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Vasario 22 prieš saulėtekį 
Nevarioje buvo susprogdinta 
Amerikos šiemet antra atomi-

— Aagfijos bboristai reika
lavo, kad Churdrffis pasvei
kintų naują Rusijos min. pirm. 
Bcganiną. Bet ChurebiOis at-

Paryžiaus sutarties tvirtinimą, 
derybas su Sovietais dėl nusi
ginklavimo, gyvenimo standar
to pakėlimą 7%, kovą prieš 
alkoholizmą. Tai esanti kon
servatyviausia vyriausybė iš

BROglORA APIE GUDIJĄ
kurią išleido Kersteno ko

mitetas populiariajai propa
gandai, kiek tenka patirti, 
perspausdinama iš naujo. Ji 
susilaukė lietuvių reakcijų, nes 
joje pareikštos Gudijos preten
zijos į Lietuvos teritoriją.

to. Nac. Kinijos aviacija ir lai
vynas apšaudo ir skandina ko
munistų laivelius, kurie telkia
mi invazijai j naujas salas, 
šiuo tarpu i Nanchushan salą, 
kur nacionalistai turi 5000 į- 
guks. Nacionalistai bus pri
verti ją evakuoti net be ame- 
rikfeSų pagalbos. Komunistai, 
ridanti pirmyn, jau įsitvirtino 
evakuotose Tądien salose.

Antra vieta, kur eina diplo
matine kova dėl Formoms — 
yra Mantos fakto 8 valstybių 
fasferendjn BaagkdU. Ten 
Dulka pareiškė tvirtą nusista
tymą ginti Fonnozą. Bet to-

ORAI EUROPOJE
Europoje dabar didžiausio 

Šaldo ir sniego dienos. Saly
ne buvo 5 laipsniai žemiau nu
tikus pagal Fahrenheitą; Ško
tijoje Iš lėktuvų reikia aprū
pėti maistu užpustytus kai-

ginklų, pašalinti Chlšmg Kai- 
steką, tartto tiesiai' su Cbou 
En-laL . < ,

Ketvirta*vieta yra Amerikos 
Kongresas? Atstovų Rūmų užs. 
reikalų komisijos * pirm. deni. 
James P. Richards kaltino 
DuDes, kad jis pažadėjęs ko- 
munMam pakrtodo salas už

O Dieve, aakšdato^s pa
šauto Viešpatie ir VHagafis 
žmonijos Valdove, apšviesk 
misą mintis, kad mes pa- 
Entaiat! tavosios taikos ka
lią, kr imirtipi uil mtaą dva
sią, kad mes ivrtai fcmg. 
tune tavojo Tefclrgmao ir

TELEFONINIU PASKALBA 
JDtę KLAUSYTIS NE

VALIA

jau paskelbė savo 
mus:

L įšaldyti apsigfa*
gį, kuris buvo 1955

2. sunaikinti visus

MK. kuri ištirtu VEko peikė- 
limo gatimybes į kitą vietą. 
Toje komisijoje numatyta po 
vieną atstovą nuo kie Įrvfruois 
grupės. įAntradienį įvyko ko- 

" misijos Jos pirminfei-
ku išrinkta A. Devenienė, sek
retorium V. Vffltanas. Ketu
rios gnąpės — tautininkai, lais
vės kovotojai, soc. demokratai 
ir, ūkininkų partija —- prane
šė -raštu, kad jos nedalyvaus 
aiškintis, nes jom ir beto vis
kas aišku.

8EAT0 KONFERENCIJA
Bangkoke vaasrio 23 susi

rinko pietų rytų Azijos We- 
rencįja. -Nuotaikos buvo iš 
karto įtenaptos,kai ThaUando 
atstovas pranešė, kad netoli 
jos valstybės sienų jau su
traukta kariuomenė “Laisvo
jo Thailando”, t.y. komunistai, 
kurie kiekvienu momentu gali

tų; prisidėjo profesinės sąjun- be pranešė valst departa 
gos; net vyriausybės partija. tui, kad jai pro langą bi 
Laisvieji Demokratai. Vasario lėkdimta plyta.’ Londone 
23 kancl. Adenatrris pagrasi- mimų egzilai renka aide 
no pastariesiem ultimatumu: Įėjime sėdintiems ginti h 
arba jie turi pritarti Pary- Šveicarijos vyriausybė 
žiaus sutarčiai ne tik dėl Vo
kietijos ginklavimo, bet ir dėl 
Saaro likimo, arba turi pasi
traukti iš vyriausybės.

gynimo kariuomenes vyriau
sias vadas, paraškė, kad yra 
išdubtas naujas pianas Euro
pai nuo Sovietų invazijos gin
ti. Anksčiau gynimosi linija 
buvo numatyta Reino upė, 
paver&ant karo lauku vakarų 
Vokietiją ir Daniją. Dabar, kai 
tik bus įjungta Vokietijos ka
riuomenė, bus galima ginti ir 
Vokietiją, žygiuojant pirmyn. 
O kad Vokietijos kariuomenė

galima rasti. Vadas paalškį 
komisarui, kad apie suže^g 
ketvirtąjį jis kalbėjęs ndriii 
mas nukreipti dėmesį nuo*t 
kurie yra pabėgę ir dpknmia 

Po tus padėję į saugią rietą. '®

:< Drąsus Rumunijos pogrin
džio vyrų žygis vasario 14-15 
naktį kom. Rumunijos atsto
vybėje Šveicarijoje nuskambė
jo visoje spaudoje. Keturi vy
rai dabar sėdi kalėjime, bet jie 
savo uždavinį atliko, atikreip- 
Auni dėmesį į katinams anti- 
Įromsnirttafa vetidos vadas 
Komunijoje k toėdmi į dfa- 
uos šviesą naujos dokumentas 
apie sovietą šafetoSjfaną Švel- 
carijeje.

stybės attache skambino į Vie
ną vyresniajam leitenantui 
Ferencz Kiss, kuris ispanų ka
re buvo žinomas majoro Muel- 
lerio vardu, o dabar yra sovie
tų žvalgybos agentas. Tas Kiss 
telefonu perdavė įsakymą rū
pintis, kad nušautasis Setu ne-

pasakytl, kad vyrai pasltai| 
atsąkymą duos trefiacttetiE 
Knrtifatnyaa taip pat pMta 
prašytų vaistų irtvarstoma 
medžiagos, nes matė, kad vi 

nes dokumentai dešinioji ranka yra aprištis 
ant grindų kraujo prilaš 
Trečiadienio rytą vadaftpril 
šė, kad du vyrai sutinkat 
duoti, bet jis pats ir daf 
nas jaučiasi priesaikos šok 
ir pasiryžę gintis. .Po antrtį 
sikafijėįlmo vadas sutiko 
imti katalikų kunigą. Taip 
vo kapituliacijos laikas 
du kartu pratęstas. Pb n 
kalbėjimo su kunigu tryp 
rai pasidavė. Bat tai ir vis

būtų nufotografuotas ir kad 
seife laikyta tada, pažymėta 
raide *R"r būtų skubiai per- 
siųsta į Vieną.
. Bet . tas įsakymas jau buvo 
pavėlintas, 
buvo vyrų rankose. Kaip jie 
sumaniai elgėsi, matyt iš to, 
kad 
suspėjo du vyras su rastais 
dotannrrtais tofąsti iš ^trto- 
vybčs anksčiau,- nei atvyko 
šveicarų policiją, o likusieji at
stovybėje išsSalkydaini 3d 
kapituliacijos liet 42 valandas 
atitraukė peticijos dėmelį nuo 

išvykusių.
Kapituliuoti juos pr’kalbino 

policijos komisaras Kessi, ku- buvo, kiek jų atstovybėje' 
ris telefonu susitarė su pogrin
džio vyrų vadu susitikti ant 
keturių aklių. Pras’vėrė tada 
atstovybės durys, ir komisaras 
su vertėju buvo įleisti. Tai 
buvo antradienio vakarą, 
pustrečios valandos pasikalbę-' vo pastebėta, kad pogrinc 
jimo komisaras galėjo išėjęs vyrai iš atstovybės siuntė 

di jo siųstuvu šifruotus prt 
Šimus.

Berne tik apie tai buvo 1 
bama, ir publika vietoj į 1 
rinkosi prie parko, kuriame 
vo atstovybės rūmai. į

Ryšium su įvykiu peątąl 
apsauga prie kom. Rusus)

Dabar jau išaiškinta, kad 
tas šoferis Setu, kuris pasi
priešino ir pirmas paleido šū
vį ir dėl to buvo pogrindžio 
vyrų nušautas, buvo ne šofe
ris, o sovietinio šnipinėjimo 
viršininkas Šveicarijoje, anks
čiau žinomas Petrescu vardu. 
Jis vienas turėjo raktus nuo 
seifo, kuriame buvo siUcrauti 
slaptieji dokumentai. Jį pašo
vę, pogrindininkai paėmė tuos 
raktus ir pirmiausia nuėjo-į 
seifą. Vienas iš jų su doku
mentais, kurie rodė atstovy
bės šnipinėjimą Šveicarijoje, 
išėjęs iš atstovybės buvo su
imtas šveicarų policijos. “Ta- 
ges-Anzeiger” rašo, kad jo ir 
tikslas buvo tuos dokumentus 
įduoti šveicarų policijai.

MARŠ. ŽUKOVAS ATSAKE
Maršalas Žukovas, Karo mi- 

itisteris, vasario 22 kalbėjo 
per radiją apie sovietų “taį- 
kingus siekimus”, kurių neno- 
rj klausyti vakarai, i o ypačiai 
Amerika, kurstydama karą- 
Tačiau Rusija esanti pasiruo
šusi atsakyti į visokius puoš
nius.

Tai savotiškas atsakymas į 
prez. Elsenhowerk> meilius žo- 
dtius apie Žukovą ir viltis, 
kad su juo galima būtų susi
kalbėti.

MALDAATSTOVI) 
BUMUOSE .

Vardan Dievo, Ir
Šansas, ir 'greatorios Dva-

•Prieš eidamas į politiką, Fau- 
re parašė ąu detektyviniu 
manu.

tema apie atodtiirtus ginktas Tai jau 33 sprogifiinmas Neva- 
— apie jų mėgtaimą, 
lavlmą ir apie hušginklavi*

Pra&eazijos parlamentas pa
tvirtino 369 balsais prieš 210 
EdgarFaurė vyriausybę. Opo
zicijoje liko komunistai, kurie 
iš valdžios^ išstamti jau nuo 
1947, ir s 
dą&w$L

Fanre vyriausybėje dat> 
giausa laimėjo de gaūllistai.

C*. nmMgįįjk. Europa* JH
man. pavaeraotojo vt»ą ir dar 
4 ministerijas (tarp jų ( gen. 
Koenig yra karo ministeris). 
MRP paėmė tris minktorijas 
(tarp jų R. Schuman —tasin- 
guzno ministeris ir PfHmlin— 
finansų). Užsienių reikalų—A. 
Pinay.

Faure vyriausybė stoja už

Pate Taure dabar yra 46 
metų. Pirmąsyk min. pirm, jis 
buvo 43 metų — jauniausias 
min. pirmininkas. Jis taip pat 
buvo jauniausias advokatas, 
nes pradėjo advokatauti 19 
metų. Neseniai jo vardas nu
skambėjo dar ir tuo, kad iš- 

šaiuė į dvikovą Mendes 
France draugą ir jo propagan
distą Jean SerVant-Schrelber.

Britanija pranešė, kad ji 
taip pat jau turinti vandenilio 
bombą. ęirJrhii*
M ■- - - .v‘ l_-o X toT*autin*Maskva pralenkė? mo konferencija,

apioltintas, kad norėjęs pa
vogti iš restorano vagono 
kumpio gabalą Už tai buvo į- 
kištaa į lodomą. Jis parefta- 
taro iš bendrovės už šmeiži
mą Ir darbo sutarties laužy
mą 600,006 dol Teismas da- 
barr priteisė jam 60,000 dol.

bėjtanB. Trys asmens stfcrti, 
du H jų telefono įstaigos tar
nautojai. Kokiais titanais tai 
buvo daroma, ar norint atski
rus asmenis šantažuoti ar su-

matumas
Vokietijoje kova dėl Pary

žiaus sutarties pasiekė aukš
čiausią įtempimą. Komunistų 
ir socialistų opoziciją remia

........
buvo pakviestas prel. Pr. Ju- jau antradienį, rytą po v£- 
ras ir-paskui kalbas pasakė 33 puolimo, vienos satelitinės val- 
atetovai, ir 17 kongresmanų 
pareiškimus įteikė raštu; jie 
išspausdinti Ktmgredo Rekor
duose.

To iškilmingo paminėjimo 
organizavimu daugiausia pa
sirūpino demokratų., lyderis 
Atstovų Rūmuose J. W. Mc- 
Cormack. -

PreL Juro maldos tekstas
— skyrium.



I&GSN. SKB A. DOWEEB, praėjusia karo metu buvę* Mdnteome- 
toPKabe vadas, išėjės j atsarn. atlieka karo pratimus su savo apy- 
MaisE* vyrais. Gal vėl reikės kariauti?

pą šiltos duobei,
ajarų. Č‘a e. omą dar’ duonos 
ir tokios gundančios’ SeteiįBe 
taUYfc W - jau 
pusalkaniai, puones petumte- 
mi, hąiss tikėjom pasakojimų, 
ka’p v’enaš * raudonasis ko- 
mand er us grauždamas duo- 
nes plutą, pasakęs: .

“Ifej a£S>.n jas Evgduotl 
noo duonos". , r

Tikėjom tuo, nes Vilniuje 
centrinio komiteto sandėliai 
pirmiausia buvo išplėšti. Mums 
trūko tos duonos kasd en nėš. 
O čia ant pusbrolio lovos sėdi 
sau pilietis ir dideliais kąsniais 
ją kemša.:.

Tai buvo tėvas vieno iš mo
kinių. J>

atėjo į VHaų teisybės 
ieškoti. *

* Esą “pildomasis komitetas”

butą atiduoti T k pa»
Metė ę&, kad daųgį^t į 
jo duoną, ne' į jo žodi u®, su
sigriebė. ir tarė; "Tai gal gi 
dar nevalgęs” ty atk šo krep
šį... VisafxWUM(:* nuc?-uką 
buvo dabar khu^ytis jo, kaip 
bernas tatyęs vW geras 
gelis, ramus ir sąžnįagas; 
kaip jis ėipę» važinėti' į Vil
nių pas daktarą"ir niuo tada 
pas dai^ neaušhekąmas; kaip 
jis susivadinęs kaimo vyrus įr 
pats pąsdares “pĮrmuoju pir
mininkų”, ir visete grasinu. 
Esą tepą kaimas MA 
reikia važ uųti pas tą daktarą, 
kad patartų, kas. su tuo bernu 
daryt. Tas daktaras taį Dama- 
šius. Tik- nežinąs, kur jį su? 
rast:. ■ . .'. •

Misos 
teigs nuti^k&'P pert-mte 
styga.' Ji dabar' nonusilcnkė 

' nidflHndh ty aito nuo o.
tik įbedė aiįs f salės g Liną 
prie durų. Ttn p 
Ėjo ir' jos akompaniatorius. 
Publika nustebo ir sržiSro' iš 
pradžių į dsinhinkę paskui at
sigręžė, ta'p patį, duris.

Prie dnr? baišov' j , 
ItetefelH teteki 
Kai puMte pasijudino pro 

duris, jie tikriao vyrų pasus ir 
ir kai kurių pavardes bęi ad
resui užsiiminėjo.

RMRMNNVnBJfįk CSevetoądo architektai lenJta kotnunMu kalin
ta*, Imtoana ■mitinį a su savo žmona ir vaikai*. Už jo kalinimą kom. 

suartėjo M.om doleriu.

. Vasario 16 proga spaudoje 
hyvo gausu skirtingų pasisaky-

^Draugas vasario 19 kreipė 
akis į vienybės pademonstravi
mą. Džiaugėsi, “kad iškilmėse 
būvo pabrėžtas tautos vien’.n- 
įpimo reikalas, kad yisur soli- 

' jdariai pasisakyta už Altą ir
iViiką.”
‘—Tėviškes žiburiai vasario 17 
vedamajame neulmarkė akių 

-giries nesusipratimus ir ragi
no: “ar negalima būtų kaip tik 
Tą dieną sueiti visiems besipe- 
Šantiems ir Vasario 16 dvasios 
apglobtiems pabandyti rasti 
-sugyvenimo formulę”. Jau k> 

• tame straipsnyje tas laikraštis 
konkrečiau siūlė priemonę pa- 

' didinti grupių, atsakomybei: 
“atskiros grupės išlaftk) gšąvo 

'Atstovus VKke, o tam tikrą su- 
’ įKą nuo kiekvieno savo atsto- 
Vb skiria Lietuvos išlaisvlni- 
Tpo darbui. Kažink k’ek tada 

’ ' Vlike pasiliktų partijų?”
Saadara vasario 11 taip pat 

-mėgina ieškoti patarimo lais- 
: vinimo veiksnių vienybei išlai- 
U’ kyti ir ragina Vliką išsivaduo- 
= ti nuo “newyorkiečių namų 

nevalios”, kitaip sakant, nuo 
- politinių centrų įtakos. O va- 
. 'šario 18: straipsny ragina at- 
i kisti Vliką nuo “gana kietų 

< 'jotinių grupių varžtų” ir 
'&nti jam savarankumo, o ne 

; diktuoti iš čia.
•-Kitu keliu nuėjo tautininkų

Dirva vasario 10 - ragina 
• grįžti “Lietuvos bylos ginti” ir 

■■ įrodinėja, kad dabar - “pė jėgos 
suskaldytos, vienybė s^žtagdy- 

-4a”» ir kaltina dėl to Vliką.
• j. 1 .1Spaudoje paskelbtas ir tau- 

tšankų atstovų Vlike T. šutiš- 
'te ir L Bataieu protestas 

|R|teS Vliko ats šaukimą Vasą- 
f rio 16 proga išteistą- Jie pn>- 
į testuoja, kad atsišaukimas fru- 

«šo paskelbtas be jų žinios;
C ^protestuoja, kad Vilko vidaus 

nesutarimas keliamas tokia 
proga atsišaukime.

