 
ganizavo Chicagoje. Jam vado- 
vauja muz. VI Baltrušaitis. 
Choras pasirodys per ateitmin- ||| 

kų kongresą Chicagoje.
• Spaudos laisvės atgavimo, 

sukaktis rengiamasi visur pla- 
čiai paminėti. Chicagoje balan- 
džio 24-25 dienomis Liet Vy- 
čių salėje bus paskaitos. Drau- :t|i 
ge bus ir draudžiamojp laiko- 
tarpio knygų be? laikraščių pa- . 
rodą. New Yorfce ir gi muna- r 
tomą surengti lietuvių spau- 
dos paroda. .

• St Sirutis, Lietuvos Kai- 
sulas Kolumbijoje, gruodžio 
mėn. lankėsi Europoje.

• Kap. Alfonsas Rąnrtnam- 
kas, buvęs savanoris-kurėjas, 
mirė vasario 8 d. Chicagoje. ||

• Kun. Just Steponaitis pa
skirtas-Aušros Vartų lietuvių -J|| 
pat. vikaru Worcester, Mass.

• Kun. B. Sagtatas Chica- į 
goję suorganizavo pirmą būre- || 
lį lietuvių gimnazijai Italijoje i 
remti. Gimnaziją įkūrė lieta- J 
viai saleziečiai netoli Toino, 
Castelnuovo Don Bosco, šv. <J| 
Don Bosco tėviškėje; Veflda 
penkios klasės ir spaustuvė. 
Prie gimnazijos — bendrabu* 
tis. šiemet mokosi 40 mokinių. -t 
Is jų 20 yra iš Vokietijos, 17
iš Anglijos ir 3 iš JAV. Dėsto! 

6 lietuviai saleziečiai, 1 
kietis (vokiečių kalbą) ir 1 
amerikietis (anglų kalbą).Kun. 
Sugintas tos gimnazijos iŠlai- -3 
kymta atsiuntė Baltui. 20-ta^O 

ir žada kas mėnesį remti. '/
• Eglutė, vaikų laikraštėlis

— praeitus metus subaigėsu^ 
pelnu ir tuo galėjo išlyginti 
]į senesnių skolų.

• Austrijoje 1953 m. g»fe|| 

beliko viso 183 fietuvisi
vo 205); 56 vyrai, 72 
25 vaikai. Iš jų yra 24 
niai, 29 seneliai.

• Kun. Kmys Mažutis 
vyksta kuriam lafitai Iš Bas*O

Kur yra risi ' mūsų tautos 
dariraotojai, visuomenininkai, 
fieturatas dvasios skleidėjai, 
jos spaudos palaikytojai?

Tiesa, naujai atvykusiųjų 
suarusioji karta turi savo 
laftraščius ir žurnalus. Pasiro
do kartas ųuo karto ir roma
nų, nors kai kurių nauda labai 
abejotina, išlaidos sunkiai pa
teisinamos. Jaunimas irgi ne^' 
atsifieka.

Bet ko pykšt—r, tad vni-

Gimė jis 1862 m. birželio 14 
d. Linkuvos vai Roponių kai
me, mokėsi Mintaujoje, Petra
pilyje, filologijos mokslus bai
gė ir daktaro laipsnį įsigijo 
Vokietijoje. Mokėdamas vo- 
kiefių, ruąų, lenkų ir kitas kal
bas, jis daug rašė kitų tautų 
spaudoje.

“Darbininko” redakciją, no-, 
riedama išgridsti iš jo senovės, 
kreipėsi į snkaktuvtatoką su 
šiais klausimais:

Teko nugirsti, kad jis f/uat 
šoriai pradėjote rašinėti | 
Tpandą Ar nebus tik pati se- 
—oria mūsų spaudos darin- 
nfako sukaktis?

Pirmas mano straipsnis pa
sirodė 1889 metų rudenį ‘St 
Peterburg Zeitung”. Po kurio 
laiko rašiau Petrapilyje į 
“Kraj”, į Varšuvos “Slowo”, 
“Gazeta Polska” ir “Kurjer 
Warszawski.”

Kiti mūsų veikėjai pradėjo 
rašyti ir taikų spaudoje, kai 
lietuviam spauda buvo už
drausta. Kodėl Jūs pasirinkote 
vokiečių laikrašti?

Iš pradžių, norėdamas už
dirbti, vėliau— dėl ulė jos, nes 
“St. Peterburg Zeitung” buvo 
leidžiamas liuteronų. Man pasi
sekė įvesti katalikų skyrių ir, 
gavęs pritarimą iš vokiečių 

.katalikų kolonijos, šį katalikų 
skyrių tvarkiau iki 1914 m. \

JUNGT. TAUTOSE

Višinskis* pareikalavo dau
giau tarnautojų, kurie būtų 
Sovietų Sąjungos piliečiai. Lig 
Sol jų yra tik 22. Patys So
vietai neišnaudojo jiems skir
tos “kvotos.” Pagal jų pieša- 
mą mokestį jie* gali turėti pre
tenzijų j 116-155 tarnautojų. 
Amerika turi 338 tarnautojus 
JS tų 332-463, kurie jai tenka 
pagal jos mokestį.

M
 HUO CARO RUBLIO 

IKI BOLŠEVIKŲ 
ČERVONCO

NKYRDOLAUSŪIBOB UETUVPB 
■ 1111 BĮ . taJMt 1H5-1D41 Lietuvoj kursavusių pi- 
tagų tetarta, ųumtaatikų ir natūralaus dydžio banknotų

Pirmiausia viešai veiks “Dė
tuvių ir žemaičių^ tebdarybės; , „ 
draiKija,” paskui ^Saritapin& ‘ sutįlomą, Įrišti* ‘‘ŽSburį”. Aš 
čtaių^te”, o griiaunai bolše- buvau paskirtas jo redakto- 
vflnnetyję draugi- rium. Mane parinko ne be pa-
ja”. Lietuvių statistikos netu- Tuomet Vilniaus ge-

neral guben)ątorium buvo ku-. 
nigmldkte^Steiątapblk^ta^^ 
Jo sūnėnas lankė Petrapilyje 
karišką Tareskij korpus”, ir 
aš buvau paskirtas dėstyti 
jam vokiečių literatūrą. ’ Tai 
buvo kaip tik “laikraštiško” 
judėjimo metu. Mano moko
mojo sūnėno motina jau buvo 
parašius Vilniaus generalgu
bernatoriui laišką, išdėstydama 
padėtį. O kai gen.-gubernato
rius atvyko į Petrapilį, asme
niškai jį aplankiau, išdėstyda
mas jam padėtį ir pabrėžda
mas, kad tokia tvarka lietu
vius tik sulenkina, *bet nesuru
sina. Toliau visų smulkmenų 
neminėsiu, bet ilgainiui gavau 
leidimą ir “žiburiui.” Netrukus 
buvo paskelbtas leidimas ir vi
sai lietuvių spaudai.

Kokiuose laikraščiaose Tam
sta z esate bendradarbiavę? 
Kam atrodo dabartiniai mūsų 

NERĖKIA LKTĮJVIŠKOS SPAUpOS hamdau, palyginus
su kHafeg

Be minėtų laikraščių laisvo
je Lietuvoje * bendradarbiavau 
“Ryte”, “XX amžiuje” ir “Ži
dinyje’*. * žiūrint į dabartinę 
spaudą, platesni straipsniai be 
priekaištų, bet kronikinės ži
nios dažnai per menkos. Mano 
nuomonė pasilieka paremtą 

pavadinsime savo susnūdimą? Europos spaudos charakteriu, 
Keletas tėvų šiaip taip už- kur neskelbiamos tokios a- 

moka prenumeratą, kartais la- nios; kas gimė, kas ką aplan- 
bai parūgoja, kad brangu, net 
neatsižvelgdami, kad laikraš
tėlis visuonet naujomis ilius
tracijoms, kad tik jis būtų jų 
vaikams įdomesnis ir patrauk
lesnis. O atikų?

“Kur jūs kada esate skaitę, 
kad buvo tiek ir tiek punkota 
paremti “lėlutei”?

