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Prel. J. Balkūnas senate su malda

padrąsintų pavergtuosius, tu
ri ratikuoti genocido konvenci-

kytų vergijos panBuose, ne- 
itaaafa; bet skMEteams ir 
taftžtyą Irnrlss gm f* fe&tų

gub. T. McKel-
gub. Walter J.

— New Yorko poftdjs ufė- 
jo pėdsakus, kas galėjo milijo
nierių Rubinsteiną pasmaugti. 
Suimtas šoferis H. Scholz.

parašai, tad tas pareiškimas 
paskatino lietuv. tautą priešin
tis Hitlerio okupacijai, priešin
tis paskui bolševikų okupaci
jai. "Beveik trejte metas* trik

Maj. John H. Gotber: 
kadangi lietuvių tauta su 

milijonu lietuviško kilimo pilie
čių Amerikoje yra svari jėga 
kovoje už Dievo duotą tautom 
teisę gyventi laisvėje ir ka
dangi Amerika, kol ji turi de
mokratinę valdymam formą, 
yra viltis Lietuvai itgąut lais
vę,—tai jis skelbia vasario 16 
Lietuvos Respublikos Diena.

Maj. Edward F. Clark 
skelbdamas “Lietuvos res-

tankais, partizanai pareikala
vo, kad atsiųstų jiem kunigą, 
kuriam jie pareiškė davę prie
saiką nekapituliuoti, kai jų 
draugai iš kalėjimo nepaleisti. 
Kol kunigas atleido juos nuo 
p>^a'kos, vyriausybė turėjo 
kapituliacijos laiką dar 4 va
landas pratęsti. Kai jie pasida
vė, pasirodė esą jau tik trys 
vyrai.

Dviem pasisekė pasprukti 
pODCŲOS DCTMill.

Socialistų laikraštis prane
šė, kad šveicarų policija rado 
-atstovybėje dokumentų, kurie 
parodo, kad sovietinė atstovy
bė vertėsi šnipinėjimu. Tarp 
komunistinės atstovybės na
rių didelis sūri jaudinimas.

Prel.' Pr. Juras vasario 16 
malda atidarė Atstovų Rūmų 
posėdį.

dvasią par ifcri aitrikairinje 
kovoje. Kartojami kasmet žo
džiai rėdo, i kad Amerika tuos 
pačius nusistatymus tebepalai
ko ir stiprina.

Romoje atidarytas 
9 požeminis geležiu 
paleistas pirmas t 
Geležinkelis 7 mylių 
kaštavo 33 mik dol.

primena, kad Lietuvos vals
tybinės tradicijos yra daug se
nesnės; valstybė buvo atgai
vinta po 123 metų nelaisvės. 
Sakydamas, kad Amerika tu
ri daugiau ir daugiau padėti 
Lietuvos kovoje dėl laisvės, 
sumini konkrečiai: turi paleng
vint imigracijos įstatymą lie
tuviam tremtiniam; turi stip
rinti Amerikos Balsą, kad jis

šimt septintąsias savo valsty
binės nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktis. §ia proga 
aš norėčiau pareikšti joms a- 
merikiečių tautos giliausią 
simpatiją. ir nuoširdžiausią 
draugiškumą. Nors sovietiniai 
valdovai stengiasi nuslėpti sa
vo valdymo būdus Baltuos 
valstybėse, tačiau Baltijos 
tautų priespauda yra giliai 
mūsų mintyse.

"Yra daug ženklų, kad Bal
tijos tautos sėkmingai prieši
nasi Sovietu teroro užmačiom 
ir propagandai, kuri siekia su-

Uetuvos nepriklausomybės 
minėjimą pagerbė Atstovų Rū
mai, Senatas, Valstybės Sekre
torius, atskiri senatoriai ir At
stovų Rūmų nariai, guberna
toriai, majorai, išleisdami at
sišaukimus, savo valstybėje 
skelbdami Lietuvos Dienas ar 
pasiųsdami sveikinimus bet nijos

Lietuvių delegacijos pirmi
ninko V. Sidzikauskos kalboje 
buvo nurodyta, kaip Jaltos 
konferencijos nutarimai suve
džiojo lietuvių tautą. Buvo pa
skelbtas tos konferencijos nu
tarimas: “Suvereninės teisė* 
ir savos valdžios bus atstaty- >• Priimtoje deklaracijoje pa-•HM 
tos toms tautoms, iš kurių jos brėžiama, kad Jtdtoje “buvo to < 
buvo agresingųjų tautų išplėš- daromi gyvybiniai sprencbmai tą i 
tos*" Bfr tokiu pareiškimu bu- dB centro 4r rytų Ekvopos m 
toRw~w«o ir CtataB, ta* Bkhno Ir tatotaft ta
* .vr* - 'Z " '3*

SALOS "SAVAIME* NE
SVARBIOS

Valstybės aekr. Dtfles pa
reiškė, kad Kinijos vandenyse 
pakraščio salos savaime nėra 
svarbios, bet jei jos būtų var
tojamos kaip prietiltis Formo- 
zai pulti, tai Amerika jas gin
tų. Tuo labai atsargiu pareiš
kimu Dutes davė suprasti, kad 
salos gali būti derybų objektas 
ir jei fcom. Kinija atsisakytų 
nuo pretenzijų į Formozą, tai 
jos nebūtų "savaime” svarbios.

— Tachcn salą iškraustant 
vienas amerikiečių karininkas 
padėtį šiaip įvertino: "Kitados 
mes buvome laisvintojai, da
bar evakuotojai.”

— Atstovų Rūmai nutarė 
Kongreso, narių atlyginimą pa
kelti iš 15,000 iki 25,000.

— Pranešėjos vyriausybę 
mėgina sudaryti dabar jau tre
čias iš eilės socialistų partijos 
atstovas Christian Pineau.

Šen. Irving M. įves:
Kai Lietuva dairosi laisvaja

me pasauly pagalbos, mūsų 
vyriausybė tvirtai laikysis, ne
pripažindama Baltijos tautų 
aneksijos.
* Gub. Waltor J. koHer

ragina Wisconsmo piliečius . ,
paremti visom priemonėm ko- NeiV Jersey gyventojus pagal- 
vą už laisvę visų tautų anapus voti apie lietuvių didelį kultū- 
geležinės uždangos. rinį indėlį į šį kraštą. T

Dangiškasis Tėve, kuris 
mus Iš savo šventos meflės 
leidai k> . palatai, suteiki, 
prašoate^ sąęo maloningą 
palaiaą'žJuagtinių Ameri
kos Valstybių Senato na
riam. Duoki kiekvienam 
protai išminties ir sumanu
mo, kiekvienai širdžiai mei
lės ir atjautimo, kiekvienai 
sielai pasitikėjimo ir švento 
nusistatymo vykdyti Tavo 
valią.

'Mes kreipiame į Tave sa
vo maldaujantį balsą ir ke- 
tamė į Tave savo lūkesčio 
akis. Dieve, yra žemėje aidų 
ir danguje ženklų, kurie vir
pina musų širdis laukimo 
neštais; tautos, kortos ilgai 
buvo tamsoje it mfct'es še-; 
šėfyje, gręfiaal j šviesą; 
tautos, kuries flgai buvo 
prislėgtos tiraaijes jungo, 
purtosi jo siekdamos iafe-

Amerikiečiai atsišaukimuose 
ar sveikinimuose Vasario 16 
proga pabrėžia simpatiją Lie
tuvai ir lietuviam, bet kiekvie
nas iš jų iškelia ir ką nors y- 
patinga. ,

Gub. AvereH Harriman 
vadina Lietuvą demokratijos 

pylimu prieš komunizmo pot
vynį; iškelia lietuvių laisvės 
xneSę> kuri priešinasi komu- 
taistų tironijai; ragina newyor- 
kiečius, kurtę teori taip pattra- 
^dnę meilę laisvei, dalyvauti 
bętuvlų tikė^me, kad jiem ne- 
priktousomybė bus grąžinta, ir 
maldose, kad tai įvyktų grei- 
čiaū.

Majoras Robert F. Wagner
pats jungiasi į maldas už 

tuos, kurie rūpinasi kovoti 
prieš agresorių jų tėvynėje.

Šen. Beribei H. Lehman

Tneprifciausomytfe Amerikos gausios simpatijos Lietuvai
Idfc mydtonkĄ daug • .

veržHtak. Jsttas snžstata vB- 
tis virto dar didesniu apshry- 
tao”, nes Stalinas konferen
cijoje apgavo visus.

Kalbėtojas primteė, kad 
Jaltoje Stotinas pastalė Sovie
tų okupuotą Lietuvą priimti j 
Jimgttots Tautas, nes ji ir kai 
kurie kiti kraštai, anot Stalino, 
“Yra*atidavusi didžiausią ka
ro auką.” O iš tikrųjų tuo siū
lymu norėjo Stalinas išgauti 
tarptautini pripažinimą sovie
tinio smurto padariniam 
"Lietuvių tauta yra dėkinga”, 
sakė kalbėtojas, kad bent 
Rooseveltaa ir Churchlllis "at
metė Stalino pasNUymą.”

liom savaitėm, Šveicarijos vy
riausybe nutarė siųsti policiją 
Ir kariuomenę ‘ su tankais na
mo paimti. Bet pažadėjo įsi- 
btovėllų neišduoti, jei jie pasi
duos, tik teisti juos už atsto
vybės šoferio nušovimą.

Vienas iš įsibrovusių kitą 
rytą mėgino pasprukti iŠ na
mo, bet šveicarų porcijos buvo 
ragautas. Tardomas tepardš- 
kė, kad jie esą pogrindinės 
organizacijos nariai, kad jie 
per sieną perėjo slaptai, per 
porą dienų pasiekė Berną ir 
kad jie reikalauja paleisti iš 
kalėjimo 5 savo tautiečius: 
katalikų unitų vyskupą N. Sū
dą, gen. ir buv. min. A. Aldea, 

. Ūktųfaikų partijos sekretorių L

37-toji
dėmesio Amerikos vyriausybė
je ir visnofi^je. Jos atstovų 
pareikštos

Šen. George, einąs senato 
pirmininko pareigas, vasario 
15 atidarydamas posėdį, pa
kvietė preL J. Balkūną sukal
bėti maldą. Prel. Balkūnas bu
vo atlydėtas šen. Lrfimano ir 
senato kapeliono min. Harris 
prie pirmininko kėdės. Sukal
bėjęs maldą, likosi posėdžių sa
lėje ir pasveikino paskui sena
torius Knowland, Douglas, 
Dirksen, Smith, įves, Lehman,

GAUSOS ATSIŠAUKIMAI 
SVEIKINIMAI

ir Kuchhel 4š Maine — 
garet Chase Smith, 

George A* SmatherąįĮ 
Mašeadmsetts —LeverettrSĮ^ 
tonstall, iš Dela ware — Jom j 
J. Williams, iš Rhode lalan&įg 
John O. Pastore, iš AlabŠid®| 
John J. Sparkman. ' 
Atstovų Rūmų kongresmž^SŽr^ 

iš New Yonko — Jolm^^ 

Rooney, Victor Anfuso, .įSmĮe 
Becker, Arthur Klein, 
Donovan, Emanuel 
Bernaiti W. Derounian, 
ven B. Keamey. Iš kitur 
tarpu žinoma bendras skalčlttK 
— apie 50.

Kad minėtieji aukštieji 
reigūnai atkreipė dėmesį/ 
nepriklausomybės įhinėjimą;,^ 
pareiškė savo simpatijas^(k^f» 
giausia pasidarbavo Ameritoir 
Lietuvių Informacijos CeBįtrofc 
Jis ir atitinkami komitetai 
dėkojo. Bet praverstų taip 
jei ir iš atskirų asmenų b:i 
ganizacijų išeitų daugiau p&dŪ» 
kų bei atsiliepimų, kurie papo* 
dytų, jog ir lietuviai yra jaud
rūs apie juos tartiem • žta 
džiam.

Šveicarijoje sutiko BgšM maisto rado atstovybėje ke- 
negirdėtas dalykas... Vasario 
15 apie vidunaktį į Rumunijos 
atstovybę Berne įsibrovė 6 
vyrai, šoferis jiem pampTieSi** 
no ir buvo nušautas. Atstovy
bėje suėmė visus komunistinės 
atstovybes tarnautojus ir pa
tys ėmė atstovybėje šeiminin
kauti.

J šūvius ir triukšmą atvyku
siai švricarų policijai įsibrovė
liai pareiškė, kad jie yra. Ru
munijos pogrindžio organizaci
jos nariai ir 
atetovybėa tol neatitaos, Hgl 
Runurijoje bw pakTsti IŠ k>- 
Hparo poaki pogrtadfis vadai, 

kuriuos komunistai yra nu
teisę. Policija, nenorėdama 
laužyti atstovybės eksterito- 
ririumo teisės, aptvėrė abato- Lazaf, redaktorių Anton-Mu- 
vybę spygliuotom viekam, ap- resan ir liberalų partijos vadą 
statė sargybom, išjungė vande- C. Bratianu. 
nį ir šviesą, o vyriausybė su- 
šaukė skubiai pos&3.

Rumunijos kom*. vyriausy
bė reikalavo tuojau įsibrovė
lius jai išduoti. Bet partizanai 
pasakė, gyvi - nepaguostą,' 
net jie neturį ko prarast Jie 
murddjoe *turį užtenkamai, o

Prieš dešimtį metų Jaltoje, Jungtinių Pavergtų Tautų de- 
sovfetiniame Kryme, susirinko idaracĮj* dėl Jaltos 
trys didieji — Rooseveltas, konfenudjos
ChurchiUis ir Stalinas. Jų susi
tarimas Jaltos konferencijoje 
buvo didelė apgaulė tautom, 
nes jšs suvedžiojo gražiais 
tuščiais žodžiais, o iš tikrųjų 
atidavė jas bolševikų smurtui 
ir priespaudai. Jame tautos 
laikomos ir šiandien. Prez. El- 
senhoweris 1952 rinkimuose 
metė šūkį atsisakyti nuo slap
tų Jaltos ir kitokių sutarčių su 
bolševikais, bet tuojau savo 
žodžius atsiėmė atgal.

Jungtinės Pavergtosios Tau
tos pastoaudojo tos pragaištin
gos konferencijos scdcaktinu, 
gurengdamos minėjimą, kal
bom ir deklaracija kreipdamos 
dėmesį į jos neteisingumą, pa
sidavimą sovietinei apgaulei ir 
reikalaudamos jos padarytą 
skriaudą atitaisyti.

I atstovybę buvo geisti gy
dytojai, kurie suteikė pagalbą 
dviem sužeistiem partizanam.

Rumunai pogrindininkai 
išlaftė atstovybę savo rankose - tamfaHA
42 valandas. Tik kai šveicarų 
vyrtauąybė pareikalavo kapl- •>
tafiuoti . ir grariuo pulsianti aNmtaMMMtMMMNMlMNNssi*

naikinti jų patriotinius ir reli
ginius pasiryžimus. Ne prie
vartiniu, bet atkakliu ir nuola
tiniu savo, žmoniškųjų aspira- 
djų pareiškimu pavergtosios 
tautos parodė savo viešpačiam, 
kad • veltui yra tęsti pagrindi
nių žmogaus teisių paneigimą.

"Savo indėliu į. laisvojo pa
saulio materialinę ir dvasinę 
stiprybę mes stengiamės suda-

F. DULLES . ryti sąlygas, kartose būtų vi- 
i Lietuvos nepri- suotiaai resįpektaota Baltijos 
minėjimo proga; burtų tefcė atgauti savo vietą 

“Lietuvių, latvių, estų tau- laisvųjų tanių bendruomenėj, 
tos šiais- metais minės trisde- Mes įsitikinę, kad pasaulio 

bendruomenė, kurioje Baltijos 
tautos turi laisvę pasirinkti 
nuosavą valdymosi formą, po
litines ir ūkines institucijas, 
galės būti tokia, kuri užtikrins 
taiką su teisingumu visom tau
tom .didelėm ir mažom.”

kurie pasakė apie Lietuvą kal
bas. Po Lehmano kalbos pre
lato Bal kūno kalba buvo per
duoto laikraštininkam. /.

Į Washingtoną prelatas bu
vo atvykęs iš Wilkes Baries, 
kur jis dalyvavo sekmadienį 
nepriklausomybės minėjime.

tardami žodį lietuvių susirinki
muose.

Lig šiol mus pasiekė žinios 
apie šiuos

gubernatorius, 
kurie^išleido proklamacijas: 

Illinois gub. William G. Strat- 
ton, Connecticut gub. Abra
kam Ribicoff, Indianos gub. 
George N. Craig, Massachu- 
setts gub. Christian A. Herter, 
Michigan gub. G. Mennen 
Williams, New Jersey gub. Ro- 
bert S. Meyner, New Yorko 
gub. Averell Harriman, Ohio 
gub. Frank A. Lausche, Psnn- 
sylvanijos gub. George A. Lea- 
der, Maryland 
din, Wisconsin 
Kohler.

Miestų
New Yorko Robert F. Wag- 

ner, Lindeno — William J. 
Hurst,z Racine (Wisconsin) — 
John E. Gothner, Bayonne — 
Edvvard F. Clark.

SveJdno epnatoriai
Iš New Yorko — Herbert 

H. Lehman, Irving įves; iš 
New Jersey — H. Alexander 
Smith, iš Nevada — George 
W. Malone, iš Minnesota — 
Edward J. Thye, iš Illino's— 
Everett M. Dirksen, iš Califor- 

William P. Knowland

tegralumo, joms, podon* 
datyvaųjMrt ir autikBi

Pabrėžta, kad Jaltos Ira 
rendja, patvirtindama 
raao taufcrtMjoj p# 
Europm podaBdmą į fcmr 
zonas, gatatiui 
eMrtro ir rytų Europon 5 
mąH, nes kur patekama/ 
vietų karinė oktųjadja, ta 
ten begafi būti kalba apie į 
dymg tų Atlanto Chartoa į 
dpų: "tisų-tautę teisę į 
rinkti valdžios formą”, "• 
reninių teisių ir savos vald 
grąžinimą • toms tautai 
"sudaryti demokratines jį 
tuctjas iilaisvintoatt tautę 
tikrai, kokių jos paSOš ii 
Tai buvo apgaulingi 
kai nebuvo numatyta praM 
būdų tiem principam įgy 
dtati. • į

DekUaradja daro dvi ĮĮ



Communism?

and liere’s

CHINA
— Amerika pardavė Indijai 

10 tonų sunkiojo vandens, ku
ris reikalingas atominėm labo
ratorijom.

no. Bet ta* nereiški, JtlR X“ 
galima perimti>vc 
rankas. Reikėjo dar ją ižai

neramus savo daikte
lius ir vd dingo, sumurmėda
mas, kad j s kažkam kažką pa- 
rtM&lLTik vfifett poąižkėįp kad

etato k-cvėsi jame įspūdį ai a- 
pie- Vasario 16.

Paliekame tad šalyje lig- 
šiohnius liudininkus— kan. P. 
Dogelj ir istoriką Z. Ivinski, 
o imamės pasakojimo vieno iš 
ano meto Vilniaus gimnazistų. 
Tokių liudijimų randam “Ži
burių” (1948 J'Jr. '5-6-T-8-9) 
Karolio Krokšlio straipsniuos 
“Kai/niekas esti viskuo“.

Buvo 1919 pradžia. Vilnių 
jautėm pritvinkus kažko sun
kaus. Vienoje vartų nišoje už
tikau apiblukusį Lietuvos vy
riausybės skelbimą: “Vis’ems 
piliečiams, kurie gali ginklą 
valdyti”. Bet Lietuvos vyriau-

VISO
Amerikietis 

Shemmerling 
kaip pranešė 
spauda, Berlyne pabCgo 
komunistus ir paprašė azylio, 
nes j s nenorįs kariuomenėje 
tarnauti. Tačiau valstybės de
partamentas pranešė, kad jis 
nėra išdavęs paso tokia pa
varde.

daugiau ti 
kuoti karą 
lenkovp?

— Daug
Chochlovas
Chruščiovas ir Bolganrias kaip 
tik yra tie vyrai, kurie perei
tą metų rudenį lankėsi Kinijo

je pas Mao Tsrtongą.

Safe as America 
U. S. Savings Bonds

aAAnchuria 
kOANO-

vo viską nugriauti. į Grasino 
pasieksiąs buržujus ne tik 
Kaune, bet ir Berlyne, o jų 
sugrobtos gėrybės bus paves
tos baudtes tarybom,, kuriom

PABĖGO AR TOKIO Iš 
NĖRA?
studentas Gary 
iš Jersey City, 
rytų Vokietijos 

pas

ii"”' -«■

mMitaltai ta* kovas, htapateta- 
dami Iš aklų Vilniaus, norime 
pasekti, kaip tos Vosaifo 19 
akto nnotaikcts skverbėsi į 
VDafaje esc nčio jaunimo ar

daugiau. — Ir 
priminė, kad

THE hair so likę young com šilk draw$ appealtogly bade 
inro che little pony tail. Ląstas droop demurrfy over 
eyes m wbich, all day, small lightniog fires of firisebtef 

flared and flasbed. A chirrupy little-girl trebk nusvers . ...