Jei čia būtų ir sustoję, bū
tų vienas įspūdis. Bet įsibėgėję 
protestą pratęsė ir nukreipė 
“šefo” naudai”, ir įspūd’s su
sidarė toks, kad Vasario 16 
p'-oga tautininkam lab:au rū
pėjo ne Lietuvos, bet “šefo” 
reikalai.

I^fJO LIUDYTI BUVĘS 
MINISTERIS

Prie “šefystės”, arba Urb
šiu telegramos, sugrįžo kaip 
tik Vasario 16 metu buvęs 
min. K. Musteikis. E. Lie
tuvoje ir Naujienose. Esą jis 
buvęs liudininkas, kaip 1940 
gegužės 26 ar 27 prez. Ai Sme
tona sakęs užsienių reikalų 
miristeriui Urbšiui, kad “rei
kėtų vieną mūsų pasiuntinių 
paskirti vyresniuoju, kuris, jei 
su Lietuva kas atsitiktų, ga
lėtų patvarkyti ir derinti visų 
mūsų atstovybių veiklą ir rū
pintis Lietuvos reikalais užsie
nyje.” Urbšys pasiūlęs P. Kli
mą. Prezidentas nepritaręs, 
nes “jau veik 20 .metų ne Lie
tuvoje, taigi nutolęs nuo mū
sų reikalų”.- Be to, “Klimas, 
reziduodamas kariaujančiame 
krašte, negalės laisvai veikti.” 
Kitą dieną Urbšys siūlęs J. 
Šaulį Šveicarijoje. Prez;dentas 
vėl nepritaręs, nęs jo “žmona 
neiietuvė; yra gandų, kad po
sūnis ar posūniai tarnauja vo
kiečių kariuomenėj.” Preziden
tas tada pats paminėjęs Lo
zoraitį, nes “jis nors jaunąs, 
bet turi galvą.” Kai po poros 
dienų Urbšys pritaręs taip pat, 
prezidentas pasakęs: “Tai ne
atidėliojant ir praneškite, kam 
reikiant/’ ; .

Del šio jdofnaųs, nors larir 
keistoko po 15 -metų pare kš- 
tc liudijimo, Nr-ijicncs vasario 

iš asio liūdi fano daro 
tokias išvadas:

“Ministerių kab'netas to 
klausimo nesvarstė, ir prezi
dentas, atmetęs du kandida
tus, pasirinko Stasį Lozoraitį, 
neduodamas net jokio rašto 
šiuo reikalu. Paskyrimą atliko 
Urbšys, pasiųsdamas paprastą 

telegramą... Tai buvo admi
nistracinis patvarkymas,. tai
komas tam tikrai padėčiai, bet 
nieku būdu ne įstatymas. Urb
šio telegrama reguliavo san
tykius. tarp diplomatų, bet ji 
anaiptol nesukūrė naujos vals
tybinės įstaigos...

“Yra faktas, kad per visą 
karo laiką ir per kelerius me
tus po karo niekas Lietuvos 
pasiuntinių veiktos netvarkė ir 
Ki-derino. Gal būt^.dėl to'įvyko 
pvz. toks skartoalingas dalykaf ' 
kaip. Lietuvos ' pasiuntinybės 
atidavimas be protesto bolše
vikams Stockholme...

“Kodėl St. Lozoraitis neš’o- 
jo savo kišeniuje “diplomatijos 
šefo” titulą, nebegalėdamas tų 
pareigų eiti? Gal dėl to, kad 
jisai turėjo dar ir kitą “doku
mentą” savo autoritetui pa- 
i srūti — būtent tą garsųjį 
‘Kybartų Aktą’?

“Kaip ten bebūtų, veikian
tieji pasiuntimai ėmė sutarti
nai veikti tik po karo. Jie susi
organizavo... Tada prasidėjo 
konfliktai su Vliku. O po to, 
kai “šefas” pabuvojo Ameri
koje (anot jo paties, ‘kaip pri
vatus turistas’) ,- ėmė kilti vai
dai ii čia.”

Pabrango pragyvenimas
Elgetų sąjunga (yra ir to

kia) Meksikoje kreipėsi j gai
lestingus praeivius, kad elge
taujantiems neduotų varinių 
pinigų, o tik pop:erinius. '‘Mat, 
pragyvenimas taip pabrangęs, 
kad neapsimoka vargas... imti 
tik variokus.”

Kitą dieną visas miestas 
jau šnek&o, kad I Lukišk ų 
kalėjimą BUkįitą lietuvių vei
kėjų eilė — užrašytieji minė
jimą Tuojau apsižiūrėjom, kad 
nebėra kąn. f. Dogelio, ir kun- 
M. Reinys d®0O» kun. J-

Veltui sugrįžęs jo sūnus ir Vailokaitis. Stebino, kad Kap
as atkalbinę jom, kad neverta suko valdžia suėmė ir ąavo ge- 
ęitt &nogus buvo užsikirtęs. 
Sūnus turėjo jam tįk paraityti 
kebą pas tą daktarą Damage- 
vičįų, arba, kaip jis vadino, 
Damašių. Damaševičius Vil
niaus apylinkėse organizavo 
tarybinę santvarką dar Vasa
rio 16 skelbiant, dabar buvo 
sveikatos komisaras. J-s tūrė
jo sutvarkyti žmogaus skūn-

kad 
všlia- 
’tenk-

Bet žmogelis grįžo nosį nu
kabinęs. ‘Tai ir važiuok tų 
miestan, kad čia iš tavęs tik 
juokiasi”. •’

Vilniaus miestas _ buvo jau 
aptemęs, kai iš bendrabučio 
šiauriom gatvikėm 1919 vasar. 
16 sutekėjom pro aukštus var
tus į kiemą ir ^uslradome ne
žymų įėjimą į rjąmus. Paste
bėjom, kad prie durų buvo vy
rukai, kurie atsidėję stebėjo 
einančių Į .salę leidus. Viduje 
jau b<ivo‘ pilni'^^ų^iF-rhoterų. 
ligi programai praš'dedant te
ko nugirsti šnabždantis, 
bolševikai iš Lietuvos 
vos išpjovę lietuviškus 
lūs ir susiuvę savuosius; kad 
jokio minėjimo " 'nebūtų leidę, 
jei leidimas būtų buvęs prašy
tas. Greitai pašidalin'mą die
nos gandais pertraukė progra
ma. '

Akyse liko kalbėtojas (Ign. 
Jonynas) plonu prikimusiu bal
seliu, kuris ramiai ir oriai 
pasakojo apie mažų tautų

L kelią į laisvę;
nurodė Daniją, Šveicariją, 

Belgiją, rųažas, bet gražiai su
sitvarkiusias valstybes. Dėl to 
ir paskelbta — sakė kalbėto
jas— kad dabar kiekviena tau
ta, didi ir maža, turi teisę bū
ti laisva. Paskui priminė kal
bėtojas Lietuvos praeitį, jos 
nelaimes, dabartinį pasiryžimą 
valstybę atkurti, gi visus šii
tus su svetimaisiais Lietuva 

jau prieš metus nutraukė...
Su pasitenkinimu buvo pri

imta kalba. Dar labiau patiko 
publikai, kai ėmė dainuoti po- 

radarę F. Bortkevičienę. O 
netrukus temai buvo pri

imta. žinia, kad Liudas Gira 
kalėjime pradėjo letati “laik
rašti,” kurį jis pavadino 

blakė”.
Nežinau, kas sugalvojo ir 

suorganizavo, kad mes, bend
rabučio gyventojai ir kiti mo
kiniai, eitume aplankyti sėdin
čių kalėjime. Per kalėjimo sar
gus buvo apie tai pranešta 
kun. P. Dogeliui ir paprašyta, 
kad jis- kokiu būdu duotų 
ženklą, kurioje kalėjimo pusė
je jis ir kiti suimtieji lietuviai 
sėdi. Kai visas būrys nužygia
vo į Lukiškių kalėjimo aikštę, 
prie viertb lango kampo pama
tėm plevėsuojant baltą nosi
naitę.
Tai buvo Dogel’o “vėliava”.

Tebuvo įmanoma pąsislan- 
kioti prieš kalepmą#, kepures į 
viršų paĄėaOtii.-fieti-Jdtii kar
tu kai atėjom, “vėliava’’ buvo 
nukabinta, ir milicija mus iš
vaikė.

Per tą laiką išgudrėjau. A- 
kys nebelipo daugiau prie sie
ninių skelbimų. Kojos nebene
šė 4^ mitingus. Didžiausi kal
bėtojai nebeįstengė nieko į- 
šaukti į melagysčių apkurtin
tas ausis. Daugumo vilniečių 
klausa būro išlavėjusi dau
giau tom žiniom, kurias atneš
davo

gandai iš va&arą ar pietų.
Atėjus pirmiausia liūdna 

žinia — kad Lietuvos vyriau
sybė, kuri buvo sudaryta 1918 
lapkričio 9, pasitraukė jau 
ne tik iš Vilniaus į Kauną, bet 
artėjančių bolševikų akivaizdo
je jos prezidentas (A. Smeto
na. Red.) ir vyriausybės p r- 
mininkas (A. Voldemaras. 
Red.) pabėgę ir iš Lietuvos. 
Paskui atėjo padrąsinančios 
žinios ir buvo leidžiamos iš lū-

(Bus daugiau)

Laiškanešiam tenka susitik
ti su namus saugojančiais šu
nimis. Daugelis laiškanešių 
buvę bent sykį šuns įkąsti, 
Kansas City saugumo direkto
rius r išleido patarimus laiški
ninkam, kaip jie turi elgtis su

Kad tai teisybė, buvo matyt 
ir iš to, jog “Lietuvos-Gudi- 
još” valdžios pirmininkas V. 
Kapsukas aštriai koliojo Kau
no valdžią ir žadėjo ją tuojau 
pamokyti. Buvo žinomi jau ir 
tos valdžios atskiri asmenys, 
ir kai kas nusišypsodavo, kad 
Vilniaus komunistinės valdžios 
švietimo ministeris yra vienas 
brolis, o Kauno tauti
nės valdžios švietimo ministe
ris yra kitas brolis. Bet tai bu
vo tik nekalto humoro gaba
las, reikalingas atleisti įtempi
mui ir karštam laukimui. ;

Gandai skelbė apie greitas 
atmainas. Tačiau mūsų širdis 
dar smelkė nežinojimas,

kam teks Vfttmis, 
kai nudriks ir nutekės su 

pavasariniu atolaidžiu popie
riai nuo sienų ir stulpų; kai 
išlakstys oratoriai ir nutils 
gižli giesmė: “Pirmyn, vergai 
nužemintieji.”

Netikėtai ta diena atėjo ba
landžio 19, kai viršum Vilniaus 
sprogo pirmosios lenkų ka
riuomenės granatos, nuo kurių 
bolševikai ėmė bėgti iš Vil
niaus. Pirmas jų viešpatavi
mas Vilniuje truko nuo sausio 
5 iki balandž’o 19. Tai buvo 
tik šešėlis to, kas yra dabar...

Kai po kurio laiko patekau 
į Kauną, ten radau ne tik sa
vo pažįstamų iš Vilniaus ka
rių uniformose, o kai kurių 
vardus savanorių kapinėse, bet 
ir buvusių Kapsuko komisarų 
nepriklausomos Lietuvos tar

pų į lūpas— kąd sudaryta nyboje.
nauja vyriausybė ir kad ji jau 
ima organizuoti kariuomenę.

šunim, kad nebūtų nesusipra
timų. Juose sakoma,* kad šųnes 
turi puikią uoslę ir klausą, bet 
menką regėjimą. Kai laiški
ninkas pasirodo, visai natūra
lu, kad šuo nepasitiki ir pir
ma nori įsitikinti pauostyda
mas. Dėl to pataria: “Nemė
ginkite šuns glostyti. Kai ku
riem šunim tokis familiąrišku- 
mas nepatinka. Leiskite šuniui 
padaryti pirmąjį žingsnį. Jis 
susipažins su jumis savo no-' 
sim,ne kuo kitu.” 2. “Nedary
kite staigių judesių. Susinervi
nęs šuo gali įkąsti iš baimės.” 
3. “Nėužpulkite šuns”. 4. “Jei 
šuo urgzdamas pastoja jum 
kelią, jūs (a) pastovėkite ir 
duokite jam laiko apsiuostyti 
ir ženkite, kai jis tai padarė; 
(b) ženkite tada jau su pilnu 
savim, pasitikėjimu ir meiliai 
kalbindami. “Parody
kite šuniui respektą, nes s jis 
tznori tik savo pareigą atlik
ti, ir... 9 atvejais iš 10 jis res
pektuos jus.”

Taip paguostas laiškininkas, 
toliau ir pagąsdinamas: ‘Tie
sa — kalba instrukcija—kai 
kurie šunės iš prigimties yra 
pikti ir su laiškininkais taip 
lengvai 'nesusibičiuliauja... Pa
tyrimai, kuriuos laiškininkai 
turėjo su šunim, ne visada bu
vo malonūs.”

MELO DETEKTORIUS 
MELUOJA

Chicagbje apiplėšimo byloje 
buvo apkaltintas 18 metų Paul 
Brown. Jšs tvirtino esąs nekal
tas. Bet melo detektorius pa
rodė priešingai. Policija toliau 
ieškojo, iki išaiškėjo, kad tie
są sakė Brown, o melodetek- 
torius melavo. - • *z

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVTTED

Latest Quarterly Interest - Dlvidend
Per Year

Ptas Extra >4% Per Year 
On Regular Savings Account* 

laterest starts the first of the month 
oo suras from $25. to $10,000.

Depooits wdt on tr before Ube IMU bustMas d*y 
vf Jamssrr, Aprfl, July OetsOev Mi Uw M 

bosine* dny stafl otter menths taterest .
from tbe flrst sf sueh montb tf left to the 
'-ead ef tfce <unrteriy AviSead perieA.

SAVINGS RANK-
135 BRQĄDWAY at BEDTORDAVK. .

539 Eastern Parfcwtfy at Nottrand Avenue x 
Yęur Depoalu ta Ttas Bank Are FuHy įmurto

Up to $10^00.
Member Federal Dejmait Imurance Corporattoo

VASARIO menesį Amerikoje vyksta katafikiikos 
spaudos platinimo vajus. Vertėtų neatsSBcti ir Bctin*ams 
katslikams juo tabiaa, kad Detuviška spauda niekada 
tremtyje neturės perdang skaitytojų.
MALONIAI KVIEČIAME VISUS MUSU SKAITYTOJUS. 

TALKININKAUTI ŠIAME SVARBIAME DARBE.
Lietuviai pranciškonai ATPIGINA šia proga anajai 

užsirakantiems savo leidinius: užsisakantiems vairiu 
mėnesį “Darbhitaką” kainuoja — $5.00, kultūros šimtą 
“Aidus"—$5.60, "Varpe|į”_$1.0O.

Pasiūlykite savo pažįstamiems, kurie dar teskaito 
šios spaudos, paragindami juos pasinaudoti tuo papigini- 
mu. Pridėta atkarpėlė yra Jūsų patogumu:.

Siunčiu $■ —-. Prašau siuntinėti:
“Darbininką”
“Aidus”
•Varpelį”
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Taip atritiko su Vengrijos 
baleto meisteriais Norą Ko- 
ach ir Istvan (Pista) Rabova-

.. Tai nebuvo tiesa.' BątSįjjį 
grindo mcnadžeriui ^surimtėti 
irsusijatidintibuvo didesnio; 
Trys/valandos prieš pąsirody-

Vėl jo mintys bėgo universi
teto laiptais, lankė kavines, 
valgyklas, kinus ir nešė liūde-

Vasario 24 estams yra tokia pat brangi ir kartu graudi 
dieną kaip lietuviams Vasario 16. Brangios tos dienos dėl to, 
kad yra susijusios su nepriklausomybės paskelbimu: Estija pasj- 
skefoė nepriklausoma valstybe tiktai astuonioms (Senoms vėliau 
UŽ Lietuvą. Bet ir graudžios tos dienos, nes mena laisvės laikus, 
o tos išsiilgtos laisvės visam Baltijos pamaryje nė su žiburiu ne
rasi.

Tk  ir—» - *- t atJi numipta pumoj*, ir u 
da jte įnirtęs prigula arid| i 
ją vejU. Vėjuje plakasi jt 
plaukai ir arkMo karčtei. Jte 
kas. Bet jte partekta ir praka 
kis. Ji teista horinoute B ttk

i Šiuo metu Estija išgyvena pačias skaudžiausias savo is
torijoje dienas. Tallinne, Estijos sostinėje, kur retą žodį girdėjai 
neestiškai, šiandien kalbama beveik vien rusiškai. Žmonės de
portuojami j Sibirą, kaip ir Latvijoje bei Lietuvoje. Viena tėra 
paguoda, kad žudikų galvos, kaip ir to paties Ždanovo ar Deka
nozovo, kuris Lietuvos užgrobimui vadovavo, greičiau nusirita, 
negu tautos išnaikinamos. Tikime — laisvė ne už kalnų Estijai 
ir visam Pabaltijo ruožui.