Mūsuose veikia tik pasiauko
jusios asmenybės, o kalbame 
visi Tik prA P. Juras prie vi
sų savo darbų dar neapleidžia. 
“Eglutės”. Tai auka, tai para
ginimais palaiko vaikai ą»udą. 

Kas drjstų teigti, kad “Eg
lutė” nepakankamai skoninga, 
kad jai stoka krikščioniškos ar 
lietuviškos dvasios? Sakysite, 
apie tai nežinau. O kodėl nesu- 
sipažinti? Jeigu ateina užsaky
mai S Aastrafijos, Nasjesios

Taigi 1516-1517 metais jau buvo išvystyta' 
plati akcija, siekusi Kazimiero kanonizacijos. 
Poptežiui Leonui X, kaip matėme, laiškus ra
šė imperatorius, Lietuvos ir Lenkijos valdovas* 
LKtnros sostinės vyskupas su kapitula ir vie- 
nuo&d pranciškonai. Iš tų keturių prašymų, 
Mnžų yra dar apie tris laiškus, bet gal jų bu- 
vo te daugiau, — taip pat iš popiežiaus Alek
sandro VI tados matyti, kad Kazimiero kano
nizacija rūpėjo daugiausia Lietuvai. Lenkija 
teikėsi nuošaliai. Vatikano archyve nėra' jo-_ 
Irios žinios, kad tno metu prašymus Romai 
būtų siuntę Lenkijos vyskupai ar vienuoliai, 
nors šv. Kazimtao gimtajame mieste, Kroku
voje, vienuolių buvo daug įsikūrusių.

PRASIDEDA KANONIZACIJOS BYLA
Paminėti laiškai ir popiežiaus bula dar ro

do, kad šv. Kazhnieras ėmė garsėti stebuklais 
tuojau po savo mirties, dar jo amžinmkų tai
kais. Jo kartos žmonių, sulaukusių šeštos de
šimties metų, dar būta nemažai. Matyti, Vil
niaus gyventojai, kurie gerai dar prisiminė 
tauraus karalaičio šventą gyvenimą, ėmė daž
niau lankyti jo kapą Vilniaus katedroje, šauk
tis pagalbos savo rūpesčiuose, prašyti Dievo 
malonės jo vardu Visi laiškai sumini daug ste
buklų, atsitikusių prie Kazimiero grabo, nors 
nei vieno jų tiksliau neaptaria. Reikia manyti, 
kad Sgjnanto pasiuntiniai gerai juos žinojo, 
vežėsi Romon įrodomosios medžiagos ir buvo 
pasiraigę žodžiu dar patvirtinti. Deja, tos vi
sos medž&gos mūsų laikams nebeliko. Bet ji 
Romai turėjo būti pakankama pradėti Kazi
miero kanalizacijos bylai.

Byla buvo pradėta, atvykus Lietuvos dele
gatams į Romą, kuriai kandidatas į šventuo
sius jau buvo gerai žinomas £ ankstyvesnių 
raštų. Dabar, kardinolų kolegijoje, kaip rodo, 
jos protokolo užrašas, buvo perskaitytas dar 
ketvirtas Zigmanto Senojo laiškas, rašytas 
1517 m. gegužės. 2 d. Ir tame laiške karalius 
prašo kanalizuoti jo mirusį broli, kurio gyvo- POPIEŽIAIS LEGATAS TYRINĖJA 

‘ : t x VILNIUJE

Vilniun jis nebuvo atvykęs specialiai Kazi- 
lmiero kanonizacijos reikalu. Popiežiaus legatas

■ čta tinęjo dar kitų svarbių reikalų: jam būvo
tarp kitko pavesta sutaikyti Lietuvos valdovą

!l Zigmantą su jo sesers Sofijos sunūmi — Vo-
kiečių ordino magistru Albrechtu Hohenzoller- 
nu- Kad tasai po ketvertų metų stos už Mar-

; /' tyną Liuterį ir pirmasis Prūsijos ordiną pavers
>.pasauline kunigaikštyste, Roma tada dar ne-

1 J galėjo nujausti. Nenujautė nei Zacharijas Fer-
Ji rer^ rasit, dar tikėjęsis ir paties Liuterio grj-

. žimu, nęs tam atskilusiam vienuoliui rašęs’į-
£ spėjamąjį laišką. Jį rašė Vilniaus dar nesiekęs

u AbET&Iy Lfflį atoJEsr* VgJ (1520 gegužės 20). Buvo užsiėmęs taip pat ki
ti b ta*5 įvairiais darbais, daugiausia taikinamojo

| pobūdžio, posėdžiavęs Torne ir kitur. Vilniuje 
v “3^ h I informacmį x kanonizacijos procesą pradėjo tik
ti įį 9 tai 1520 metų rudenį; tų pačių metų pabaigoje
u u yų v tl (1520 gruodžio 9) jis buvo jau užbaigtas.

Ferrari klausinėjo liudininkus ir 
tyrinėjo stebuklus (examinata miracula et

< testes). Jam padėjo komisija, sudaryta iš trijų 
■ lotynų apeigų'vyskupų: Vilniaus,' Kijevo ir

BbIJKj Krymo Kafos. Savo rašte dar pamini, kad Ka- 
zimierą kanalizuoti jį prašęs Gniezno arkivys- 
kūpąs Laskis, Poznanės ir Pšemislio vyskupai

TT? u' ■ Lenkijos kancleris. Romai nusiųstų prašy-
M-v fM? nnl vysk. Zacharijas Ferrari neužsimena.

Tai, ką jis patyrė, klausinėdamas liudinin
kus pagal popiežiaus Leono X reikalavimus, 
Zachariją Ferrerį paskatino surašyti ir išleisti 
knyga. Ji yra nedidelė — 4 skyrelių ir tik 28 
puslapių, pavadinta “Vita beati Casimiri, scrip- 
ta Vilnae”. Visos medžiagos, kiek buvo surin
kęs, matyti, ji neapima. Mažai duodama ir pa
ties Kazimiero gyvenimo faktų. Legatas dau
giau susitelkė prie karalaičio asketinio gyveni
mo ir pamaldumo, aprašinėdamas tai viduri
nių amžių stiliumi, kuriuo buvo surašyti dau
gelio šventųjų gyvdnnnaL Jis įprastu italui 
temperamentu gyvai pasakoja, kaip Kazimie- mažierienis. O ar žinote, kMc 
ras vilkėjęs ašutinę, apmąstinėjęs Kristaus Juo susidomėjo mūsų vfcuome-, 
kančią, miegojęs ant plikos žemės, alkinęs sa
ve, meldęsis prie uBdtarų katedros durų ir k.
7*aip pat išskaičiuoti visa eilė Kazimiero do
rybių, pabrėžiant jo teisingumą, santūrumą, 
skaistumą, dvasios tvirtybę, išmintį. Paskuti
nis ketvirtasis skyrius apima pomirtinius šv. 
Kazimįero stebuklus.

begalėdamas savo knygelės išleisti Va
nioje, kur dar nebuo ^spaustuvės, legatas Za
charijas Ferrari ją atspaudė Krokuvoje. Metai 
nepatytnėti, bet ji tur^o išeiti apie 1521 metų 

pradžią. Jos yra įvairių atmainų te lefafimų, o kitas pastapkojęs asnftn. It

GaBbūt 
perskaitę 
akimis ieškdte, kas tai išdrįso 
pareikšti. Bet aš sakau, kad 
šių žodžių autorius esate Jūs. 
Jūs, kurie daug kalbate ir 
karščiuojantes dėl nutautęjuno 
kurie skaitote ilgas paskaitas 
apie žalihgą^amerikonizmo” į- 
taką Lietuvos jaunimui. Tėvai 
pyksta ant mokytojų^ kad šie 
per maižai turi lietuviškos dva
sios, gi mokytojai stebisi tė
vais, kad šie nebeturi įtakos 
savo vaikams. Gerai, kad šiuo 
dalyku domimasi ir kalbama, 
bet gaila, kad tuo dažniausiai 
ir pasibaigia!