"God blessyMommy... God bless Daddy..."

You listen. In dus moment ypu unfderstand' tndyirhy ycRi. 
wete put upon this earth. And as you taar your fkde giri, 
ar tat prayers what woukln't you do to keep ber wodd 
always warm and coofident and secure? . 'r

Give love? Of course—first and always!

Būt, because you’ve grown up in a tough wodd, you kneur 
you have to įįnt moteriai proteetion, too. And ooe of tta. 
finest forms of moteriai proteetion is a steadily grotring pife. 
of U. S. Senes E Savings Bonds!

Bonds'pay good ia terest—3% compounded when hdd to 
marurity. They’U eanj for as long as 19 yeats and 8 tnonths, 
paying you 80% «r*nr thrti ytt ntvtOeJ!

Bonds offer che uorld's easiest amtturtąway to save wtan 
you invest in them through che Payroll Savings Plan. On 
this Plan you can pkk any amount you wish (as link as a 
couple of doilan a week) *nd have your cotnpany’s pay 
office save n oot df each check. This is mvestedf in Bonds 
which are tumtd over to you. And you'11 6nd you can AN* 
atatssfMy nomatter how many times you ihay tave ctičd 
befote and fiuted.

You am also invest in Bonds automancally whoe you baak,

Your little giri, or your little boy, nceds a!l che proteetioa 
you can give. Build it for them, with U. S. Savings Buods!

t tinkle dollar.. . a ‘"Trtrtii 
DėUar" that goes to work bo> 
hind the Iron Curtain, you can 
halp fight Ccaununtsm m its 

; x . own bock yard.
Through Radio Free Eu- 

' rope, each doll* from you wiH 
fire 100 words of Thrth right 

•>s. through the Irtjn Curtain. 
Thrth and hope and courage jp 

" 70 million freedom-loving
poople trapped behind the 
Iron Curtain.

Radio Free Europa ir the 
, mo»t tfftdant, effcctrre, eco-

nomidJ to fifht Cofnmu- 
mrt tynnrry yet foūnd.

Your “Truth Dollars” to 
RFE let an escapee. from be- 

' t t>ehind the Iroit Curtain tell 
those atill under the Soviet 

iį” . yoke how it feels to be free ... 
how we have not abOoHoned 

« . them in their atruggle for 
” fruadom.

Your “Truth Don«n"'c»n 
bemę new hope ond eouraee to 
tbo millione under Red tvr- 

jy-p- aMĮj who drenm of liberation 
and pray for it.

Give your “Thrth Donata“ 
į- today and get in the fight 

eeauirt Coiiiinumsm.
Send "TRVTH tKMXARS“ to 
Cnrtade for Freadom 
e/o your kcal Poatmaator

išsigelbėjo.
— Ar Titas prie naujo žmo

gaus labiau artės į Maskvą!
— Reikia neužm igti, kad 

Maleake^as bto'o tas faęgns, 
karts jpriiją. Tttto pasidaryti 

JagMliffljos diktatorium.
Malenkuvas jį pristatė Sta

linis. Titas visada jautė Ma- 
Jenkovo grtųief simpatijų, y- 
pač, kąi ji skefoė koigz’stenci- 
jos norus. Dabar santykiai 
tarp Jugoslavijos ir Maskvos 
bus blogesni.

MSMtLAPiS rodo, kokios 
11 ikšrnFs strstegiahi atžvilgiu 
Formota tarėtų Sovietų Rmi- 
jai ir K ni>i, jh ji patektą J 
jį raakas.

— Kas dabar svarbiausi val
dovai Maskvoje šsrfia Chruščio
vo?
' — Tai tie, kurie labiau lai
kosi partinės dogmos: Bulga- 
ninas, Serovas, maršalai Ko- 
nevas, NUootad Voaieaenski, 
gan. Moskatenko (Maskvos į- 
girtų virilninkas). Semion Ig- 
natjey (buvęs MVD riršlntn- 
ka») Ir Irt. . '

Now I lay mc

-f ^Voldemarą, kad nevažiuotų. 
*Dar Virbalio stotyje Voldema- 
"nu buvo patarta grįžti atgal j 
užsienius, bet jis vėl nepa- 
klausęs. Atvykusį į Kauną sto- 

; ’ tyje Voldemarą pasitikę NK-
'■ VD agentai ir nugabenę į Sau-

sur jOą land&ojat ir t k bėdos 
priteauktit Nebaigęs berti, 
nuskubėjo susirūp nus u žing-

Nėtrukus (radėjo dingti k 
mokytoją! Vienas atsisveiki
no, pasakydamas, kad daugiau 
čia, jis nebus, o e n ten, kur 
laisvas dar gali gyventi. Tik 
po daugelio metų nusmilko jo skelbiama Lietuva. Jis bu- 
inan širdy, kai < . vęs kaip savas, kaip lietuvis,
radau ton kąmbaife draugo Aškinęs, kad Lietuvos ir Gu-

1 vardą Dėtam savanorių dijos respublika nesiskirsianti 
kapinaitėse. - 1 ----- ——

O eilę savo Vilniaus pažįs
tamų vėliau radau unifor
muotus Kaune.

tik vienom turi viskas priklau
syti.

“Jei ąš sakyčau, kad šis 
paltas yra m^oo, —< aiškino 
tas kalbėtojas’ glostydamas, 
aplink jo , kaklą apsivynio
jusį voverės kailiuką,— tabaš 
ibū&au vajps. Liaudžiai, drau
gai, jis priklauso — ne man.“ 
Jis pritilo ir įsirėžė, laukdar 
mas efekto. Tuo metu netoli 

. manęs pasistiebė -žmogelis ir 
kad sukliks iš visos gerklės: 
“Grąžink jį savo/ įmonės už
vaizdai, drauge vagišiau.“ 
Suktelėjo ir vėl muskehdo mi
nioje. Kalbėtojas figai, nesura
do žodžio, paskui staiga pra- 
pliupo į tą išsišokėlį žodžiais 
kaip sviediniais tokios rūšies: 
kalės vaikas, skūralupys, ban
ditas, drumzlė, patamsių gai
valas ■— kaip, tik tokiais, ko
kie buvo ant tvorų išlipinti.

Kai šūktelėjęs: “Lai gyvuo
ja draugas TYockis”, kalbėto
jas baigė, minia sujudo: v;eni 
palaikė kalbėjusį, kiti dingusį 
išsišokėlį, galią manęs stovė
jęs* ūsočius, girdžiu, sako sa
vo kaimynui: “Eime, kol dar 
nesimuša; vakar, sako, dau

gumo. Departamento rūmų rū
sį. Tenai Voldemarui buvę pa
siūlyta dar kartą grįžti į už
sienį. Jis atsisakęs. Siūlyta 
persikelti į Rygą ir nesirodyti 
viešumoje. Jis taip pat nesuti
kęs. Tuomet jis buvo išvežtas 
į Rus'ją. Savo noru paskui iš-* sybės jau nebebuvo Vilniuje, 
vykusi ir Voldemaro žmona.

Ryšium ’ su ta žinia prof. 
Vaclovas Birž:ška parašė J. 
Bertašiui laišką, kurį tas pas
kelbė Sėjos Nr. 1. Laiške V. 
Biržiška pasakoja, kad pir
mojo bolševikmečio laikais pas 
jį atvykęs ’ prof. Voldemaro 
pusbrolis, davęs paskaityti 
laišką, kurį jis buvo gavęs iš 
profesoriaus iš Vladikaukazo. 
Esą ten profesorius dirbąs u- 
niversitete ir prašąs atsiųsti 
jam. biblioteką, likusią Kaune. 
Profesoriaus pusbrolis klausęs 
Vac. Biržišką, ar siųsti ar ne
siųsti. Biržiška pataręs ne
siųsti. Toliau Bi rašką rašė, 
kad jam pusbrolis išpasakojęs, 
jog profesorius Voldemaras 
buvęs Kaune tik tariamai su- 

’imt&s, bet į Rusiją išvykęs 
Krėvę Mickevičių įspėti laisva valia ir tenai Universite

te dėstąs lotynų kalbą bei vi
suotinę istoriją ir puikiausiai 
ten įsitaisęs.

Rodos, taip ir būtų buvęs 
išaiškintas prof. Augustino 
Voldemaro likimas, jei jo pus
brolis jau būtų nebe tarp gy
vųjų ar bent ne čia tarp tų, 
kurie anas žinias paskelbė. Bet 
jis gyvas ir atsiliepė. L. Lietu
voje vasario 10, pavadindamas 
Bertašiaus ir Biržiškos infor
macijas “kliedėjimais”, nes nei 
jis kreipęsis į Vaclovą Biržišką 
kokio patarimo, nei jį infor
mavęs apie savo pusbrolio pa
dėtį Rusijoje, nei jis susitikęs 
su profesorium Augustinu Vol
demaru, grįžusiu į Lietuvą, ką 
tvirtina Birž ška, nei iš viso 
buvęs tuo metu Kybartuose, 
kaip išeitų iš Biržiškos teigi
mų.

Taip šiuo tarpu legenda apie 
Voldemarą ir buvo nusmaugta. 
Bet kiek panašių legendų eina 
kaip grynas pinigas, pasit'kint 
jas skelbiančiais autoritetais, 
kada nėra, kas faktus patkri- 
na ir atitaiso.^

į komisarus už nuopelnus ca
rą verčiant ir dūmą išvaikant. 
Esą iPstrapily jis 
pirmasis atvedęs kariuomenės 
pulką dOnai (Bus jos paria.- 

meataij išvaftyti.
*Hk paskiąu patirti teko, 

kad toje valdžioje Vaclovas 
Biržiška buvo švietimo komi-s 
sąrąs. O apie sveikatos, komi
sarą dr. Domaševičių išgirdau 
kita proga.

(Bus daugiau) .

š- vauja. • ■ ■ ■■
Chochlovas patvirtino, kad 

visa valdžia dabar Chruščiovo 
rankose.
O Chruščiovo dešinioji ranka 
yra partijos generolas Ivzta

A. Serovas, 
kurio direktyvom buvo vyk

domos deportacijos "iš Lietu
vos, kuris dabar yra paskirtas 
valstybės saugumo komiteto 
viršininku. Chruščiovas susi
kūrė atskirą partijos saugumą 
ir tokiu būdu savo rankose per 
Serovą laiko siūlus.

Molotovas esąs nekokioje 
padėtyje,

nes jis visą laiką buvo lai
komas Malenkovo šalininku. 
Tačiau Molotovas esąs diplo
matas ne tik užsieniuose, o ir 
namie. Jis tuojau pasistengė 
prisistatyti dabar kaip Bulga- 
nino draugas ir pasakė po jo 
paskyrimo kalbą jau. tvirtinda
ma^ ' kad ^teminis karas ne
sugriaus civilizacijos, o tik ka
pitalistinę sistemą, tuo tarpu 
dar neseniai Malenkovaš buvo 
dkeibęs, kad atom&fs karas 
bus galas visai civilizacijai. 
Molotovas persiorientavo ir

Apdraskyti dar kabojo vienur 
kitur vokiško “Ober Osto” 
skelbimai. Bet ir vokiečiai jau 
buvo pasitraukę. Sienos, tvo
ros ir stulpai buvo nukloti 
naujais popieriais, kuris skel
bė naują tvarką. Bet prieš ją 
įvedant reikalavo Mišką iš pa
matų sugriauti. Tai buvo 

naujos sovietinės valdžios 
žeakla*.

Beeidamas namo į bendra
butį, pamačiau' vieną tokį

valdžios vidaus reikalų komi
saras.

Kita proga pamačiau Vincą 
Mickevičių, kuris pasivadino 
Kapeikų, žmogus žemo stogo, 
bet dą'iaus veido, žvitrių akių, 
judria kaip žuvis. Kaip eše
rys verpetuose jis nardė revo- 
tturijM bangose. Sutapęs su 
komunistais draugais, svaidė 
nepatinkamus lietuvius iš 
centrinio komiteto Rusijoje, 

___ suteikė lietuvių - gudų kom- 
risimi gįgi š * JSuvišką

komisariatą, kuris dabar po-

ITsjąidnis buvo visų komisarų

Su tokiu klausimu U.S. News 
and World Report kreipėsi į 
buvusį Sovietų saugumo kapi
toną ChochlOvą. -' Jisai savo 
nuomonę dėstė tok“ą: ' ~

—Manau, Sovietų valdovai 
apskaičiuoja, kad anksčiau ar 
vėliau teks kariauti. Bet kam 
jiem kariauti savom rankom, 
jei jie gali Ameriką silpninti ir 
jos prestižą griauti, kniečlų 
rankom. Dabartinis režimas, 
manau,

nori įvelti Ameriką į karą 
su Kinija,

tuo pat metu apkaltinti A- 
meriką kaip agresorių ir ją 
diskredituoti vakarų Europos 
akyse. Juk jau dabar Britam- . 
jos laboristai tvirtina, kad 
Formoza ir aplinkinės salos 
pirklauso Kinijai. Tad jei A- 
merika už jas kovos, komunis
tai skelbs, kad Amerika agre
sorius.

— Ar Chrušč'ovo valdžia 
turi šansų išprovo- 

su Kinija nei Ma-

legendos apie Voldemarą nusmaugtos 
Įlfc-

Prof. Augustinas Voldema- 
g, l’fas, kurį bolševikai išvežė į 
B fefS’ją pirmom dlsnom, kai tik 
E i Lietuvą, staiga atgijo 
^Ei^iĖJtuvių spaudoje. Dėl jo pra-

2 šneko J. Bertašiaus lūpom ve-
:‘®onis Krėvė Mickevičius, atsi- 
ijfepė prof. V. Biržiška ir paga-

lĮl^iįau profesoriaus pusbrolis taip 
® - pat Augustinas Voldemaras.

gjl J. Bertašius Sejoje ir Ame- 
i.. likos Lietuvyje paskelbė, ką

: jam pasakojęs apie Voldemaro 
grįžimą ir išvežimą Krėvė

. Mickevičius. Krėvė pasakojęs, 
fe ■■ kad vieną dieną jam paskambi-

nęs Sovietų atstovas Pozdnia- 
g:-'z kovas ir paklausęs, ar jam žl-

noma, kad Voldemaras išvy- 
p kęs iš Prancūzijos į Lietuvą, 
p 7'Pozdniakovas paraginęs:

'-spėkite jį, kad jis to nedary- 
gl ,-tų.” Krėvė pavedęs ministeri-

-jai susisiekti su Lietuvos at- 
fe s.-.stovu Berlyne K. Škirpa, kad 
g. •- .jis įspėtų Voldemarą. Škirpa 
f-- pranešė mėginęs Voldemarą 
Į ątkalbėti, bet Voldemaras ne- 
<1 ~ paklausęs. Pozdmakoyas dar 
š*r?23porą- karty skambinęs ir rągi-

NAUJIEJI KREMLIAUS VIEŠPAČIAI PRIARTINA KAR|
Po to vizito ’Kin'jos komu- — Ne. Klaidingai Bulgani- 

nistai tuojau pradėjo atvirą nas laikomas kariuomenės 
kovą prieš Jungtines Valsty- - žmogum. Jis yra partijos 
bes, suprovokavo ^11 lakūnų žmoguj pasiųstas -f-.kariuome- 
bylą, ginklu: pkadėjo pulti sa- nę,- bet karit»rriė«eč heatšto- 
las ir-grasinti Formozos *; 
laisvinimu”. O Chruščiovas 
tuo pačiu metu pradėjo akciją 
prieš Malenkovo politiką už 
stambiąją pramonę ir Sovic tų 
Sąjungos ginklavimą. Dalykai 
tame pasimatyme buvo sutarti 
bandrai vykdyti.

— Ar jus matote kokių nau
jų ženklų, kad sovietai4 rengia
si karui?

— Taip. Pavyzdžiui, karo 
reikalam biudžetas padidintas 
12%; padvigubinta privaloma 
“paskola” šiem metam; Chru
ščiovas ir Bulganinas lankė 
Tolimųjų Rytų karines linijas; 
jaunimo siuntimas į Sibirą; 
manau, turi ne tik ūkį kelti,' 
bet atskirtas nuo šeimų, ka
riškai ten laikomas ir ruošia
mas, turi virsti fanatiškų ka
rių armija. — Suminėjo paga
liau ir Žukovo paskyrimą mi- 
nisteriu. Tai padaryta tam, 
kad pakeltų senų karių dva
sią. ' *

— Ar valiotoje kartaomenė

Pro Aušros Vartus pražy- 
g;avo būn's raudonųjų. Su ma
nim stovėjęs vienas iš Vorone
žo, pargrįžęs į Vilnių, kumš
telėjo , man ir parodė pirštu: 
“Va, Aleksa Angarietis”. Ir 
pradėjo mane kviesti apie lie-

PO miestą ėjo gandai, kad 
pas jį užėję pora lietuvių (kun. 
J. Tumas - Vaižgantas) ter- 
raudamies, kokia būsianti ta

METAI BE SĄMONES
Chicagoje 36 metų taksi 

šoferis prieš metus buvo už
pultas plėšikų ir sutrenktas 
galvą. Nuo tada jis neatgauna 
sąmonės. Žmona kasdien jį 
lanko, pasakoja visokias isto
rijas ir tiki, kad jis girdi. Gy
dytojai padare dvi operacijas, 
bet nieko dar nepadėjo.



VRKVS

^tryžę tuo kiaušiniu daugiau 
parašyti, pradžiai duodama dr. 
K. JųrgBos žodį per Ameri
kos Balsą. Jame apibudinamas 
Tadas Kosciuška, kovojęs dėl 
Lietuvos ir dėl Amerikos laU-

a) Tolimuose "Rytuose nėra 
sprendžiamas - klausimas 
nos salos (Formoaos), bet-vi- 
sos'Azijos, o gal būt Ir visoii

savo pentinus.
— O ne! Mes jo nekvietėme. 

Ir iki tol jis niekada nesilankė 
pas mus. Bet tą popietę, kada 
turėjai ateiti tu, jis sudaužė 
kulnis mūsų laukiamajame ir 
pasakė: šiandien atstovausiu 
poną Algirdą, esu įgaliotas?

— Jis? Kaip ag?
’■ — TU jam pasakei, tu, no
rėdamas mane išjuokti.

— Aldona, ką tu kalbi? Aš 
jo tada nė nemačiau. Tiesa, jis 
žadėjo užriti pas mane į butą

Ame- 
kraš-

— Nes nenorėjai, — ji taria 
karčiai. — Tikriausiai pasakė 
draugas Liudas, norą pastjuo- 
kė iš manęs. Tariau, vistiek 
Algirdas puikus vyras, ne 
pentinas, mane aplankys. Juk 
galima mesti draugystes, bet 
kitaip, kitokia forma. Galėjai 
nora laišką parašyti, bet ir to

• Amerikos Darbo Federa- 
cija kreipėsi į vakarų Vokieti- 
jos darbin'nkų unijas, kad jos--„.-f 
reikalautų tvirtinti sutartis, 
kurios numato Vokiet'ją ap-'.<| 
ginkluot Tom sutartim, kaip. 'į 
žinoma, daugiausia prieš'nasi 
Vokietijos socialdemokratai, irl| 
jų vadovaujamos darb’ninkųl 
unijos.

— Ne, ne! — pakyla Aldo
na. — Nesakyk, nemeluok per 
akis. Aš tavęs laukiau namuo-

Brooklya, N. Y.
Half year -........
Foreign ..............

Point 
kur 

We?t

auto-
Kai

dar neorganizuotus į unijas 
darbininkus, vadinamus “bal
tas apykakles dėvinčius”

Abi unijos ligi šiol turėjo 
politinius skyrius, kurie sulie
jami į vieną. Jam bus ski
riama ir daugiau lėšų iš ben
dro iždo, kurį sudaro AFL 
3,5 mil. įnašas ir CIO — 1,8 
mil. Bendrai kasmet numato
ma surinkti 7,2 mU. nario mo- 

apykakles dėvinčius” kesčių (po 4 et. nuo nario). 
t(whlte collar) , Reikia sujung- Ttto būdu ir finansinė jėga pa
tų pastangų, kad galima būtų didėja. Tačiau dabartiniai pir

štumėt! subversyviniam dar
but Nuo jų jau gerokai apsi
valyta.