Julija. Visur ji laikėsi jo artu
moje, bet niekada nedovanojo 
šilto paprasto žvilgsnio, neuž
dėjo rankos ant peties su vai
kišku atvirumu. Niekada neiš
ėjo iš savo rėmų, tokių bliz
gančių, bronzinės spalvos. Ta- 
čiau jte suprato, kad galima 
gyventi ir taip, būti lyg muzė- 
jaus sargu. Ji niekada neda
rys gėdos nei jam, kaip dak
tarui, nei kaip žmogui. Ji visa
da pasiliks paveikslas.

Už sienos vėl išgirdo kažko
kį krebždesį. Nemiega dar. 
Pasiklausė. Ir ką galvoja Al
dona f Juk buvo tik vienas

.Nei Pista nei jo partnerė 
Nora nesirengė ir nenorėjo į 
Rusiją. Ir komuuntetinte sau
gumas neturėjo; gerai / akies 
Norai, nes jos tėvas buvo 
'“buožės” kilimo. Tačiau po 8 
mėnesių nuo Ulanovos apsilan
kymo jaunieji vengrų abudu 
baletininkai gavo įsakymą pa
sirodyti-pas Vengrijos raudo
nąjį diktatorių RakosL J's pa
reiškė, kad komunistų partija 
siunčia juos tobulintis į Rusi-

Tačiau ramiems ir darbštiems, bet silpniems ir beginkliams 
žmonėms buvo ir tebėra sunku gyventi šalimai didžiųjų ir plėš
riųjų kaimynų. Ėriuko ir .vilko istorija nuolatos kartojasi. Pasi
kartojo ji ir Baltijos pamaryje, kai 1940 metais bolševikai ap
kaitino visas tris Pabaltijo valstybes, kad jos kėsinasi... pulti 
Maskvą Estijos graži ir taiki valstybė buvo raudonarmiečių 
gaujų sutrypta, kaip ir Lietuva- bei Latvija. Estijos nepriklauso
mybę užgniaužė Maskvos siųstas Ždanovas, kuris jau 1936- 
1938 m. reikalavo Estiją sujungti su Rusija.

teikdavo 
metinių 

susirink-

Prieš susirinkusią publiką 
Berlyne praskleidė uždanga, 
pasirodė rimtas ir sus:rūpinęs 
menadžeris ir prabilo: “Drau
gai, mūsų talentingieji svečiai 
šį vakarą nepasirodys scenoje. 
Jie yra rimtai sužeisti - auto
mobilio katastrofoje ir nuga
benti į ligoninę.”

mes pagaliau išsiaiškinome.
— Ir aš, Algirdai, bet tu 

nepyk ir nemanyk, kad mūsų 
praeitis tave saisto dabar. Ne? 
ne! Aš nestoviu skersai kebo. 
Ne! Man tik buvo nesmagu— 
šitaip išsiskirti. Juk mes gali
me likti draugais.

Nepriklausomybės laikais Estija, pati mažiausia iš trijų 
Baltijos valstybių buvo tartum šviesus žiburys prie raudonojo 
Leningrado. Arti dviejų milijonų žmonių dorų, kultūringų ir 
darbščių savo akmeningą kraštą buvo išdirbę kaip sodą. Ke
liaudamas matei gražius ūkius, dailius ir švarius miestus, pui
kius pastatus, visu pamariu įrengtus uostus, švietimas, mokslas 
ir menas buvo europietiško lygio. Graži balsinga kalba ir melio- 
dingos dainos aidėjo* visu tuo Baltijos pakraščiu, it koks mielas 
žaidmas tarp nuskalautų akmenų. Lygaus ir santūraus būdo 
žmonės patraukdavo kiekvieną, kas pas juos tik užklysdavo. 
Estai mylėjo kitus žmones ir mylėjo savo gimtąją nedidelę že
mę, nieko kito taip negeisdami kaip tik to, kad didieji kaimynai 
paliktų juos ramybėje.

kažkur į kampą, bet tuoj pa
galvoja — pulkininko namai, 
reikia mandagiai. — Jis slen
ka pamažu, ištiesęs rankas, 
kad neatsidaužtų kur į stalą 
užčiuopia kojom. — Bet ji turi 
kitą ne leitenantą ir ne mane.

Velka chalatą ir padeda ant 
kėdės.—Gerai. Viskas išspręs
ta. Pastatytas taškas!

■ 1953 pavasarį juos pakvietė 
į “kultūrinio bendradarbiavi
mo institutą”, ir raumeninga

Susipurtė ir grįžo į rudenį, į 
Plungę, į didelius gražius par
kus, kur ant tako plyšta kaš
tanai ir klojasi auksiniai la
pai. Julija švelniai paliečia ba
tuku. Ne, ji nepaspirs to įru- 
dusio kaštano, nenusivys lapų, 
nesustos* iš džiaugsmo prie 
pakibusių, vijoklių, plieekančių 
degančiom spalvom. Ji rami 
pažvelgs į rūmų fasadą ir 
aukštai. iškeltos statulos at
rodys juokingos. Nepraktiška, 
nereikalinga. Bet ji leitenantą 
paspirs kaip kaštaną — ne
praktišką nereikalinga. . Jis 
tikras tuo. NujauSa savo — 
daktaro — svorį. Nors ji nie
kada apie jį nekaBčjo— ji juk 
paveikslas —neprastverfa pla
tumu, bet jis. raminosi ir buvo 
tikras: leitenantas toli neįsi-

JteentcMd.M neond das matter at ^Braokhm. N? Y., May 25, 1951. under 
the Act otMarch 3, 1879, origiaally entered asaeeoud dasa matter

■ t • at Boston, Mum, September IX 1915.

sa, kas pranašų aprašyta ap£ J| 
žmogaus Sūnų: J's bus paduo- ? 
tas pagonims, iš jo tyčiosią<| 
bus plaktas ir apspjaudytas; 
nuplakę jie užmuš jį” (Luk. 
1838). '

Apaštalai tuos žodžius gir- 
dėjo, bet nesuprato. Jie vis 
dar akli artėjančiai Kristaus 
kančiai ir mirčiai, kaip aklas 
dienos švesai ir tas vargšas, 
Praeinančiam Mokytojui šau- , 
kiąs: “Dovydo sūnau, Jėzau* 
pasigailėk manęs” (Luk. 18»-||

Nuėjo vasarą bet jo sielvar
tas pssffiko rudeniui. Tada jis 
lindo į provincijos ligoninę, 
nieko geresnio nrieŠlpodaTnas 
Ar ne vis tiek! Baltas chala
tas atskyrė jį nuo pasaulio, ir 
jte grimzdo darbuose, su retu 
rūpestingumu laikydamas li
gonis, juos prižiūrėdamas.

Prasidėjo istorija 1949, ka
da garsioji rusų balerina Gali
na Ulanova atsilankė Vengri
joje Budapešto teatre. Ji ten 
pamatė šokant 19 metų Piktą 
ir sutikusi jį paskui kalbėjo: 
“Jūs turite didelį talentą Pa
sitreniravęs Sovietų Sąjungoje 
jūs tikrai toli galėsite nuei-

tik susitiko Juliją ir, norėda
mas užmiršti Kauną tyčia 
draugavo su provinciją Kiek 
buvo pastangų, režisūros, kol 

buvo jis įprato, kol pagaliau susi
lipdė, jų kalba ir pasidarė jau-

SUBSCRIPTION RATES 
sotie yeariy —----------- $600

$6.50 
$aso 
$650

Pranašus žudanti Jeruzalė 
virto kančios miestų. Ji atme
tė tą, kuris jai taiką ir ra
mybę nešė, o pasigailėjo gal
važudžio Barabo. Jeruzalės 
namai liko tušti, mat, jos gy
ventojai taikos ir ramybės ne
šėją iškeitė į nežinomą galva
žudį, kuris ir visos tautos li
kimą paženklino pasmerkimo 
ir atmetimo ženklu.

Gavėnios pradžioje jau aiš
kiai girdėti Kristaus žodžiai 
apie kančios miestą: “štai mes 
einame į Jeruzalę, ir įvyks vi-

džiaugsmingai pluošdavo į Je
ruzalę ir aukodavo Viešpačiui 
padėkos ir permaldavimų au
kas, sakydami: “Viešpats didis 
ir labai šlovingas mūsų Die
vo arešte. Jo šventas kalnas, 
labai puikūs kauburys, yra 
visos žemės džiaugsmas” (Ps. 
47,1-2).

Šitoji, tačiau, Jeruzalė daž
nai likdavo kurčia pranašų 
balsui, raginančiam ją mesti 
garbinti Svetimuos’us dievus ir 
sugrįžti pas Viešpatį, savo 
Dievą. Kurčia ji liko ir Kris
taus balsui jo apsilankymo 
metu. Mokytojas susigraudi
nęs ne kartą žvelgė į šventąjį 
miestą ir verkė: “Jeruzale, Je
ruzale, kuri žudai pranašus ir 
užmuši akmenimis tuos, kurie 
į tave siųsti, kiek, kartų aš no
rėjau surinkti tavo vaikus, 
kaip višta surenka šavo viš
čiukus po spama;s, ir tu ne
norėjai” (Mt.- 23,37).

Jeruzalė ne'šgirdo Kristaus 
balso. Ji planavo ir rengė Jam 
gėdingą mirtį; ' - - --

duktė. Man priklauso arkliai 
ir ginklai. O tu — vargše? 
studentėlis. Tad leisk pasi
juokti. Viskas juokai, Algirdai, 
viskas; ir tavo ištylimo# u» -į 
anekdotas iš nuplėšto katerio- : 
riaus lapo.

Jis nori kafoėti, bet 
leidžią Sako, lėkim į tavom- 
mus. Dar ten niekada mbu> 
vau, juk miela tave apkak>

Kristus, norėdamas patvir- ^t 
tinti savo* pranašystę apie kan- 
čią ir mirtį, aklajam grąžina -|||| 
regėjimą Po to Mokytojas su į|!| 
mokiniais iškeliauja jJeruza-^ 
lę, kanč’os ir mirties miestą: 

Taip turi įvykti, kad pasi- 
tvirtintų pranašų žodžiai. Dar 'į® 
daugau, dievažudė Jeruzalė, .; ® 
nuplauta Kristaus krauju, tu- 
rėš pagimdyti naująją Jeruza- 
lę, šventąjį miestą kuris, iŠ- 
puoštas kaip* sužieduotinė, W 
bus tikroji žmonių padangtė, 
rodanti visiems Dievo vridą^^ 
(jHg. Apr. 2L 1-4).

Senoji Jeruzalė, žudžiiS~>>* 
pranašus ir ant gėdos medžio 
iškėlusi Kristų, išnyks. Kan- 
čios metu ir šventyklos uždan- i 
ga perplyš — uždarys Senąjį į 
Įstatymą ii* pradės - Naująjį, 
nuplautą Avinėlio krauju. Iš 
atverto Kristaus šono ištekės . f.į 
naujoji šventovė — Bažnyčią 
girdanti savo vaikus vandeniu, 
trykštančiu iš amžinojo šalti- 'J;

• mo. .
. Ir kieno tik širdis neliks /į 

kurčia Gavėnios balsui, tas 
dažnai žvelgji į kančios ir mir
ties miestą nuplautą Avinėlio 
krauju... į

jo. Jis buvo per visą savaitę, o 
šeštadieniais spengė vienumo
je. Sekmadieniais, Dieve tu 
brangus, jis negalėjo skaityti,, 
negalėjo eiti ir išsiblaškyti. 
Tada buvo laimė budėti ligoni
nėje ir nejausti, kad kažkur 
yra šventės.

Tada jis pamatė, kad patsai 
save stumia pražūtm. Reikia 

Nuo tos dienos, kai jiedu > ieškoti kitų kelių. Tada kaip 
išsiskyrė, jį nuolat slėgė, tie
siog žudė. Dabar atėjo kažkoks 
palengvėjimas ir liūdesys kar
tu, lengva melancholija. Jis 
negalėjo pasakyti, kad 
gailą Juk visko gailą kad 
nueina ir nebegrįžta.

Atsigulė. Siaiėrė rankas vir
šum galvos ir mąstė. Grfto 
vėl į birželį Kauną į tėviškę.

— Kuri mergaitė neturi? — 
$ šelmiškai šypteli, —turiu ir 
aš— O. dabar labankt, — J 
lengvai išsivaduoja iš jo rankų 
ir nueina į savo kambarį.

Ir Algirdas uždaro savąsias
duris. Valandėlę stovi, sukišęs Ten viskas buvo virtę begali-

Leningrado operoje abiem 
vengram buvo sunkūs darbo 
metai. Jie iškilo į baleto solis
tus. Bet meninis pasisekimas 
ten nedavė jiem draugų. Jie 
matė, kad rusai niekad nepa- 
sikviečia jų į savo namus, 
kaip tai jie buvo papratę savo 
Vengrijoje. Džiaugėsi, kai tre
ningas baigėsi ir juos sugrąži
no namo Jie atsidūrė Vengri
joje baleto viršūnėje. Buvo ge
rai a^yginami. Jei darbininkui 
išeidavo per mėnesį apie 77 
dol. tai jų kiekvienas gavo po 
360 dol. ir dar gausius prie
dus. Kai 1952 jiedu susituokė, 
gavo modernų butą su vaizdu 
į Dunojų. Nora porą kartų šo
ko ir f-hnai. Buvo kviečiami į 
raudonosols aristokratijos po
būvius. .

Bet Nora ir Pista greitai pa
juto, kaip

sunku sceną sudertati 8$i 
politikos propagasjda.

Menui dirigavo ne meno va
dovas, bet partijos sekreto
rius, kuris buvo pusinteligentis

—Šėtono išnara, ir šį vakarą
jis pas Juliją! Ne, ne, ne- Kambarį užkrovė knygom, lyg 
praeis taip lengvai jam šitie sunkiais akmeniais užmūrijo, 
manevrai, čia ne potigonas! kad niekas neateitų iš ana-

Nustvtika chalatą ir trenkia pus: Bet fiūdesys ris tiek atė-

PRENUMERATOS KAINA
Amėrikc4e metams----------- $6.00
Brooklyn, N. T. --------------  $6to
Pusei metų —....................  $3to
Užsienyje .............................  $650

mai 
gė į kalne stovinčią 
lą 'liudijančią apLe 
žmonių sandorą.

O kiek džaugsmo 
šventosios kelionės 
švenčių metu! Tada 
davo Jeruzalėn maldįn!nkų iš 
visų pasaulio kraštų: “partai, 
medai, elamiečiai, iš Mesopo
tamijos, Judėjos ir Kapadoki- 
jos, Ponto ir Azijos, Prigijęs 
ir Pampilijos, Egipto ir Azi
jos” (Apd. 2,8-11).

Psalmių autorius vaizdingai 
aprašo mpldin’nkų kel ones į 
Jęnizalės šventyklą. Gausius 
jų būrius jisai palygina su lai
mingaisiais dangaus paukšte
liais, kurie prisiglaudžia šilta
me lizdelyje ir apsigina nuo 
vėtrų. Taip visus priima ir 
priglaudžia Jeruzalė, kurios 
kalne gyvena karelvijų Vieš
pats .tautos karalius, ir Die
vas (Ps. 47,1-2).
‘ Kai tautą patekdavo į sve
timųjų rankas ir priešai išnie
kindavo šventyklą išversdavo 
joje aukurus, didis skausmas 
ir liūdesys apimdavo išrinkto
sios tautos vaikų širdis. Ta
čiau pasibaigus nelaimių ir 
priespaudos dienoms, vėl visi

Kiekvienas kraštas didžiuo
jasi šavo sostine. Ir supranta
ma: čia gyvena ir dirba val
džios žmonės, čia sutelkti 
brangiausi tautos mokslo ir 
meno turtai, čia seni pastatai, 
bažnyčios, aikštės Ir pamink
lai kalba apie tautos praeitį, 
įrašytą žmonių širdyse.

Didžiavosi savo sostine ir 
ją mylėjo Palest uos šalies gy
ventojai. Laisvės metais aidė
davo Jeruzalėje šventos gies
mes, kildavo į dangų aukų dū- 

visi džiūgaudami žvel- 
šventyk- 
Dlevo ir

— Taip, Aldonėle,—jis leng
vai atsikvepia. Jo balsas 

mes draikai, — 
neturėjau drąsos, paima jos ranka ir bučiuoja.

— Aš tau parodysiu tokį 
baublį, kur daugel vardų iš
drožta. Tai mokinhi darbas,— 
juokiasi Aldona. ;

Abu sulenda į baublį, Taip 
sentimentalių įrašų jos akys 
pagama tik dvi raidsa USdtk 
ja dėmu n* sauna:

— Bet aš norėjau ateiti kaip 
padėsite, nes jau mezgėsi tavo 
draugjvtl su Julija. Taip mū
soji paliko be taško. Ir jei ne 
ši pūga, tu būtum likęs bailys, 
išdavu praeitį ir nebaigęs mū
sų didelio šaltinio.

— Galiu tik tiek pasakyti,
kad ai tikrai norėjau tave su- 
sutiktį bet matai, kaip išėjo, minkštas, 
Vėfiau aš i___
Nežinojau, kur tu esi. Man — O dabar — labanakt Tau 
niekai nesakė. Namuose * lau- reikia būtinai išmiegoti, rytoj 
kiau, gri tu parašysi, jt* tu kelionė....
mano adreąą turėjai.

—Bet ar aš galėjau rašyti 
po tokto tavo elgesio, pagal
vok. Man buvo atimtos visos 
galtaiyMs.

Abu nutyla. Ji pamažu at
sisuka.