Nesakau, kad niekas nedir
ba. Kaip visur, taip ir čia esa
ma išimčių. Kai kas diri>a. Bet 
kur? x' •
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a»ed by Tk* Bar We*er I 
Tour favorite CackUdI b ahrajv 
avaitebte. Mb m T Mae. ,

silankyti. Pelnas eis naujos 
bažnyčios statymo fondui.

“Kepuraičių baliui” rengti 
sudarytas komitetas iš vyriau
sios šeimininkė M. Birknienės 
ir narių: M. Horvatienė, X 
Geraltauskienė, X Kazavikie- 
nė, X Linkienė, X Serafinie- 
ne, X šaukienė, M. šaukienė, 
A. Služienė, H. Jankauskiene 
ir M. Žilienė.

Pr. L. B. Krašto Valdyba
Pastaba, šiaip tiesiai prašy

tojoms rašant, gali pasitaikyti, 
kad vienam, pvz., pirmam už
prenumeruos bent keli, o ki
tiems gali nelikti nieko. Tad 
geriau visus užsakymus siusti 
“Eglutės” administracijai (Eg
lutė, RFD 2, Putnam, Conn.). 
Ji sutvarkys, reikalui esant, 
pakreips kitam, 
žins. RED. j

# 1 Woreester, Mass.

ryžtas toutfoio išsilaikymo 
vflgiu gana sunkiai įgyven
toms. Kituose kraštuose lie
tą! yra daugiau ar mažiau 
airę grupėmis, tuo tarpu 
neUjos Betaviai yra fiįsk-

Metinė parapijos vakarienė 
įvyks vasario 28 d. Rengimo 
komisija ir klebonas nuošir
džiai kviečia visus, atsilankyti, 
nes tai yra paskutinė proga 
prieš gavėnios rimtį susitikti 
su pažįstamais ir linksmai pra
leisti laiką bei pasilinksminti. 
Prašoma iš anksto grąžinti.ne- 
išplatintus bilietus, nes reika
linga žinoti, kokiam skaičiui 
žmonių parūpinti maisto pro
duktų. M.

COMPTOMETER SCHOOL
Starting Ėvery Monday 

751 W. Cbieago Avė.
SMt Oria*., M. <4 Caram)
Start your coarse any Monday 

nigbt, 3:30 pju to 6 p^n.
6 pjnf to 8:30 pM.

Indostry neądgyou—that’s why

Vasario 16 minėjimas
Lietuvos Nepriklausomybės 

36-ji šventė bus minima vasa
rio 21. Jos ruošimu rūpinasi 
Al(o vietos skyrius, šventė 
prasidės šv. Mišiomis, 11 vai. 
šv. Kazimiero bažnyčioje už 
visus kritusiu^, nukankintus ir 
išvežtus Lietuvos sūnus ir duk
teris. Popiet 4 vai. parapijos 
salėj vyks iškilmingas minėji
mas. Pagrindinę kalbą sakys 
iš Nėw Yorko atvykęs Dr. X 
Trimakas, kuriam yra tekę 
pergyventi rusų įsibriovimą 
Lietuvoje.- Taip pat žodį tars 
kleb. kun. A. E. Gradeckas ir 
kiti veikėjai. Meninę progra
mą išpildys parapinis choras, 
sudainuodamas patriotinių dai
nų, ved. par.,varg. A. Rosselli 
ir šeštadieninės mokyklos vai-

Vasario 21 d., Rochesterio 
ir apylinkės lietuviai rengia 
savo Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimą.

Minėjimas prasidės 11 vai. 
pamaldomis šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje. Į pamaldas 
renkasi visos lietuvių organi
zacijos Organizuotoje eisenoje. 
Eisenai vadovaus Lietuvių Le
gionierių Gudyno postas.

PO poetų 3 vai. šv. Jurgio 
parapijos salėje iškilmingas 
susirinkimaš. Subrinkime kal
bą pasakys Leonardas šimutis, 
Alto pirmininkas ir Draugo re
daktorius. Po paskaitos P. Ar- 
mono vadovaujamo choro kon
certas ir deklamacijos.

IDLE HOUR 
9116 W»nkegM Bęad 

just north of Dempšter 
tome 4NMM«I M«to 

Norton IR. f

kučiai. Vyresniųjų grupė ruo
šiasi pastatyti vaizdelį “Vasa
rio 16-tos rytas”. Altas kvie
čia visus lietuvius atsilankyti 
ir parėdyti Lietuvai pagarbą. 
Jokio įžangos mokesčio nebus.

F’JhotkvMfr

— Praėjusių metų pabaigo
je Atholą apleido buvęs ilga
metis mūsų parapijos vikaras 
kun. Brunonas Mažukna. Jo 
vieton atvyko kun. Albinas 
Jankauskas, įšventintas 1951 
metais. ? \..

Taip pat praėjusių metų pa
baigoje pasitraukė ir» ilgame
tis vargonininkas Jurgis Sta
čiokas. Naujas vargoninkas

palengvinti šį darbą. < metus Skirti tėvynės išlaisvini-
Šiemet _ dienos uždarbio mui. Antra, dienos uždarbio su- 

tremtinių aukos Imis didesnės rinkimas prieš minėjimą ir jo 
negu kitais metais, nes jau vi-- tik įteikimas minėjime rodo 
si tremtiniai apsitvarkė ir ne- kelią, kuriuo reiklų rinkti 
blogai įsikūrė. Tad jų aukoja- aukas, stengiantis neardyti mi
mas dienos uždarbis nepalies riejimų nuotaikos jomarkiniais 
būtmam pragyvenimui reika- aukų rinkimais. B. V.

-■'.’L'r

OEARBOBN 24819 
TOPLACE 

HELP WANTED ADS. 
ĄSK FOE AD TAKEB

Moterų Draugija Aušros 
<Vartų parapijoje vasario 7. d. 
prisiminė kitados čia klebona
vusį ir mirusį kun. J. Čapliką.

Pakrikštyta Ritos Sinkevi
čiūtė ir Prano Guillotte sūnus 
— Moikus-Pranciškus. -• J.

— Jurgis Laurinaitis iš 
Brockton, Mass. ir Ivona Kaz
lauskaitė iš Bostono bus; su
tuokti mūsų bažnyčioje vasa
rio 20 d. L Kazlauskaitės sene
liai — Elena ir Petras Adoma
vičiai— gyvena Athole, jos 
tėvelis, buv. Lietuvos Apeliaci
nių Rūmų teisėjas K. Kazlaus
kas, buvo 1941 m. bolševikų iš
tremtas vergų darbams, o mo
tina,. Lietuvos baleto artistė C. 
Adomavičiūtė, yra mirusi 1950 
m. Worcestery, Mass. J.Lau- 
rinajtis ir L Kazlauskaitė yra 
atvykę į JAV prieš ketvertą

.v..

ją apėmė informaciją apie Lie-
tuvos laisvės šventę, dabartini rinkėjai juos apian- dviem atžvilgiais. Viena, tai

kytų, bef patys pristato savo pavyzdys kitiems, kad reikia

pastangas išlaisvinti pavergtą
jį kraštą, laisvojo pasaulio nu
sistatymą Lietuvos okupacijos 
atžvilgiu, - Informacija buvo 
paįvairinta lietuviškąja muri-

r -A-» &
____ A -

Lietuvos Vyciy Radijo Programa 
H atfprtm rtdljo stotie* W1jOA, 159* kylacyele*

KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vaL Jei norite 
Moję raAja programoje,ikelbtis, I.reiokiM* adresu:

. ■MNHnsorumvcANiA W) oa
' BUimOCB, FA.

dabar yra Juozas Januška, at
vykęs iš Springfield, Mass.

— Juozas Žvirblis, tremti
nys mirė 1953 m. rugsėjo 2 
d. Buvo gimęs 1905 m. kovo 
19: d. Utenos apskr. Paskutinį 
metą prieš tremtį gyveno ir 
dirbo Vilniuje.

— Pirmosios šv. Mišios A- 
tholo lietuvių šv. Pranciškaus 
parapijoje buvo kun. Pr. Meš
kausko atlaikytos 1913 metų 
spalių 1 6cL; Ta^k«praėjusių 
metų tąją dieną mūsų parapi- 

Vyčiai atitaisė klaidą. Lie-*1 jai sukako 40 metų.
— Lietuvis gydytojas- dr. 