Unijų susivienijimas gali 
turėti aiškios naudos, jei bus 
protingai ir apdairiai tesirūpi
nama pačių darbininkų gerbū
viu. Tačiau susidaro ir pavo
jus, kai st pri monopolizuota 
jėga ima statyti didesnių rei
kalavimų, negu juos galima 
patenkinti be skriaudos ki
tiem, kurie tai organizuotai 
jėgai nepriklauso. K. S—tas

— Man reikėjo ilgesnio p>’ 
ilsio, — ji kalba totiau. — 
Grįžus i Kauną, iš tavo dran
gų sužinojau, kur tu, ir apri* 
džiaugiau. Staiga tėvets peri* 
mė giminių ūkį. AŠ pastitah 
giau pati, kad žinia patektų | 
laikražfiua Bet tu jos nepa<

čia tu užsuksi, bet ne. GaHjiu 
pas tave kaip pacientė atva
žiuoti.

— Ir reikėjo, būtinai įti
kėjo! — sujuda AlgMn k 
prieina prie jos virai arti. Ji 
taSau neatsisuka ir raitau

— Išmušė pirmuosius stik
lus. Laimė, kad dar liko ant
rieji, būtume sušalę.

Įbėga tarnaitė:
— Dievulėliau tu mano, taip 

išgąsdino, — grūdasi prie lan-

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams*-------— $6-00
Brooldyn. N. Y. .------------ X. $6J0
Pusei metų ..............----- $3.50
Užsienyje ------- --- ,--------- - $6-50

— Bet man dar ne viskas 
aišku. Taip. — Ji stovi prie 
pianino rimta ir išdidi. — Aš 
vėliau sirgau. Gulėjau ligoni
nėje, sanatorijoje. Apie tai tik
riausiai turėjai žinoti.

— Aš? Nieko nežinojau, ne,

“Aš esu lietuvis gimimu, ir 
liūdžta, kai mano tėvynės ti
kimą gaubia paslaptis.’”

• į
Kosciuška mirė šve’car’joje 

1817 m. Jam mirus, Lietuvoje! 
surengta eilė iškilmingų gedu- 
lo pamaldų ir pasigirdo įrašy
mai T. Kosciuškos kūną palai- . 
doti Lietuvoje. Bet rusai ne- f 
leido. Tarp kitko, Kosciušką 
savo palikimą Amerikoje pa- ; 
skyrė negrams išpirkinėti iš ■ 
vergijos ir steigti j'ems mo- J 
kyklas. -

mininkai nenumato organizuo- 
atskiros,' partijos, o tiktai 

spausti Washingtoną ten, kur 
jie tai ras reikalinga. Tačiau 
skaitomasi su galimybe, jog iš 
unijų galinti. išaugti Ir domi
nuojanti krašte partija.,

Ligi šiol JAV unijos nebuvo 
tiesioginiai | politiką traukia-' 
mos, nors darbininkai ir buvo 
skatinami veną ar kitą parti- 

skne pramonės srityse ir jų ją palaikyti. Tiktai komunis- 
bendras žodis gali labai daug tai, kurių daugiausia buvo 
reikšti. , prilindusių CK) atsakingose

Unijos suvienijamos ir bend- vietose, siekė darbin:nkus pe
ram darbininkų žodžiui sustipo 
rinti .

T. Kosciuška gimė 1746 m. 
smulkių bajorų šeimoje, Me- 
rečovščiznos dvare, Lietuvos 
Brastos vaivadijoje. Baigęs 
kariūnų mokyklą Varšuvoje ir 
meno mokyklą Paryžiuje, ji
sai trumpą laiką -tarnavo ka
riuomenėje, bet netrukus po 
pirmojo Lietuvos ir Lenkijos 

išsikėlė 
Prancūzijon. Ten T. Kosciušką 
sužavėjo Amerikos kolonijų 
nepriklausomybės paskelbImas 
ir jisai jau 1776 m. išvyko A- 
merikon. Amerikieč ų kariuo
menės vadas: i nelabai pageida
vo atvykstančių bajoraičių, y- 

pač angliškai nemokančių. 
Jaunam lietuviui inžinieriui, 
artilerijos kapitonui T. Kos
ciuškai prisistačius, generolas 
G. Vašingtonas paklausė:

— Ką aš galiu su tamsta 
daryti?

T. Kosciuška trumpai atsa-

Spaudoje jau buvo užsiminta, kad gudai, pasinaudodami 
Atstovų Rūmų tyrinėjimu komunistinės agresijos, išdėjo visas 
savo nepagrįstas pretenzijas į Vilnių, “nusavindami” net di
džiuosius Lietuvos kunigaikščius ir kerne visą mūsų praeitį. 
Prie šio klausimo dar grįšime platesniame straipsnyje, o čia 
galime tik pastebėti, kad netrūksta žmonių, kurie nesidrovi klai
dinti net ir oficialiųjų JAV institucijų.

Nesistebime gudais, kurie jau ne šiandien būsimai savo 
valstybei brėžia pienas visu Baltijos pamariu nuo Narvos iki Ka

raliaučiaus. Bet steb’mės tais lietuviais vilniečiais, kurie Vil
ke kelia klausimą, kad jie sudaro atskirą grupę ir nori save at
stovauti, tartum ViMaus sritis sudarytų atskirą teritoriją, ku
rios neįima Lietuvos laisvinimo darbai. Kieno malūnui pilamas 
tas vanduo?

— Tikrai aš, Aldonėle, n*e- 
ko nežinojau, aš būčiau ne tik ■ 
laišką parašęs, būčiau ir ap- 
lankęs, — kalba jis ramiai !r> 
šiltai.

Ji žiūri į tolumą liūdna ir 
susimąsčiusi

— Žinai, kas yra žmogui 
sirgti, kai tave artimieji už
miršta ir palieka. Tiek to„. —- 
nuleidžia akis j pianiną, pirštu 
vedžioja per blizgantį pavir
šių, ir plaukai tedengta liūd
nas akis.

Algirdas pasiremia priešais 
ant pianino ir žiūri nustebęs, 
Jis buvo praradęs drąsą, įt& 
kaną. Prieš jį ~ anapus pia
nino stovi ta pati Aldonoj? 
jos žodžiai krinta ir žri®a

milo paprastumą ir demokrą- 
tybę. Grįžęs Lietuvon, jis ra
šė draugamš, kad “savo pri
gimtimi visi žmonės yra lygūs, 
gi skirtumus daro tik turtas 
ir žmogaus apsišvietimas...” 
Žodis “valdinys” privalo išnyk
ti šviesiose tautose.” Kalbina
mas dėtis prie sukilimo, Kos
ciuška pareiškė:

“Už pačią bajoriją nekovo
siu; noriu laisvės vištai tautai 
ir tik dėl jos sudėsiu savo gy
vybę.”

Kosciuška aps’ėmė vadovau
ti sukilimui šūkiu: “Tautos iš
saugojimas yra aukščiausias 
įstatymas” ir “Mirtis arba per
galė.” priimdamas diktato
riaus pare’gas, T. Kosc uska 
pareiškė Krokuvoje: “Pirmas 
žingsnis vergovės nus kratyti 
yra — ryžtis būti laisvu; pir
mas žingsnis į pergalę yra — 
įsisąmonint savo jėgą.”

Kai dalgin’nkai kaimiečiai 
garbingai pasireiškė prie Rac- 
lavicų kautynėse prieš regu- 
liarę rusų kariuoemnę. T. Kos- 
riška nusivilko karininko uni
formą ir po to 1’gi mirties vil
kėjo valstiečio sermėgą Kos- 
siuška piktinosi baudžiava ir 
stengėsi laimėti valstiečiams 
žemę ir laisvę. Vargiai begali
ma abejoti, kad sukilimui pa
vykus, baudžiavų liekanos 
Lietuvoje būtų pranykusk® 
dar 1795 m. Deja, rusų ir prū-

SUBSCRIPnON RATES
Mstic y®*Hy —----------' >6.00

$650

ir šeimininkė pasakė. Tada tu
rėjau namiškiam meluoti, kad 
tavo tėvelis sta’ga susirgo ir 
telegrama iškvietė. O leitenan
tas Liudas tikrai tave gerai at
stovavo, — nusijuokia pašai
piai. "ii',..

— O ką ką jis padarė? — 
Algirdas prieina visai arti.

— Bučiavo man rankas, 
vėjus plepėjo. Paskui lankėsi 
kas dieną

—- šunsnukis, surudiies p:n- 
cetas! — suūžia Algirdas.

•—- Jis manė,-kad aš patvir- 
kus merginą O be, skaudžiai 
apsiriko! Tada paprašiau tė
velį, kad nueitų | štabą ir po
niuką perkeltų kitur. Ir išspy
rė į Plungę.

— Dabar man aišku, Aldo
ną viskas aišku, —atsidūsta

sų karinė galybė buvo perdi- 
dėlė. T. Kosciuška buvo sun- 
kiai sužeistas kautynėse prie 
Madejovicų kaimo ir pateko ^0 
maskolių nelaisvėn. Po to su- 
kilimui iki galo vadovavo ki- 
tas lietuvis, Tomas Vavreck's, 
o Kosciuška buvo įkalintas Pe- 
trapilio tvirtovės rūsy. Jį lais- 
vėn paleido tik caras Povilas

T. Kosciuška per Švediją ir : 
Angliją nukeliavo Amerikon, 
vėliau grįžo Europon, gyveno 
Prancūzijoj, bet atsisakė tar- i 
nauti Napoleonui. Dar Vienos .5 
Kongrese T. Kosciuška mėgi- B 
no padėti savo tėvynei. LąiMcęi 
carui Aleksandrui I j'sari ra^*-**

b) Mao Tsetungo d’ktatūri- ? 
nė vyriausybė, kuri priklausei 
nuo Maskvos, yra pasb 
agresore (Korėjos kare) fr'nėr- 
silaiko tarptautinės teisės 
paleidžia belaisvių, juos* 
šia), negali būti jsilei^
į Jungtines Tautas. |

c) Jungtinės Tautos 
žinoti, kaip Mao Tsetungas 
vykdo sąvo žodžius, pasai j; 
dar 1937 m.; “kiniečiai turi" 
laisvai pasisakyti, ar jie noril 
sovietinės tvarkos, ar ne”; 
turėtų pareikalauti laisvų rin- ; 
kimų Kinijoje.

Bernas dar pastovi, pasirąžo 
ir išeina. Čft£a ir tarnaitė 
smulkiais Žingsniais. Aldona 
vėl pažvelgta į langą ir į Al- jai!

Duryse pasirodo bernas.
— Vtai sveiki? — kalba už

dusęs, ranką įgrūdęs į kišenę.
—'Greifiausiai obels šaka 

lūžo h* trenkė, — aiškina Al
dona. —: Kito medžio taip arti

vą! Ir ta mudviejų draugystė 
atrodė kaip burbulas. Pasaldy
siu vargšą studentėlį meiliais 
žodeliais, kad jis mokytųsi, o 
paskui duris užtrenksiu ir nu
lėksiu su kitais!

— Nesąmonė, melas! Tavęs 
niekas nežemino. *— Aldona į- 
kaista ir nusigręžia į langą.

Algirdas dideliais žingsniais 
žen&a į salono gilumą

— Pasakyk man, — staiga 
atsisuka įraudus Aldona. Ko
de! tu pats neatėjai ir atsiun
tei savo draugą leitenantą Va
laitį. Po tavo tokių žodžių ga
liu ir aš prkiurti, kad tai buvo 
didžiausias mano pažeminimas, klavišą 
išjuokimas!

Algirdas sustoja.
— Ką čia tamsta kalbi? . -
- Taip, tu lyg grafas at

siuntei savo draugą, še, pane
le, jei nori!

— Aš nieko neduočiau! •
— Bet jis atėjo.

- — Užsimanė tai ir atnešė

— Maniau, kad svečias... — 
suurzgia bernas.

— Jonai, — rūsti atsigręžia 
Aldona. — Prašau visus gulti. 
Tikriaauria niekas nebelūš.

— Aldona, ar daugiau man 
nieko neturi pasakyti.

— Ne jrič nieko, — ji nusi
gręžia.

Jis susinervinęs žengia po
rą žingsnių. Sustoja. ■ Lūpos 
dreba.

— O kodėl tu neatėjai?! — 
jis tiesiog griauste sugrau- 
džia.

— Tu, tu neatėjai! — atker
ta Aldona, Akys žaibuoja. 
Ant pečių nusmunka skarelė.

— Ha, pasakė! — blaškosi 
Algirdas. — Aš buvau ir lau
kiau Dvi valandas išstovėjau 
prie įgulos bažnyčios...

Ji pastato žvakę ant piani
no, nutraukia skarelę nuo kak
lo. Nuleidžia rankas. Tyli. Jis 
prieina visai arti.

— Ir tu- neatėjai! Tu nratik

Kieno malūnui pilamas vanduo?
Ryšium su Vasario 16 švente mūsų mintyse atgyja senoji 

ir tikroji Lietuvos sostinė—Vilnius, kur Lietuvos Nepriklauso
mybė buvo paAelbta ir kur dar žymiai anksčiau brendo ir stip
rėjo politiniai lietuvių siekimai atkurti nepriklausomą valstybę. 
Tame Gedimino mieste buvo sušauktas Didysis Vilniaus Seimas, 
VHniaud konferencija, išrinkta Lietuvos Taryba, sudaryta p r- 
moji Nepriklausomosios Lietuvos vyrįausybė, suorganizuoti pir
mieji Lietuvos kariuomenės daliniai.

Tai visa rodo, kad Vilnius su savo apylinkėmis nė 'pačiais 
nanjaumare laikais nesudarė kokios atskiros Lietuvos žemių da
lies, atitrukusios nuo kitų sričių, bet buvo ir paliko pati svar
bioji, vadovaujamoji ir integralinė Lietuvos teritorijos dalis. 
Lenkai buvo Vilnių užgrobę tik dėl to, kad buvo kėsinęs į visą 
Lietuvą Tiktai tuomet, kai toji jų agresija nepavyko, Vilniaus 
miestas ir dalis rytinės bei pietinės Lietuvos žemių paliko dvi
dešimčiai metų aklosios sienos, kuri reiškė visos Lietuvos 
protestą Ta akloji šiaudinė siena išnyko su antruoju Didžiuoju 
karu. ’’

Praėjusio karo pradžioje ir bolševikai, kesinęsi taip pat į visą 
Lietuvą ir jau pat pradžioje pasilaikę Vilniaus krašto stambias 
sritis su Švenčionimis, Ašmena, Lyda, Gardinu, Vilniaus mies
to nebedrįso iš karto savo rankose pasilaikyti. Ir po antrojo Di
džiojo karo Vilnius liko tarybinės Lietuvos sienose, nes su Lie
tuva jisai yra neatjungiamai susijęs ir tiktai lietuvių tautai 
tepriklauso.

Visa tai prisimenam ne tiktai Vasario 16 proga, kai Darbi
ninkas ir atsiiirais straipsniais stengės savo skaiytojų mintį nu
kreipti į Vilnių, bet ir dėl dviejų kitų priežasčių.

bet aš neturėjau la ko grįžti. 
Iš draugo, atidavęs knygas, 
atskubėjau tiesiai prie Įgulos, 
kur mes buvome susitarę. O 
paskui pas tave...

Aldona žiūri ilgai į jį, pa
kreiptas galvą. Sustoja ir jis 
nustebęs. •

— Ir tu nebuvai namie? — 
jos balsas dreba.

— Neee...
— Ar mano laiško negavai 

tą dieną?
— Ne!
— Ak, —aikteli Aldoną 

papurto galvą ir žiūri į atver
tą pianiną pirštais sudaužia 

Nuskamba klaikiai. 
Krūpteli. Ji spaudžia kitą gai
dą ir kalbą — Tą čBeną atva
žiavo mano' dėdė majoras ir 
kiti giminės. Turėjom drauge 
vykti į konkūrus. Aš viską 
pasakiau mamai, — švelniai ji 
paliečia kitą oktavos gaidą. — 
Mama liepė pasikviesti tave 
drauge. Ir aš nunešiau laišką 
ir už durų užkišau, kad į pasi

matymą negalią ateiti. Ir tu 
negavai? — Ji užgauna Bernus 
tonus ir abiem rankom pasi
remia į pianiną

— Ne! — atsako irgi žemu 
balsu Alantas, —tikrai ne.

— O mes tavęs laukėm ir 
namuose ir hipodrome. Tariau, 
kad tu atvyksi. Laukiau ir va-

; šiemet sueina 160 metą kai — Mane išmėginti, 
euristinė Eurija pavergė visą Vašingtonui patiko toksai 
IJetavą. BeiševSdaė Rus ja atsakymas, ir Kosciška pilnai 
dabar aiškina, kad 'tai buvęs pateisino jam parodytą pasi

tikėjimą. T. Kosciuška supla
navo ir įrengė amerikiečių įsi
tvirtinimus Saratogos kauty
nėms ir daug kur kitur.

Jjsai parmko West 
kaina įsitvirtinimams, 
šiandien stovi garsioji 
Point karo akademiją

T. Kosciuška tarnavo 
rikos kariuomenėje ligi 
tas laimėjo nepriklausomybę, 
ir iš tarnybos išėjo brigados 
generolo laipsn ų. Grįžęs Lie
tuvon, Kosciuška ketino ūk;- 
ninkauti, >bst jo garsas iš A- 
merikos jį sekė, ir karalius 
prikalbino jį tarnauti lenkų 
kariuomenėje. Laiške Lietuvos 
kariuomenės vadui N esolaus- 
kiui, Kosciuška skundėsi turįs 
tarnauti Lenkijoj, ir rašė: 
“Argi aš ne lietuvis?”

Po antrojo Lietuvos ir Len
kijos padalinimo (1793), kau
tynėse prieš rusus pas žymė- 
jęs T. Kosciuška skaitė su gar
be nesuderinamu tarnauti o- 
kupantų mėkinamoj kariuome
nėj, ir išvyko svetur. Bet neil
gam: lenkų ir lietuvių veikėjai 
netrukus jį parsikv etė vado
vauti didžiajam abiejų tautų 
sukilimui prieš rusus ir prū
sus. 1

T. Kosciuška Amerikoje pa-

— Buvau ir ten. Prie durų 
skambinau, ir tarnaitė vožte
lėjo: “Studentai, panelė su 
karimnkata išvyko.” Aš įsiutau 
baisiausiai, šitaip nieko nesa
kyti ir išlėkti. Kai man po no
sim užtrenkė durta, viskas pa
sidarė ą’šku. Tikrai aš studen- 
tėfis, o tu — pundninkaitė! 
Kokia beprotybė, Aldona! AŠ 
turėjau viską mesti, tatftte nu
laužti. Juk man nuolat prk 
kaišiotą kodą aš ne kapito
nas, ne majoras! Parirodė 
man ir tos vaišės baisus iš- 
juokimas. Labdara! Supratau 
tada, kad motina norėjo mane 
paremti ir vfflan karininkų 
žmonų ratelyje pasigan —glo
boju ir aš vargšą studentėlį. 
Juk tai pamišus tabdara! Ir 
dar dangtan man tranki į gal-

vasarivetes FtoriiMe, kw by- v-- * - • '■ kų maaes. D&ar AFL teturėjo
to suKMnkę pasitarti dviejų Kas jaa dabar samdė w milijonų nartą o CIO —5 

mil.. drariTO tnrė* ĮS mil Bet 
mite, Mteii akit unijos — ' PrieteaSųyra tetete».Pir- telsreUk takia ketvirta dalis

FRANC1SCAN FATHERS ^T^S^V^
ntered as second daM matter at BrooUyn, N. Y. May 25, 1951, uMer į vien^ orffsnhnrifa ’ ŠMŪdau tųvo gmiknlhAti; ant- ------------------- ------------------
the Act <« Mareb 3, 1879, originaBy ęstered a* second dass matter SustvieniJmM tori įvykti š:ų tą JUHilpO AFL skdėjas, 

at Boston, Mass., September 12, 1915. * metų p^MŪgoje teridratee "SU* angRataudų “karalins” J. Le-
vaūtavr^ne, kai. bus priimta nau- wta, kurio armija iš 700.000 
ja konstitucija, naujas bendras sumažėjo iki 200.000; trečia, iš 
unijos vardas ir išrinkta nauja apačios pajaustas stipresnis 
bendra vadovybė. Tuo tarpu darbininkų spaudimas vieny- 
tlktai susitarta, kokiu būdu tis. Jis ėjo nenaudai CIO. Bet 
susijungiama ir kaip toliau pati pagrindinė priežastis yra 
numatyta tvarkytis. - -ta, kad AFL ir CIO vis labiau 

Uhijomš sosMenijus, bus pradėjo gnantis tarp savęs, 
atiMfi dp perta m fintai, - viliodamos narius viena iš k-

kurie jau dabar buvo AFL tos, bet pafikdamos nuošalyje 
sudėtyje, kaip statybininką 
prekybininką metalo aptfirbė- 
jų ir p. -Pramonės dariiininkų 
autonominį departamentą su
darys CIO, kuri palaikys tas 
tris savo raides, bst kitu var
du: Council of Industrial Or- 
ganizations. Ligi šiol, kaip sa
varanki-unija, vadinosi: Ccmg- 
ress of Industr.Organizat’ons. 
Jos p:rmininkas Walter Reuter 
numatomas to pramonės de
partamento vedėju ir vicepir
mininku bendroje unijoje. Pir
mininku numatomas dabarti
nis AFL pirm. George Msa- 
ny. Bet tai priklausys nuo 
bendro suvaSavimo, numato
mo sušaukti Chicagoje rug
pjūčio mėn. Prieš tai įvyktų a- 
biejų unijų atskiri suvažiavi
mai, kurie turėtų patvirtinti 
sutartą vienybę.