■.< ..- ■ \ ėjo iš aavo ararteshentofri^|
to instituto moteris jiem pari me™
reiškė, kad ^e per savaitę turi Patraukė ramiu žingsniu į 
vykti gastrolių l rytų .Berly- g*»W<> trauMn'o «■». ■&«£.

kiny juos lydBjo ne 
bet ir kūnė: milicija tik 
viršium pažvelgė į keleivių ag 
kumentus, ir kai traukinys jįjį’ 
niro iš po žemės, Pista 
tusiom akis sušnabždėjo:

“žiūrėk, Nora, k'odksš^m 
bananais ir apetediutis. j

Mintyse iškilo Jidija, rami, 
apskaičiuotą graži lyg muzė- 
jaus paveikslas. Prijunko prie 
jos, bet kartu jautė šilumos 

rankas į chalatą LeOenantas! niu laukimą amžinu ėjimu į alkį, kurio nuraminti negalėjo 
Leitenantas! BNfaginti auH- . paštą. Ir jei tik žodelis, nors 
niai batai! gims uodega! Pas- menkutis laiškefis, jfe būtų 
kuthtis šlamštas! Jis nuėjo į 
mano kambarį Kaune ir drįso 
paimti jos laišką, J perskai
tyti ir tada palaiminta šypse
na numanevruoti pas ją! ži
nomą jei būfiau nutvėręs, bū
tų sakęs tai tik juokai, įdomu
mas! • ’ 

žengė jis, sugniaužęs kumš
čius, į tamsą ir atsirėmė į lo-

la&ą buvo pašalinti ir išgrūsti niai galvoja apie bėgimą į va- 
t psovintfją du operos vado- karus. Bet. per Austrijos sie- 
vaL Vienas buvo apkaltintas m* aptverta minų lau- 
faitistų simpatiku, kitas šabo- kais, yra vargiai beįmanoma, 
tažu. Vienas talentingas ir Reikia laukti patogesnės pra
jaunąs scenarijaus rašytojas 
buvo išvežtas dvejiem metam į 
koncentracijos stovyklą, nes 
‘nusigėręs kažką prišnekėjo 
prieš rusus. Viena balerina 
išjota iš teatro, nes jos sesuo 
dalį savo brangenybių pardavė 
privačiam {arkliui, o ne vals
tybinei prekybai. Dar didęsnį 

-įspūdį mums padarė likimas 
geriausios balerinos , Otrubay, 
kuri buvo ištekėjusi už princo 
Esteihazy. Kai princas buvo 
nuteistas sykiu su kardinolu 
Mindszenty, jo žmona balerina 
buvo išvežta į kažkokį kaimą. 
Ten ji turėjo‘dirbti rykų lau- 

'kuose be tinkamų darbia dra
bužių. Vieną dieną jai paraly
žiavo koją, d po kelių dienų, 
negaudama medicininės pa
galbos ,ji mirė.”

Kai Nora pro savo aparta
mento langus pamatė sunkve
žimiais gabenamus savo tau- 
tiečus į koncentracijos sto- 
vyklas, ji pajuto, kai., nebega
li šokti tai valdžiai, kuri 45.- 
000 vienu užsimojimu likvida
vo. Dar mėgino užsikimšti au
sis ir užsimerkti, kad tik ga
lėtų šokti ir dirbti savo srity
je. Bet tai nebuvo lengva. Nau
jas baletas buvo perrašomas 
po pustuzini kartų, iki partijai 
jis atrodė priimtinas. Jie da
vė instrukcijas ir choreografui 
bei šokikui.,

“Kodą jūs ^okdami žand") 
ros, kurie buvo Haudies prie
šai, padarote žiūiėtonri apie 
juos simpatingą įspūdi?”

1952 po premjeros buvo su
rengtas priėmimas abiejų ba- 
letininkų garbe:. Nuotaikos 
pagauta, Nora paprašė orkes
trą groti, " o pati ėmė šokti 
kažkokią parodiją. Susirinku
sieji buvo sužavėti, bet parti
jos sekertorius ir nsplojo ir 
rodė rūgštų veidą. Jis padarė 
Norai pastabą, kad tai “de- 
kandentiškas’ ’ir “kosmopoli
tiškas” šokis.

Tą vakarą, kai Nora ir i^isr 
ta liko vieni du, 1

— Taip, taip, — jis sujuda 
ir kažko laukią bet Aldona 
paima žvakę, dirsteli į langą ir 
bori riti. Jis nutveria ją už 
rankų ir sulaiko, žiūri į jos 
£ltas akte, šypseną. Kažką 

_____  reikia sakyti, juk negalima
— Dabar atrodo, mums vis- taip išsiskirti. Ir jte sumoja: 

kas aiiku, ar ne? — ji nuri- — O kaip tu, Aldonėle, tark, 
šypso taikia atlaidžia šyptena. kkip draugui, ar turi ką

— Taip, džiaugiuos, kad nors-

— Atspėk, kas čia įrašyta.
Bet ji nejaukią kol jte pasfr > 

kys. Praveria delnus, ir tai i 
Julijos ir leitenanto vardai!

Tada ji juokiasi lyg perkūno . 
oželis ir veda įsikabinusi į > 
ranką, šiltnamiai su didelėm 
plačialapėm griėm, muzikinė, 
kur kadaise grojo simfoninis 1 
orkestras.

— Juk įdomu paliesti temk : 
galkščio praeitį,. jo svajonę 
prikelti, — kalba ji svajoda
ma. — O dabar, mielasai, pa- 
jodinėsim.

Pirma ji užšoka ir tekią, 
apsuka rat^ ir sūrio ją •

veržė.

Užmigo su mintim apie Juli
ją, o sapnavo Aldoną.

Jiedu eina tame pačiame 
Plungės parke.
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IŠ LIETUVIŲ SKAUTŲ VEIKLOS

landos tariny* buvo itin infor
muojantis, nors beveik tik iš 
negatyvės pusės, ir visais at- 
išyy stingllRUOjanti*. ( --
PiMMfc dta* Jefr 

tadtafe jlfltafeta* bevefe tra-

Aflrata pakraštyje gyvėja 
skautiška veUtia. Tai puišven- 
tusių skautą vadovų ir tėvų 
komiteto nuopelnas. Tėvų bū
reliams pirmininkauja: Bosto
ne — pu Andrulio***, Hartfor-

vietininkijo* sueigoje paminėjo 
Vasario 16. Kalbėjo J. Audė
nas ir sktn. E. tPutvytė iš 
Hartfordo. 14 skaučių kandk 
daflų davė skautės Įžodį.

Uždarydamas suvažiavimą 
kalbėjo Liet Stud. Sąjungos 
pirmininkas A. Sužiedėlis, lin-

Stad. ateitininką centro val
dyba antrajam mokslų metų 
semestrui paskyrė studijų te
mą — “Ateitininkų ideologi
ją”, kreipdama ypatingą, dė
mesį į krikščioniškos pasaulė
žiūros esmę ir pobūdį, ateiti
ninkų principus bei pareigas, 
tautiškumo principus ateitinin
kų ideologijoje, principų ir mo
mento reikalavimų sutartinę 
gyvenimo tikrovėje. Išsiuntinė
tame aplinkraštyje nurodo šio

Kouferekcijos vienas iš svar
biausių reikalų buvo sudaryti 
naują valdybą.

Pagal Federacijos konstitu
ciją, sąjungos valdybos skiria 
po du atstovus į valdybą ir po 
vieną revizijos komiaijon. Pir
mininko pareigas kiekvienais 
metais alfabetine tvarka eina 
kitos tautos atstovas. Naujoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis 
šitaip: estams atstovauja H. 
Raag—pirm, S. Knstimgi — 
narė; latviams — N. Rauma-

Stadmtų skautai, kaip gru
pė iki šiol nepašreiškusi Liet. 
Stud. Sąjungos veikloje, dabar 
susiorganizavo ir naujuose są
jungos rinkimuose patriks sa
vo kandidatų atrašą į centro 
valdybą, revizijos komisiją ir

Taip pat, Lietuvos Nepri- 
klauromybės šventei pagerbti, 
kolegija* dekanė suruošė ar
batėlę lietuvaitėm ir bendrai 
visai kolegijai. Arbatas* metu 
lietuvaitė* studentes grojo 
CtarBoni, AnsaaMfe IMauo- 
tas plokšteles, tuo sudaryda
mos visai fietaHšką nuotaiką. 
Vasario 16 d. proga, betavai- 
tės užrašė ir įteikė kolegijos 
bibliotekai V. Ramono “Kry
žių” vertimą.

Bendrai Vasario 16 d. praė
jo labai pakilioje, bet karta ir 
pamaldžioje nuotaikoje. Visos 
amerikietė* mergaitės ir pro
fesoriai buvo prašomi prisi
minti Lietuvą savo maldose, o 
vakare Nek. P. Marijos Vie
nuolyne buvo surengta švento
ji valanda už kenčiančią Lie
tuvą. - J .

Vft*ėtwi*> iįetavhi skautų 
rėmėjai apdovanoti padėkos 
ordinu: sk. vyti* kun. A.

STUDENTŲ ŽINIAI
1955 m. LSS centrinių orga

nų rinkimams pravesti Centro 
Valdyba yra sudariusi trijų 
narių komisiją, į kurią įeina: 
Jonas Bilėnas, Antanas Puptus 
ir Vacys Steponavičius. Visi 
trys nariai priklauso New 
Yorko dudentų skyriui. Visą 
korespondenciją, liečiančią at
einančius rinkimus (pvz., kan
didatų siūlymą ir informaciją), 
prašom kreipti šiuo adresu: 
Ant Pupius, 128 Meserote St, 
Brooklyn 8, N. Y. Telef. 
STagg 2-9822.

rių. Rinkiminei komisijai taip 
pat turi būti pateiktas kiekvie
no kandidato'raštiškas sut e
mas kandiduoti minimoms pa- 
reigoms. Kandidatus siūlą na
riai privalo nurodyti bent vie
ną adresą kurio siūlytojai gali 
būti pasiekiami.

Kovo 7 yra šv. Tomo Akvi
niečio šventė. Pax Romana ra
gina visas jai priklausančias 
organizacijas prisiminti katali
kų akademinio jaunimo tarp
tautinės veiklos prasmę ir 
melstis Pax Romanos intenci-

į Lietuvą. Filmas paliko tikrai 
gilaus įspūdžio svetimtau
čiams. Po to, amerikiečių mer- 
gakSų prašomos, lietuvaitės 
studentės sudainavo keletą lie
tuviškų dainefių Ir pabaigai

ta*. Kezys, New Yorko 
skautų vietininkas, Skautų Ta
rybos Pirmijos nutarimu, pa
keltas į paskautininkio laips-

semestro studijų metodus ir 
praktišką jų pritaikymą.

Pripamo ateitininkių meti
nė šveptė šiemet švenčiama 
balandžio 30 <1, šeštadienį. Vi
si apylinkių ateitininkų viene
tai kviečiami dalyvauti.

Cbieagos sendraugių, stu
dentų ir moksleivių valdybos 
turėjo bendrą posėdį, kuriame 
buvo sutarta surengti bendrą 
visų ateitininkų koncertą ir 
aptarta gąiųnybės ateinančią 
vasarą. suruošti trikampio 
(Cevelando, Detroito ir Chi- 
cagos) suvažiavimą.

kad suintensyvintų visų mūsų 
pastangų, dėka lengviau ir e- 
fektingiau atsiektume visuome
ninio solidarumo, kuris bus 
taip reikalingas nepriklauso
mos tėvynės kūrybiniam dar-

Parašai:
V. Černius, V. Banelis, X. 

Barzdukas, ‘ P. Butkys, J. Dė
dinas, A. V. Dundzila, L. Griš- 
kdytė, B. Juodelis, V. Ramen
tas, V. Kavolis, J. Kazlauskas, 
K. Kerelis, A. Kėželis, R. Kon
trimas, V. Kleiza, B. Mačiuika, 
R. Mieželis, L. Sabaliūnas, J. 
Šmulkštys, A. Sužiedėlis, D. 
TąBat-Kelpšaitė, V. Valatkai- 
tis, V. Vygantas, V. žvirzdys.

1955 m. vasario 16.

savo pareigą tėvynei tinkamai 
atliks. "

Kituose konferencijos dar
buose girdėjome senos Federa
cijos valdybos metinę apyskai
tą, revizijos komisijos prane
šimą, iždininko apyskaitą. Ki
lo diskusijos dėl veikimo gai
rių, veikimo metodų ir tt. Iš 
diskusijų išryškėjo dvi pagrin
dinės mintys. Viena pasigenda
ma akademinio bei socialinio 
bendradarbiavimo pabaltkčių 
studentei tarpe. Kad toks ben
dradarbiavimas geriau išsivys
tytų, reikia įsteigti BS Fede
racijos skyrius ar sekcijas to
se vietose, kur yra atstovauja
mos bent dvi tautybes. Antra; 
reikia apaštalauti žodžiu bei 
raštu savo akademinėje ap
linkoje ,nės tik tokiu būdu bus 
galima supažindinti amerikie
čių studentiją su Pabaltijo 
kraštams daromoms skriau
doms. Buvo svarstomos gali
mybės išleisti anglų kalba biu
letenį, kuris tą apaštalavimo 
darbą kuo plačiausiai išplės-

Pagrir.dbię konferencijos 
kalbą pasakė dr. Levering Ty
son, Laisvosios Europos uni
versiteto Strassbourge kancle
ris bei L. Europos Komiteto 
vicepirmininkas.

Savo kalboje prelegentas nu
pasakojo iš už ‘geležinės už
dangos’ ’atbeguso akademinio 
jaunimo sunkumus, prisideri
nant prie vakarietiško galvoji
mo; taip pat jis pabrėžė, kad 
grįžus į savąsias žemes, teks 
susidurti su visai kitokiu jau
nimu ir žmonėm ir juos pa
lenkti demokratiniams princi
pams. Iš savo patyrimo Strass- 
bourge prelegentas susidaręs 
ypač gerą nuomonę apie pa- 
baltiečius studentus. Todėl jis 
tikis, kad, atėjus laikui, jie

New Yorke, Estų namuose, 
vasario 5 įvyko antroji Baltų 
Studentų Federacijos konfe
rencija, kurioje dalyvavo ap‘e 
120 -studentų, jų tarpe nemaža 
lietuvių, suskridusių iš Wa- 
ghingtono, Baltunorės, Phila- 
delphijos, Hartfordo, Waterbu- 
ry ir paties New Yorko. Kon
ferenciją atidarė H. Raag, da
bartinis Federacijos pirminin- 
ninkas, estas. Po “Gaudea- 
mus” prasidėjo patys darbai. 
Konferenciją sveikino J. Acker 
— Laisvosios Europos atsto
vas Pabaltijo reikalams, lat
vių ir ėstų laisvinimo kom teto 
atstovai,. įvairių studentų są
jungų atstovai, jų tarpe A. 
Sužiedėlis — Liet. Stud. Są- Vasario 16 Putname . ą

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvių proga, lietuvaitės 
studentės šiemet vėl plačiau 
supažindino amerikiečius su 
Lietuva: Annhurst kolegijoje 
Vasario 16 d., po pamokų bu
vo rodomas filmas, ^vaizdeliai 
iš įdomesnių Lietuvos vietovių. 
Rūta Žukauskaitė trumpai pa
aiškino kiekvieno vaizdelio

. Anglą kalba. Stud. sąjungos 
leidžiamo biuletenio naujas 
numeris jau baigiamas at
spausdinti ir greit bus išsiunti
nėtas. Visi studentai ateitinin
kai prašomi jį kuo plačiau pa
skleisi kitų tautų jaunimo tar-

S. sėkmingai suvaidinus V. Alan- 
p. to “Buhalterijos klaidą”, kovo
A. mėn. gale žada vykti gastro-
B. lėni į Bąatoną.

Vyt. Gabuia* išrinktas skau
tų vyčių draugininku New 
Yorke.

mai nuo vietos, kurioje gyvena ti pasirašyta* ne mažiau pen- 
ar studijuoja. Vieni ir tie pa- kto . kandidatus siūlančių ir 
tys penki ar daugiau narių balsuoti ga^inSų sąjungos na- 
gaM padalyti tiek ari madUau 
kandktadų, kiek į kiekvieną 
organą yra renkama, tačiau 
kandidatus siūlą nariai turi 
teisę pasirašyti tik vieną są
rašą ir patys negali būti šio 
sąrašo kandidatais. Kiekvie
nas kandidatas privalo būti 
sąjungos nariu (žiūr. įstatų 
m, 1-2) ir gali būti pasiūlytas 
tik vienam sąraše.

m-2. Bent keturi centro 
vaidybos ir v ai trys revizijos 
komisijos' vieno sąrašo kandi
datai, sklandearo centrinių or
ganų darbo dėliai, turi būti iš 
tos pačios gyvenimo apylinkės 
(jų mokslo ar namų adreso 
atžvilgiu).

m-3. Kandidatus siūlą Liet. 
Stud. S-gos JAV nariai jaisi- 
stato rinkiminei komisijai iki 
jos nustatytos dienos >(kovo 20 

\d. šiucf atveju) kandidatų są
rašą, kuriame tiksliai nurodo, 
kuriomis pareigomis asmenys 
yra siūlomi, kandidatų var
dus, pavardes, amžių, mokyk-

Kolegės jr Kolegos,

Kartu su visuomene dešim
tąjį kartą tremtyje minėdami 
Lietuvos, ^^epriklausosnybės 
sukaktį; randame, reikalinga 
kreiptis į lietuviškąją studenti
ją, kviesdami ją ypač šiais 
metais atnaujinti bendrąjį pa
sišventimą pavergtos Lietuvos 
laisves reikalams. Atstovauda
mi įvairių pasaulėžiūrinių, vi
suomeninių bei politinių paniū
rų akademinį jaunimą, šiuomi 
deklaruojame vieningą lietu
viškosios studentijos valią de
dikuoti įgytą akademinį švieti
mą bei sugebėjimus Lietuvos 
laisvės atstatymui ir jos nepri
klausomybės atkūrimui.