Fr.. Reynolds (Rimgaila) vasa
rio 2 d. Athol - Orange kely 
turėjo auto katastrofą. Nors 
jo mašina, susidurusi su sunk
vežimiu, buvo sudaužyta, -dak
taras buvo sužeistas palyginti 
nesunkiai

LIKERIŲ 
PARDAVĖJUI

nes mirė vienas vyresnb 
mūsų pardavėjas, kuri* 
apylinkėj išdirbo 17 metų.

Union Uouor Co.
IMS W. Nn« Aw.

Skaitykite ir piatbridte “Šv.
PnneHkam Varpei^

• “Draugo” metinis koncer
tas įvyksta vasario 27 d. So- 
kolų salėje. Progrąmoje daly
vaus Br. Jonušo vadovaujamas 
Chicagos vyrų choras.
• Kompoz. Leonardo J. ši

mučio kūriniai išstatyti paro
dai Chicagos centriniame kny
gyne visą šį mėnesį drauge ąu 
kitais žymesniųjų Chicagos 
kompozitorių kūriniais. •

• In&uta Harbor lietuvių 
artistų mėgėjų būrelis vasario 
20 d. Cicero, HL, .vaidina. J. 
Grušo ‘Tėvą.”

tuvos reikalams vyčių komisija 
atkreipė amerikiečio žurnalisto 
Ed. Sulivan (New York Jour
nal - American) dėmesį., kad 
jo paskelbta 1953 m. lapkričio 
18 žinia, jog šnipas H. D. 
White buvo gimęs Lietuvoje, 
yra klaidinga. Tada žurnalistas 
tame pat laikraštyje (1954 
sausio 28) klaidą atitaisė pa
žymėdamas: “Lietuvių organi
zacijos prašė pataisyti, kad H. 
D. White nėra, gimęs Lietuvo
je, o iš kitur į ją atvykęs ir 
gyvenęs.” Garbė vyčiams už 
lietuvių vardo gynimą!

Jannučių vyčių šv. Vardo 
Draugijoje yra jau 26 berniu
kai tarp 12 ir 16 metų.

Sodalietes mergaites jų pir
mininke paragino ^dalyvauti 
uždarose rekolekcijose pas Nu
kryžiuotojo Jėzaus seseris 
Brockton, Mass., o taip pat ga
vėnioje ruošiamoje šv. Valan
doje, kuri bus šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčioje Worcester, 
Mass. Po susirinkimo buvo 
smagi “Valentino” arbatėlė.

“Piloto dukterį” gavėnioje 
ruošiasi statyti mergaitės so- 
dalietės, mokonąos vietos Nu
krypuotojo Jėzaus seseris 
Gavėnios pradžioje artistės 
vyks’į Roxbury, Mass., pas tė
vus redemptoristus pasiž'ūrėti. 
kaip ten kasmet tas veikalas 
suvaidinamas.

- n ■rn im iimii.

seovooaBcr
Visiem yr* malon skaityti] 
prifllminimai mūsų aaniųjų| 
karių iš Lietavm Neprfldaa- 
aomybės 1919-1929 *****

Jie yra aprašomi |

Pulk. J. Petniičio 
LAISVĘ GINANT
I- as tomas 200 p. -r> $2.00
II- as tomas 310 p. — $3.00]

Radijo programa apjungė 
lietuvius šventės nuotaika, o 
amerikiečių visuomenei su
teikė vertingos informacijos a- 
pie Lietuvą ir jos gelbėjimo 
reikalą.

7 Paprastai tokių programų 
klausosi ne tik vietos gyvento
jai, bet taip pat tolimesnės 
apylinkės, kurias pasiekia ra
dijo stotis savo bangomis.

Vasario 21 d. 10 vai. šv. Ka
zimiero bažnyčioje bus pamal
dos iž Lietuvą ir kovotojus dėl 
jos laisvės, o 3 vai. po pietų 
Winthrop mokyklos salėje 
ruošiamas iškilmingas aktas ir 
koncertas.

■ 1 f.

Dienos uždarbis — auka 
Lietuvai

Dar 1950 m. čia apsigyvenę 
tremtiniai savo visuotiname 
susirinkimė vienbalsiai priėmė 
nutarimą, pagal kurį Vasario 
16 cL proga kiekvienas tremti
nys skiria Lietuvos laisvinimo 
reikalams dienos uždarbį, šis 
nutarimas sąžiningai, vykdo
mas jau penktus metus.

Per praėjusius keturius me
tus tremtinių -skirtas dienos 
uždarbis daug prisidėjo prie 
paskirtų šiai kolonijai sukelti

Balfo 55 skyriuj (Cleveland, 
Ohio), pastatęs sausio 16 d. 
Lietuvių salėje Pr. Zarankos ir 
L. KuddkienėS' operetę “Suba- 
tos vakarėlis”, turėjo išlaidų 
808.40 dol ir pajamų 1613,56 
doL; gryno pelno gauta 805,16 
dol. ,aukų — 315 doL (įskai
tant ir biznierių skdfibimus). 
Tuo būdu iš viso opėretė “Su- 
batos vakarėlis” 
1120,16 dol

Džiaugdamiesi 
konstatuojame, 
kas nors anksčiau, iš bent ko
kių parengimų, mažoje Lietu
vių salėje, būtų' turėjęs tiek 
daug pelno.

Balfo vardu nuoširdžiai dė
kojame visiems, prisidėju- 
siems savo vaidyba, triūsu, tal
ka, auka ar kuo kitu prie to 
sėkmingo parengimo.

Balfo 55 skyriaus valdyba

K rito ■" ■■ .

'natoalio ■ i ' 
totoriais. \ 

Prenumerataskaina. Bariams 
JAV 6.00 doL tostentfe ir 
Brooklyne K50, puari mrią 3 Jft 
dol. •• . . .■ ■

Šv. Onos Draugija Dievo 
Motinos Soptdingosios parapi
joje išrinko 1954 metams tą 
pačią valdybą: pirm. H. Jan
kauskienė, vicepirin. A. Kas- 
parienė, protokolų rast. . X 
Smigelskienč, fin. rast X Lin- 
kierfė, ižd. X šaukonienė, 
maršale X Serafinienė.

I draugiją įstojo naujos na
rės. Marijona Abraitienė, Pe
tronė Barkauskienė, Ona Biek- 
šienė, Antanina Kamisaitienė 
ir Marijona Taparauskienė. 
Draugija turi per 100 narių.

Draugija vasario 27 d. ren
gia “Kepuraiaų balių” LX 

’P.C. salėje, Kiearny, N. J. Bus 
duodamos premijos, už geriau
sias ir madniausias skrybelęs. 
Svečiai bus pavaišinti skaniais 
valgiais ir gėrimais. Gros Eddie 
Schultz orkestras. įėjimas 1 

ALT skyr. valdyba doL Visi kviečiami gausiai at-

. Tuo būdu vargo mokyklų 
^pfemsirnas yra neįmanomas re-

- ątizuoti. Kiekvieną šėmą rei- 
kia laikyti — motw vargo 
mokykla.

Tat, kviečiame Amerikos ir 
-' Kanados lietuvius ištiesti ran- 

bent gausioms Prancūzijoje 
^.gyvenančių lietuvių šeimoms, 

išrašant vaikučių laikraštėlį 
^Eglutę”.’Tėvams tai bus pir- 
moji pagalba. Motina turės i» 

; ko jiems paskaityti, papasako- 
ti, išmokys eiluŠų, įsąmonins 

J į straipsnelius, kurie padės už
degti lietuviškos šviesos žibu
rėlį vaikų jautriose širdelėse. 
( Europoje jokio vaikų laik
raštėlio neturime, o mūsų tė
vams pasiųsti iš Prancūzijos 

.. ddlerių yra neįmanoma., Tat 
prašome visas geros valios lie- 
tavius, organizacijas padėti y- 
pačiai didesnėms šeimoms, ku
rios yra tikrosios mūsų moti
nų vargo mokyklos. -

Ą ~ Čia duodame adresus dides- 
K nių šeimų:

1. Dudėnas Vaclovas (7 vai
kai) 206, Cite du Vert Che- 
min, Libercburt (P. de C.)

2. Burmonas B. (4 vaikai) 
Cas. Cissey B. E. Rue de Pri-

- lūs, Morhange (Moselle).
: 3. Bailleul-Indrulionytė (3 
vaik.) 50, Cite 40, Grenay (Pas 

f de Calais).
s 4. Galinaitis M. (7 vaikai) 
Cite Bei Air, Glageon^ l(Nę^). 
• 5. Masiulis X (6 vaikai) 
Blesle (Haute Loire).. č -

6. Kleinienė Z. (5 vaik.) 
Ferme de Schoenek, Bar. 48a, 

X Stiring Vende! (Moselle).
r; 7. Ubartas S. (4 vaik.) 18, 
■■ "rue de Pelicans, Cite Fam.