čia gafi kBti Hausfanas, iš 
kur ir kada ta nevienybė uni
jų fronte atsirado ir kodėl tik 
dabar sutarta ginčus baigti?

Amerikos Darbo Federacija 
buvo išgyvenusi jau 55 metus, 
kai metiniame jos suvažiavime 
Atlantic City, 1935 spalių 
mėn., pasireiškė skilimas. 
Anglfekasiąunijos p muii nkas įadalinimo ^1772) 
John L. Lewis, šiomis dienomis 
sulaukęs jau 75 metą iškė
lė pasiūlymą, kad darbininkai 
į unijas būtų organizuojami ne 
pagal savo amatą o pagal pra
monės sritis (pav., anglių ka
syklą metalo fabrikų, 
motelių dirbtuvių ir p.) 
jo sumanymas nepraėjo, 
bininkų bendras frontas skilo, 
nes John L. Lev/is ir kiti suor
ganizavo naują uniją :Congress 
of Industrial Organ'zations. 
Toliau jos pasidarė varžovės ir 
pastangos atstatyti vienybę vis 
buvo nesėkmingos.



i Dainuojamos ir šiaip to am
žiaus vaikams prieinamos dai
nos, kad

maus įvyks Worcesteryje, šv. 
Kazimiero parapijas patalpose, 
1955 m. rugpjūčio 15-18 die
nomis.

Sofijai Bartkienei šiemet su
ėjo 25 metai, kaip ji yra 21 
ALRK Moterų Sąjungos kuo
pas finansų iždininkė. Gyvena 
Chicagoje ,yra baigusi iv. Ka
zimiero akademijų.

nanti Brookiyne, New Yorke 
Hunter kolegijoje baigė che
miją bakalauro laipsniu. Vil- 
nhiaus universitete ji yra bai- 
gusi lituanistiką.

Mergai&ų stovykla įvyko 
Argentinoje Del Diųue viloje, 
kurią padovanojo Stankūnai. 
Stovyklai vadovavo seserys 
kazjmierietės. Vila yra Kordo
bos kalnuose prie didelio eže-

Žinome, kaip visa vaiko pri
gimtis

Unkšta į džiaugsmą ir

reMų, Agnės tai žmojo ir 
slaptai jiems nešė maištą, bet 
fi buvo išduota. Jos sužadėtinį 
sušaudė, o ją pačią paėmė ne- 
laisven.Iš jos išėjusi,vargingai 
gyveno Hoa-Chan kaime. Kai 
fis pateko komunistam, jų ne
laisvėje 1950 atsidūrė sužeis
tasis Andre Pagnon. Jis buvo 
kankinamas: 25 dienas laiko
masi ankštam geležiniam narve 
žmonių pajuokai. Angei jo pa
gailo fr ji kasdien jam nešė 
maisto. Tuo būdu ji’palaikė 
prancūzų belaisvio gyvybę, bet 
už ‘nusfltaMimą” ir pati buvo 
uždaryta kitam gretimam nac-

Nereikia nė sakyti, kad 
mūšų vaikų lietuviškumą iš
laikyti kasdien darosi sun
kiau, kad visas mus gobiantis 
amerikoniškas pasaulis ir a- 
merikoniška mokykla vaikus 
skverbto perskverbia iki kau
lų smegenų. Gerai, jei šeimoje 
motina nedirba: bent vaka
rais ji gali (Žinoma, jei nori!) 
sukurti . namuose lietuvišką 
nuotaiką. To jau nė visados 
galima laukti iš dirbančios. 
Čia ir norėtųsi pasidalinti su 
skaitytojomis keliomis minti
mis, kurios gal padėtų vaikų 
lietuviškumą palaikyti.

Lietuvaites studentės St. 
Joseph kolegijoje, Mt. St Jo- 
seph, Ohio, įsteigė Studentų 
Ateitininkų Sąjungos būrelį ir 
Liet. Stųd. Sąjungos skyrių.

Putnume ateitininkių metinė 
šventė įvyks ne gegužės 1, bet 
balandžio 30, šeštadienį. Prog
ramoje bus iškilmingas posė
dis, meninė dalis, vaišės ir šo
kiai. Jau dabar -kviečiamos a- 
pylinkės ateitininkų kuopos ir 
draugovėc dalyvauti šventėje.

Škotijoje, kiekvienoje gau
sesnėje lietuvių kolonijoje, vei
kia Liet Kat. Moterų Draugi
jos skyirus, į kurį yra susibū- 
ruedos visos susipratusios lie
tuvės.

Ir manome, kad kiekvienas 
suaugęs žmogus gali prisimin
ti vaikystėje išgyventų įspū
džių, kurių jis iki senatvės ne
užmirš. Kitam jie gal net tu
rėjo lemiamos reikšmės visam 
gyvenimui. Tatai matome ir ne 
vieno mūsų poeto kūryboje, 
kur vaikystėje patirti įspūdžiai 
sudaro gausų kūrybos šaltinį. 
Būtum linkę manyti, kad ir di
delė dalis vaiko pažinimo taip 
pat per įspūdį ateina. Tai ko
dėl nesudaryti vaikui malonių 
ir džiaugsmingų įspūdžių bei 
pergyvenimų, kurie ilgam lai
kui pasiliktų, kurie vaiką jaut
riai ir pagarbiai nutektų lietu
viškiems dalykams, kurie vė
liau būtų akstinu jais plačiau 
ir giliau susidomėti ir kurie, 
pagaliau, jei. ne visiškai, tai 
bent dalinai atsvertų įspū
džius, patirtus amerikoniška
me pasaulyje.

Jei šekna su vaikais savait
galyje išeina pasisvečiuoti, ar 
vasarą papiknikauti, tai links
minasi suaugusieji,
o vaikai visai (užmirštami.
Ir nenuostabu, kad jie tada 

žaidžia mokykloje ir gatvėje 
išmoktus žaidimus, tarp savęs 
kalbėdami angliškai. Gi jei 
kada ir prisirengiama vaikus 
palinksminti, tai toki pasilink-

Tffi Retoriškai ir netes gali
ma ištarti nė vieno angliško 
žodžio. '

Tokio pobūvio programa pa
prastai būna iš ankšto supla
nuojama. Pradedama dažniau
siai žaidimais, kaip “Pučia vė-

atetspindi, pasitikrina, išs’.aiš- 
ktaa veikėjų paaauKiHuos, ją

Uaidos ir ją realumas.

Ir čia turiu dar kartą pa
kartoti — ši knyga mums įdo- 

/mi, nes ji praskleidžia kairių
jų Prancūzijos žmonių pasau
lėžiūrinį procesą: motyvus, 
kurie juos skatina simpatizuo
ti komunizmui,, konfliktus, 
kuriuos j’e išgyvena, žengda
mi nevikrius, politinius žings
nius, pažindami Sovietų Są
jungą ir, pagaliau, būdus, ku
riais kiekvienas jų tuos kon
fliktus perkerta. Faktas lieka 
faktu, kad dalis, ir gabi dalis! 
Vakarų Europos intelektuali
nio avangardo (tą patį galė
tume pasakyti ir apie Ameri
ką) linko ir linksta į komu
nizmą. Atkritusių ir nusivylu
sių skaičiaus santykis yra 
proporcingas Sovietų Sąjungos 
nuotoliui. Tačiau mažai rasi
me moderniųjų menininkų, ku
rie komunizmo problemos nė- _ reikalinga atomazga, 
būtų išgyvenę. Mūsų akims tai 
veik nesuprantamas, net juo
kingas reiškinys. Tačiau su 
kiekvienu blogiu vertėtų skai
tytis, vertėtų jį pažinti, nes tik 
pažinus, galima savo oponentą 
suprasti, o tiki jį supratus ga
lima su juo kovoti, ir gal net 
jį įtikinti.

Simone de Beauvoir knyga 
ir leidžia pažmti kelias šio blo
gio šaknis.

Jos veikėjai nori panaikinti 
pasaulyje skurdą. Tai socialūs 
kūrybiniai temperamentai. Jie 
neigia estetinę meno kryptį,

sminimai namuose paprastai y- 
ra štandartiniai “birthday 
parties” su balionais, serpentP 
nais, “ice cream”, sode ir tX 
Bet kodėl gi nesuruošti vai
kams pobūvių su lietuvišku tu
riniu? Pamokyti juos lietuviš
kų šokių ir žaidimų, dainuoti 
lietuviškas daineles, leisti 
karts nuo karto pasakyti ei
lėraštį, papasakoti lietuviškų 
pasakų, padavimų, 
i s t or i j ų, pabrėžiant jų' 
tautinius momentus. Juk vai
kai, ypač, mažešhi, Vsa tai 
mėgsta. Sudarant jauk'ą ir 
džiaugsmingą aplinką ir nuo
taiką, atrodo, būtų galima su
daryti vaikui malonų įspūdį, į- 
diegti pasigėrėjimo, pamėgimo 
ir meilės tieifis dalykams. O 
toki pasilinksminimai nė Vie
nam gali pasilikti kaip šviesūs 
vaikystės prisiminimai.

Kai kas gal pastebėtų, kad 
tam tikslui esančios / 
šeštadieninės mokyklos ir gau

sios vasaros stovyklos.
Tiesa, sies institucijos atlie

ka, didėlį darbą, turi didelės 
reikšmės ir privalomos kiek
vienai lietuviškai šeimai. Ta
čiau jos daugiau remiasi žinių 
perteikimu ir mokymu, ką vai
kas dažnai laiko pareiga ar 
net našta, čia dėstoma mintis 
daugiau remiasi įspūdžiu ir a- 
peliuoja į emocijas (kurios vai
ko pasaulyje užima įžymią vie
tą), o ne į intelektu; daugiau 
rbmiasi žaidimu ir džiaugsmu, 
o ne darbu ir pareiga; daug au 
šeiminio ir privataus pobū
džio, o ne masinio ir oficia
laus. Tokių pobūvių prasmė ir 
tikslas būtų vaiką tautiškai 
auklėti per įspūdį, sužadinant 
jame pagarbą, meilę ir intere
są lietuviškiems dalykams ir 
bandyti suteikti lokių įspū
džių, kurie turėtų reikšmės jų 
ateičiai. Dar konkrečiau kal
bant — tai tam tikra parama 
motinai kasdieniniame jos tau
tinio auklėjimo darbe.

Ši mintis suvedė kelias
New Torto Sėtuvės motinas, 

susirūpinusias savo vaikų 
lietuviškumo,''■

kurios jau suruošė keletą 
tolau vaikų' pobūvių. Čia ir 
norėtųsi papasakoti, kas tuose 
pobūviuose buvo daroma, kas 
planuojama ateičiai ir kaip tai 
priėmė vaikai.

nį sąjūdį.

Šito sąjūdžio gyvenimas 
trijų metų laikotarpy ir yra 
tas magiškas veidrodis, ku-

Saint Genn&mo terasų ir prie 
vyno stiklo :ramiai besikalban- 

"Tėvas parvažiavo” ir čių Sartro, Leger, Gamas ir 
kitų. .Jų tarpe dažnai galima 
buvo pamatyti ir juodaplaukę, 
aštrių bruotte kiek nuvargu
sio balto veidb moterį — Si
mone de Beauvoir.

Kai šią žiemą Goncourt ko
misija jai paskyrė reikšmin- Dubreuilh vadovaujamą politi- 
giausią Prancūzijoje literatū
ros premiją (sugalvotą jau
niems talentams iškelti), vie
nas tos komisijos narių Andrė 
Biliy taip aiškinosi: Simone de 
Beauvoir knygų niekas 
neskąįtąs. Premijuotasis jos 
romanas “Les Mandarins”'(ki
niečių mokslinčių klasė) esąs 
viena rimčiausių ir įdomiausių 
pokarinių knygų.

Kad į ją atkreiptų dėmesį, 
Goncourt ir vainikavo šią 
knygą!

Įdomi ši knyga ir mums. Į-* 
domi savo istorine dokumenti
ne puse, nors ir negalima su
tikti su Simone de Beauvoir 
materialistine ateistine pasau
lėžiūra. Ji turi vieną grąž ą 
ypatybę (tą įgalima būtų pa
sakyti apie Visas Simone de 
Beauvoir knygas) — autorė 
joje yra nuoširdi, sąžininga, 
ieškanti teisybės sau ir ki
tiems.- Gal kitokiame romane 
toji ypatybė nebūtų tokia 
svarbi, bet “Les Mandarins” y- 
ra romanas liudininkas, vaiz
duojantis prancūzą intelektua
lų gyvenimą 1944 - 48 metų 
laikotarpyje. Be jokios abejo
nės, jame yta daug autobio
grafines medžiagos. Kai kurie 
prancūzų kritikai net tuojau 
atpažino svarbiuosius veikėjus 
ir jiems davė konkrečius var-

Pagrmdinlai knygos herojai 
yra<trys ir intelektualai:

Dubreuilh — vyresnio am
žiaus, buvęs Sorbonos profe
sorius, žymaus laikraščio re
daktorius. Jame galima būtų 
įžiūrėti daug Sartro bruožų; 
Perron — rašytojas, Dubreu
ilh dvasinis mokinys, konk
retesnis, betarpiškesnis — ga
lima būtų rasti ryšį su Ca-

___ _ W M m^ 
... ~____________________ tototoėjimiA taikių Praotfzijos

teGarsas yratikjea vardas, ’ ietoikiMnybe,: ataveriąn-.
si <5-46 me- Čiais darbo laukais! Vųn jie 

tais Paryžiuje riautasia “eg- priprfįnta, jog intelektualas 
langa. Anais tehM iiftti atitrūkęs nuo eili- 

metate visi, kas tik aplaBįtta- nto žmogaus reikalų, tuo pačiu 

vo Paryžhį tiĘgfavo į kairįjį nuo soaatoūų bėdų, turi daly- 
Sesos krairtį pastoūrėti jau- vaiifi žmonijos kovoje uū ge- 

flpixžcsinč'iUx resną ■ ateitį. — Trumpiausias 
ir aiškiausias tmn kel;as — 
pasiimti dąjį atsakomybes ir 
durte naštos kasdieninėj, ap- 
fiuopiamiausioj tos kovos for
moje — poetikoj. Henri Peron 
būdas jos nemėgsta, jis pur
tosi suktybės, traukinio ma
nevravimo, bet Dubreuilh jį 
prikaSia ir Henri įsijungia į

.Kai juodu išleido, jie susi-

’ NetaMtetos Marijos «Mies stovytą tetikti, smrasti ir

Paryžiuje į vieną bažnyčią 
kasdien užeina jauna išblyš
kusi moteris ir suklumpa mal
dai. Kartais ji būna bažnyčio
je vienui viena ir tiktai Dievas 
tegirdi jos kūkčiojimą. Ji pra
šo jai grąžinti dukrelę Moniką 
iš komunistų rankų. O tai jos 
dukrelei nebėra nė pikių dve
jų metų. Del ko ji buvo iš mo
tinos atimta? \

Kai 1954 m. vasarą Indoki
nijoje pasibaigė karas, ta ne- 
laimingoji motina su savo vy
ru (Agnės ir Andre Pagnon) 
buvo belaisvių stovykloje nr. 
6Š, Vietname. Tfep jiems gimė 
dukrele Monika . Vieną dieną 
stovyklos komendantas komu
nistas jos vynd tarfc “Ėsi lais
vas, gali eiti, kur nori.” Vyras 
atsisakė be žmonos fr kūdOfio 
stovyklą apleilti. Agnės nega- .. ..... _ _____
vo tada valgyti ir voš badu ne-t tuokė ir Agnės šešius mėne- 
numirt. Kai kiti suimtieji pa- siuš slaugė savo vyrą mažam 
skelbė bado protestą, komen- kaimelyje. Ten paskui juos su
dardąs jiedu iširimo, bet atė- ėmėi ir uždarė belaisvių stovyk- 
mė ir Išsiuntė vaficą. Atgauti loję, kur jįems gimė dukrelė 
dukrelės Monikos jui nebuvo MonBcą.

MABIA PIA.'SryrhmiaJI Italijos 
bar. IramSanH Umberto duktž, 
Portugalijoje fifteUjo ui princo 
Aleksandro, buvusio Jugoslavijos 
regento Povilo staana.

kas taip yra sava lietu
viams. Pasakojamos pasakos, 
kurioms stengiamasi sudaryti 
įspūdingesnė išorine aptinka: 
beakūrenąs židinys, žvakių 
šviesa, miško glūduma ir pan. 
Karts nuo karto leidžiami in
dividualūs pasirodymai: su ei- 
lėrašfiais, dainelėmis, pasakė
lėmis.

žaidžiami ir toki žaidimai, 
kaip paslėpto daikto ieškoji
mas. Šiuo atveju slepiamos pa
čių vaikų nupieštos lietuviškos 
vėliavėlės. Tikslas — kad vai
kas įsisąmonintų tautines 
spalvas ir jų eile, ypač mažie
ji (4 metų)- Teko pastebėti, 
kad vaikai, parsinešę tokias 
vėliavėles namo, jas Adelėje

Susitarė ir susirinko 5 moti
nos su 7 (galėtų jų būti 10- 
12) vaikais, 4-9 metų amžiaus 
(vienodas amžius būtų idea
las), iš netolimos apylinkes, legendom ir istorijom, 

kad susisiekimas, ypač mažie
siems, nebūtų didelė proble
ma. Dar prieš pirmą pobūvį,

MARIJA KALBA PASAULIUI
DR. L. Da FONSEKA KNYGA, 

Ją galima gauti "Darbininko” administracijoje. “Sudavus” 
knygyne, 4434 So. Tairfiekl Avė., Chicago 32, DI. ir 122 
Cauton Si, Stoughtan, Mate Kaina 2 dol

Laima Bulevičiūtė pirmąja 
mokine baigė aukštesniąją ko
mercinę mokyklą (Dominican 
Commerc‘al High School). Iš
laikiusi konkursinius egzami
nus, gavo stipendiją ir pradė
jo studijas šv. Jono universi
tete Brookiyne.

gos ketvirtadalis ^pasauSo 
ventojų miršta mro bądp, 1 
dėja nte tipų, juos priptido pa-1 
steisėjtau. Vteninteė išeitis j 

ir, jų įsitikinimu, būtinybe: 1 
percęsBrikuoti socialinę san- | 
tvarką. Jie galutinai nusivylę! 
dkbar Vakarų Europoje egzis-1 
tuojanSa demokratijos fof-1 
ma. Ji per lengvai apvaldoma I 

stipresniųjų ir gudresniųjų 3 
grupių. Savaime akys krypsta į 

j Sovietų Sąjungą, kraštą, knį-J 
riame Dubreuilh žodžia's ta-1 

raint, vyksta didžiulis sociali-J 
rus eksperimentas. Toks didė-1 

lis jų nusivylimas Vakarų j 
šviesuomenės korupcija, jog 
Sovietų Sąjunga tampa vienin
tele jų viltimi

Po to romantiško pasaulė
žiūrines minties polėkio 

ateina realybės 
atsakymas. .

Abstraktūs revoliucionieriai 
atsimuša į konkrečią komunis
tų partiją ir demoniškai rea
lią jos politiką. Nėra' jie nei 
tokie naivūs, nei tokie akli, 
kad greitais neišlukštentų pa
grindinio Sovietų Sąjungos 
postulato — individo anichi- 
lizadjos. Nėra jie nei lengvati
kiai, kad patikėtų, jog už 
krauju sukepusių tyrų jų lau
kia iš tiesų pažadėtojo rojaus 
pavėsis. Išeitys, kurias kiekvie
nas jų pasirenka, yra skirtin
gos, bet viena jos turi bendra 
— rezignaciją.

Jaučiame, kokį sopulingą 
konfliktą išgyvena dalis Pran
cūzijos žmonių, besistengian
čių visa savo siela iškelti į 
jautriausiąją mūsų epochos 
problemą, kurioje tvinksta ir 
skauda svarbiausiosios mo-< 
dėmiųjų laikų votys. Knyga 
baigiasi keliais nykiais ir 
blankiais puslapiais ir autores 
sunkiai nuslepiama bejėgišku
mo atmosfera. Rėksminga ir 

bet ji 
dar neveda į krikščioniškąjį 
optimizmo kelią. O jį žmemės 
turės surasti, nes tik nusivyli
mas komunizmu ir rezignacija 
klūsimo dar neišsprendžia.