Vienydamiesi su .krašte ko
vojančia rezistencija, reiškia
me savo nusistatymą išugdyti 
studentijos tarpe gyvą ryšį 
su kovojančiu kraštu ir kvie
čiame ' visąz studentiją savo 
darbą, asmeffškus irSrisuome- 
ninius santykius bazuoti meile 
lietuvio lietuviui, siekiant har
monijos mūsų darbuose, pa
garba žmogaus asmeniui ir jo 
nusistatymas, kad mūsų tarpe 
išaugtų vienybė, pagrįsta incB- 
viduafių pasaulėžiūrinių ir po
litinių- bei viauomer^rių pa
žiūrų vertįpinni bei respekta- 
vimu. Tokia vienybė bus stip
ri kaip ir krašte kovojančių 
mūsų brokų. \ ______________ ____

KvieSame fietuvtikąją sta* Peritomas, Vl Kuzavinis ir L. 
dentiją į šitokį vienybės ug- Jaždonrids. 
dymą, tarpusavio individualite Bastį* skautai ir skautės 
ir visuomeninius santykius re- vasario 26 HkfimiiKo ie suei- 
guliuojant pagal krikščtoniš- g^e paminės Vasario 16. Ta 
kuodus moralės principus. TV suvakfc* . patriotinį
kūne, jog mūsasis surtkkusy- vaizrieU *T^isvis kovos”. Bus 
mas bus išrdkitas atAštų tbs atžymėti skautišldeji bKSuliai 
moralės standartų felkymusi & nepaprasti rėm^akdom. J. 
mūsų suvaHavimaosė, rtfltimi- fr-inTnrti*ftiin ir J.

dininkė: lietuviam —M. Inge- 
levičiūtė — n vicepnn., R. 
Kontrimas — generaknis sek
retorius. Revizuos komisija: 
V. Banetis ~ pirm.; nariai 
Maikovskte — latvis ir Korv— 
estas.

Vakare įvyko meninė dalis. 
Lietuvius puikiai atstovavo 
Audronė Gaigalaitė — sopra
nas iš Philadelphijos ir Aldo
na Kepalaitė pianistė iš 
New Yorko. Be to dalyvavo lat
vių pianistė ir tenoras ir es
tas bosas. Programą linksmai 
paįvairindamas, pravedė Ri
čardai Kontrimas.

Vėliau buvo smagūs šokiai.

Studijų dienos Hartforde
„ Praeitą saraftgalį, vasario 
940 dxL, Hartfordas, gana ty
los ir be pretenzijų miestas, 
buvo labai nustebintas, kai de
šimtys lietuvių studentų pasi- 

iš traukinių, autobusų, 
privačių judėjimo priemonių ir 
viri suko j lietuvių parapijos Aririn ■**•' vakar* ir šo- 
mpkyklos salę. Dienai įpusė
jus, judėjimą tvaiką policinin
kai buvo informuoti apie šį 
didelį įvykį. Ir tikrai įvykis 
buvo nemažas. Mrtihiėmot ste- 
diją d jerioms Hartfordaa suva- 
fiavo per 70 stodijuo jaučio 
jumfano iš rytinių JAV par 
krašBą.

Buvo iš New Yorko, Bosto
no, Waterburio, Putnamo, Wa- 
shingtono, Worcesterio, Brock- 
tono, New Britaino, Bridge- 
porto. Hartfordlškiai, nors ir 
nepatyrę suvažiavimo darbe, 
buvo visa širdim dėkingi vi
siems, kurie taip gausiai atsi
lankė.

Stadiją cfienose akcentuota 
1 etariškumas, todėl ir paskai
tos, kurią buvo keturios, savo 
pagrMne ■stotimi nušvietė 
kai kairiuos svarbiausius ūeta- 
vią gyvenimo momeptasi

Suvažiavimo rimtajai daliai 
dirigavo rinktas prezidiumas: 
pirmininkai — Enata Skrups- 
kelytė ir Raimundas Mieželis; 
studijų dienų dienoraštį rašė 
N. Pesytė ir R. Norvaišaitė.

Atetttatakų Šalpos Fondas 
per paskutiniuosius trejus 

metu* sušelpė 22 studentu*, B- 
mokėdama* 5,335 dol. Fondas 
kreipėsi į ateitininkus sendrau
gius JAV ir Kanadoje būti fon
do nariais. Metinis mokestis 5 
doL

f^ogremai vadovavo Ričar
das Kontrimas. Vilmantą Ka
retaitė paskaitė keturis eilė
raščius,-Birutė Eknpakerytė —- 
novelę. Amerikos lietuvaitė 
B. Jankauskaitė padainavo so
lo keletą dainelių. Scenoje pa
sirodė ir vyrų choras, ved. 
V. Marijošiaus. Su dideliu pa
sisekimu sudainavo keletą 
skambių dainų.

Šokiams grojo Brocktono 
studentų kapela.

Sekmadienį
visi dalyvavome 10 vaL iš

kilmingose pamaldose už Lie-

Pąskaitoms pradžią davė li
teratūrinė tema — literatūros 
laimėjimai nepriklausomoje 
Lietuvoje. Paskaitą skaitė 
mok. A Skropske&enA

Valandos laikotarpyje prele
gentė iškėlė svarbiausius ir 
charakteringiausius Lietuvos 
laisvojo dvidešimtmec o litera
tūros — daugiau poesnjos ne
gu prozos — bruožus. Pro 
klausytojus pražygiavo Mai
ronis, praūžė Keturi Vėjai ir 
Trečias Frontas; prisiminėm 
Vaižgantą, Grinių ir Salomėją 
Nerį. Paskaita buvo įdomi, iš- 
sanū ir labai vaizdinga.

Toliau muzikas Vytautas 
MarĮjošius, kuris šiuo metu 
dėsto Hartt i^hool of Mus:c 
Hartforde, skaitė paskaitą a- 
pie lietuvių liaudies dainas. Bu
vo miela ir labai naudinga 
mūsų didįjį muziką išgirsti, 
pasakojant apie lietuvio dai
nuotą dainą nepriklausomoje 
Lietuvoje, jos aiąpmą ir cha
rakterį. Įdomi ir vaizdi paskai
ta, neabejoju, studijų dienų 
dalyviams davė tikrai daug.

PO trumpos pertraukos sekė 
koL V. EavoBo paskaita, nu
švietusi lietuvių socialinę padė-

Parinaudodamas Lieta?** is-. 
ta4& bteratūra,- tautodaite 

bei betariu poBtinĮai* iaimėji-
mala. ovuBi

sėfi^rių diaralrterįir t^e, Hartfordoli^L^SiiiSąjungos n-l.&iaisnuostataisvado- 
irad Betavis yra daugiau vidų; akyriaus, kuriam pirraintakau-' vaųjantis, renkami sekantys 
no žmogus, o ne krafitutam- Jurgis Petkajtis. Skystai ir organai: 7 narių centro valdy- 

30 veiksmus dažniau ap- valdybai te priklauso rik ba, 3 narių revizijos komisija 
sprmidžia emocinis pradas,© ne nugiųdi nadėka. - ir 3 narių gaibės teismas vie-
inttiektaalinte. Jis nesileidžia BLK. nertųjų laitam

viliojamas oportunizmo, bet r
gana griežtai laikosi savo prin-

Lietuvis yra linkęs į kon- 
servatizmą, vengia naujų gy- ■ 
veninio reformų. Jis yra’ san- 
turus ir taurus savo dvasinia- 9 
me gyvenime. ■
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“Darbininko” administracijoj galima gauti

Senesniųjų eiles vis retėja
Trumpu laiku j amžinybę pa

šaukti trys šv. Alfonso parapi
jiečiai.

Amelija Dikynienė, sulauku
si 63 metų amžiaus, po trum
pos ligos mirė vasario m. 6 d.

prifcų teievisijos 
aparatą savo klubui 116 Vy
čių kuopa. Saviem reikalam ta

ir šv. Alfonso parapijos sky
rius. Mūsiškiai vaidino “Skam
bink vieną kartą j centrinę” ir 
laimėjo trečią vietą. Žinant, 
kad kiti skyriai yra daug gau
sesni narių skaičium, šis mū
siškių laimėjimas yra tikrai 
rimtas.

Valentino dieną daug dir
banti, ypač labdarybės dirvoj, 
moterų gildą, narėms nuo dar
bų atsipūsti, surengė tikrai 
linksmą vakarienę.

giesme ir “Lietuviais mes esa
me gimę”.

Minėjimo programa buvo į- 
vairi ir giliai patriotiška. Tai 
pažymėjo savo kalboje ir prel. 
Mendelis. Be to, vaikučius jis 
ragino nepamiršti savo gimto
sios kalbos ir mylėti savo tėvų 
žemę.

Iš novicijato pas sergančią 
motiną Gvazdauskienę atvyko 
aplankyti iš vienuolyno duktė 
— Sesuo Angelą. Sunkiai ser
ga; L Jasevičienė, Pr. Tumo- 
sienė, S. Bundza ir P. Jaseliū- 
nas. Pasisukę staigūs šalčiai 
keliom dienm į lovas priguldė

Rekolekdjos Aušros Var
ta*: Angliškai — nuo pelenų 
dienos iki, pirmo gavėnios sek
madienio — ves tėvas pasijo- 
nistas. Lietuviškai — nuo per
ino gavėnios sekmadeinio iki 
antram — ves tėvas Ant. Sa
baliauskas.

lendanti Lietuva, 
įpildė ir paįvairino 

deklamacijos ir

nu...
Po to pradėjom kalbėti apie 

išpažinti. '
— Senas esi, — sakau, — 

bažnyčion nebenueini, tai ir iš
pažinties gal senai nebuvai?

— giur, kad senai, — atsa
kė parapijietis.

— Tai ryt iš ryto aš čia at
važiuosiu, padėsiu atlikti išpa
žintį ir atvesiu švenčiausiąjį.

— Ačiū, kunigėli, aSū....
Rytojaus rytą aplankiau se

nelį. Jis tebegulėjo toj pačioj 
lovoj. .Tvarka ta pati. Lovos 
baltiniai tokie, kad neonai ko
kios spalvos. Neplauta nuo am
žių. Seneliui ne tik komuniją 
daviau, bet ir paskutinį pate
pimą, peš nežinia, kada duktė 
ras jį užmigusį amžinai. Ruoš-

sia įiMįįan pas sarai aęvinin- ♦ L ; '• • 
ką. JI gyveno viršuje, oapa- 

duMCau yiru. Motina 
kad tiuktė aįr žen-

Gražiai pasižymėjo
Katalikiškojo jaunimo orga

nizacijos (CYO) Baltimorės 
miesto centras vasario 10 ir 11 
d. katedros mokyklos salėje 
suruošė vieno akto vaidinimo 
varžybas (kontestą). Dalyva
vo septyni šios organizacijos 
parapijiniai skyriai. Jų tarpe

Prie Aušros Vartų, jaunamo 
sporto komanda kas sekmadie
nis turi rungtynes. Prieš Va
sario 16 krepšin sumetė pana
šią šv. Kazimiero parapijos 
komandą. Komandos treneris 
— Jonas Puodžiūnas; kapitoj 
nas — R. Puodžiūnas. Jauni
mo sekcijos sporto vadovas— 
J. Šimonis Jr. turėjo pasikal- 
bėjimą televizijoj sporto reika
lais. Ta pati jaunimo dr-ja 
nuo vasario mėn. pradžios iki 
Velykų pardavinėja' po pamal
dų įvairią katalikišką spaudą.

nai įteikė prel. K. Variui vil
kiukų ir skautų čarterius. Lie- 
-tuvių katalikų veteranų —Ku- 
reišos posto vyrai skautams į- 
teikė visas 5 vėliavas, o skau
tų vadovai — atsižymėjimo 
ženklus. Po įvairių skautiškų 
ceremonijų dalyviams buvo 
parodyta spalvota filmą iš 
1953 metų pasaulinės skautų 
jąmborrės. Po to moterų so
cialinis klubas gausų dalyvių daug vaikųf 
skaičių sočiai pavaišino.

\ išgerti Ttiri 4 vaikus. Prieita 
Igi to, kad čtaktė palfta vai
kus ir vyrą. Prieš pusę metų 
išėjo ir iki šio laiko nei karto 
nepasirodė,.. Gyvena pas alko- 
hofltoę moteli ir abi laidokau- 
ja. tentas tnažai uždirba, o, 

to, mėgsta išgenu
Po tų kalbų Užėjome pas 

žentą. Norėjau pasikalbėti be 
Rūdninkų. Bet kur tau,—- uoš
vienė vis kišosi. su savo pik
tom pastabom. Pasikalbėjęs 
kiek, paklausiau vyro:

, Ar žmoną dirba kur. kad 
šiuo metu dar ne namuose?

Vyras, žiūrėdamas į kuni
gą pradėjo verkti, skųstis. 
Graudu pasidarė, klausant ir 
žiūrint į vaikus. Sunku buvo 
surasti nelaimės šaknį, nes 
uošvienė nuolat reiškė savo pa
stabas, kaltino žentą, jį bomu 
vadino, šis, gi nesigynė, kad 
kartais išgeria, tik nedrąsiai' 
save teisino:

— Jie nežino, kaip man 
sunku. Nepagalvoja, kad, vai
ku būdamas, polio liga sirgau, 
kad ir dabar man kojas suka, 
visi kaulai gelia, naktimis ne
miegu. Nesupranta, kad myliu 
žmoną ir sunku be jos vienam 
su mažais vaikais. Tik barasi, 
visą laiką kofiojasi, bomu va
dina, durnių namais grąšo. 
Kartais, pritrūkęs kantrybės, 
išgeriu ir, įgavęs drąsos, sa
kau: dabar aš jums parodysiu, 
kas tai yra bomas.

Iš čia teko eiti pas nelai
mingo vyro motiną, tartis ir 
bandyti bendrom jėgom gel
bėti šeimą.

Karošmėn Esteros Sapnas— 
gavėninis vaidinimas Aušros 
Vartų mokytojų seserų smar
kiai ruošiamas.’Vaidinime vo
kalinius dalykus atliks solis
tės L. Mickevičiūtės sesuo gra
žiabalsė Irena Mickevičiūtė.

Vasario 22 šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje įvyko 
Moterų Sąjungos 5-tos kuopos 
vakarienė su gražia programa. 
Ta proga atžymėta kuopos ir aidėjo aukų vajus. Pirmosios 
pačios organizacijos 40 metų nešė organizacijos ir politinės 
sukaktis. - grupės. Stambiausia tokia au

ka, buvo kteb. kun. Valantie- 
jaus dėka bažnyčios rinkliava 
— 380 dol. Antroji —- krikš
čionių demokratų skyriaus 
pirmininko įteikta 350 dol. To
liau ateitininkų — 173 dol., 
bendruomenės 100, Pabaltijo 
moterų kulbo — 77 dol., karių 
ramovės —,60. kitų organiza
cijų vis mažėjo. Ls neatsilie
pusių pastebėtinas 103 vadina
mas Mato vadovaujamas khi- 
beJte, kuris per narių suririn-

Vietinis Alto skyrius vasario 
13 rengė Lietuvos nepriklau
somybės 37-ją sukaktį- Minė
jimas vyko šv. Jtsgio salėje, 
kurį 4 vai. atidarė Ir vadovavo 
skyriaus vicefHrm. A. Sapiega. 
Kafočjo kleb. kun. J. Kazlaus
kas ir km. P. Pronckus. Pa
grindinę kalbą pasakė iš New 
Yorfso svetys Martynas Bro
kas. Dienai pritaikytą invoka- 
dją ir ketias dainas solo padai
navo V. Barius. Jaunų mergai
čių grupė, paruošta H. Lam- 
bergienės, pasirodė su gyvuoju 
paveiksiu, Tumušaitytė pasa
kė eilėraštį. J. Rastaitė dainavo 
solo. Žinomas vyrų choro kvar
tetas, akompanuojant A. Sta- 
nišauskui, sudainavo skambiai 
kelias dainas, publikai labai 
patikusias.

Buvo pravesta Lietuvos lais
vinimo reikalams piniginė 
rinkliava. Visi aukojo pagal 
savo išgales, kai kurie ir 
stambesnes sumas. Viso su
rinkta $169.35. Aukas rinko 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusios S. Armoršenė, F. Velič
kienė ir J. Rastaitė. Minėjimo

_ -Tei •skaniu' tai tenkina, 
kad esi-drūtas ir galėsi su
jaukti Mmta mebi

— Sakai : galėsi sulaukti 
šimtą metų. O aš jau tiek tu-

Mūsų < parapijos mokykla, 
laikydamasi savo tradijos, Va
sarių 16' minėjo pačią sukak
ties dieną. | minėjimą atsilan
kė prel. L. Mendebs su savo 
kunigais padėjėjais. Paskirtą 

valandą visa mokykla jau bu
vo gražiai išsirikiavuis parapi
jos salėje. Mokiniai šventadie
niškai pasipuošę, bemaž ‘ visi 
tautiniuosdrabužiuos. Minėji
mas pardetas tautiniais him
nais, po kurių sekė montažas 
“Tėvynei kenčiant”. Montažą 
atliko 7 ir 8 skyrius. Gyvu pa
veikslu ir dainomis buvo at
vaizduotu 
Montažą *ps 
pakaitomis 
tautiniai šokiai: Noriu miego— 
atliko vaikų darželis, Malūnė
lis. — 4 ir?5 skyrius, Jonkelis 
— 7 ir 8’škyrius. Padėklam^ 

ta V. Nemunėlio Graži, tėvyhe 
mano — atliko 1 ir 2 skyrius, 
Pasiilgę tavęs — 2 ir 3 sky
rius, Tėvyne miela — 5 ir 6 
skyrius. Programa ba'gta Lie
tuvos globėjo šv. Kazimiero

vių parapijose Amerikoje ka
rdininkai štai kaip sutinka
mi.