Loos - en GoheJJe (P. deC). 
"į 8. Masiulis J .(4 vaik.) 6, 

rue Massenet, Paris (16).
9. Gžiiliūnas J. (3 vaik.) 

Camp Pasteur, Groupe 3, No 7, 
Lens (Pas de Calais).

10. Gavėnaitis K. (3 vaik.) 
? 26c, rue Sagnol, Bully les Mi- 

į- nes (Pas de Calais).
' 11. Vaicekauskas E; « (3 

vaik.) 1, rue de Flndustrie, 
Nanterre (Seine).

f 12. Vengelis V. (3 vaik.) 
1 Ferme de Schoenek, -Bar. 53b, 

Stiring Vende! (Moselle).
13. Eimaitytė V. (3 vaik.) 

■ roė du Creusot, Cantine Bat.
? D. Nr. 4, Montchanln les Mi

nės (S. et L).
14. Uu&ienė J. (3 vaik) 

: -1. Vilią America, Villefranche
į s/Mer (Alpes Marit.).

15. Mmgafla S. (3 vaik.) 
Minės du'Djebel, M’Dilla, Tu- 
nisie.



besniegės, karščiavimų, Ugąs- 
Qo, perstdrtimo ir kitų ner- 
v^nių npgRlavlnrwĮ norriamng 

tą mišinį gauni maistą nar
vams. Stos gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. Už $2.00 pftshm- 
fiame 5 uncijas. I Kanadąkirijos rugby komandą nu

ėjo prancūzai. Rungtynės į- 
co Cotombes aikštėje Pary
ja Jas stebėjo 55.000 žiū-

Knn. Pr. A. Vinnauskas 
50 W. Sittb Street, 
So. Boston 27, Maaa.

69-38 Myrtie Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Aven
rwMTHingį N. X* - 

68-38 Forest Avenue

angų” vieną, su 
gyvą ar negyvą 
jei jis dėl atmo-

-r- Aš norėčiau, kad ir kolū
kyje būtų padaryta tvarka.

— Parašykite ir apie tai.
Pražydo obelys, žaluma pasi- 

puosė'laukai Laiškininkas at
nešė Zabiackui iš rajono cent
ro laišką, kuriame buvo prane-

fttGnnd Street 
BraokįywN,Y.

NOTARY PUBLIC

TeLSTigg 2-5043

Matthew P. Ballas

SCROLES BAMNG, Ine. J
V. Lukas Vedėjas J

SS2 Or—i! 8t, Brvsfclyn, K. Y. 4
Tek EVergreen 4-8802 «

, bet iŠ paskutinių!! ttorp- 
anių nmgtymų laimėjo tik 
tas prieš Portugaliją. 
lWįįm - futbolo meisteriu 
o,L F.K. Vasa komanda.

O Zablackas, leidęs sau prieš 
pusmeti pareikšti jo adresu 
kritiką, vis dar tebėgsima laiš
kus. Parašyti įvairių žmonių, 
jie tarsi varžosi savo gražbyįr-

Antanas F. Kneižy* 
50 Cottage Street,
Btttvtod,

“Jūsų skundas teisingas. Pa
liestuoju klausimu kreipkitės j 
rajono vykdomąjį komitetą.”

Kupinas vilčių Zablackas

50 Street. So. Boston 27. Mas 
Vtotteš Ptnd&utit&s
575 iawtence St, LoveH Mase 
Brockton 88, Mase. /

Zablackas nuvyko pas kolū
kio revizijos komisijos pirmi
ninką, bet jo kėdėje užtiko pa
ti Podolskį Tada jis nuskubė
jo1 į partijos Kavarsko rajono 
komiteto žiemės ūkio skyrių.

Atidžiai išklausęs kolūkie
čio skundą, skyriaus vedėjas 
drg. Krivickas jam patarė:

— Paduokite pareiškimą,— 
išaiškmsnne.

PARDUODAM NAMUS

414 Broadway 
Santt Bsetea 27, Mms. 
EaBSSSEBSHBBSEaaS J. B. SHALINS- 

ŠALINSKAS- 
tiMrtntl, Direktorių 
844)2 JAMAICA AVK.

(prie Forest PaTkway StaUoa) 
Woodhaven,*N. Y.

tonerikto^ų rugby koman- 
pralaimėjo k paskutines 
ro~ rungtynes Europoje, 
ancūzai laimėjimą nusinešė 
itykiu 1:31. Amerikiečiai 
įropoję iš 5 rungtynių lai- 
jjo tik vienerias.
Vafijos rugby laimėjo ang- 
i (6d). Londone tų varžybų 
irėjo 70.000 žmonių.
Zelandijos rugby rinktinė, 
įvykusi į Angliją, įveikė šei- 
ininkus rezultatu 5:0. '

Gaunama:
“DARBININKO”

— Į:. _ j !>♦— y aamnusmajoj

\fffxtoecM\ 
VCUMB J

Ekspediciją st^enduoja Loh- 
don Daily Mail dienraštis, o 
jai vadovauja gen. Kaiser, di
delis kalnų zoologijos specia
listas.

Jis yra daugiau negu tikras, 
kad Yeti yra ir Imis surastas, 
nufotografuotas, užregistruoti 
jo garsai ir pagautas. Bet taip 
pat yra tikras, kad Yeti, nors 
ir “baisaus žmogaus” vardu 
vadinamas, neturi nieko bend
ro su žmonių paderme. Jei vie
tinės tautelės jį vadina “žmo
gumi” ir jo niekad nemėgino 
pagauti, tai tik dėl to, kad pa
gonys jį laiko dievu ir iš šven
tos baimes jo bijo. Mokslininko 
nuomone, Yeti turįs būti dar 
lig šiol žmonėms nežinoma 
kalnų lokių rūšis. Co.

* — Labai paprastai Duodu 
klausimą, į kuri turėtų atsa
kyti kiekvienas normalaus 
proto žmogus. Ja neatsako ar
ba atsako keistai iš to ir pa
aiškėja, kad jam nevisi namie 
ir kiek’trūksta. Sakysim, gar
susis jūrų kapitonas Cbok tris 
kartus apiplaukė aplink žemę. 
Vienoje tokB$ kelionių jis žu
vo. Klausimas: jis žuvo keliau
damas pirmą, antrą ar treSą 
kartą?' _ >

— Atsiprašau, daktare, —

Kerne. Kolūkietis neteko ir sa
vo sodo. Tiesa, dėl akių Za
biackui buvo paskirtas skly
pas kitoje vietoje, už kelių ki
lometrų, usnimis apleistame 
dirvone.

— Tai bus tau pamoka už 
ilgą liežuvį, — tarė Podols
kas.

Julijos žemaites vardo koiū- 
£yje Podblskis gyveno kaip sa- 
vo dvare. t

Jis nemėgo apsikrauti dar
bais savo vadovaujamame ko
lūkyje. Jeigu kuo nors ir rū
pindavosi ,tai daugiausia savo 
asmeniniu ūkiu ir sodybmiu 
sklypu, kuris buvo beveik dvi
gubai didesnis, negu kad nu
matyta įstatyme. Jis kalbėda
vo, kad jam viskas leista, ir 
tegu kas nors tik išdrįsta jam 
prieštarauti, tegu-tik išdrįsta.