Ona šakute

KVIEČIAMOS LIETUVES 
MOTERYS I PUTNAM, 

CONN.
Pranešame, kad Nekalto 

Prasidėjimo vienuolyne užda
ros moterų rekolekcijos įvyks 
vasario mėn. 25, 26 ir 27 die
nomis. Rekolekcijos prasidės 
-penktadienį 8:00 vai. vakare ir 
baigsis sekmadienį 4:00 vai. 
po pietų. Atlyginimas $7.00. 
Rekolekcijų vedėjas kun. prof. 
St Yla.

Apie savo atvykimą prašo
me pranešti raštu arba telefo
nu šiuo adresu: Rev. Sister Su- 
perior, I.C.C. RFD 2, Putnam, 
Con. Tel.: WAlnut S5828.

Namie ir šeimoje
Moterų' Sąjungos

'• New Yorko ir New Jersey 
apskrities suvažiavimas įvyks 
birželio 5 d. Apreiškimo para
pijos salėje Brookiyne. Vietos, 
kuopa rengiasi gražiai priimti 
atstoves ir ta proga pakviesti 
daugiai/ viešnių, kad kartu pa
bendrautų. Tikimasi, kad if šis 
suvažiavimas bus turiningas ir 
įdomus platesnei moterų vi
suomenei.

New Torto kuopos
visos sąjungietės renkasi į 

posėdį - arbatėlę vasario 18 d., 
7,30 v.v. į Aušros Vartų par. 
salę, Manhattan.

Europos Moterų Tarybos
tremty lietuvių ir esčių su

organizuota kultūrinių laimė
jimų paroda atidaryta vasario 
m. 15 d.. Baltų namuose, 131 
E. 70 gatvėje, New Torte. Iš 
lietuvių moterų kalbėjo E.De- 
venienė, V. Brazaitienė ir Al. 
Kašubienė. Parodą galima lan
kyti nuo vasario 17 d. iki va
sario 23 d. tarp 5-8 v.y.

taiką. Vaikai taip pat mėgsta 
daineles su judesiais (“Du gai
deliai”), arba daineles ir nesu
dėtingas pasakėles čia pat in
scenizuoti. čia jie pareiškia 
savo iniciatyvą. Kartodami 
dainos ar pasakos žodžius, į- 
pranta į taisyklingą kalbą, o 
vaidindami giliau pergyvena ir 
įsisąmonina turinį.

Šio būrelio motinos pasirįžę 
tokiu būdu inscenizuoti galimai 
daugiau istorinių legendų ir 
faktų (pvz. “suvaidinti” Min
daugo krikštą ir karūnaciją), 
kad vaikas
visa širdimi istoriją pergy

ventų ir pamėgtų
ir kad vėliau ji nebūtų vien 

tik sausas mokslas. Panašiai 
manoma prieiti prie 
krašto pažinimo ir geografi
jos. tam tikslui pasinaudojant 
vasarinėmis iškylomis į gamtą, 
kur būtų statomos smėlio pi
lys ir miestai; akmenėliais te
kančios upes, variiadėžėse ty
vuliuoją ežerai, su visais jų eg- 
zoliškais vardais, nuostsūjiom

MMAhe. -Bite
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vis pri- 

gabumų.

Šiaip pačios knygos dėl vie
tos stokos sugrūstos, sunku 
prie jų prieiti Gera, kad svar
besniųjų veikalų pavadinimai 
išversti j anglų kalbą ir prie 
knygos prisegti/ /

lieka
1 v. 

‘Lietu-
2:30*

Šią radijo valandą reikia lai
kyti geriausiai nusisekusią iš 
visų pas mus matytų ar girdė
tų tos dienos minėjimų. Buvo 
visi sužavėti. Ga reikia pridė
ti tik vieną dalyką, šios va
landos organizatoriai pabaigo
je dėkojo visiems, kurie prisi
dėjo prie jos įvykdymo. Juodu 
nepaminėjo vieno dalyko — 
jųdveijų pačių įdėto darbo. O 
tas darbas iš tikro buvo 
didelis: juodu sukvietė kalbė
tojus, juodu suprašė antrosios 
dalies išpildytojus ir surinko 
visas pagalbines priemones, 
juodu pasiėmė visas translia
cijos išlaidas Jei kam, tai Jiem
dviem vyram priklauso mūsų 
visų padėka ir parama, šį

Šiais metas Baltimorės lie
tuviai paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės sukakti labai 
įvairiai. Šią tautinę pareigą at
liko kelios organizacijos, kiek
viena atskirai ,savaip ir pras
mingai. -

padkefikmo sukaktis bus pami
nėta vasario 20, ykttmrtierą. Iš 
ryto 10 vai. pamaldos iv. Tre
jybės Seterių bažnyčioje. Po 
pieta 3S0 vaL parapijos salėje 
minėjimo aktas su paritaita ir 
menine programa. : Paskaitą 
skaitys j. Tysfiava, “Vieny
bės” redaktorius, iš New Yor- 
ko. Skautai vakfins “Bubėtos

ESU SKYRIUS gyžtoi ištefatas. Ir tai nadarv- 
Eitai tašta eksponatus iž- ta toemtinhi nastaneo- “ ■■—y.- - -w ——.■ę-* ,—- ■-  y.i . ĮI?'* * —J . U-1’ .

dabai skiriama atžymėti Ue- dėstė aidėjo— sagseprie išo- * 
tavos ir Estijos nepriklauso- rinės stėnos. Vienojė saižje su- 
mybės šventėms, tai ir jos ati- teikti jų dailės kūriniai. Daly- 
darymas pasirinktas Vasario vauja 10 dailininkų, dalia Jų 
16 išvakarėse, kada seniau, gyvena Amerikoje, kiti Stock- 

bolme, kur yra nemažas estų 
kultūros centras, šiaip visi pa
veikslai daro gana malonų į- 
spūdį ir kartu liudija dailinin
kų stiprų pasukimą į moder
nizmą. Jei mes priekaištauja
me, kad mūsų dagininkai per 
daug modernūs, tia estai šito
je srityje irgi neatsffieka.

Daugiausia estai išstatė 
spaudos: knygų, žurnalų, gai
dų. Knygai estai yra skyrę jie- 
mažą dėmesį. Jų daug išlei
džiama Stockhobne ir Toron
te. Be pakartojamų klasikų 
daug išleidžiama naųjorkūry- 
bos. Pačios knygos išleistos 
gražiai ir skoningai, ypač gra
žus jų epo apipavidalinimas. 
Vertimų skyriuje pažymėtina 
garsioji estų jūrininkų kelio
nė per Atlantą motoriniu lai
veliu (Jos vertimas buvo 
spausdinamas ir lietuviškuose 
laikraščiuose). - Ši knyga iš
versta į 16 kalbų, jų tarpe —į 
4 Azijos kalbas.

Būdinga; kad estai yra la-

Rad ttek- 
i pareiga

UETUVIŲ SKYRIUS
Čia sutrikta irgi panašūs pa

vyzdžiai Nauja tik architek
tūros skyrelis kur savo pro
jektus išstatė architektas Var
nas ir P. Kiaulėnas. Be to, nuo
traukose Oevelando ir stato
ma Market Parko bažnyčia. I- 
domusP, Kiaulėnas su moder
niu polėkiu ir Varnas savo di
deliais planavimais.

Šalia architektūros darbų 
iškabinta keletas diagramų, 
kurios vaizduoja mūsų knygą, 
įvairias profesijas. Tame pa
čiam kambaryje įdomų kampe
lį sudaro senas Lietuvos žemė
lapis (gaila, kad per aukštai 
pakabintas) ir pasaulio žemė
lapis, su nusmaigstytomis vė
liavėlėmis, kurios rodo, kur ir 
kiek šiuo metu gyvena lietu
vių.
Dailininkai atstovaujami sep- 

(nukelta į 8 psl.)

vakaras ir šokiai 7:30.
Sekmadienį programą 

ta pati: 10 vai. mišios, 
J. Brazaičio paskaita “ 
vių tautinis charakteris” 
studijų dienų uždarymas.

Studijų dienos įvyksta šešta
dienį,— šv. Trąjybės parap. 
mokyklos salėje — kampas 
Capital Avė. ir Broad St., sek
madienį — Liet. Piliečių klu
be — 227 »Lawrence St.

Visais reikalais kreiptis į 
■ V. Skrupskelytę (50 Lawrence 
St.) ir N. Stadalninkaitę (165 
Ashley St.).

tume grąžinti bent dalį išlaidų. 
Pradžia, ir tokia graži, jau 
padaryta: prel. L. Mendelis 
pirmutinis paaukojo šiam 
kalu! $25.000.

kada seniau,
Lietuvoje, 

tuo meta buvo didžiausia lite
ratūros šventė ir premijų įtei
kimas. -

Vasario 15 d. 6 v.v. į Baltų 
Laisvės namus susirinko apie 
100 kviestinės publikos: Lais
vosios Europos Komiteto įvai
rių tauta atstovai, nemaža lie
tuvių. estų.

Atidarymo meta lietuvių 
moterų vardu kalbėjo E. Deve- 
nienė, primindama Vasario 16 
dienos sukaktį, okupuotą kraš
tą ir pabrėždama, kad ši paro
da yra pasiruošimas ateičiai 
— pavergtųjų kraštų išlaisvi
nimui Esčių moterų vardu 
kalbėjo komiteto, nare Korjus.

Abi tautas jų švenčių su
kakties proga sveikino Laisvo
sios Europos viceprezidentas 
Yarow, pažymėdamas, kad pa
roda vaizdžiai liudija, jog 
tremtiniai su savita kūryba 
ateina į tautų pasaulį. Išreikš
damas vikį, kad pavergtos 
tautos bus išlaisvintos, jis lin
kėjo šį kraitį parvežti namo, 
kad jis būtų paskata tolimes
nei kūrybai.

Tremtinių Moterų Komiteto 
vardu pasveikino pati pirmi
ninkė čekė Papanek.

tToliau buvo supažindinta su . 
paroda. Lietuvių literatūros 
apžvalgą padarė Vlada Bra- 
zaitienė, išfyškindaiha dabar
ties nuotaikas ir idėjas. Apie 
estų literatūrą kalbėjo Saag- 
pekk, buvęs Upsalos profeso
rius, kiek plačiau sustodamas 
ties atskirais autoriais ir ver
timais į kitas kalbas. Su lietu
viais dailininkais, dalyvau
jančiais šioje parodoje, supa
žindino dalininkė Aleksandra 
Kašubienė.

Tuo ir buvo baigtas oficia-

Praeitame Darbininko nr., 
skelbiant studijų dienų prog
ramą, įsibrovė keletas korek
tūros klaidų. Jas čia ir atitai
some.

Šeštadienį, > vasario 19, re
gistracija 10 v., stud. dienų a- 
tidarymas — 10:30. A. Skrup- 
skelienės paskaita “Literatū
ros laimėjimai N. Lietuvoje”— 
11-12:30; bendri pietūs —12:- 
30 — 2 v.; V. Marijošiaus pas
kaita “Lietuvių liaudies dai
nos” 2-3:30; V. Kavolio pas
kaita “Lietuvių socialinė padė
tis Amerikoje” 4-5:30; meno

metas vasario 13, sekmadienį, 
ji davė ištisą valandą.

Valandos programa susidėjo 
iš dviejų dalių. Pirmame pus
valandyje, po tautinių himnų, 
perduotų iš Čiurlionio ansamb
lio įdainuotų plokštelių, prel. 
L. Mendelis atkalbėjo maldą. 
Pranašo Jeremijo lūpomis jis 
nupiešė šiurpų išrinktosios 
tautos kančių vaizdą, bet jo 
paties žodžiais atskleistas mū
sų tautos nelaimių vaizdas bu
vo <įar šiurpulingesnis; kreip
damasis į Dievą meldė, kad 
palengvintų tautos bei jos vai
kų kančias ir apsaugotų nuo 
visokių pavojų. Marylando gu
bernatorius T; McKeldin, pa
minėjęs nacių ir komunistų o- 
kupacijas ,tagė lietuviams pa
guodos' žodį ir reiškė vilties, 
kad sutrupės komunistinė o- 
kupacija, kaip subyrėjo nacis
tinė. Senatorius J. M. Butler 
gėrėjosi nepriklausomos Lie
tuvos visokeriopa pažanga ir 
reiškė viltį, kad ši šaunioji 
(galant) tauta atgaus laisvę ir 
teisingumą. Miesto majoras T. 
D Alesandro pagyrė lietuvius 
kaip piliečius ir reiškė tuos pa
čius linkėjimus. J. Kajackas 
priminė visus, pirmiausiai JAV 
vyriausybę, kuri pagelbėjo 
žengiančiai į laisvę Lietuvai, ir 
nurodė, kad heroiškas visų lie
tuvių pasiryžimas bei pasiau
kojimas išves tautą iš “namų 
nevalios”.

Antrąjį pusvalandį užpildė 
poeto K. Bradūno sudaryta 
žodžio ir dainų pyne, šios py
nės, pasakyčiau — tautinės 
juostos, metmenims jis paėmė 
mūsų rašytojų pasisakymus ir 
pačias skambiausias mūsų 
kompozitorių ar liaudies dai
nas, juos, tuos metmenis, at
augdamas savo taikliomis pas
tabomis. Pro mūsų vaizduotę 
praėjo pilnas vilties Lietuvos 
nepriklausomybės paruošėjų 
šauksmas, pilni i&siryžimo ne- 
priklausomybės kovų garsai ir 
pasitikėjimas, kad Lietuva bus 
vėl laisva. Žodinę šios progra
mos dalį atliko Ona Karašienė 
ir aktorius Juozas Palubins
kais.

(atkelta iš 4 psL) 
didžiųjų žmonių paveikslai, 

paminklų ir vietų vaizdai- *re~ 
gul verčiau valkas tokiais pa
veikslais nukabinėja savo 
kambarėlio sienas, nei iš ma
gazinų iškirptais artistais, lėk
tuvais ar lenktynių automobi
liais.
Pobūviuose valiai pavai'taanii

Vaišės stengiamasi padaryti 
ne kasdieniškos, o svarbiausia 
—visiškai nepanašios į ameri
koniškas “birthday party”. žo
džiu, viskas turi būti kitaip, 
negu visur ir visados.

Šio būrelio motinos pasiryžę 
bent vieną kartą metuose ką 
nors vaikams suruošti, kas pa
darytų didesnio įspūtfiio ir iš* 
siskirtų iš etitaių pobūvių. Jų 
tarpe yra viena 
marioniečių gamyboj ir techni
koj ,todėl pirmam bandymu 
norima padaryt marionečių te* 
atrą ir “suvaidinti” Gedimino 
sapną.

Ne viskas, kas čia paminė* 
ta, į kiekvieno pobūvio progra
mą įtraukiama. Programa 
stengiamasi sudaryti įvairi. 
Dažniau kartojami ISe dalyta,

|sąmoniati.
Programa neperilga, kad 

vaikas nepavargtų — apie 2 
valandas. Ga minimam būre
liui geriau sekasi, kai Įrogra- 
ma organizuotai pravedama, 
tai yra, kai ji vyksta be per
traukų. Stipresnis susitelkimas 
neduoda progos vaikams išsi
blaškyti ir nuslysti 
kalbą. Ga, žinoma, 
klauso nuo vedėjos
Vaikams augant, be abejo ir 
programa reikės keisti. O kas 
kokiu metu vaiką * domins ir 
patrauks, tikėkimės, motinos 
sugebės pajusti ir patiekti.

Tokie pobūviai vyksta nere
guliariai. Kadangi minimame 
būrelyje yra tik 5 motinos ir 
vįsoa iš netofimos apylinkės, 

nusimananti tai parinkti patogus laikas' ir 
vieta nesunku Pobūvių vieta— 
privatūs namai arija iškyla į 
gamtą vasara metu.

Je toliau būreirų susidarytų 
daugiau, būtų garima pasida
linti mintimis, žiniomis ir pa
tyrimu, o tuo pačSu ir darbas 
būta sėkmingesnis. Gi jei tai 
būtų bent grūdas bendrame 
lietuvybės aruode, j's jau tu
rėtų savo prasmę.

----------- . Prašau siuntinėti
] “Darbininką” '
] “Aktas”
] “Varpelį”

Pradeda Lietaviškųjų 
Draugijų Taryba

Vasario m. 12 d. Lietuvių 
svetainėje ji suruošė tradicinę 
vakarienę su pakviestais aukš
taisiais svečiais, politikos žmo
nėmis. Vakarienei vadovavo 
naujasis tarybos pirmininkas 
ady. T .ę^ąy (Grajauskas). 
Įnešus vėliąyas, tautinius him
nus, akompanijyojant Kenai 
Bush, sugiedojo Jurgis Gal- 
kas, o priesaikai vadovavo Ju- 
lija RastenįfliĮe. Pradžios mal
dą atkalbėjo preL L. Mendelis, 
o pabaigos — kun. Ant. Du- 
binskas, šv. Petro parapijos 
klebonas. Iškilmei pritaikintas 
kalbas prie .vaišių stalo pasa
kė: J. Kąjackas, Lietuvos pa
siuntinybės " patarėjas Wa- 
shingtone, Baltimorės miesto 
majoras T. D’Alesandro, kong
reso atstovas Ed. Garmatz, N. 
Rastenis, Ig. Blosfelds, latvių 
atstovas, Rud. Ise, estų atsto
vas, ir A. Leonas, Ant. Micei- 
ka paskaitė Maryland valsty
bės gubernatoriaus proklama
ciją, o Vytas Petraška— mies
to majoro proklamaciją, kurio
mis vasario 16 diena paskel
biama lietuvių diena. ,

Vakarienėje dalyvavo 160 
amonių. Viešpatavo maloni ir 
draugiška nuotaika.

Liet Rąšytpjų D-Jos 
balsu tikrl&imo 
Vaičiūnienė, Gr. TitariM 
ir. Att>. Valentinas) vasarib^M 
patikrinusi rado atsiųsto 
balsavimo vokus. Pasirodė JM 
rezultatai. J. Aisčio “Apfe jji| 
ką ir žmones” knyga gąyą'’^M 
balsų, J. Jankaus “Namas, 
roj gatvėj” — 12. Kitos 
gos gfivo irud&fiLii 
di*&ugijos nariai antruoju 
savimu spręs, katra g š&|| 
dviejų knygų premijuotina-1 
Laimėjusiam autoriui Ūet

- šytojų Draugijos premija buįte 
įteikta kovo 13 d. Chicagoje.;*!

• Dr. VI Adomavičius ir 
žmona Veronika gomkaiteg 
Adomavičienė išlaikė Ohio 
stybės egzaminus privačiai gO 
dytojų praktikai. MecticiiMta 
mokslus abu baigė Tuebingję-g 
ne, Vokietijoje.

• Kotambiįoje, Bogotai!
miesto valdžia dovanojo Bogo?^ 
tos lietuvių kolonijai žemės^ 
sklypą, kur būtų galima pari|| 

statyti koplyčią ir namuĮfc| 
Šiam reikale daugiausia prafei 
darbavo inž. Tylius, kuris 
vienas iš geriausių KoluntoiįQ|| 
inžinierių ir mieste turi cfide^ 

les įtakos. : .
9 Ateittafadių Sendtasgląl 

Sąjungos Centro ,valdyba stel 
daryta Chicagoje: prof. 
•Pranas Jucaitisz — pirminta* 
kas, kun dr. Antanas Juška-~§ 
vicepirm., Ignas Kazlauskas^ 
iždininkas, dr. Petras Kisie
lius — valdybos narys ir Eug. 
Daugirdienė — sekretore.'; Aj

• Detavos respublikos dieį; 
na pirmą kartą paskelbta Sanį 
Diego mieste; Kalifornijoje^ 
Pirmuosius ledus šiame 
pralaužė Vytautas BeliajuC- 
Miesto burmistras priėmė* 
■tuvių delegaciją. San Diegolfe£ 
tuviai tautos šventę paminėjo 
vasario 12.