Šeimininkės rūpestingai su
tvarko butą. Kalėdininkų lau
kia visa šeima. Kunigui įėjus, 
visi atsistoja. Seimininkas vi
suose kambariuose uždega 
šviesas, kad kunigui būtų 
lengviau pereiti per visą j?utą 
ir jį pašventinti. Po to visi bu
čiuoja kunigo atsineštą kryže
lį. Jei kas namuose klausėsi 
raitiją 'ar Žiūrėjo televiziją, tai, 
kunigui įėjus į namus, viskas 
išjungiama. Bent kiek pakal
bėjus, šeimininkai nori svečius 
pavaišinti. Dažniausiai pasiūlo 
kokių pyragaičių, sūrio, riešu
tų ir ko nors išgerti: alaus, 
vyno ar stipresnio. Jei kunigas 
nesigmtų nuo tų vaišių, tai 
kalėdodamas sustenėtų be sai
ko. Tenka visomis jėgomis ko
voti su lietuvišku vaišingumu. 
O jei kur nors kunigėlis neat
silaiko prieš prašymą ir “prii
ma loską”, tai tuoj pat siūlo
ma “ant antros kojos”. Jei 
taip paklustum, tai tektų ne 
tik “ant abiejų kojų”, bet ir 
ant kiekvienos galvos plauko. 
Būtų geriausia, jei lietuviškas 
vaišingumas neverstų apsilan
kiusio kunigo “priimti loskos.” 
, Išeinant beveik visur tenka

Sąjungas Seimas
Moterų Sąjungos t 26-tas 

seimas suvažiuos rugpjūčio 
mėnesį į ‘ Woreesterį, 5-tos 
kuopos ribose. Seimo rengimo 
komisijos pirm, išrinkta “Mo
terų Dirvos” redaktorė Matil
da Paulukonienė, jai talkinin*- 
kauja 5-tos kuopos pir. Marce
lė Watkins.

Jos' jau energingai veikia, 
ruošdamos darbo programą ir 
kviesdamos nares į įvairias kimą> buvo paskyręs 50 dol., 
komisijas. Plačiau apie tai bus bet vėliau valdyba savo posė- 
pranešta vėliau. BšhrJė dyje, nesutiko. duoti pinigų

• Kra V. ftMta, &d&įį 
tremtinių būrius į JAV, o j^įE
paritikęs toliau Vokietijoje^ 

vargti, skubėdamas į Uetu^ri 
Nepriklausomybės minėjimą,! 
vasario 14 buvo mmkiai ątf| 

žeistas auto nelaimėje. PagiAg 
dytas Hamburgo ligoidntj^ 
Jam keliose vietose lūžo kaO 
rioji ranka, sužalotas veidas 
viduriai. Padaryta operaciją,^ 
gyvybė dar pavojuje.

• Ateitialnltią šveteš Pųt-Š 
name dėl susidėjusių aplinkoj 
bių viena diena paankstinama^ 
dabar bus balandžio 30, šeš--. 
tadienį. Kviečiami atsilankyti? 
visi apylinkių ateitininkai

• Montreatio, Kanadoj^ 

miesto majoras Jean Drapea^ 
Vasario 16 6proga išleido pro^ 

klemaciją, kuri buvo paskelb-C 
ta anglų ir prancūzų spaudoje^ 
per radiją ir televiziją. • j
• Praaciškoasi pasiryžo i&Į 

leisti Lietuvoje labai pamėgtą^ 
maldaknygę “Dievo malonių; 
šaltinis”, kurią buvo sutvdrifi^ 
Tėv. Pranciškus Bizauskas^ 
OFM. Minėta maldaknygė bu«g 
vo gražaus formato ir turėjo 
beveik 1000 puslapių. Dabar 
perredaguojama ir papildoma^

• Paryžiuje Vasario 16 Lte|| 

tuvos atstovas Paryžiuje iri^ 
ponia O. Bačkienė surengė Lie^ 
tuvos biruliams ir draugaęjĄ, 
priėmimą, į kurį atsilankė 
šimtas svečių: Prancūzijos po-< 
Etikų, įvairių ministerijų tąi£g 
nautojų, žurnalistų, meninin- ž 
kų, mokslininkų ir kitų tautų 
atstovai*. Priėmime taip pat ^ 
dalyvavo nemaža lietuvių.

• Shenandoah, Pa. dienraš
tis “Evening Herald” Vateį| 
rio 16 dienos proga įsidėjo 
miesto majoro Lietuvos dienos 
proklemaciją. Didesnę savo 
dampjo dalį taip pat paskyrf| 
Lietuvai, šiltais žodžiai^, dbk; 
pasakodami Lietuvos irioriją, . 
plačiau sustodami ties dabarti- : 
mi ir linkėdami kuo greitesnio - 
išsivadavimo.

• Australijos Liet. Bendruo- >
menės paskiausiame krašto ta- 
rybos suvažiavime pasisakyta, 
kad reikia nedelsiant šaukti į 
pasaulio lietuvių seimą. Krašr 
to tarybon vietoj senojo 
mininko V. Simniškio išrink
tas L. Karvelis. '

• Madride, Ispanijoje, kas
dien yra lietuviška radijo va- “ 
landėte, skirta Lietuvai. Ji 
pač gerai girdima Vokietijoj^ 

iš kur lietuviai siųstuvui porą- 
šė drąsinančių laiškų. Madrido^ 
radijo stoties vadovybė pa- i 
statė reikalavimą, kad tekinąjį 
dieniais būtų duodama grynoj 
religinio turinio programa.

Burmistras OBriaa Vasario 
16 parietO* ItetavSą Diena. 
NeprAlausomybės minėjimo 
kalboj pasidžiaugė lietuvių 
darbštumu, palinkėjo atgauti 
laisvę.

Daag Vasario 16 minėjimų. 
Patį didžiausią Lietuvių Klubo 
patalpose surengė Worcester 
Lietuvių Bendruomenė. Pa
grindinėj kalboj adv. Viščinio 
pasigesta: lietuviško jaunimo 
namų, tikėjimo į Lietuvos pri
sikėlimą ir tikėjimo Amerikos 
lietuvių galia. Jei Amerikos 
žydai atstatė Palestiną, kodėl 
nė Amerikos lietuviai Lietu
vą? Įvairią programą užpildė 
moterų ir karo veteranų cho
rai, DRIIM orkestras. Tautos 
Fondui surinkta $610.00 aukų 
ir paduria Altai.

Sterinašai teievirijoj. Vasa
rio 16 proga Worcester stu
dentai, pasikvietę iš Boston 
Gaidefio vyrų chcorą, Lietu
vos n^Biktouaomybės 37 metų 
sukaktį pammėjo televizijoj 
lietuvi^com dainom ir šokiais. 
Atskira programa nepriklau
somybės šventę paminėjo jau
nimas: ateitiiūnkai, skautai ir 
fituanistiril itioAykla.

Labai ' iškilmingai šventė 
Aušros Vartų skautai — Nr. 
40. .Prieš mišias prel K. Vasys 
pašventino 5 jų veltevas, ku
rias skautams padovanojo Mo
terų Soc. Klubas, pašventino 
kaklaratšOus, kitus atdžymė- 
jimo Ženklus. Viri uniformuoti 

tvarką pravedė skyriau* pirm. • ėjo šv. sakramentų. Po oriški 
A. Ktimaitto ir ižd. J. Stanis- visi dalyvavo bendrinai pas* pat kuopa suruošė Militaiy 
iauskas. Užbaigiant visi su- ryčiuose. Popietiniam minėjime WWst PubHkos prisirinko Iš
giedojo Lietuvos himną. tėvų ir daugeSo sveSų titivafz- bai daug. Visuomenė gražiai

- O. doj skautų aukštieji parrigū- dirbanSus vyčius remia.

Šiemet į Vasario 16 minėji
mą publikos susirinko dau
giau nei pernai. Pirmuoju kal
bėtojui buvo Alto sekertorius 
dr. Grigaitis, antruoju —kun. 
A. Sabaliauskas, salezietis. 
Waterbury lauktasis dr. Gri
gaitis pasakė, tai,- ką dar ne vi
si • žino, bet pasakė taip, kad 
visiems patiko. Jo kalba, bene 
bus ir aukas padidinusi.
' Kun. A. Sabaliauskas savo 
kalbą paruošė'daugiau inteli
gentui klausytoju? kai pirma
sis šnekėjo daugiau visiems.
Po meninių pasirodymų pra-

— Ar skari pypkeiė, tė
vai? f-

— O, skani, kunigėli, ska-

Lietuvos • išlaisvinimo reika
lams.

Šimtinėmis aukavo Tomas 
Matas 110. Bene nuo Alto įri- 
steigimo kas met taip pat šhn- 
tinę duoda, ir M kartą davė, 
Vincas Ramažas. '

Wateriburys sudėjo arti 
2300 dol. Iš poakutiniųjų kele
lių metų tai daugiausia.^ Alto 
skyrius ir dabar dar aukas 
priima.

Reikia pastebėti, kad aukų 
būtų galima gauti trigubai 
daugiau, jei būtų aukų rinkė
jų, kurie pasiektų ir neran
giuosius. Dabar aukas sudėjo 
daugiau negausu* idealistų bū
relis, ant kurio remiasi visas 
lietuviškas gyvenimas.

" Kalėtiddhmas sukiojau, kad 
netoRese gyvena senas lietu
vis. Bandžiau aplankyti. Bet 
kiek tik kartų ėjau,— namuo
se būdavo tamsu, į durų skam
butį niekas neatsakydavo. 
Šiais metais bandžiau užeiti, 
nepranešęs apie kalėdojimą. 
Paskambinus skambutį, duris 
atidarė jauna moteris, ne lie
tuvė. Sužinojusi pas ką einu, 
įleido į pirmo aukšto kambarį. 
Duris atidariusioji buvo mūsų 
parapijiečio marti. Parapijietis 
gi gyvdso su dukterimi, ku
rios šiuo metu nebuvo namie. 
Radome tik senuką tėvą. Jis 
gulėjo lovoje su drabužiais.
Prie lovos stovėjo didelis til
telis alaus ir skudurais bei

Nenorėjau tikėti, nors žmo
gus tikrai tavo senas. Sems 
kalbėjo gana aiškiai <ffąsial 
turėjo gerą atmintį. Išsipasa
kojo, kaip pas carą kariuome
nėje tarnavo. Sakėsi atsimenąs 
caraičio krikštynas.

— Q {»ieš kiek metų atva
žiavai Amerikon? — paklau
siau Brooklyne seniausio lietu
vio.

— O senai, tėveli, senai.. 
Kai ril atvažiavau, tai dar cu- 
kernės nebuvo.

Nežinau prieš kiek metų pa
statyta. “cukernė”, tai norė
damas sužinoti senk) amžiai t, 
paklausiau jo:

— O ar atsimeni “metiezt- 
vą”? '(Taip vadinamas 1863 
metų suMRmas Lietuvoje -ir 
Lenkijoje).

— Atsimenu, tėveli, atsime-

; - Friešužgavėttinė parapijos 
vakarienė

įvyko vasario 20 d. Vakarie
nę pradėjo- parapijas klebonas 
preL L. Mendelis, sukalbėda- 

I mas maldą ir pakviesdamas 
svečius vaišintis ir maloniai 
praleisti-laiką. Pa užkandžių, 
kam patiko,\ galėjo pasišokti. 

, ^večiai buvo linksmi, ir paten- 
.^kiajtį. ĮTĮe Vj^aro pasisekimo 

daugiausiai prisidėjo rūpestin
gas patarnavimas. Visi patar
nautojai, kaip paprastai šiuo
se parengimuose, buvo savano
riai: vyresniosios moterys, pa
gaminusios skanius valgius; 

sodalietės ar jų draugės, vai- Atitaisymas
^J’adJVTT>S .SVečiamS' Paskutinėj korespondencijoj

Vard° *“*«•>» vy™’ iš Baltimorės (Darbininko Nr. 
ziurejusiep bendros tvarkos >r u U5tuviškosios 
aprupm^psvecius nest.pr.ai- Valandel6s vasario
siais ge. imais. minėjimą pasitaikė neina-

lonus trukumas dėl Neapsižiū
rėjimo apleidau to minėjimo 
organizatorių vardus. Atsipra
šydamas atitaisau tą paklaidą: 
sakytąjį minėjimą suorganiza
vo nuolatiniai Lietuviškosios 
Radijo Valandėlės vedėjai •— 
Alb. Juškevičius ir Kęst. Las- 
kauskas. P. M.

__  Ačiū, tėveli, kad mūsų 
nepamiršai ir aplankei. Ne
lauk kitų metų, bet užbėk vėl 
kada, pabūk ilgiau...

Kalėdomkas

Jonas Rėkus, sunkiai sirgęs 
trejetą metų, su pasauliu atsi
skyrė vasario m. 12 d. Turėjo 
70 metų amžiaus. Sunkioj ligoj 
jį tikrai rūpestingai globojo jo 
žmona Ona.

Jieva Gaulienė, išgyvenusi j 
75 metus, dėl širdies smūgio 
staiga mirė vasario m. 14 d.

Už visus tris gedulingosios 
pamaldos atlaikytos šv. Alfon
so bažnyčioje.

PAIEŪKOMA
Rozalija Pal&Mafcaltė, ' 

gal vyrą Pulkovnikienė, JkS 
iš Akmenės miesto, gyven 
Kaune, dabar atvykusi į Al 
riką. Prašau maloniai atkffi 
ti šiuo adresu: T. Norkus, E 
4618, 1739 So. Hafcted į 
Chicago 8, UI

EŪvraM DMateraM E 
f o centre yra labai svarttių 
nių- (Edv. Dambrauskas 1 
ginęs Raseinių apekr, gy 
nęs Kaune ir dirbęs Kai 
pašto įstaigoje). Prašome 
siliepti patį Edvardą Da 
brauską, o taip ir kitus aai 
nis, jį pažįstančius ir turtai 
kokių nors žinių apie jį, | 
nešti jo adteeąrRaiyti: į 

fas, 105 Grand St., Broold 
U, N. Y.



ST. CATHARINES, ONT.
Supiltas pirmas tremtinės kapas

alMMI

v. Vasario 13 Toronte įvyku
siam susirinkime, kuriam p!r- 
jpininkavo Viktoras Užiųss, 
sekretoriavo A. Gurevičius, į- 
steigtas Toronto Krikščionių 
Demokratų Klubas.

Solisto V. Verikaičio pasisekimas

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto rtdto. 
j rapnmuvai (M^Mnar8jr pKNORcuii birmomu 

. (reoortl rtangm).
Aptarnaujanti rajonai: Brooklyn, Maapeth, Woodhavea 
Rtahmond HD, Ozone Purių Ftaot USD, Januta.

Tekėjo saulutė ir Oi liūdnas 
berželis, — Šimkaus; Suba- 

tos vakarėlį— liaudies daina. 
Gražius patriotinius įvadus 
dainoms parašė ir padeklama
vo A. Skaistienė.

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties šventę Clevelando 
lietuviai paminėjo vasario 13. 
Šv. Jurgio bažnyčioj pamaldas 
atlaikė ir pamokslų pasakė 
klebonas kun, V. Vilkutaitis: 
Lietuvai vasario 16 yra tas 
pats kaip Amerikai liepos 4- 
toji, Lietuva laisvės metais ki
lo, jos gyvenimas, gerėjo, lie
tuviui nereikėjo kitur laimės 
jieškoti.' Pr. Ambrazo vado
vaujamas parapijos choras ti
kinčiųjų širdis kėlė Dambrau
sko “Malda už tėvynę’’ ir kt. 
šventės dvasiai skirtomis gies
mėmis (viena buvo ir paties 
dirigento vyrų chorui sukur-

jų. Tokių tarpe užima vietą 
muzikai Čižauskai iš Elizabe- 
tho, kurie visad remia vyčių 
darbus ir užsimojimus. Kuo
pa nekartą jiems yra parodau- taip gadina romantišką aludės 
si savo dėkingumą. V. R. iškabą.

gė muziką su lengvumu ir iš
siskyrimu. Daug reikšminges
nė jo interpretacija (įsijauti
mas) , ko trūksta daugelio kitų 
solistų darbe.”

Pažymėtina, kad . Vadovas 
Verikėitis šį pavasarį baigia 
Konservatoriją ir vasaros 
zone daugelyje.vietų užkvies
tas koncertuoti. . - T. V.

rikes Balso Washingtono sky
riaus redaktorius, ir AB inži
nierius J. Petraglia pakeliui į 
Chicagą vasario 8 ir 9 d. buvo 
sustoję Clevelande, kur į juos
tas įrašė keletą pasikalbėj’mų 
transliacijoms į Lietuvą. Be ki
tų, pasikalbėjimus davė bend
ruomenės pirm. St. Barzdukas, 
Alto pirm. J. Daugėla, “Dir-

ARTMYTI8:
Gydytu* įtreltal ava srtėrčto ir 
reumatizmo
Bepatardama* kaip lipti -fte akina
mai tave kankino. ne NACIAI «o- 
rasta AMerpoT f atrauta. 100 tabtethi 
tiktai $3.50 J4an Raftyk
AMKRPOU CMea«» 2X*ZA

«lso Cuitonese FooH «M 
American Food.