Podolskio galybei nusilenk
davo Kovarske ir kai kas iš 
rajono viršininkų, už kurių pe
čių jis jautėsi kaip už mūro

I sienos.' . ... .
Bet atsirado žmogus, kuris 

išdrįso pakelti pasipiktinusį
- balsą prieš ĮPOdotekį. T® — ei

linis kolūkietis Zablackas. -
į Visuotiniame kolūkiečių su- 

MriHfchnė Zablackas išdrįso ^iž- 
skninti, kad valdybos pirmi
ninko “rankas ne visai šva- 
riost’’

Podolskis kritiką priėmė ir 
i pareiškė, kad “bus imtasi žy- 
■ - *- -

Ir iš tikrųjų, ankstyvą pa- šama: 
vasario rytą, prieš prasidedant 
arimo darbams Julijos žemai
tės vardo kolūkyje, buvo su
mažintas sodybinis sklypas,— 
bet nėr Pbdriskio, o Zabiacko, atvyko pas Kovarsko rajono 
iš Bario visiškai buvo atimta vykdomojo komiteto pirminin-

Lengva atskirti
Vienas klausė protinių ligų 

specialistą gydytoją pasaky
ti, kuris žmogus yra kvėste- 
lėjęs, kuris ne. Daktaras atsa-

BitVAjrjK tMOQU8

toktoms ladbningam progoms 
Užsakymai i^Momi kogerlau- 
aitt. UveBilMne i krautuves Ir 
peįvaCius namus. /

Tai reta mūsų tarybinėje 
tikrovėje biurokratini] atrira- 
šinėjinžų kidekrija. JLrodo, kad 
rajone Abejingai, valdininkiš
kai žiūrima į darbo žmonių 
skundus, nebuctima koMBttoflfcį 
interesų sargyboje ir iškovo
jama už žemės ūkto artefių su
stiprinimą.

Dabar, kai lai!
.-BBIl-'- .F- * CGEI8SI 1 ^BDiaCIiO

nmCB IvMHM IBUOb, PBVKmIKB*, OBRVS
ir kiti nafato predrirtai tiese kreutavfee:

185-24 Horace Harding Bivc 
Fresh Meadoros, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Gueens Village, N.7.
m RodEaway Avrime 

Valley Stream, N. Y.
4380WbiteP!ainsRoad

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance^ reikaluos* 
— greitai ir gerai

. J. P. /MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85tii Street, Woo&aVen 21. N. Y.
Teį Vlrginia 7-1896

Vincas X Kodirka 
37-FtanHin Street 
lwrWOOTU MB88.

Vice firariaiakai

Apie tą būtybę žino ir vie
tiniai pakalnių gyventojai ku
rią vadina Metoh-Kangmi, Yeti 
ir kitais vardais, išreiškian
čiais tą pačią “baisaus sniegi
nio žmogaus” sąvoką.

Erich Shipton nufotografa
vo 1951 ir 1952 šveicarų eks
pedicijos metu Yeti pėdas snie
ge ir parodė k a 1 n ų neši
kams. ..Tie nė neabejodami

ko pavaduotoją drg. Šulcą, šis 
jį nuramino:

— Nenusiminkite, paduokite 
raštą, — ištirsune.

Atėjo vasara. Užsimezgė o- 
belys. Julijos žemaitės kolūky
je buvo gautas iš Kavarsko ei
linis raštas. Zabiackui buvo 
pranešama, kad jo skundas šį 
kartą nepasitvirtinęs, nes pats 
Podolskis jam išskyręs sodybi
nį sklypą. Nukentėjęs vėl ap
lankė rajono vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotoją.

— Čia klaida, — paaiškino 
jis, rodydamas raštą. — Po
dolskis paskyrė man ne skly
pą, o niekam netikusį (firitaną. 
Ten ir piktžolės neaugai

— Parašykite, apsvarstysi
me. x

Prasidėjo auksinis ruduo, 
karštas derliaus nuėmimo dar
bymetis. Atlikę darbus laiptuo
se, kolūkiečiai perėjo į savo so
dybinius sklypus. Zabia<£as 
vėl aplankė Kavarsko rajono 
organizacijas,. vkn^d į res- 
publikos Žemes ūkio to paruošų 
minfeterųą. Visur buvo pikti
namasi Podolskio veiksliais. 
Visur Zabiackui žadėjo žtogri- 
bos. Visur buvo prisiekfoėjama 
padaryti tvarką Julijos Žemai
tės vardo

Ir keistas dalykas, Žemaitės 
vardo kolūkyje po senovei pa
siutęs vaikšto išpuikęs Pb-

BeofediktM Jakotia / 
iMlMt&nu <

Himalajų kalnyno tyrinėto
jai ne kartą yra Užsiminę apie 
kažkokią paslaptingą aukštų 

Aag$jas stalo teniso rinkti- sniegynų būtybę, kurios pėdsa- 
ė nugalėjo Vengriją (5:4). kus yra užtikę 7000 m. aukštu- 
Horidas teniso turnyrą lai- mose. Kas tai per tvarinys, 
įėjo kanadietis Lome Maine . niekas negali pasakyti, tik aiš- 
rieš T. Vincent per setus. F. ku, kad jis niekad nenusflei- 
tovacas įveikė B. Riggs ir iš- džia į augmenijos sritis ir tun 
ijo Išimuoju iš šių prpfesio- išsimaitinti vien sniegu ir le
talinių rungtynių. dais.

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
B A N G A

346 RlDGEWOm> A VE. BROOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma televirija, kambariniai bei auto radio, 
sttorintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(recOTd changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
RfchmoDd Itin, Ozone Park, Forest HiH, Jamaica.

ruNKtoii. ttbtoik 

M. P. RAIXAS _ DlMktMfti 
AI& BąiaSCNAA-BALTON

gyvenimu
Kaina tik 70 centų

ADVOKATA?

WlįU>tN.Y.

JOHN DERUHA, M. D.
lakstą. pMa, odos, kraujo, vidurį ir kitų figų gydytojas
ApAidiejimM ir kraejo tyrimas 3 4ol. Prtgtnimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigės Europoje
128 E. 86tti STBEET NEW YORK CflTY

Viri Lexington Avė. podenumo traukinio stoties Lengva ptuaz^ 
H visur. Atskirt laukime kambariai vyrams ir moterims

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Gnborfas - Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423.Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvės, i 
Koplyčios nemokamai viso*. ' / 
miesto dalyse; veikla vėntlfiad-

L-



Pelnas paskirtas Šv. Petro 
parapijai Klebonas kun. Pran
ašiais Virmauskis buvo šia pa- 
rengimo garbės pirmininkas.

Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono fcokMtjM fe-

giminėms ir pažįstamiems, 
kad vasario 14 <L 5 v.v., aprū
pinta šventais/ Sakramentais, 
EHzabethe, N. J,

mirt Petronėlė Bačytė -

, Brooklyno vyskupijoj
* aukštesnėms katalikų mo
kykloms išlaikyti, visose baž
nyčiose sekmadienj bus renka
mos aukos.

Jurgis Uita, palaidotas vasa
rio 4 d. iš Angelų Kar. par. 
bažnyčios šv. Jono kapinėse. 
Kazimieras Bružas, palaidotas 
vasario 13 d. iš Angelų Karai, 
bažnyčios šv. Jono kapinėse.

Išnuomojamas atskiras kam
barys su apšildymu prie dvie
jų susisiekimo linijų. Kreiptis 
vakarais adresu: 307 S? 3rd St, 
Brooklyn, N. Y. Apt 19.

IES” PLATINIMO VAJUS!

Prie šio parengimo prisidė
jo: Ann Petchell, Mrs. Peter 
Tbtkus, Mins. Joseph Leschin- 
skas, Anthony Young, John 
Grigalius, UBian Romanskis, 
Ray Chase, Winffred Skudrta, 
.Diane Shatas, Rita Stakutis, 
Anne Nevronis, Aldona Jaku
bauskas, Alice Laudansky, Ju
lius Tamulis, Themas Lydon, 
John Dairiems, Edvvard Nee, 
Jotai Otevitz, Veronika Iva-

, VAITKUS 
FUNERAL HOME

197 Webster Jtanat ,

ir V. Žukauskas, išpildydami 
komiškai lietuvišką radijo va
landėlę. Brooklyno Operetės 
choras, vad. komp. J. Stankū
no, sudainavo penkias lietuvių

ir Lietuvos himnais buvo už
baigta graži ir turininga meni
nė dalis, po kurios buvo šokiai.