• Nonis Ptasoa, Los An
geles miesto burmistras, pa
skelbė Lietuvos dieną visame 
Los Angeles mieste Vasari! 
16-tos proga, išleisdamas spęf 
cialią proklamaciją. /

• Pranas TainošiSBBS, 19S 
m. atvyks į Urugvajų pa 
savo tėvelį, baigė medkta 
mokslus. Tai pirmas lietuvi 
gydytojas Urugvajuje. b

Maldos valanda šv. Alfonso 
bažnyčioje

Vasario 13 d. 10 valandą šv. 
Mišios buvo skirtos už keri- 
Sančiąją Lietuvą ir jos žmo
nes. Į pamaldas atvyko su tau
tinėmis ir savomis vėliavomis 
Amerikos' Legkmo lietuvių 
postas, Legiono moterų padė
jėjų postas, karių motinos ir 
ateitininkai. Organizacijų vė
liavas su jų palydovais proce
sijos būdu į bažnyčią įvedė ir 
šv. Mišias atnašavo prel. L 
Mendelis. asistuojamas kun. 
P. Dambrausko ir kun. P. Pat- 
labos. Bažnyčias altoriai buvo 
šventiškai išpuošti ' gyvomis 
gėlėmis ir šviesctas. Pamoks
ti buvo sakomi abiem kalbom. 
Savo pamokit prel Mendelis 
įsakmiai pabrėžė <fidž ą nedo
rybę, kūną daro okupantai,

vakaršT ir dainuos Mandies- pavergdami mūsų tautos lais- 
terio choras. J vę ir naftdndami jos žmones;

- - ■ ' drauge ir įhIi

MflStUMMhSh MAOa VienO UetUViO
atiduoti savo dalį tautos lais-

Ano sKyrius -arniario 27 d. 4 gdbėti. Pamaldos baigtos 

tautinių himnų sugiedojimu.
ttnncjc rengia Vasario 16 mi-
nejtaą* Katas sve&as iš Bos- Mgo vataMt austebiso 
tono A. Matjoška, bus ir tae- . vtas
ninė dalis. mluėjlmo peši- Ugi šicri lietuvių radijo va- 
dataime ataiminhtas Ir ta- landBė Vasario 16 minėjimui 
notato a Uetavos. Visi mato- skirdavo tik dal| savo sekma* 
ita kvtaami. dieta!*) pusvatadlto. šiais kartą ypač materialinė: tarė*'

Viešasis minėjimas
Lietuviškųjų Draugijų Ta

rybos . rūpesčiu įvyko lietuvių 
svetainės salėje viešasis minė
jimas vasario 13 vakare. Ta
rybos pirmininkas minėjimui 
vadovauti pakvietė C. Surdo- 
ką. Gana gausiai atsilankiusio
ji publika išklausė prof. K. 
Pakšto, svečio iš Washingtono, 
kalbos. Kalbėtojas labai įtiki-» 
namai parodė nepaprastą lie
tuvių tautos pasiryžimo kietu
mą, atvedusį į nepriklausomy
bę, ir paskui dėstė artimiau
sius mūsų uždavinius jr veiki
mo metodus. Adv. N. Raste
nis, LB apylinkės pirmininkas, 
kvietė susirinkusiuosius gau
siai auokti Lietuvos laisvei gel
bėti. Meninėje dalyje girdėjo
me viešnios Iš Philadelphijos, 
solistės J. Augaitytės, dainų 
koncertą ir mūsiškio akt. Juo
zo Palubinsko deklamaciją. A- 
bu menininkai susilaukė užtar
nauto pasisekimo.

Aukų salėje surinkta $380,- 
69. Vaisiai, palyginus su per
nykšte tos pačios dienos rink
liava, žymiai mažesni. Matyt, 
daromės taupesni. Deja, tau
pumas ne vietoje.

Ir jusliausieji neatsilieka
Didžiąją mūsų tautos dieną 

jaunieji paminėjo atskirai ir 
šeštadienio lietuviškosios mo
kyklos mokiniai vasario 12 d. 
per savo pamokas.

Pagiedotas tautos himnas ir 
vienos minutės susikaupimu 
pagerbti mirusieji už Lietuvą. 
Vasario 16 reikšmę jaunie
siems klausytojams paaiškino 
mokytojas K. Pažemėnas. IV

DĖMESIO
VASARIO mėnesį Amerikoje vyksta kataUta 

spaudos platintam vajus. Vertėtą neateaBcti ir Dr tariu— 
katalikams, juo labiau, kad Betnviška spaofa akto* 
tremtyje neturės perdaug skaitytoją.
MALONIAI KVIEČIAME VISUS MUSę SKATH^HMEI 

TALKININKAUTI ŠIAME SVARBIAME DARBE.
Lietuviai pranciškonai ATPIGINA SŪ FTOga —afi 

užsisakantiems savo Wdfai»: ufriaalraafkms vaato 
menesį “DarMaMą“ taaa^a — $640, kuMrea š-ta 
-Aidus”—$540, “Varpelį”—1100.

Pasiūlykite savo pažįstamiems, kurie dar nevirni 
šios spaudos, paragindami juos pasinaudoti tuo papigti 
mu. Pridėta atkarpėlė yra Jūsų patogioms. .

VFESTFIELD, MASS.
Lietuvos* Nepriklausomybės 

sukaktis bus minima vasario 
20 d. 2 vai. p.p. šv. Kazimiero 
Draugijos salėje (22 William 
St). Iniciatyvos minėjimui su
rengti ėmėsi kleb. kun. V. Pui
dokas, sukvietęs parapijos sa
lėje susirinkimą, kuriame bu
vo išrinktas Kazimieras Kava
liauskas programai pravesti. 
Programą sudarys kalbos ir 
meninė dalis. Pagrindiniu kal
bėtoju pakviestas T. J. Kidy
kas, SJ< iš Chicagos; už
kviestas taip pat miesto majo
ras ir kiti svečiai. Meninę 
programą atliks parapijos cho
ras ir solistai —■ Alice Miskus 
ir H. Syinauskas; deklamuos 
.7 metų berniukas J. Žilinskas. 
Kviečiami dalyvauti vist West- 
fieldo ir apylinkių lietuviai.

Vietinis

kurso mokinys R. Svotefis p 
skaitė turiningą rašinį apie d 
Joną Basanavičių. Eilėrašč 
padeklamavo: Jurgutis ir E 
nutė Bradūnai, A. Svotely 
V. Gailevičiūtė ir V. Duį 
Pabaigai padainuota Lietu 
brangi ir pagiedota Mari 
Marija! rį

Parapijos vaksrieaš 
įvyksta šį sekmadienį, vasf 
20 d. Ruošiamasi svečius Į 
imti kuo gražiausiai. Kvie 
mi ir laukiami visi. P
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Pulk. J. Prtndtis. LAISVĘ GINANT 11. 
LAISVĘ GINANT H t 
KAIP JIE MUS SUBAUDĖ

narna Marijos žeme, tai Ma
rijos statulos apsilankymo pro
ga * pittsburgiečiams reikėtų 
sudvigubinti maldas į Mariją 

ir prašyti.Jos užtarimo, kad 
Lietuva vėl būtų greičiau iais-

Tuo tarpu kituose namuose 
prašė:

— Kunige, kada tik užeisi 
pas lietuvius šiuose namuose, 
neaplenk ir manęs. Užeik ir pa-

CHINESE AMERICAN 
RESTAURANT

JUOZAS GRABAU
REAL KSTATE BBOKER

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nešino jam? turtą: 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinamas paskolų 

(mortgidžfų) ir t.L
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. - BROOKLYN 11, N. Y. 
TcL STfcgg ?-7524

PreL Pr. Juram RAMYBES BALTINIS. Maldaknygė, 
• nauja laida 3.00

Ponas Toks pravėrė langą 
ir ėmęs dubeni vandensišpy
lė laukan. Lyg tyfla pasitai
kė kad vanduo krito ant pra
eivio galvos. Tasai nebuvo 
pėkščias ir pagavo rėkti:

— Ei, kokias velniavas čia 
išdarinėji?

— Vandenėlį pilstau, — ra
miai atsakė ponas Toks. — 
Kaip lietus, — dar pridėjo.

— Lietus, lietus... Koks čia 
lietus vienoj vietoj! — niršo 
praeivis ir šluostydamasis ke- 
purvietę bumbėjo:

— Tujen paleidai lietų ir 
mane visą sumirkei!

— Lyg aš būčiau kaltas, jei 
.tamsta neturi lietsargio, — tei
sinosi ponas Toks. — Su liet
sargiu nebūtų taip atsitikę.

— Manęs tu nepamokysi!— 
įsiutęs klykė praeivis. — Už 
savo veiksmus aš atsakau ir 
čia nesiaiškinsiu, kodėl neturiu 
lietsargio.

— Jei jau taip, tai veltui 
srebtuvus aušini protestuoda
mas man prieš vandens drėg
mę,—piktai nepasidavė ponas 
Toks.—Ir mažas vaikas žino, 
kad vanduo šlapias. O jei 
krinta ant nepridengto pakau- 

‘ šio, aišku — sušlapina. Ne
bent tamsta norėtum susidrė- 
kinti sausai, atseit be van
dens. Kokios žmonių pretenzi
jos! O paskui pyksta ir kabinė
jasi prie manęs. Kuo aš dė
tas, jei tokia situacija išryškė-

LIETUVIŲ SPECIALISTU 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-Vfc ‘

Atliekami viri coBMoa, dažymo Ir meek tapymo darinu. 
Darbas atitekamas pigiai Ir mMagai. f * ■ # * 

■naiMtmtsr

KJeb. kun. M. Kazėnas pas’- 
rūpino js:gyti lietuvių ir anglų 
k. novenų knygelių, Dievo 
Motinos statulėlių ir Fatimos 
šventovės paveikslėlių; jie bus 
dalinami paskutiniąją maldų 
dieną prisinvnti Marijos sta
tulos apsilankymui šv. Kazi
miero parapijoje.

Vasario 21 d. Marijos statu
la perkeliama j šv. Antano pa
rapiją Bridgeville, Pa., o iš ten 
— j šv. Juozapo parapiją Dch 
norą, Pa. Po to Marijos statu
la aplankys seserų pranciškie- 
čių vienuolyną, kuris ’ stovi 

aukščiausioje Pittsburgho a- 
pylinkės vietoje, vadinamoje 
Dievo Apvaizdos kalnu.

Toliau Marijos statula ke
liaus į šv. Vincento parapiją 
Esplen, Pa., ir pagaliau j Dan
gun žengimo parapiją North 
Side. ■

Reikia pasidžiaugti ir padė- 
doti tiem iniciatoriam, kurie 
Marijos statulą parūpino ir ga
vo jai paties šv. Tėvo palai
minimą. Knygoje, kur įrašo
mos aplankomos vietos, yra 
jau šimtai tūkstančių parašų. 
Eidama per rankas, ji jau ėmė 
susidėvėti. Sv. Kazimiero par. 
kunigai pasirūpino aptvarkyti, 
kad vėl gerai atrodytų; pridėjo 
ir turinį, iš kurio galima grei
tai surasti aplankytas vietas.

Kun. B. Liubauskas

• ARTRVTią

— Ne situaciją, o vandens 
dubenį tu man išpylei ant 
sprando, — putodamas spiegė 
praeivis.

— Tai ko tamsta norėjai? 
Gal kad ir dubenį užvogčiau 
ant makaulės? — rūsčiai pa
klausė ponas Toks. — Jukda-

Pavojinga būti dvynu
Vokietijoj, Paderbomo mies- 

te, susimušė jauni vyrukai. 
Tarp jų buvo du broliai dvynai, 

?4 iš kurių vienas tikrai mušėsi, 
o kitas —ne. Bet kai poFc^a 
juos pristatė teisėjui, jau ne- 

..buvo galima atskirti, kuris 
Į l . .kaltas ir kuris nekaltas: jie 
4 buvo labai panašūs vienas į 

kitą. Nenorėdamas nei vieno 
ę t|e bausmės paleisti, teisėjas 
Lnubaudė abudu.

• Čiurlionio ansambis kovo 
19 išvyksta koncertuoti į Ha
miltoną, Kanadoje.

i • lietuvių namai statomi 
Geelonge, Australijoje. Nepai
sant blogo oro, padėti pama
tai, kuriuos patikrino miesto 
statybos komisija. Tuo pačiu 
laiku meistrai daro medines 
dalis. Geležinis stogas užsaky
tas vienoje australų firmoje.

Prieš kurį laiką p. Grigaitis 
“Darbininke” vaizdžiai papa
sakojo, kaip anais laikais Lie
tuvoje buvo kalėdojama. Per
skaitęs minėtas eglutes, pano
rau keliais žodžiais užsiminti 
apie kalėdojimą lietuviškose 
parapijose Amerikoje.

Bažnyčios įstatymų knygose 
yra straipsnis, kuris parapie-- 
čių kunigus įpareigoja bent 
kartą metuose aplankyti savo 
parapiečius, kad kunigas ge
riau pažintų žmones, patirtų 
jų džiaugsmus ir vargus. Tą 
įsakymą turi vykdyti visų 
kraštų ir visų tautų kunigai. 
Lietuvoje nuo seno buvo įpras
ta, kad kunigą^ parapiečius 
lankydavo tuo laiku, kai ūki
ninkas mažiau darbais užimtas 
ir kada keliai geresni. Tokiu 
būdu kunigas parapiečius lan
kydavo žiemos metu — apie 
Kalėdas. Amerikoje tą parei
gą kunigas gali atlikti bet ku
riuo ,laiku, nes žmonės vieno
dai dirba per apskritus metus, 
o kelias nesudaro jokių sunku
mų. Tačiau ir čia, sekant esnu 
lietuvišku papročiu, kunigas 
parapiečius lanko Kalėdų lai
kotarpyje.

.Lietuvoje apie kunigo apsi
lankymą žinią perduodavo za
kristijonas arba “špitolnm- 
kas”, eidamas per visus na
mus. Amerikoje žinia duoda
ma laiškučiu Žinia duodama 
iš anksto, kad šeimininkės spė
tų apsitvarkyti. Mat, ir čia ne 
visur tokia tvarka namuose, 
kad bet kuriuo laiku galėtum 
priimti svečią.

Kunigas lanko ne visus, bet 
tik tuos, kurie praklauso prie 
parapijos. Tiesa, kunigo parei
ga mokinti žmones, laimėti 
juos Kristui, bet negi versies 
ten, kur kunigas nelaukiamas, 
net neapkenčiamas?

Ko ne visi parap'ečiai kuni
gą sutinka nuoširdžiai, šeimi
ninkės apsišvarina, namiškiai 
šventiškai pasipuošia. Kur 
randi namus sujauktus, . su
veltus, kur pro dėžes ir drabu
žių krūvas negali prasispraus- 
ti, ten būk tikras, kunigas ne
laukiamas. Tokiuose namuose 
visa šeimyna išsklidusi po vi
sus kampus, kalba su kunigu 
nesiriša. Ačiū Dievui, kad to
kių namų nedaug. Daugumai 
kunigas namuose mielas sve
čias. Gaila tik, kad p~r vakarą 
kunigui tenka aplankyti tiek 
šeimų, kad nėra la-ko ilgiau 
pabūti. Bet ir kelių minučių 
užtenka, kad kunigas galėtų 
pasidžiaugt parapiečių džiaug
smais ar pasidalinti jų vargais.

Čia norėtųsi perduoti vieną

HAROLD R0OK, «av.

THE OASILE .- 
NURSING HOME

H Latreli Avą,'. fitea

Lietuvos Vyčiu Radijo Programa 
M ntlpriai ratfije attttee WLOA, 1SM kjrleeyriee

KIEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2^0 V AL. 
norite floje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

PARDUODAM NAMUS

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys . 7 '

, for prompt, courteous 

CARRY OUT SERVICE

Vasario 12 Nekalčiausios 
Marijos širdies statula pasiekė 
Pittsburghą. Šv. Kazimiero 
par. kleb- kun. Magnus Ka
zėnas, gavęs la’šką iš Detroi
to, jau laukė ir pasiruošė ati
tinkamai priimti. Kadangi 
Pittšburghui nebuvo aprėktas 
laikas, tai kun. Magnus Kazė
nas savo parapijai rezervavo 
visą savaitę.

Marijos statulos sulaukus, 
ji buvo išstatyta presbiterijoje 
sekmadienį, vasario 13 d. Per 
visas mišias buvo sakomi pa
mokslai apie Marijos statulos 
kelionės reikšmę, pradedant 
Roma. Pranešta ir visos sa
vaitės maldų tvarka. Ji buvo 
taip pat paskelbta vyčių radi
jo .valandėlės, kuriai vado
vauja Vytautas Jucevičius ir 
Eduardas Marčiulaitis. Jie gra
žiai paašklno. Mari jos statulos 
apsilankymo prasmę.

Vasario 13r sekmadienį, po 
pietų pradėta iškilminga no- 
vena į Nekalčiausiąją Marijos 
Širdį. Iškilmes pradėjo iy įžan
ginę kalbą pasakė kleb. kun. 
M. Kazėnas. Po to sekė kun. 
Valterio Karavecko pamokslas 
ir novenos maldos. Rožančių ir 
litaniją atkalbėjo ir palaimi
nimą gvenč. Sakramentu su
teikė kun. Boles Liubauskas. 
Bažnyčios tarnai ir parapiečiai 
Marijos statulą popuose gėlė
mis, o vargonininkas Kazimie
ras Bazys pagrojo vargonais 
ir choras gražiai pagiedojo 
gvenč. Marijos garbei giesmes.

Toliau visos savaitės metu 
po mišių lietuviškai ir angliš
kai kalbama ' riovsna 
Lietuvos laisvę ir taiką.

Vasario 15, antradienį, 
paprastos maldos i Mariją 
vo sujungtos su šv. Antano 
novena; buvo taip pat palai
minimas švenč. Sakramentu.

Vasario 20, sekmadienį, 
maldų savaitės užbaiga ir sta
tulos išlydėjimas. Atitinkamą 
pamokslą pasakys kun. Alfa 
Sušinskas. Be to, tą padą die
ną bus Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimas. 
Kadangi Lietuva dažnai vadi-

ląimink mano namus, — nuo
širdžiai prašė svetimtautis.

Ašjfoę ‘•neta&inu”
Viena moteris, atidariusi du

ris ir pamačiusi kunigą, sumi
šo ir {radėjo kalbėti:
. — Aš visai jūsų nelaukiau 
ir nelaikinu kalėdojimo. Čia ne 
Lietuva...

Lietuvos. Nepriklausomybės pareiga pavergtos ir kankina- 
paskelbimo sukakties rrūnėji- mos Lietuvos atžvilgiu. Taip 
mas bus vasario 20 d. 3 vai. p. 
p. Lietuvių piliečių svetainėje, 
1723 Jane St, SJS. Pittsburgh, 
Pa. Minėjimą rengia Pittsbur
gho lt apylinkių Alto skyrius. 
Paskaitos skaityti atvyksta iš 
Nevv Yorko Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirm. Vadovas Si
dzikauskas. Taip pat kalbės 
Pittsburghą meras Lawrence, 
kongresmanas Fulton ir Kon
greso atstovė Vera Buchman.

Meninę programą išpildys 
vyčių kuopos choras, vadovau
ja masšv. Kazimiero parapijos 
vargonininko Kazio Bario, ir 
šv. Pranciškaus seserų akade
mijos auklėtinės.

Visi lietuviai r nuoširdžiai 
kviečiami šventėje gausiai da
lyvauti, nes taL mūsų šventa

šauk Glee EByn 3929
6 akrai gražaus vaizdo. 

Namų maistas.
24 valandų slaugių 

priežiūra
Tik 36 min. nuo Chieagoa

Neseniai išėjo iš spaudos ir galima gauti Darbininko ad
ministracijoje:

Jonas Gate. KAIP JIS JĄ NUŽUDĖ, 127 p.
Juozas švaistas. ELDORADO. Apysakaitės ir

vaizdeliai, 150 pat

pat ir savo aukomis turime 
prisidėti prie Lietuvos laisvini
mo darbo. Kas negalėtų vasa
rio 20 d. atvykti į pačias iškil
mes, savo auką gaK įteikti Al
to skyriaus valdybai. Lai ne
lieka nei vieno lietuvio, kuris 
savo tautai gelbėti nepaaukotų 
bent vieno dolerio.

A. Ž—uis

THE HOUSE OF LEE
Popular Chinėae Dishes 
also Cantonese Food and 

American Food. • 
Steak, Chicken and Sandu'iches.

TeLEV. 8-9794

M. and L AUTO COLLIStON VOtKS

rys!...
------ Rūpinkis savais reikalais 

, ir netaušk pasakų dpie dube- 
nį, — užriko praeivis.
'Vadinasi, lyg mano du- 
! -buo būtų ne mano reikalas?!— 

nustebęs pasiteiravo ponas 
Toks. — Čia tai gražu... Pasi- 
kėsinimas į svetimą nuosavy- 

. 'bę, iš anksto numatoma va
gystė!...

— Atsiprąšau, aš ne vagis ir 
manęs daugiau vandeniu ne
laistyk, supranti? — . rėkė iš 
palangės.

— Ot koks skeltanagis! — 
drūtai užriko ir ponas Toks.— 
Evoliucijoj sustingęs padaras!

* Vietoj čia rėkavęs po svetimu 
langu, geriau eik nusipirkti 
lietsargio. Pagaliau, jei mėgsti 
drėgmę, tai tamstos reikalas, 
bet tylėk ir neužkabinėk žmo
nių, įnikusių į kasdienos būse
ną.