Su-nk. Chicken and Sandkrteheo.

Londone yra garsi aludė— 
True tovers knot — tikrasis 
besimylindųjų mazgas. Kai 
kitus ted tampriausi meilės 
ryšiai užveda ir’Ugai prie baro 
išlaiko, padam aludes savinin
kui Mr. Bennett atsitiko prie
šingai. Jis turėjo per teismą 
reikalauti, kad uždraustų jo 
žmonai vakarais ateiti į aludę. 
Priežastis? Ji kiekvieną kartą 
smarkiai aapkulia savo vyrą ir

sis Žygas ir kt.
Adv. J. ir B. Smetonai vasa

rio 14 d. susilaukė sūnaus Vy
tauto Juliaus. Sunkiai serga 
kraujo išsiliejimu smegenyse 
F. Žiūrys, inž. P. J. Žiūrio bro
lis. StB.Iškilmingas minėjimas įvy

ko 6 vai. vak. WHK salėje. Jį 
atidarė Alto skyriaus pirm. J. 
Daugėla. Kalbėti buvo pakvies
tas Lietuvos Laisvės Komiteto 
narys. V. Vaitiekūnas. Prane
šimas buvo daugiau apžvalgi
nio. pobūdžio, nuosąikus, nuo
širdus, žadinąs viltį ir tikėjk 
mą Lietuvos prisikėlimu bei 
ateitimi. Kas laukė sensacijų ir

tarnautojas advokatas J. Ko- 
vaiskia. Slogos neaplenkė nei 
senatoriaus, toc^l labai jau už
kimusiu balsu paskižaugė fis- 
tuvių tautos didvyriškumu ir 
linkėjo, kad mūsų laisvėstroš- 
kimas išsipildytų.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Alto pirmininkas Leonardas 
Š’mutis. Pačioje pradžioje ra
gino visus rašytis f Lietuvių 
Bendruomenę ir dalyvauti jos 
centro organų rinkimuose. 
Vėliau pasisakė, kad atvykęs 
atsiimti 3000 doL, kuriuos De
troitas iš Chicagos išvežė ro
mano premijų pavidalu... Visa 
L. gimučio kalba buvo ir vaiz
di it planinga, o ypač nuo
širdi. Tai jo nemeluotas. nuo
širdumas buvo paskutinimu vi
siems mylėti savo tėvų žemę, 
savo tautą ir kovoti dėl jos iš
laisvinimo vieningai. Alto nuo
pelnai, kad Lietuvos byla yra 
ginama ir Valstybės departa
mente ,ir kongrese, ir senate. 
Kai pasaulis nori užsnūsti ko
egzistencijos miegu, mes lietu
viai turim belsti į jų sąžines. 
Altas turi daug gražių planų, 
kuriems ir pinigo gražaus rei
kia. O jo surinkta 3000 be- ke
lių dolerių. (Pernai 3402,90 
dol.). ..

Meninė programa buvo pra
dėta Detroito lieutvių studen
tų trio (P. Zaranka ir A. J. 
Polikaičiai) daina “Yra šalis.” 
Solo dainavo Jina Varis (kodėl 
taip programon įrašė?) ir P. 
Zaranka. Akompanavo Elena 
Dailydaitė - Mykolaitienė. De
klamavo: D. Petravičienė, Al
gis Pesys (puikiai!) ir A. Gu- 
bilas. Užbaigta buvo fragmen
tu iš K. Inčūros veikalo./‘Dr. 
V. Kudirka”. Paruošė Z. Ar
lauskaitė - Mikšienė. Antanėlį 
vaidino K.. Balsys, Vevardį — 
V. Žebertavičius. Smuiku gro
jo K. Leknius.

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

Dalyvių buvo ap e |000. De
troito Lietuvių Organizacijų 
Centrui padėka už triūąą.

P. Natas-

aktualijų — to negavo. Bet 
jis buvo šventiškas.

Meninę programą atliko so
listės A. Stempužienė bei J. 
Krištolaitytė ir pianistas A. 
Kuprevičius. Solistes ribojosi 
grynai lietuvių kompozitorių 
kūriniais, pianistas, be Čiurlio
nio, Gruodžio, Gaidelio, Jaku- 
bėno kūrinių, davė dar ir 
Chopino sonatą, noktumą bei vos” red. B. Gaidžiūnas, buv. 
etiudą. red. K. S. Karpius, skautų vei-

Alto skyrius padarė viską, kėjas VI. Petukauskas, jaunu
kas buvo galima padaryti: pa
rinko gerą salę, pakvietė kal
bėtoją, suorganizavo progra
mą (ji galėjo būti ir trumpes
nė). Deja .visuomenė pasiro
dė nepakankamai jautri: pus
ketvirto šimto atsilankiusių 
CIevelandui aiškiai permaža. 
Surandama įvairių priežasčių 
neateiti. Nemaža jau atsiradę 
ir tokių, kurie pasidavę kurs
tymo dvasiai 
bei Alto.” Vi Konstancijos karstą puošė 

gėlių vainikai, mišių aukos. 
Gražus skaičius draugių ir 
draugų aplankė jos karstą, pa
gerbdami pavyzdingą motiną, 
išauginusią gražią šeimą.

Vasario 4 su iškilmingomis 
mišiomis, kurias laikė kun/ A. 
E. Gradeckas, kun. A.Zana- 
vičius ir kun. P. L’. Gerety, iš 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios buvo palydėta į kapi
nes, kur ilsis Dičkų šeima. 
Kun. A. Zanavičius prie kapo 
atliko paskutinį patarnavi
mą.

Velionė paliko liūdinčius 2 
dukras — Juzę » Dičkienę ir 
Plečkaitienę, 2 sūnus — Vik
torą ir Kazimierą KronaičiiB; 
2 brolius Jurgį ir Kazimierą 
Lasky Wateibury, 13 anūkų 
ir 4 proanūkus.

Liūdinčiai šeimai ir gimi
nėms sąjungietės šv. Rožan
čiaus nares, tretininkės, drau
gai bei draugės reiškia gilią 
užuojautą. M.

Jau kelinti metai, kaip To
ronto lietuviai turi progos ža
vėtis Vaclovo Verikaičio bo
su. Vos atvykęs į Kanadą, jis 
koncertavo įvairiose lietuvių 
kolonijose, o įstojęs į Toronto 
universiteto konservatoriją, ė- 
mė garsėti ir tarp svetimtau
čių. Torontiečiai dažnai jį gir
di dainuojant įvairiose radio 
stotyse, o neretai ir mato te
levizijoje. Sausio 25 konser
vatorijos koncertų salėje su 
pasisekimu praėjo ir pirmasis 
jo diplominis koncertas.

Labiausia tačiau jis pragar
sėjo Bandelio Samsono orato
rijoje, Toronte, Massy salėje, 
vasario 10 d., kur su Toronto 
filharmonišku choru ir kitais 
solistais dainavo Haraphos 
partiją. Kitą dieną Toronto 
dienraščio "The Tetegram” 
koncerto kritikas rašė: “Vado
vas Verikaitis pasirodė puikiai 
supratęs savo rolę, tai yra" rd- 
mų plaukimą ir nuostabų aiš
kumą savo dainoje...” Kitas 
Toronto dienraštis “The Gtobe 
and Mari” rašė: “Geriausias 
už visus solistas buvo Mr. Ve
rikaitis. Jo galingas bosas jun-

JUOZAS GRABAU 
REAL ESTATE BROKER 

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t.
SąžiniBgas ir greitas pataroavfanaa.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.
TėL STagg 2-7524

Sausio 31 d. po ilgos rimtos 
ligos iš gyvųjų tarpo atsiskyrė

Tai 
pirmutinė tremtinė, mirusi 
mūsų kolonijoje.

Konstancija Laškevičiūtė- 
Kronaitienė gimė Alvito, para
pijoj?, Endriškių kaime. Vil
kaviškio apskr. Nuo jaunų 
dienų visą savo amžių išgyve
no šalia savo gimtos vietos 
Juodupiu kaime. Užaugino 5 
sūnus ir dvi dukras; iš sūnų 
tik Viktoras ir Kazimieras 
1949 m. pasiekė šią laisvės 
šalį. Juozas mirė nuo karo 
žaizdų Vokietijoje. Vytautas 
liko.Už geležinės uždangos ir, 
greičiausia, pateko Sibiran. 
Vaclovas dingą baisiąją birže
lio naktį iš Pabradės poligo
no.

Savo mylimą motinelėlę 
Konstanciją Kronaitienę atsi
kvietė į šią šalį dukra Juzė 
EH3denė, kuri visą laiką rūpi
nosi jos sveikata, slaugė bei 
globojo.

Vefionė buvo tauri lietuvė, 
jautriai pergyveno žiaurius tė
vynės įvykius ir skatino kitus 
mylėti tėvynę.

Jau Šeštadienio (H. 12) va
karą šv. Antaąo bažnyčioje 
binto pamaldos žuvusioms dėl 
laisvės pagerbti, žmonių da
lyvavo nedaug.; Gal vakaras 
kaimyninėj Kanadoj dalį nu
traukė, o gal kaskart tol au 
nuo savo parapijos lietuv’ai 
namus perka....

Sekmadienį užtat per su
mą buvo pilnutėlė bažnyčia, 
prieš altorių išsirikiavo tauti
nės ir ateitininkų, skautų bei 
lietuvių katalikų karo vetera
nų vėliavos.

Sumą laikė parapijos klebo
nas kun. Ig. Boreišis, patrioti
nį pamokslą pasakė kun. K. 
Simanavičius. Pardpijos cho
ras gražiai sugiedojo , dienai 
tinkančias giesmes ir Tautos 
himną.

Westem High School audi
torijoje apie 4 v. p.p. buvo ati
darytas iškilmingas minėji
mas. Atidarė F. Motuzas, Det
roito Lietuvių -• Organizacijų 
Centro pirmininkas. Progra
mą vesti pakvietė dr. J. Pikti
ną. Jis-sugebėjo trumpai drū
tai kviesti ir dėkoti kalbėto
jams. Tik vėliavų pagerbimą, 
JAV himną, invokaciją ir žu
vusių pagerbimą reikėta at
likti vienu atsistojimu. Kun. 
B. Dagilio invokadja galėjo 
būti bent per pusę trumpesnė.

Perskaičius Michigan vals
tybės gubernatoriaus prokle- 
madją (skaitė vyčių veikėjas 
R. Boris, sveikino estų, latvių 
ir ukrainiečių atstovai. Buvo 
priimtos rezoliucijos.

JAV senatorius Patric Mc- 
Namara atvyko truputį vėluo
damas. Jį pristatė legislatūros

ri pasisekimą ir tarnauja ne 
tik vietos lietuviams, bet jį 
kviečia ir apyfinkės svetim
taučiai. Vyčių kuopai priklau
so ir du policininkai — J. Tra* 
tūlis ir W. Kruzas. Inž. A. ,Pa* 
teikis dirba Standard alk jaus 
įmonėj. Kuopai priklauso h*

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
H radiju atetlea WLOA. IBM kyfocyclea

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2^0 V AL 
JH norit* Moję radijo programoje skelbti*, kreipkite* adresu:

j^ — pn£nn| rietenų bevelk 
vįpiaati nėra. Pavedžiojęs su
sirinkimo dalyvius po poBtk 
nę areną, J. Matulionis baigč 
savo paskaitė teigdamas, jog 
gražios idėjos, kJntie idealai, 
naudingi sumanymai neturi 
glūdėti pas atskirus žmones, 
jie neturi būti nešami į visuo
menę, į bendras susibūrimus.

Klubo ateities darbų preVtori-

Mk Gtea Oya 3929 

6 akrai gražaus ratarto 
Namu malitaa. 

24 valanda staugia 
prietMra

Tik 3S mia. nuo ČMcagos

HAJtOLD ROCHC, sev.

THE CA8TLI 
NtJRSING HOME

Klubo tikslas — studijinis. 
Jo susirinkimuose bus keliami 

-klausimai, skaitomos paskai
tos ekonominiais, politiniais ir 
socialiniais klausimais. įsistei
gęs klubas, anot pedag. I. Ma- 

" tusevičiūtės, būsiąs tarytum 
‘studijų universitetas.

Šiame susirinkime J. Ma
tulionis skaitė paskaitą tema: 
‘^Politika, partijos ir katali
kai,“ Paskaitininko manymu, 
.mes turim pasinaudoti gyve
namam krašte teikiama laisve 
•ir politinius, ekonominius bei 
socialinius klausimus nuolat 
studijuoti, į juos gilintis. Dar 
iš caro laikų lietuviams buvę 
įprasta galvoti, jog viskas tai, 
kas gero ir kas blogo valsty
bėje — viskas eina iš Dievo. 
Tačiau, iš tikrųjų, demokrati
nėse valstybėse ir gėris ir blo
gis priklauso nuo pačių žmo
nių, krašto gyventojų, nes jie 
laisvai valdžias ranka, atseit, 
kokias tas valdžias išrenka, 
taip ir tvarkosi. Taigi, kalbė
ti ką nors prieš politiką — 
negalima, jeigu bartis ir pykti 
— tai nebent tik prieš parti
nes žmonių intrygas. Gi parti
jų ir politikierių kovos — vi
suomet didesnės, aštresnės 
ten, kur gyvenama žemesnės 
kultūros žmonių. Pav., Angli-

jie nesitrupina nei su valgiais, 
nei sq- dovanom savo rėmė
jams. Į vyčius yra įsijungęs 
geriausias mūsų jaunimas ir 
vietinė inteligantija. Pirm. V. 
Guzevičius darbuojasi Kolum- 
bo v^č'ų jaunimo skyriuj, re
prezentuojąs didelėj Tndustrial 
mainlenance salesman kompa
nijoj. Jonas Ašmantas eina mokytojas J. Prapuolen s, at- 
kontrolieriaus pare'gas Merk’ vykęs iš tremties.
dirbtuvėse. Broliai Stepas, Ed- Be savo tiesioginių narių, 
vardas ir Algirdas Bundoniai vyfiaf turi daug prijaučiančių 
yra inkOTporuoti namų staty- ir nuoširdtių. bičiulių ir rėmė- 
bos kontraktoriai. Juozas S- — - - 
balis, mėgstąs vaidinti, turįs 
juokdario talentą, Westing- 
house elektros dirbtuvėje eina

■ Gražiai paminėta Vasario 16
Vasario 13 d.10 vai. ryto 

& Tautos šventės minėjimas bu-
.'į'" v» pradėtas iškilmingomis pa-

maldomis, kurias laikė ir tai 
jHenai pritaikytą pamokslą pa- 

t sakė T. R Mikalauskas, OFM.
į Bažnytines giesmes papildė so

fiste V. Paulionienė, gražiai 
sugiedodama Avė Maria.

2val. p.p. klebono išsirūni- 
nimu buvo duotas lietuviškų 
dainų koncertas per vietinę 

> . radijo stotį.
Slovakų salėje 4 vai. prasi- 

: dėjo oficialioji minėjimo da-
(. lis, kurią atidarė L. Bendruo

menės pirm. S. šetkus, pa- 
’kviesdamas rašytoją J. Jan- 

i / kų, atvykusį iš Rochesterio, 
.N. Y. Sveikinimo žodį tarė 
-latvių, estų ir ukrainiečių at- 

. stovai; lietuvių skautų vardu 
sveikino P. Balsas, parapijos 

I vardu kun. B. Mikalauskas,
1 choro vardu;A. Paulionis.

Menineje^ptogramoje daly- 
. vavo gabi mūsų kolonijos pia

nistė Sigutė PIliponytė, išpil- 
dydama dvi sonatas. Solistas 

t į Ax Paulionis galingu boso balsu 
gražiai padainavo dvi Šimkaus 

į -- dainas: ‘Dar nepaketinau” ir 
t “Tamsioj naktelėj”, ir Betho- 

* k veno “In ąuesta tomba”. Tau-
2 tinių šokių grupė pašoko “2io- 

B ' gelius” ir ‘Kalveli”, akordeo- 
F - nu palydėjo J. Lianga. N'a-

-; garos pusiasalio jungtinis lie- 
į; tuvių dioras, vadovaujamas 

Va.. Paulionk), dar visai neseniai 
I. ..susiorganizavęs, sugebėjo pui

kiai pasirodyti, išpiklydamas 
; penkias dainas: Eisiu girion ir 

Leiskit į tėvynę, — Banaičio;

[JOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

BKOOKUN, M. T.

‘neberemti Vliko 
įas dėjosi i krū- 
tatas: maža da

lyvių net totamė įvyky, kaip Konstancija Kronaitienė.
Lietuvos laisvės šventes minė
jime. Pasukta aiškiu smukimo 
keliu. Patriotui dėl to skauda 
širdį. Kaip jaučiasi šalia tau
tinių įvykių palieką? Mažiau- 
sai turėtų būti nerami jų tau
tinė sąžinė: lengva juk suardy
ti bendruosius tautinius žy
gius, bet ar atsiras jėgų į juos 
visus vėl suburti!? ši mint's 
turėtų slėgte slėgti nevieno są
žinę. Juk meldžiamės: “Mari
ja, motina geroji tėvynės mūsų 
ĮJetuvos, taikoj ir laisvėj ją 

se- globojai, globok ir vėtros? ko
vos.”