Ifinsfcrel
Daugiau kaip 2500 asmenų 

aplankė šv. PętrO par. ‘toiins- 
trel show” arto “šokančios

ALRK 
RjosBost 
22 d. Can

Apreiškimo parapijos
moterys sodalietės vasario 

21, sekmadienį 8 vai vakare 
parapijos salėj, rengto vakarie
nę — Beaf-steak party. Kvie
čia visus atsilankyti. '

Užgavėnių Sektas -
rengia studentai ateitininkai 

Angelų Karalienės parapijos 
salėje vasario 27 d., 8 v.v. Jų

Teresė Poderys, -
— Kario'1 ir' Onos Poderių jau
nesnioji dukrelė, (o ne Adelė, 
kaip kad buvo paduota perei
tame “D.” nr.) sausio 30 baigė 
Bishop McDonolds aukštesnią
ją mokyklą. Teresė dabar 
mokosi toliau šv. Jono Kolegi
joje ir linkime jai geriausio pa
sisekimo?

— Pone tardytojau, —klau
sia tairtara^ — kaip veikto 
tardomajam maną paruoštas 
tiesai pasakyti sąramas. 7

— Neblogai Pačioje pra
džioje Js jau pasakė, kad 
tamsta esi asilas.

phaaie Wisniewski, Miktred 
Gachon, EHen DiMartino, JEJe- 
anore Zaleskas, Joaime Dra- 
ymstos, Arm Mane Swan, Vir- 
ginta Keady, Dtone Keenan ir

kas. Pirmoje koncerto dalyje 
puikiai skambėjo . lietuviška 
daina, meniškai išpildoma 
“Rūtos” Dainos Ansamblio, to 
paties ansamblio merginų gru
pės bei mergaičių kvarteto. 
Gražiai pasirodė solo dainomis 
Diana Mockeiiūnaitė,, Irena 
Stankūnaitė ir A. Skarulytė. 
Publika turėjo progos pasigė
rėti trijų Pabaltijo valstybių 
tautin. šokiais, kuriuos Atliko

ZALETSKAS
FUNERAL -HOMF

564 KAST BR0ADW A Y

Užgavėnių vakaras
Apreiškimo par. naudai įvyks 

vasario 28 savo salėj. Bus me
ninė programa ir pasilinksmi
nimas.

pė, latvių šokėjų grupė, vad. 
p. Lepins, ir estai šokėjai, vad. 
p. Pitkjaan.

Antroje koncerto dalyje pa
sirodė “Linksmieji Broliai”: 
dramos aktoriai Alf. Petrutis

Laidojama vasario 16 d. 9
vai ryto iš šv. Petro ir Povflo . atnešė pelno. Vyčių kuopos 
bažnyčios šv. Gertrūdos kapi- pfem. V- Guaevičius sąjįmgie- 
nėse, Rahway. YSfiam liūdesy <3ų pirmininkei įteikė sutirta: 
pasilikęvyras, sūnūs, dukterys, kūnams vesti Raktuką su ati-

‘ ** <— ----- *__ Y- . O -U- -i — -tKMEBfflU |ra9UL o-Oų CDuT&S, 
pirmą kartą bankete pasirodęs, 
gražiai užsirekomendavo. Vy
čių metinis banketas praėjo 
grąžtai ir pakilioje nuotaikoje. 
Svečiams buvo išdalintos dova
nos. Briiijantinę sagutę gavo 
Cžtausldenė. C. R.

Mišios už Lietuvą
Antradienį vasario 16, V. 

J. Atsimainymo bažnyčioje 
Maspethe, 8 vai. buvo atlai
kytos giedotos Mišios Lietuvos 
laisvės intencija ir už nežudy
tus lietuvius.

niąiist Kaimą KlaipSdry ber
tais, vėliavom ir 1918, 1253 
(Mindaugo karūnacijos) . ir 
1954 m. datom. Po vėliavų pa
gerbimo Operetės chorus su
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir dvi dainas.

Invokadją atkalbėjo Apreiš-. 
kimo par. kleb. kun. N. Pa
kalnis. Įžangos žodį tarė pats 
vakaro vedėjas, New Yorko 
liet Tarybos pirm. Vyt Ab- 
raitis.

Sveikino: Liet gen. kon. J. 
Budrys, Estijos vicekons. Jack- 
son, Intvijos Laisvės Kerną, pir
mininkas Masens (lietuviš
kai!), Latvių N. Y. Tarybos 
pirm. Kaime; visų Rusijos pa
vergtų tautų vardu vengras 
Mgs. B. Varga, gudų komiteto 
pirm. Sabalewskį Laisv. Euro
pos Komiteto pirmininko pava
duotojas.

Buvo perrskaityta Valsty
bės Dep. pasekretoriaus W. B. 
Smith pareiškimas, New Yorko 
valstybės gubernatoriaus De- 
wey ir -New Yorko miesto bur- 
jnistro Wagner proklamacijos.

Angliškai ilgesnę kalbą pa
sakė Amerikos Jaunųjų Res- 
nublikonu Federacijos pirm. 
Herbert B. Warburton, lietu
viškai — prof. K. Pakštas.

Dr. P. Grigaitis, Am. Liet 
Taryobs gen. sekretorius, su
pažindino su Alto nuveiktais 
darbais.

Pertraukos metu padaryta.

Leonas Nsriskevi&as, 64 
m. amžiaus. Velionis gyveno 
662 E. 8th St Didefiame nufiū- 
čtane paliko žmtmą Mikaliną 
Saulenaitę - Narinkeviaenę, 
dvi dukteris, tartį ir dvi sese
ris..

Antroms Tarisriras, 64 m. 
amžiaus, gyv. 399 W. 4th St, 
Dideliame. nutiūcftme prtHco 
žmoną Petronėlę Budrytę-Ta- 
rinskienę ir keturias dukteris.

Fefltaas Pugly*, 58 m. am
žiaus. Velionis gyveno 378 W.

BARASEVIČIUS fe SŪNŪS 
FU NĖR A L- HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEFH BARACEViaUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOeft įtart g

Šukienė buvo nukakusi į Su-
Notch, Pa; ir slaugyti par

sivežė vyro tartį kurta ema 
geryn. Taip pat taganizacijos 
retiratais buvo sustojusi Wil- 
kes-Barre, Katr Susivienijimo 
centre.

— Namie sirguliuoja Kny- 
zeriaiė, Dambrauskfehė ir A- 
tutis. V. Piungfenei, jos gim
tadienio proga, draugijos na
rės suruošė pietos. Kariavimo 
vakaras, kuri surengti ypatm- mergaičių grupė: Ann ir Sten
gai pasidarbavo Klimienė ir 
Krotufienė, puikiai pasisekė ir 

Vyčių kuopos

Šv. Petro parapinės mokyk
los mokiniai Valentino dieną 
atšventė vasario 12 d. Po pie
tų parapijos salėje jiems buvo 
parodytas kaubojiškas filmas 
su garsiuoju kaubojum Roy 
Rog^rs ią Amerikos piemenų 
gyvenimo.

Šv. Setastfjono mokykloje, 
kur profesoriauja kun. Al

bertas Kontautas, sudaryta 
programa, siekianti paiengvtati 
visiem mokiniam įsijungti į 
Marijos garbinimą šiais me
tais.

“Knygų Lentyną**. Per metus 
bus Mteirta 6 nrjot, kaip ir 
ankstau. ’S^enumefaita me*- ■ 
tam* JASF fe Kanadoje eL50

Lithnanian 
Fnmitnre Co.

HOVEB8- 
80 8-4618

DoimeH, Susan Farmer, Celta 
Taruza, Paul Moore, . Roberf 
Dapkas, Al Simonds, Carol 
Holmes, CHaire Kasper, Patty 
Folley, Penny Lukash.