Ponas Toks padėjo savo du- 
,* benį į indinę ir, koegzistenci- 

jos sumetimais, uždarė langą.

kitą vaizdą, gautą kalėdojant 
vienoje lietuviškoje parapijoje.

Senutė ir’posūnis
Vienuose namuose radau 83 

metų senutę. — Kur posūnis? 
— klausiu

— Dievas vienas žino, — .
liūdnai atsakė senutė. — Grįš ~ Atąprašau tatai. Gal aš 
apie pusiaunaktį girtas. buflu nore,au

aplankyti NN., kun yra mu
sų parapijos sąrašuose, — pra
dėjau teisintis.

— Never mind, neapsirikai. 
Tai ta pati, kurios jieškai. Bet 
dar kartą sakau, kad aš jūsų 
nelaukiu. \

— Tai gal Tamsta nepri
klausai mūsų parapijai?

— O, yes, aš užsimoku pa
rapijinį mokestį.

— Bet kad bažnyčioje 
kada jūsų nematau

—. H, tais dalyką s aš 
galvos daug nesuku. Užsimoku 
parapijinį, kad po smertės į 
kapus priimtą,;,

— Jei tamstelė tik dėl palai
dojimo priklausai parapijaf, o 
dėl tikėjimo ir bažnyčios gal
vos daug nesuki, tai negali bū
ti parapiete. Čia kapai nieko 
nepadės.

Kitais metais moteriškė vėl 
davė parapijai, • o kalėdojantį 
kunigą priėmė be jokių piktų 
pastabų.

(busdaugiau)

— Tai, turbūt, gerai uždir
ba, kad vidury savaitės turi 
iš ko gerti? — klausiu toliau

— Kur jis ten uždirbs? Nie
kur nedirba. Sakosi iš draugų 
gaunąs kokią čerkutę...

— Tai iš ko gyvenat?
— Ne gyvenam, bet skurs

tam. Aš išeiti niekur negaliu, 
nes sveikatos nebeturiu Val
gau, kai kaimynai susimylėję 
ką atneša. Nuomą moku par
duodama dalį savo ‘Insurance”, 
kurį išmokėjau sveika būda
ma. Bet ir tai jau pasibaigė. 
Prašau Dievo, kad tik greičiau 
numirčiau...

— Na, o pagalbos iš mies
to ar negauni?

— Iš kur gi gaust, kunigėli, 
jei aš nei kalbos nemokti, nei 
kur eiti nežinau, nei iŠ tribbos 
išeiti negaliu O posūnis nesi
rūpina. Nustipk, sako, grei
čiau Aš tavim neketinu

—O ar neturi tikrų savo 
vaikų?

— Neturiu, tėveli, mieliau
sias, neturiu. Ištekėjau už 

našlio su trimis mažaisvai- VASARIO 16 ŠVENTE PITTSBURGHE 
kais. Vyriausias buvo ketunų 
metų, o dvynukai tik po du me
teliu teturėjo. Bepig auginti 
savus. Jei neklauso, — diržu 
sušert gali, o svetimą tai ir 
pabarti bijaisi. Užauginau vi
sus. Vienas buvo labai geras 
vaikas.Jis manimi rūpinosi 
kaip tikra motina. Jis ir pini
gus man uždirbdavo, ir ligoni
nėje kasdien aplankydavo. Bet 
dabar pas Dievulį jau nuėjo. 
Liko podukra, ištekėjusi. Per 
kelis metus nė akių neparodo.

Sekančią dieną senutė su 
kunigu buvo jau labdarybės į- 
staigoje. Senutė gaus pagalbą, 
bus priimta į vienuolių veda
mus senelių nami», kur bus 
šilta, sotu ir nereikės klausy
tis girto posūnio keiksmų.

Kryfius ir “sveČfes*’
Kunigas, apsilankęs šeimo

je, pirmiausia pereina per 
kambarius, pašlaksto juos 
švęstu vandenii' palaimina. 
Po to iif.tuj kk m duoda bu
čiuoti krežių.

Vienuose namuose į- svečius 
atėjęs vyras atsisuko nuo kry
želio, nebūdavo jo, sakyda
mas:

— Aš tais dalykais neužsi
imu.

— Gerai, kad pasisakei kas 
esi. Ne kiekvienam duodamas 
kryžius bučiuoti, ne kiekvie
nas vertas bučiuoti Išganyto-

Turime gerų namų pardavimui—Wooc8iaven, Rjchmood \ 
HiB ir kitose apylinkėse. Taipgi išmioinojafoė kanitaFftlB 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
— greitai ir geraL . '?

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85tb Street, . Woodhav«i 2L N T;
Tei. VIrginia 7-1896 • " • :

u a j a įsą a'ąšš’tis'oefl

-
DEABBOSN 2B819 

TOFLACE 
HELP WĄNTED ADS. 
ASK FOR Ąį> TAKEB



rooming house

ŠV. KRYŽIAUS BROLIAI

BOSTON, MASS.

Tiktai States Islande

Phone 6701.
PATARNAUJA: REALESTATE

JI—Ii

ANGLIS

THE

SUDĖTI PLAUKUS?
Mokykis tai padaryti pats

gerai vedam.. nominale nuoma, iš
nuomota - 4' teetssn, 'iėėttaė apyvarta 
330006. atidaryta 8 diena*, pagrindi
nėj tento gatvėj. Prekė* ir Įrengimai 
įkainoti $14000. Kaina nustatyta dėl 
greito pardavimo. Parduoda dėl kitų 
“irt t If ten imu **-*> 7-5287. '

Aliejaus pečių dalys ir kontraktai, kurie apteka te^šoctata, 
akvastata, transtormerj.^aliejaus pompa, s^uferio kontrole, 
motorą, elektros prietaisus ir k.

231 Bedfori Avė.
BrooHyn, N. Y.

STANDARTINE 
KOKYBE

Pašauk nemokamai įvertinti 
Telefonuok diena ar naktį ir diena

Champtaia CmncS
KatgMs of Colambos

Etahmt N. T.

DE JOY’S TAXI 
Puikūs Limozinai 

Vedyboms 
Krikštynoms

NORTH MERRIMACK — $18,875. 
Pustrečio aukšto namas 80x100. Pen
ki dideli kamb.,taip-pat Įrengti kamb. 
pastogėje ir rūsyje-iškaitant priean
gi, pusantros vonios, atskiras gara
žas, šildoma garu, aliumimjaus audri
nai flangai, veneciškos langų uždan
gos, židinys, gerai izoliuota, arti auto
busai, mokyklos, krautuvės, bažny
čios.“ FReeport 9-2839. * -i.

RECINE - WAY

STOK! ŽItRftK! KLAUSYK! 
DAŽYMAS IR DEKORAVIMAS

Teiraukis S.OA. dažymo plano prity
rusių lauke ir viduj.

Popieravimo darbai ir grindų

MAiSTO-DELIKATESU, alaus. dar
žovių parduotuvė. Gera nuoma $150 
mėnesiui. $1000 savaitinių visų paja
mų* įsteigta prieš 9 .metus. Su nuos- 
tohais už $8300. LU 7-1507

šių Bgų: akto* 
virškinimo, MP 
(kidneys), odton 

gerklės užkinfi 
uždegimo, vta

SĄŠLAVŲ RINKIMO tete, įsteigtas 
priež 14 metų, per m&a. gryno pelno 
$900, 4 dienos savaitėj, geras poten- 
cialumaa. įtekamam žmogui parduo
da už $12000, iškaitant 1953 Interna
tional sąšlavų sunkvežimi.

FReeport 9-0612

IN CHERRY VALLEY, N. Y.—Vil- 
lage. Next to St. Thomas Church, 
Modern post war semi-bungalow. 
Bathh and bedroom dbwnstairs. Elec
tric range and Laudermat fumished. 
Automatic oil furnace and fireplace. 
Full width enclosed sun porch. Heat- 
ed garage attached, biacktop drive- 
way. Income producing large storage 
bam at rear oi large plot. Ample 
lawn and garden space. Immediate 
poss^ssian' because o£ transfer. James

čia yra nantfnt 
gyduolė: mitas* 
šaknų, žolių ir ita
lų. Ji vartojama*

Heme Hair Styiteg Sehool 
VK7TOR VITO

S East 57 St > PL 3-9605
Skaityk "Top Secrets of Hair 

Stykng”

misijose? Jei te norite, Tageste Semi
narija jus kviečia sekti Kristų. RĮeĮįr- 
kitę: The Beee&eet tugssIĮnhs

FLATBUSH—Avė. and East 32nd St. 
Atskiras vienai šeimai mūrinis namas, 
3 miegam., plūs miegam, ir prausyk
la I aukšte, įrengtas rūsys, daug 
priedų. OurLady Help of Christians 
Parish. Skambink savininkui 

NAvarre 8-8569

Nėra jmokėjimų — Naujos žemos 
kainos. Mokėsi apie $5 mėnesiui 

DE 9-2741 SH 3-1248 JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūdės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas 
ApfiOrėjimas ir kraujo tyrimas $LdoL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BAEACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590 :

L Pilnas viščiukų ar kalakutų valgis, 
. takaitaat Jųssteo Šokte&L
l Vedybinis tūrips su papuošalais
3. Stato ir vedybinių : varpelių de-

Vįenuoliniame gyvenime tarnau
ja Dievui dėstydami universite
tuose, aukštesnėse mokyklose, 
berniukų namuose, užsienio misi
jose bei užsiiminėja kitokioje 
veikloje. Prašyk literatūros:

BR. MAURUS, CSC.

Bendrųjų ir stojamųjų egzaminų j kat aukš
tesniąsias mokyklas kuriai i* matematikos ir 
anglų kalbos. Liepos n*ėn., 1955, baigusiems 
pradine* idokjKms, 

ponon mnHa kovo «.
KURSO URNA $25.

laidotuvių reikmenys 
Šviežiai skintos gėlės *iš mūsų 

žalių gėlynų. 
WIESNER BROS. INC.

2402 Vlctory Blvd.
GIbraltar 2-5141

; Rojus įsimyiėjustom
Venesueloje, Pietų Ameri

koj, pašto ministeris išleido to
kį įsakymą: “Visi meilės laiš
kai, kuriuos galima atpažinti 
iš raubvo voko, apmokami pu
se kainos.” "

Chicagoje suimtas vienas 
auto vairuotojas, nes buvo 
perdaug išgėręs. Už tai nubau
stas pora parų. Bet naujesnis 
daiktas, kad jis turėjo du lei
dimu Jis aiškinosi, antrąjį įsi
gijęs tam, kad būtų sauįgus, 
jog vieno netekęs, galės vistiek 
važinėti. Bet dabar jam antra, 
byla, nes įžiūri teisėjas netik
rą priesaiką. O tai jau kvepia 
meteliais. ,

BOSTON FISH MARKEI 
IMS Cteietoa Ate. 

State Islaad, New York 
GI 2-2525

Oysters, Lobsters, Lobster tails, 
Shrimps and Pilet

Complėte Line Fresh Fish daily

PIANO PAMOKOS 
teorija •— bet kurto amžiaus. 
Jūsų namuose arte pas mane.

Skambinti:
VIBGIN1A SALATA 

LA 5-1413

Patarnavimas dienų Ir naktį 
Koptyžte šermenims dykai 

NOTARE PUBLIC 
TaL 80 MO5

Užuojauta geriauriat ILelBriama 
G £ L ft M I S 

Westchester Elortete 
Visuomenei tarnauja 

virš 39 metų 
Court St te Mate) 

WH 9-2222

KAMBARIAI, vonia, netoli ka
talikų bažnyčios, mokyklos. 4 
blokai iki R. R. stoties, barnio 
centras.

WHeatIey HiDs 5-2310

bėrimo, 
plauSų 
huosaviino, pūslės ligų, Mį 
supykimo, šiurpuliavfano> jRMfrr 
šalimo, dieglių, reumattNM^ 
bronchito, rožės, rlenenR^dįk 
ginimo, galvos $kaudėjn% 
narių gėttmo, ir nuo 
kitų vidurių figų. Stos «iMM 
svarai kainuoja 34-00.
. Alexander*8 Co. 4 

«m aanMMRK/
8m» M* tt/tei1 !5

Jei nori ką pa^&elbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLemnore Sh70683371 Eastchester Road 

Bronx, N. Y. 
OL 5-9729

IDEAL LOCATION for country 
hotne. Over 4 acres of land. 2 miles 
east of Cherry Valley, ' on Route 20, 
460 foot frontage. 100 mile view 
(West). 2,000 feet elevation, natūrai 
water supply, ample for private lake. 
— James Martin, Box “C”, Cherry 
Valley, N. Y. Phone 6701.

80 ST^. W.—Park blokas; pinigais 
$17,500 kiti paskolos; net 6400 ar 
teigiau; 19 raktų, legalizuoti C. O. 
1954; $15,000 pajamų. 2% kambario 
butas pirkėjui. Tik betarpiai. . 9-10 
AM. TR 4-8385; SC 4-4373

DU ĮEIDIMAI —. DVI 
BAUSMtS

tuvius ir 
klai|Uftey|bėg {nnlillltiiliio ; 
kaktimi. Ti įngBL 

stra^iuds apie lietuvių šach
matus Jkuri paruošė latvių pa
prašytas K. Merkis.

Vladas M&Snas minimas ’ 
Sov. Sgos pirmenybių baig- 
mės dalyvių skaičiuje greta 
Botviniko, Smystovo, Kereso, 
Kotovo, Gderlo, Taimanovo, 
Florrp ir kitų, kurie įaikvali- 
fikavo į p-bių baigmę. Daly
vauja 20 meisterių; prasidėjo 
vasario 11, Maskvoje. Į baig
mę nepateko didmeisteris Bo- 
ksla vsk’ s. . -

Toroato “Vytis” tarpklubi- 
nėse p-bėse dalyvauja su 2 ko- • 
mandom. A grupėje: Vaitonis, 
Stepaitis, Matusevičius, Fabri- 
tijus, -Rimas ir Sirutis. B gru
pėje: Ramanauskas, Tarvydas, 
Ciplijauskas, Žilys, Genčius, 
Mačiulaitis, Kuzmarskis ir 
Ranonis.

Bosimo tarpklubinėse lie
tuviai* turėjo skaudų savaitga
lį pralaimėdami prieš Har
vardo universiteto antrąja 3.2 
ir Brandeis imiversitetą 4:12 
Su Harvardu taškus laimėjo: 
Merkis ir Starinskas, su Bran
deis — Keturakis ir Starins
kas po pustaškį. '

Šį savitagalį bus baigiamos 
nutrauktos partijos: Merkio, 
Kontauto ir Starinsko iš rung
tynių su Harvardo pirmąją ir 
Aleksio Klinuškovo- su Cam- 
bridge klubu

Brandeis universiteto rungty
nes su lietuviais So. Bostono 
Let, pil klube, aplankė iš Bos? 
torio *2 grupės žydų tautybės 
vaikų su jų mokytojais.

S. Beshevskfa^ Amerikos 
didmeišterio, simultanas - įvyks 
vasario 22 d.,’^PhMf>SMBroca« 
House, Harvard sq., Cam- 
bridge, laike Massachusetts 
Chess Ass’n metinio suvažiavi
mo. 10:30 v. ryto bUs žaibo 
turnyras, 1 vai. suvažiavimas, 
2 vai. Reshevskio simultanas. 
Dalyviai atsneša savo šach
matus, mokestis $2.

Lany Evans, JAV Open 
čempionas, prieš išvykdamas į 
Europą su Amerikos komanda, 
kovo ir balandžio mėn. rengia
si pabuvoti New England ir ki
tur. Kas norėtų jį pasikviesti, 
rašo: L. Evans, 358 West 27th 
St., Nev Vork 1, N. Y.

’ S t

BIBLIOTEKA AKIJTOIEM-
Vokietijoje aklųjų biblioteka 

pagamino jau penkias aklie
siem knygas — įkalbėtas, kad 
aklieji galėtų klausytis, vienos 
knygos per 12 vai., kitos per 2 
ir t.t.

- Pagarbiai atžymėk kilnios 
sielos iškeliavimų

Kiekvienas laidotuves apsupti 
mloširdžiu grožiu ir kilnia didybe 
yra mūsų pasirinktas tikslas.

Kur tobulumas yra tradicija 
STEPHEN FI NERAL HOME 

2491 Pitldn Ave^ Brooklyn,
AP 7-8340

133-29 Cross Bay Blvd.
Ozone Park, VI 3-9258

J. B. SHALLNS -1
ŠALINSKAS ‘ į 

Laidotuvių Direktorius ; 
84-02 JAMAICA AVĖ. ; 

(prie Forest Parkway Station) 1

Woottaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.1 
Koplyčios nemokamai visose' 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.' 

. TeL Vlr^nia 7-4499 J

4. Kas 10 asmenų batelis Rye, žfnži- 
relio, sodės ir ledų.

-5. Garsintuvai ir vieta pasišokti.
6. Gražus 20 fotb albumas prityrusio 

fotografo iš apeigų namuos, baž
nyčioj ir pokyly.

7. Bridal Suite viename iš Brooklyno 
geriausių kotelių.

& Nemokamas nuvežimas i koteli.
9. Atspausdinami vedybiniai kvietimai
10. "Įtamams arbatpinigiai ir miesto 

taksai iškaityti.
T& .3&95 asmeniui

Nėra jokių kitų išlaidų.
Kiti planai nuo $2^9

Be įsipareigojimų... Užeik ar 
kambink Mr. Arnold, GE 8-1973

FEL^MANJTS
/ 39th Street Ir 4tk Ave^ Bldyn

pradedantiem ir prasilavtausiero 
motetam duoda pamokas prity

rė mokytojai groti 
Ako i* 4 e o b h

- SteFfrhMtas lūskyniss 
ETTORĖ

Sehool of Music 
955 JEWETT AVĖ., 

prie Meiers Corners,‘GI 2-2741

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
B A N C A

SM BTOfflCTTOOO AVB. BBOOKLTN, M. X.

Garantuotai tafanma televizija, kambariniai bei auto radlo, 
stferfaiiarai (ampanera), ptoktefių autMoatal 

(tecord chancen).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Rfctanond Hm, Ozone Būt, Forert Hffl, Jamafca. .

Durtai iiflteitaaMi fri|praKi» teetata, pr^afinto 
BCIA State Ttoite. -• ■

BAY RIDGE—St Ephrem's Parish, 
78 St, arti 6th. Vienos šeimos 6 
kamb. mūrinis namas su prieangiu, 
aliejaus šildymu, garažu, patogus su
sisiekimas, labai geros sąlygos. *$14,- 
750. SHore BfitA 5-33^5

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

T. V. AB NE T. V.
Jei jūsų TV, radijas ar fonografas 

genda ir neveikia, mes rasime kliūtis, 
greit pataisydami ir kuo pi&ausia 
kaina. r.

Leiskite jums pristatyti paskutinio 
modelio TV, radijo, fonografo apara
tus. Jums bus maloni staigmena.

Kas tik reikalingų elektrinėj Srity, 
mes galime pristatyS. Pamėgink ir 
užeik pas mus.:ol?<^.-

VERNON ELECTRONICS

WAITKUS | 
F UNEBAL HOME:

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mam.

PRANAS WAITKUS ; f 
Laidotuvių Direktorius 

~ir Balsamuotojas :
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Keaų ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia fa- ■ 
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas Že- ‘ 
miausiomis kainomis. Kainos tos^ 
pačios ir i kitus miestus.
Be&aie šaukite: TeL TR 9404 ;

į 2-5043 |
j Matthew P. Ballasl 
? (BIELIAUSKAS) | 
į rUNEBALHOME » 
'į M. P. BALLAS—Dirsktorius | 

J; ALB. BALTRŪNAS-BALTON | 
t Reikalų Vedėjas f
5 888 (tanad Street
S BrooHya, N. Y. 
5 NOTARY PUBLIC

V Y R A M S 
Visi kostiumai nupiginti 

10%—30% ' 
Kai kurie su 2 kelnėm, 

geros rūšies 
EGBERT MAN SHOP 

294 Bay St 
TomptesviBe, S. L

SAVINGS BANK
135 BXOADWAY M BKBFDRD AVĖ. 

539 Eastera Puteap ak MmMmI Amm* 
Your Depostu te TMa Mr An >W Mrte 
dember Fsteral^MtUMto Corp9rtete

Hallett & Hallett
LAIDOJIMO ĮSTAIGOS

Laidojimo įstaigos nuo 1854 
HALLETT HOMESTEAD, 

FLUSHING. L. L 
Northern Blvd. and 147th St 

FL 9-0962
Howard L. Hallett Jr-> Lic. Mgr. 