Iš Dord&esterio: Jotai Ragu- 
ša, Vivtan Gailius, Barbara De- 
Voe, George Stevens, Mary 
Worth, - Thomas Gallagher, 
Theresa Balevrica ir Geraldine 

,^pratt iš Rootbury.
Visai naujas dalykas buvo 

Bostbno lietuvių tautinių šokių 
grupė ir parapinės mokyklos

si daug lietuviško jaunimo ir 
senesnių lietuvių, kurie savo 
dalyvavimu parėmė šių dvie
jų draugijų gražų tikslą- Abi 
draugijos šokius rengė tam, 
kad gautuoju pelnu padėtų šv. 
Petro parapinę mokyklą išlai
kyti. šokiams grojo Al Ste
vens orkestras.

Ir mažąją širdys nebuvo 
užmirštos

Mirt |
Vasario 8 d. iš šv, Petro 

parapijos bažnyčios palaidotas 
Petras Mofis, 67 m. amžtaus. 
Vrtkmis gyveno 538 E. Fourth 
St. Dideliame nufiudkne paiko 
žmoną Agnietę Joiaitytę-Mo- 
lienę ir seserį

Vasario mėn. 9 d. S šv. Pet
ro parapijos bažnyčios palai
doti:

Praeitą sekmadienį pilnoje 
apylinkės lietuvių šv. Jurgio 
draugijas salėje Newarke, N. 
J., įvyko-puikus Lietuvos At
siminimų . Ratfijo Valandos 
“Rūtos”., organizacijos koncer
tas. Minėtos oiganizacijos klu
bo pirminmkui J. Liudvinaičiui 
atidarius įdomią ir įvairią pro-

Benu Braafltanb — M- 
DfiOJI KRYŽKELE, eflėraš- 
(3at Elddo Terra 1953.10. CK- 
cagoje, 111 psi^ kakta 2 doi. 
Viršelis dafl. Romo Viesulo.

J. Petraitfe —- LABVĘ <S- 
NANT (Mūsų žygiai) attfmk 
nimfai iš kovų su teiAais.1920 
metais H frana<M antwi įrita 
BMdo Vaga 1953 m. 312 pA, 
kaina 3 doL ’ .

• KARYS, sausio mėn. 1 nr, 
red. Simta IhtaflMr Ntsneris 
atsptaisdintes kta 1m bioges- 
niame popsnuje negu anKs- 
aan." v :

nuoširdžiai kviečiami gatad&i Aririvysktųto rteretortam pa
dalyvauti. * staktas tam. Laurenee J. Riley,

kuris dėstė teologiją ariovys- 
ktądjos kunigų seminarijoj.

Šv. Vardo Draugijos
. .... vyrai ir. sodalietės vasario 

gražuolės” vaidinimą. Dalyva- 12 d. Lietuvių PU. klubo salė- 
vo apie 120 artistų, dainininkų je buvo surengę šokius. Matė- 
ir šokėjų. Parengimas pasie
kė aukštą profesionalinį cha
rakterį ir pritraukė didžiausią 
ir entuziastiškiausią minią, 
kaip kada nors buvo.

Vyriausias rengėjas buvo 
kun. Jonas žiuromskis. Muzi
kinę dalį pravedė Alice Plevo- 
kaitė.

Didžiausią pasisekimą turė
jo septynių metų mergaitė Ma
ry Brock, kuri padainavo dai
nelę “Jani James”.

Programoje iš South Bosto
no dalyvavo: Winnie LeBre- 
ton, Rose Crtumbo, Barbara 
Peny, Ken Olson, Robert Mal- 
lgy, Georgianna Tamulis, Ar- 
tbus Hilliard, BiHy Haynes,

ATSIŲSTA PAMnim
Aleyras Baranaa 4- UttEE- 

S?S SNIEGAS, *)■■■■■" 
"Tėviškės priedas. Iš
leido Kantatos Lietuvių Katali
kų Kultūros Draugija 1953 m. 
285 psL tadna nepažymėta. 
Viišetis daū. Paufiaus Augiaus.

Šie metai yre Marijos metat 
Marijos garbei pašvęstas baž- 
nyčias lankant, galima įgyti 
visuotinis atiataus. Net iš to
liau atvykę seimelio dalyviai 
visi galės lengvai athkti išpa-^ 
žintį priimti šv. Komuniją ir 
Marijos Nekaltoj F^asdėjimo 
bažnyčioje atlaidus įgyti.
Popietinė seimelio serija pra

sidės 1 vai. dviem paskaitom, 
kurių vieną skaitys* tėvas pran
ciškonas, o antrąją Antanas 
Vasiliauskas. Po paskaitų dis
kusijos iškeltais taksimais ir 
nutarimai ateities darbams.

Katalikiškųjų draugijų na
riai ir kiti katalikai nuoširdžiai 
kviečiami seimely dalyvauti ir 
prisidėti prie kilnaus darbo 
kat bendruomenės labui ir 
mūsų tautos gerovei

Dvasios vadas
Kun. Jonas Vaitiekūnas 

Pirmininkas
V. J. Kairia

Sekretorius
Jonas Beinoris

Ketvirtoji pataisyta laida, 
224 m kaina 2,50 doL 

Užsakymai siunfiami:

“DARBININKAS” 
680 Brotafeiek Avė.

pavėlavimu, vėlinosi ir pu b Ii- ■
ka. Gera Sais mėtota, kad bu- D|
vo sukviesta daužau paverg- mm T****^.
tųjų taiitų atstovų, kad vietoje t New
keturių vadovaujamų grupių 
kaibSjo tik vienas visų vąrdu
— prot. K. Pakštas. Prognmų "
gražiai prave® Vyti Akrai- ”*? ’ ■—

Dr. Povilas Jakfanavičins, 
buvęs per 19 m. Carney li- 

goninės prezidentas ir mertka- 
limo štabo viršfaiinkas, iš parei
gų pasitraukė. Jo virtą užėmė 
Dr. Ch. Kickiiam, kinis nese
nto operavo arkiv. R. Cushun- 
gą. Dr. Jakimavičius buvo 
gub. Huriey paskirtas valsty- 

lėto dalykam. bes viešosios sveikatos vMnin-
ku ir tas pareigas ėjo įier 6 

Didelių sųfecėsmeitų susi- - metus. |
lauke “Rockerettes”

PRANAS WAQKDS ’
Laidotuvių'ifirelrtorim ir 

balsaipiiotojBS 
Ncrnutr pūbuc

Moksležvią atritinamą
susirinkimas ir Lietuvos Ne

priklausomybes minėjimas į- 
yyks vasario 20 d. Maironio 
vardo mokykloje. Visi mokslei
viai ateitininkai prašonp daly
vauti.

Elizabeth, N. J.
Parapijos naudai vasario 6 

ruoštas šokių vakaras praėjo 
gana sėkmingai. Atsilankė per 
500 dalyvių. Programoje vyra
vo choristų solo pasirodymai ir 
šokiai, kuriuos išpildė Diane 
Cymbaliuk, Loreta Pabak, Ka
rolius ir Darata Mačiai šo
ktoms vadovavo C .ir G. Sev- 
chuk. , x

Kleb. kun. M. Kemėžis nuo
širdžiai padėkojo visiems, ku
rie aktyviai- prisidėjo prie šio 
parengimo. Tarp svečių matėsi 
nuėsto ma joros bei kiti miesto 
ir valstybės pareigūnai.

Prof. J. žūevifiaus, mūsų 
bažnyčios vargonirtirtko, 25 m. 
atvykimo į Arner&ą ir var- 
gonminkavimo Elizabethe su
kaktį paminėją vasario 6-tos 
(Senos Elizabeth Daily Journal 
priminchmas, kad prof. Žile
vičius turi didoką biblioteką, 
liečiančią lietuviškus klausi
mus. W. S.

. Linden, N. J.
— Moterų S-gos 53 kp. il

gametė raštininkė St Straz
dienė po sunkios operacijos su
grįžo iš ligoninės ir pamažėl Edward Farrelį Florence O’- 
sveiksta namie. Jos sūnus Ed
vardas, tarnaująs kariuomenė
je, net iš totanos Afrikos te
lefonu teiravosi apie motinos 
sveikatą h* dažnai atsiunčia į- 
dmnių dovanų - prisiminimų.