Wesley Hallett, Treasurer 
Hallett ChapeL Astoria, L. L 

8-17 Astoria Blvd. AS. 8-0011
Donald P. Tnidden, Lic. Mgr.

$21.75

PEA .... 1............... ................ r .........$17.45

Buck No. 1 or Rice op Reg. Koppers Coke

Latest Quarteriy Interest - Dividend
Per Tau- 

Fi» Eztra Faę Year 
On Atgulto šavltato Aeeooite

Interest starta tte tat aT tte mccth 
. ta tas from $2£ te MNA

128 E. 8Mi SKRBSP NEW TOBK CITY
Viri LeadngtaB Avė. poženrinio traukinio stoties. Lengva privafiuotl 

H rhur. Atskiri lanktano kambariai vyrams Ir moterims.

ZALETSKAS : 
F UNĖRAL KOMĖ 

564 EAST BBOADWAY ’' 
Sooth Boston, Mam.

BARASEVICIUS to SŪNUS .
F U N E B A L H O M U 1



DARBININKO RĖMĖJAI

JTSIMINIMU*

BBMMtotK

$2.50
$1.50
$3.50

ĮŽANGA*. (įskaitant Užgavėnių pyragus) 
Svečiams su maskaradiniais kostiumais .. 
Lietuvių Studentų Sąjungos nariams__
Svečiams be maskaradinių kostiumų .... .

Parapijos vakarienė
įvyko vasario 13. Vakarienė 

gražiai praėjo. Ja rūpinosi 
kun. J. Petrauskas su komisi
ja ir vakarienės šeimininkių 
pirmininkė P. Radaitienė. A. 
Daukantas iš savo krautuvės 
pristatė visokio maisto. Para
pijos mokyklos mokiniai, va
dovaujami mokytojų seserų, 
deklamavo, šoko ir dainavo. 
Dalyvavo taip pat prel. Pr. 
Juras iš Lawrence, Masas.

Kotryna Skučienė
vasario 15 palaidota šv. Jo

no kapinėse; gedulingos pa
maldos atlaikytos Angelų Ka
ralienės bažnyčioje.

Paroda vyksta Baltų Lais
vės namuose; 131 Eašft 70th 
St., New York, N. Y. iki va
sario 23 d. Atidarą vakarais 
nuo 5 iki 8 v. A. Pi

Leouąrd* Ralys -
Angelų Karalienės parapijos 

chore atlieka solo partijas cho
ro turimam bažnytinių giesmių 
ir tautinių dainų repertuare, 
Jis labai puikiai pasirodė pa
rapijos choro koncerto prog
ramoje vasario 5 d., šv. Anta
no parapijos salėje.

Klausykite

Ten išstatyta periodfton pą- 
vyzdžiai (tik Žurnalai) ir dau
gelis knygų. T&Sau jų galėjo 
būti ir daugiau, čia neįtraukta 
gana svarbių leidinių, kurie 
geriau parodytų musų raštą ir 
spaudos meną, nei kokios ma
žesnės vertės knygelės. Galėjo 
būti h- pilnesnis vertimų į ki
tas kalbas skyrius. ~

> Atliekame per kelias minutes ir pa
akinėtame jum kopija ir paruosta 
riesti voką.

Mes taip pat prityrė imigracijos 
reikalais.

Kasdien atidaryta: 
9^X) AM. Ugi 8:00 P.M.

Apreiškimo par. vakaras
bus sekmadienį, vasario 20 

d., 6 v.v. parapijos salėje. Pro
gramą išpildys ateitininkai, 
skautai ir Aldonos šlepetytės 
baleto grupė, akomponuojant 
pianistui Aleksui Mrozinskui. 
Po programos — šokiai. Pel
nas skiriamas parapijos nau-

Pasibaigus mišioms visi gie
da “Marija, Marija”, o Zeno
nas Nomeika pabaigoje vargo
nais atlieka Ch. M. Widor 
“Točcata.”

tym: A. Ešeisln^ A. Galdikas, 
V. K. Jonynas, P. KiauMpas, 
V. Kašuba, Al Kašu- 
biepė ir R- Viesulas, 
nąugfonma visi išstatę po vie
ną darbą. Dalis jų jau anks
čiau matyta; naujus darbus 
pateikia A. Galdikas ir V. Ka
šubą. Pirmasis duoda didelį a- 
liejinės tapybos peisažą, ant
rasis — Rūpintojėlį. Apskritai 
lietuvių dailės' pavyzdžiai nuo
saikūs, gerai atrinkti.

Šv. Trejybės parapijos prieš 
užgavėninis blynų balius ir šo
kių vakaras įvyksta vasario 20 
d. parapijos salėje.

Pradž’a 4 .vai. p.p. Gros 
puiki muzika. šeimininkės 
keps skanius bulvinius blynus. 
Kviečiame visus parapij:ečius, 
draugus ir ka inynus atsilan
kyti. Pelnas skiriamas naujos 
svetainės ir mokyklos • staty
bai, kuri numatoma greitai 
pradėti. Vakaro pabaiga 12 
vai. nakties.

Kaukių balins
Studentų šalpos Fondui ir 

kitiem kultūriniam reikalam 
šviesiečiai rengia vasario 21 
Grand Paradise salėje. Pra
džia 8 v.v.

256 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Blynų vakarą
Angelų Karalienės par. sa

lėje vasario 22 d., per užgavė
nes, rengia Amžinojo Rožan
čiaus d-ja. Pradžia 5:30 v.v.

iPo $1.00
Iš Mass. .valstyb.: F. Mark- 

sienė, B. Gailiūnas, V. Staku- 
tis. M. Tamulaitis, K. Arlaus
kas, M. Ausikaitė, M. iPetra- 
vich, A. Plekav ch, O. Alase- 
vičiūtė, M. Gorskienė, A. Za- 
pustas, J. Marcelonis, V. Len- 
causkas, O. Romikaitis, M. 
Naujokas, X Kulponienė —So. 
Boston; T. Baniene; A. Kap
elius, A. PlekavkSus, J. Mac
kevičius — Cambridge; P. Am
sėjus, J. Belsky, P. Yankaus- 
kas — Haverhill; St. Eva, B. 
Karvelis — Brockton; B.

New Yorko santarieČiai
paskaitų ciklą pradėjo vasa

rio 12 Grand Paradise salėje 
Lietuvos Laisvės Komiteto na
rio J. Audėno paskaita. Atsi
lankė gražus būrys publikos.

BAYONNE, N. J.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas šv. Mykolo parapi
joje įvyks šį sekmadienį, va
sario 20 d., 3 v. p.p. parapijos 
salėje. Programą išpildys pa
rapijos choras, kalbą pasakys 
Antanas Pocius. Be to, bus ro
domas brolių Motuzų filmas iš 
Lietuvos gyvenimo. Įėjimas 
nemokamas. Kviečiami atsi
lankyti parapijiečiai ir apylin
kės lietuviai:

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINE RADUO PROGRAMA

WBMS, 13M Mocydes Boston 15, Mms.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai pietų metu

Ig. Serapinas, K. Bružas — 
Cfcicago, DL; A. Bepirštis, A. 
Brazis, V. Vaškys — Balti- 
more, Md.; A. Cesekas, J. 
Bartkus — Detroit, Midi.; E. 
Jurgutaitieįąs— Kansas City, 
Kansas; VCYustas, R. Mickę- 
vitz — Bayonne, N. J.; E. 
Raudys — Lindai, N. J.; J. 
Wolkus — Paterson, N. J.; K. 
Litvinas —jęearney, N. J.

", ;>£■$$.» "
V. Kazakevičius, A. Yuska, 

V. Balalis, Staaoiatis, P. Belec
kas, E. Leleiya, Br. Giržadas— 
Brooklyn,N?Y,; A Tamošai
tis, A Rutk^s-— Monchester, 
Conn.; J. Bernotas — Hart
ford, Conn.; A Romanosky— 
Bridgeport, Conn.; .P. Kuzmin
skas, P. Šmotas, M. Kašėtaitė, 
Al Spitrys, X Sluokšnaitis, J. 
Jokubauskas, A. šambariš, A. 
AleškeviSenė, E. Matoliūnie- 
nė, O. Kankalienė, M. Kari- 
nauskeinė — Waterbury; M. 
Kasperavičius, T. Mitchell, V. 
Murauskas — Nashua; A. Ki
kutis, P. Krikščiūnas, J. Ol- 
kovikas, Lietuv. amerik. socia
linis klubas — MLanchester; P. 
Radaitis, S. Mileika — Cam
bridge; G. Martinonis, M. Tre
čiokas — Dofehester; J. Aidu- 
konis — Nonvood; J. Jaruše
vičius, B. Jurkevičius — Ha
verhill; A Galčius — Worces- 
ter; Tibnienė — So. Boston; 
D. Gudeliauskas — Cleveland, 
O.; A Skučas — Plainfield; R. 
Mescbl —& Ritkew.cz 
— Providėnce..

x.r .. v .. ■

■ • IMną h
vyks vasario 22 d. Bortonie- 
fisd ir apylinkės lietuvių kolo
nijos jau yra pas-ruoįfe joje 
dalyvauti. Rengėjai yra nusta
tę šįa programą katedroje: 
* 930 vai: ryto pradedamas 
reHginįs koncertas J. S. Ba
cho Preludium et Fuga in E 
flat major vargonais atlieka

Zenonas Nomeika. Po to visi 
gieda “Pulkim ant kelių”.

■ 10 vaL pontlfikalinės mišios,> 
kurias laiko ir pamokslą sako 
Bostcmo arkivyskupas Richard 
J. Cushing. Mišioms asistuoja 
Bostono arkivyksupijos lietu
viai kunigai. Mišių metu šv. 
Petro parapijos choras gieda 
Juozo Žilevičiaus šv. Juozapo 
garbė parašytas mišias. 
ChOTtd vadovauja fcomp. Jero
nimas Kačinskas. Vargonais a- 
kompanuoja Zenonas Nomei-

Iš kitų vietų: E Vaitekūnas, 
A Azėlis, A Melinis, A 
Melims, A Vyšiiauskas, A 
Martusevlčius — Cleveland, 
O.; J. Stankaitis — Cam
bridge, O.; Z. Gotas — May- 
field Hts, O.; T. Mitchell — 
Nashua, N. H.; K. Tvarijonas, 
J. Vaičiūnas— Manchester, N? 
H.; M. Waitkevicz — Oregon 
£ity, Ore.; A AlukoniS—Pro- 
vidence, ,R. L; K. Melusky — 
Shenandoah, Pa.; P. Stupelis 
— Phiria, Pa.; J. Gumas—Le- 
wiston, Me.; O. Balfiūnienė— 
Mexico, Me.; E. Vilimaite, V. 
Kuprys, V. Ramonas, K. Vai
vada, A ScrobeL S. Navickas,

Vyks specialiais autobusais
Į pamaldas už Lietuvą iš 

So. Boston į katedrą ir atgal 
eis specialūs autobusai. Auto
busai nuo šv. Petro parapijos 
bažnyčios ir taip pat nuo pa
rapijos salės prie E. 7-tos gat
vės išeis 9 vai. ir 9:15 vai. ry
to. Tie patys autobusai pa
lauks prie katedros ir vėl ke
leivius grąžins atgal. Norin
tieji pasinaudoti autobusais, 
ligi sekmadienio vakaro turi 
įsigyti bilietus. Bilietai ten ir reporteris, 
atgal suaugusiems 50 c., vai
kams 25 c. Bilietai gaunami 
klebonijoje arba sekmadienį 
prie bažnyčios po kiekvienų 
mišių. * i

Gavėnios metu
Apreiškimo par. bažnyčioje 

kiekvieną trečiadienį 7:30 
Graudūs verksmai, pamokslas 
ir palaiminimas švč. Sakra
mentu, penktadieniais 7:30 
Kryžiaus keliai, sekmadieniais 
vietoj mišparų "Graudūs verks
mai.

EUZAraSH, N. J.
Vasario 13 buvo paminėta 

Lietuvos, Nepriklausomybės 
šventė. 11 valandos mišios bu
vo aukotos i£ Lietuvos išlais
vinimą, pamokslą pasakė kun. 
J. Pragulbickas. Prie bažny
čios kieme esančio kryžiaus 
buvo uždėtas ■ gėlių vainikas, 
prisimenant kovotojus dėl Lie-' 
tuvos laisvės.

Laisves salėje 430 įvyko 
minėjimas, paskaitą skaitė 
Liet Laisvės Komiteto narys 
Dr. Bronius Nemickas, sveiki
no kleb. kun. M. Kemėžis ir 
J. Robinskas. Paarpijos mo-. 
kyklos vaikai, vadovaujami 
sesers Kristinos, dalyvvo pro
gramoje. Parapijos vyrų cho
ras, vedamas J. Žilevičiaus, iš
pildė keletą lietuviškų dainų.

Blynų balius. Vasario 20 d., 
tuoj po mišparų, visos parapi
jos draugijos rengia tradicini 
blynų balių. . W. S.

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių 
būtas suaugusiem ir 1 kamb. 
vienam asmeniui (pageidau
jama'moteris). Adresas: 186 
Hale Avė., Brooklyn 8, N. Y. 
(East New York).

VEDfiJAS — P. VUCDilS 
31 Baaker Ava, 1 BUtkfM 4, Mta. 

TeL Ruckton 8-1159-R.

Kriaučiūnas, Ed. Martišius — 
Norwood; R. Gedgaudas, M. 
Gumauskas — Lawrence; R. 
StanuBonis— Lowell;. J. White 
— Furnace; D. Kaczėias —-W. 
Lynn; V. Gahibickas — N. 
Chelmsford; A Labuckis - — 
Westfield; J. Ambrozaitis 
Somerville; B. Jakutis —Med- 
ford; H. Andrusaitis — Char- 
lestown.

IŠVYKSTANT ilgoms gastrolėms, esame priversti 
parduoti gerai įrengtą maisto krautuvę ir mėsinę su 
gausia klijentūra. Labai pageidautume lietuvio pirkėjo.

Paroda tikrai atliks sava Ji 
ne tik labiau suartins lietuvius 
ir estus, svarbiausia —ji supa
žindins kitus su mūsų kūrybi
niu pasauliu.

Prie jos suorganizavimo 
daugiauisa prisidėjo R. Sidzi- 
kauskiąnė ir estų — H. Peran-

Vyrų choras,
vadovaujamas muz. J. Gai

delio, vasario 20 d. 5 vai. p.p. 
dainuos Worcestery, kur lie
tuviai studentai rengia Vasa- 
no 16 minėjimą per televizijos k tamsumą.”
stotį Nr. 14. Choro metinis r
koncertas bus So. Bostone va- . - . ..... ' ......-....
sario 27. Po koncerto numato- n jV _ . 
ma išleisti choro įdainuotų ®attyidte ir šv.
plokštelių.

Angelų Karalienės
Šv. Vardo Dr-jos mėnesinis 

susirinkimas įvyko vasario 13 
d. po bendros komunijos. Nu
tarta suorganizuoti birželio 26 
d. išvyką į Oakridge, N. Y. Ja 
rūpintis apsiėmė kun. V. Pik
turna ir S. Panatauskas. Susi
rinkime taip pat pranešta, kad 
perėtais metais dr-ja turėjo 
pajamų $189,38, o išlaidų — 
186.00. Trys nariai į draugiją 
įsirašė, du mirė.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju vsiems, 

kurie mano seserį M. Zitą OP. 
slauge ligoje, meldėsi jai mi
rus, palydėjo J Amityville se
serų domininkonių kapines ir 
nuliūdimo valandoje reiškė 
man užuojautos. Ypačiai dėko
ju kun. B. Kruzui, velionės 
krikšto* sūnui, kun. j. Pakal
niškiui, kun. A Račkauskui, 
kun. J. Parancevi&uLir kun. 
W. Kelly už atlaikytas šv. Mi
šias, seseriai Redemptai OP.

NuošircB^ dėkingi už rūpinimąsi šermenims, se-
T T. FRaNUKKONAL1 serfcns domihkikonėms už lan- 

; t .’ kymą ligoninėje, užprašytas 
šv. Mišias, maldas ir palydėji
mą į kapines ir visiems, prisi
minusiems seserį M. Zitą savo 
maldose, p mane guodusiems. 
Viešpats testiygina visiems, o 
miruriajai tesuteikia amžinąjį 
atilsį.

trumpos, bet sunkios ligos mi
rė Salomėja Kačinskienė, Eli- 
zabeth? išgyvenusi 42 metus. 
Buvo kilusi iš Graužiečių km., 
netoli Ukmergės.

Cambridge, Mass.
Autobusai į pamaldas

Į pamaldas Bostono kated- 
ron veš autobusai nuo mūsų 
bažnyčios. Bilietai į abi puses 
—60 c. Susirinkti 9 vrf. ryta 
Užsiregistruoti iš anksto gali
ma: klebonijoje, A Daukanto 
krautuvėje, pas Radaitį, Pleka- 
vičių, Jakutį. '

MAJORO SVEKKDilMAS
New Yorko* miesto majoras 

Robert F. Wagner Vasario 16 
minėjimo proga parašė M. Ki- 
žytei, Amerikos Lietuvių In
formacijos Centro direktorei, 
laišką) kuriame prašė perduoti 
jo sveikinimus lietuviams ir 
pabrėžė:

“Aš juagtaosi ^3 vfitimis tų, 
kurie lauki* savo kflmis kraš
tui laisvės ir meldžiasi už tuos, 
kurie tebekovoja su agresorių 
dėl savo gimtosios žemės^

Lietuva turi būti laisva ir 
atgauti savo vietą tarp laisvų
jų pasaulio tautų. Kaip ameri
kiečiai, mes turtine daryti Vi
sa, ką tik galūne, kad palai
kytume gyvą bendradarbiavi
mo dvasią k* Susipratimą, ku
ris vestų į šios tautos (Ketu
rių) neprikiausompbę.”

Kiekviena fežtadleni nuo 11 Ud 12 vai. vidotSenia Jeicu norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmenUksi {duokite ar dsriritr 
veMJuf ANTANUI F. KNEUTOI — THtiiiln Itato Manr. to <M- 
taffe St, Niauto, Mai. Skyriai: UttaartM ftotof ii C* — A ir 
O. Ivaikai, 328 W. Broadnay, ir Stasy* Jakutis, 408 E. Brotonay, Šo. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Marfcet, 187 Vebater Avė, Cam
bridge, Mass. Telefonai: NOrw*to 7-14to; SOuth B ilsu 8-4SU «r 
8-1MS; Kbidato 7-8S88.

Pr. Janiūnui,
Lietuvių katalikų klubo pir

mininkui, padaryta operacija 
vasario 4 d. Linkime greitai 
pasveikti.

Jonas Adomavičius (John 
• Adams), .

“Boston Post” dienraščio 
gipięs ir at^ęs 

Cambridge, laimėjo kristofo- 
riefių medalį už savo straips
nį, atspaustą grudžio 19: 
“Women.Labor Leaders Show 
Way to Folknv”. Visoje Ame
rikoje Kristoforo medaliu ap
dovanota ld laikraštininkų ir 
knygų autorių. J. Adomavičius 
yra vienintėlis N. Anglijoje. 
Bronziniam medalyje įrašomi 
žodžiai:* “Geriau uždegti žvą-

9:00 A.M. ligi 4:00 P.M.
Nuo vasario 1 Ugi balandžio 

N. 9. CMBAVnn 
Sto W«st 41 St, Ntor Toris M, 
Tri. CIrdo 5-4870

ALR Katalikų Federacijos
New Yorko apskrities susi

rinkimas šaukiamas vasario 
25 d. 8 vai. vak. Apreiškimo 
par. salėje. Bus pranešimai iš 
praėjusio katalikų seimelio ir 
naujos valdybos rinkimai. 
Draugijos prašomos prisiųsti 
savo atstovus, o sekretoriui 
įteikti valdybų sąstatą ir adre-

I VyRų pusryčiai
Bostono vyčių kuopa kovo 6 

d. švęs šv. Kazimiero šventę. 
Ta proga 9 vaL ryto išklausys 
mišių šv. Petro par. bažnyčio
je ir bendrai priims komuni
ją. Po pamaldų salėje po baž
nyčia bus jų pusrydai.

Skautų ir Skaučių dėmesiui
Šį sekmadienį, vas. 20 d. 12 

vai. 30 min. Apreiškimo par. 
salėje New Yorko skautai ir 
skautės turės iškilmingą vieti- 
ninkijos sueigą paminėti Vasa
rio 16 d. švetei. Sueigos metu 
bus įžodis ir meninė dalis. 
Svaitės proga žodį tars p. J. 
Audėnas, skautų tėvų komite
to narys. * Skautės ir skautai 
sueigoje privalo dalyvauti uni
formuoti. Į sueigą taip pat 
kviečiami atsilankyti skautų 
tėveliai ir bičiuliai

Vietininkai

Ritkew.cz