Povilas Labaaanskas, Ame-

« SąjrngjeSą žinios
K. Šukienė, 53 kp. pirminin

kė, namie, per laiptus ėda
ma, susižeidė koją. Neseniai 
sąjungieč'ų , sukaktuvių iškil
mėse jai buvo įteikta dovana 
už Jos nemrtetamą darbą or
ganizacijoje. O. Tratufienė, 
paslydusi gatvėj, susfreidė ran
ką ir gydosi namie. Po sunktos 
operacijos iš ligoninės grįžo 
namo. Dambrat^kien^ ir pama
žu sveik-‘a. K»* >p' ? vicepirm.. 
B. Ašmo tLnė ’V -> nuvykus 
į Chicagą lankyti sunkiai ser- 
gančo brolio. Vos tik spėjo 
grįžti, ją pasiekė liūdna žin’a, 
kad jos broli'’ m * Įsimetus 
žiemos slogoms, M. Čižauskie- 
nes vedamo’choro repeticijos Budreckto laidojimo įstoiga tu* 
pertrauktos- R- Strazdytės 
vestuvėse su R. Maikovritzda- 
lyvavo apie 200 svefių. Jau- 
n’eji išvyko parivažinėti į Wa- 
shingtcmą.

Vyflą tatai
Mūsų kuopos vyčių paren- 

g'mai yra patys geriausi, nes

Ateičiai numatytas ištisas 
ciklas paskaitų bei referatų, 
kuriuose bus susipažinta su 
pcųšežių enciklikomis sociali
niais klausimais. Be tų, kiek 
pavyko rašančiam šias eilutes 
pasižymėti bloknoto, numa
tytos šitokios paskaitos: 1) 
Bažnyčios padėtis valstybėje, 
2) Liberalizmas ir jo įtaka re
liginiu ir ekonominiu atžvil
giais, 3) Filosofinio marksizmo 
pusė, 4) Marksizmo siekis so
cialiniu požiūriu, 5) Kapitaliz
mas, 6) Anarchizmas, 7) So
cialinis draudimas Anglijoje 
visos valstybės mastu ir t.t.

Klubo Valdyte
I Klubo Valdybą balsų dau

guma išrinkti šie asmenys: J. 
Matulionis, V. Užupis, Pa
bedinskas ir Pusvaikis. Valdy
ba pasikarstys pareigomis at
skirame posėdyje.

Gražius tikslus turinčiam 
Krikščionių Demokratų Klu
bui Toronte linkėtina sėkmės 
savam darbe ir gražių darbo 
vaisių.

TELEPBDNE.' 
DEARBORN 24819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADR 
ASK FOE AD TAKEB
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^ŠACHMATAI

ANGLIS
STOVE OR NUT

Buck No. i or Rice on Reg. Koppers Coke

EONAI PARDUODAMI

IN OUEENS

**'

ŠT ANDARTINE 
KOKYBE

MBSVIN MSK, AmtraMjta feniin 
čempione, a»dta*kė-mf figūrinio 
čuotano mebtere Čoral.

. P. Vaitonis eina pirmuoju 
Hamiltono miesto p-bese, turė
damas 4:0 taškų.

virš 89 metų 
Court S*. (M Mate)

WH 9-2222

SV. JUOZAPO 
ų SESERYS

8-KAMBARIŲ, vonia, rezidencinį zo
noj, arti ferry. Karštas vanduo alie
jum. Geras stovis. Arti kat. mokyk
los, bažnyčios ir susisiekimas.

GI 7-8981 prieš 5 PJL, 
GI 2-2849 po 5 PU.

EAST HEMPSTEAD, Plytinis Cape 
Cod, 4% kamb., 60x100 plotis, eiklo- 
ninė tvora, pilnas rūsys,, prat palie
pis, daug priedų. Arti kat. mokyklos 
ir bažnyčios. $11,990.

Savininkas IVanhoe 3-0570

DEER PARK, 2šeimų namas, 5 ir 3 
kamb. butai, garažas, užbaigtai rū
sys, aliejum, prię susisiekimo ir krau
tuvių. Arti traukinio stotis, kat baž
nyčia ir mokykla. $17,700. 

Deer Park 2-9633.

Aliejaus pečių dalys ir kontraktai, kurie aptarta termostatų, 
akvastata, transformerj, aliejaus pompą, spaudimo kontrole, 
motorą, elektros prietaisus ir k. ...............—..............IliOO

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

Kur totaten** yrą tradicija

EAST WILLISTON, 2 aukžtų kokli
nis 1 metų senumo, didelių med&i 
pavėsy, ant 1/4 akro kiemelio, ant
rine hale, sunker gyv kamb. m ik
nių, 'virtuvėj naujas pečius ir 1 pil
tuvas, dideli miegamieji, valgomais, 
powder kamb., denis ir 2 pila* ro- 
hlos 2 aukšte, paliepė su langu, pilto, 
pilnas rūsys ir prijungtus ganiu 
Arti kat. bažnyčios ir mokyklos. 
$29,500. PI 9-4*91.

kaip kunigų* '•rite 
misijoset Jei taaą 
nerija jus kviečia 
kitę: The , EtaN

SV^.ONOS PARAPIJOJ. Garden City, J 
$ Mp*ąi hažnytia, Rterait.;
Manor RR stotis. Raitų plytų . Ir 
shingie Cape Cod. 6 kamb., IK.*-ta 
nioa .sujungtas garažas, sietuotaa įš
ilo, » pėdų gyv. Įfambary* sų maj- > 
kom kūrenamu židiniu. Medžio korsi- - 
šai, daug ekstra priedų. $22,000.

FLoral Park 2-7827 -iš

mokėti tik $C pins COJ>. persiunti
mo išlaidas. Gali atrodyti per bran
gų, bet iš ttifrųjų tai tik keli centai 
už doze, o palengvinimas neikalnoja-

Informacijom rašykite ar skambinkite:
SfeTK EMANUEL MARIE, B.T, ASXT, flaĮarrisf *L tae X-Kay De- 

partmeat, 8t FnuKŠs U muitai, SE5 Bart l«tat M, Brite M, New Toriu
TeL CY 2-9999 r - ’

BRtDĄL SHOP
175 - 21 Jamaipa Avė. 
Janudca, L. L, N. Y.

VI 8-3676 ,

Ankirio lygis M»» pėdų. CAMP MABQUETTE Bendtaai 7 Ugi 1* 
Prie Long Lake Adirondacks firdy. Dvidešimt penkių keleivių valtis—Smė
lėtos maudynės—Nauja beisbolo aikštė — Labai puikios kabinos su' šiltu ir 
šaltu vandeniu ir modernia sanitarine priežiūra — Koplyčia ir slaugė — 
įvairi programa — Prityrusi vadovybė. Kaina: 2 savaitės $60; visas sezo
nas $200. Rašyk ar skambink: Room 103 fUt BeigenMne Aut, Ualoa 
Uty, N. J. Telefonas UNbu 8-3849 arba Bev. J. P. (FBrieu, fcrag Lake, N.Y.

Pardavėjų pegrMeujama dėl Shop- 
ping Center ir Fanners Market Wal- 
den, N. Y., 60 mylių nuo N.Y.C. Pa
stogė* ir stalai pigiai nuomojami sa
vaitėm. JE 6-0829 — WA 9-2970.

Klausk Sol Sehnier.

EAST WILLISTON — padalytu 6 
seni, 3 mieg., 2H vonios, didėti v?~ 
tuvė, labai erdvi valgymo vieta, pa
statytas in wall oven, lėkščių pjau
tuvas, dideli gyv. ir valg. kambariai, 
rekreacijos kamb., patio, 36" paliepė, 
pilnas rūsys, kiemas, 1/4 akro. Arti 
kat mokyklos ir bažnyčios.

i$33J500. PI 4-2W .... .

■' Pretadieal*
-Stebuklingo -Medahko nuoliti- 

nė novena angliškai 12:10 dieną 
ir 8 PJL; itališkai 7:15 PJL *v. 
Katarinos L&boųre relikvijų pa-

Tfktai Breoklyne 
KAMBARIO IŠDAŽYMAS 

nu* $1*.
Prityręs, darbas švarus, bet 

kuriuo laiku. Skambink 
susitarti. 
TE 6-*478

TAISO ROŽANČIUS
X ir kita. Užstatyti $1.

Sterling sidabro Rock kristalo 
rožančiaus aptrankė. Prisiūk 3c. 
ženklą dėl kainų.

REGINA RIEPPEL, 
456 West 141 St, N. Y. 31, N. Y.

Visa tai ir kiti dalykai prieina
ma kaina. GI 2-9155. Klausk SaL 
Mes taip pat patarnaujant pa
rems, banketams, soaaliniams 
pobūviams. Valgyk—

TITE LAKE, 
Pačioje Parko širdyje.

EAST ROČKAWAY 
NURSING HOME

Puikus namas nediskriminuojant 
žmonių. Tinką po operacijų, šir
dies ligoniams, chroniškiems ir 

šiaip sveikstantiems.

įsijunk vienuolinėn šeimon dar- j 
buotis Kristui, mokyklose, ligo
ninėse, prieglaudose, aklųjų in-' 
stitutuose, katechizacijos cent-1 
ruošė jnergaiėių bendrabučiuose, 
spaudos leidyklose. Jei nori savo 
gyvtenimą Jam pašvęsti,* rašyk:

mothKr protinčiau
ST. MICHAEL’S NOV. 

Englevvood, N. J.
ST. MARY’S NOV. 
Bellingtiam, Wash.

Nauja, moderniik* koplyčią šer- 
menfrns dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kototUjas že
miausiomis kainomis. Kuino* tos 
pačio* ir 1 kitu* miestu*. '

WAJTKUS 
F UNĖRA L H O M E 

197 -Avaane
Ckuabridge, Mmb,

* • PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotąjas

VYRAMS 
Visi kostiumai nupiginti 

10%—30% 
Kai kurie su 2 kelnėm, 

geros rūšies < 
EGBERT MAN' SHOP 

296 B*y St. 
TompkinsviUe, S, L

I «U II. -IĮ . '■I'-—;

gavusios?pograma
.- -frĄnMidir' fs' '

Rožančius; ’ Litanija ir Pa^i-

LAIDOnJVm MMKMENYS 
Šviežiai skintos gėlės iš mūsų 

Žalių gėlynų.
WU8NER BROS. INC. 

2492 Vlctory Blvd.
CUbndtar 2-514J

WILLISTON PARK—Sv. Aidano te
rapijoj, $13J5OO, 5 kAinhariai, Cape 
Cod. pratęsta paliepė, po vięa rtift 
plotis 90x100x60. Visais atžvilgi 
patc«u. Skambink Pioneer *6911

PORT RICHMOND—naujas 3 kam- 
barių namas bu prijungta garažu, 
priekis kieto akmens. Arti kat mo
kyklos, bažnyčios ir visoks smisieJci- 
mas. GI 2-8122.

KrikftfRenM 
Cr Idtian* vtaHeim režkabuns 

<H 7-2509

2991 Pttkte Avė*, Brookiyn, 
AP 7-8340

183-29 Croas Bay Blvd. 
OsMže Parią VI 8-9268

PER GAVĖNIĄ 
Gardfiupkis 

geriausiu sviežm sūriu 
Pirk

Aiello
Pieninėj gamintą 
RICOTTA

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
(BIELIAUSKAS) a 

FUNEBAL HOME 
M. P. BAU^S—Direktorių* 
ALB. BALTRONAS-BALTCHNi 

Reikalų Vedėjsi 
009 GtbmI Staet 
BrooklpųN.Y. 1 

NOTAflY PUBUC '

SUMŲ PLAUKUS? 
Mokykis tai -padaryti pat* 

x PifaMyk tastari 
Home Halr Štyilng Scbool 

VH7TOR vrro 
g Eąat 57 st. pt, $-9605 
Skaityk “Top Secrets of Hair 

Styling’"

TeL EVergreen 7-4335

S tephen Aromiski s 
(ARMAKAUSKAS) '

Graboriua-BalaamootojKS
MODEKNHKA KOPLTCIA

423 Mrtropolitan Avė. 
Brookiyn, N. Y.

Jei taip, tai
CLOVE PARK RESTORANAS

Sumyside, Staten bland 
taip Jums viską parengs, kad 
negalėsit niekad užmiršti.

Gardūs valgiai Grati muzika. 
Aanenfaiis patarnarimas. Jauki

Bendrųjų ir stojamųjų egnuniuų i kat. aukš
tesniąsias mokykla* kūnai iš matematiko* ir 
anglų kalbos. Liepos mėo, 1956^ baigirtirms 
pradines mokyklas.

J.B.SHAUNS- 
ŠALINSIĄS ; 

Loidotuvty DtrektorDu^- 
8MK JAMAKAAV*. ; 

(prie fiM Pa ii iiij tiiMl01 [ 
' Wssfttvtųn. r i:

Svarbiausioje Jūsų gyvenimo die
noje (Jūsų vedybų dieną) AR-- 
LEN’S BRIDAU SHOP gali pa
dėti šiam reikale taip, kad Jūs 
ir Jūsų sužieduotinis niekad ne
galėsite užmiršti...

Jūs būsite apsiausti GRO2IU- 
MEILE - ŽAVESIU IR PUIKIU 
SKONIU. ’ '

Malonėkit tuoj užeiti. Tuo 
Jūs būsite patenkinti. — Ir kai
nos yra taip prieinamos.

Kanados pabaltie&ą šach
matų varžybos nukeltos j ko
vo mėnesį, nes estai ir lietuviai 
šiuo metu dalyvauja Toronto 
lygos rungtynėse.

Toronto Vytis po laimėjimo 
prieš vengrus 51/?:1/-:, sulošė 
su ukpianiečiais 3:1 (2 nesu
lestos). Taškus laimėjo; Vai
tonis, Rimas ir Sirutis. Stepai- 
čiui ir Matusevičiui dar teks 
lošti. ' '

AuĄružfie^s
Itališkai nuolatinė novena Sv. 

Šeimos ir Sv. Antano garbei 
8 P. M. . . - <

Tre^dieais, '
Angliškai rožančius ir gavėniom 

pamokslai Sako Tėv. Sebastian 
Egan,OJJL8PX

Ketyirtųdieitis
Po pietų Kryžiaus Keliai mo

kyklos vaikams.

Itališkai Kryžiaus Keliai 7:15. 
angliškai—8 P .M., po kurių seka 
nuolatinės novenos j Sv. Antaną 
ir Sv. Judą. Sv. ■'Bonifaco relik
vijų pagarbinimas. Itališkai kal
bantiems MISIJOS, vedamos Tfv. 
Ermete Bonomo. S.A.C. nuo ko-, 
vo 6 ligi 13 vakarais 8 vai. Tą 
savaitę angliškai pamaldos atlie
kamos 7:15 P -M.

Angliškai kalbantiems MISIJOS 
bus vedamo^ Tėv. James Finley. 
CJS.P. nuo kovo 27 vakarais 8 
vai. Itališkai pamaldos atlieka
mos 7:15 P.M.

SAVAITES MISIOS per ga" 
vėnią 7:30, 8 ir 12:15 vidurdieni, 
išskiriant pirmadienius, kada Vi
durdienio Mišios prasideda 12:20.

Cho r c h of T h e 
HOLY FAMILY 

47th St., East of Seeond Avė.
MANHATTAN

Joseph Garszva 
ę RA B ORIUS r 
BALSAMUOTOJAS

Dėmesio I i ■ k 
ASTMATTNIO KOSULIO, x

1 KBONOHU NEGALAVIMO
Nuostabu* vaistai gydo tuos simp

tomus. — Be injekcijų.
Svarbus pranešimas nudžiugins 

ASTMA, BBONCHOM sergančiuosius. 
Jei jum ir- neteko dar ASTMATTNIO 
ATAKO patirti, arba jus smaugia, 
sunku fcvėpaoti, užima kvapą bei iš
tisas minutes Imsite <dėl bronchų su
trikimo, nepraleiskite čia nepaskaitę.

Ir fiam reffcale išrasti vaistai, ku
rie buvo - atydžiai išmėginti ir. pripa
žinti tinkamais minėtam negalėm 
sergantems suteikti palengvinimą ke- 
Hų minučių bėgyje, nevartojami in
jekcijų. Vartotojai, kurie buvote nu- 
stenbinti netikėtino greičio vaistų vei
kimu ligom sušvfelninti, sakykite, kad 
tfideĮis' daiktas yra dvasjos~ nustaami- 
nimas, ateinąs *a pirmai* gydymo 
ženklai*, nes pašalina ateities atakų 
baisumus žinant, kad jau galima gau
ti vaistų. Susitarta, kad šjo Irikražčio 
skaityto jai gali apsirūpinti šiais Mno- 
stabiai* vaistais. Jei jūs ‘domitės, tt- 
idrpidte ši-skelbimą ir pariųtirfte 
OREGON VSiKSf PRCHMJCTS, Depe 
103, PeęMdB, N. t. (Neužmiršk vo
ko užpakaly pažymėti pavardę ir ad- 
j(esą>. Jum bus pasiųsta vaistų už 
$& ui lįuiiuas pajltrrisifcui tereiks

T. V. AR NE T. V. | 
Jei jūsų TV, radijas ar fonografas 

genda ir neveikia, mes rasime Hjūtis^ 
greit pataisydami ir kuo pigiausia 
kaina.

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

Kas tik reikalinga eie&rinėj srity, 
mes galime pristatyti. Pamėgink ir 
užeik pas mus. ■■ ■ )

VERNCHf ELECTRONICS 
ENTERPRISES » ‘ 

294 We«t l*t Street
MO 7-9228 Mąųnt -Verųen, N. Y.

MASTIC PARK— Cape Cod kMži 
naudojamas visu* metus be šdunot, 
4 kambariai, visi pagerinimai, Nto» 
gu* visąją atžvilgiais, plota* 5OodOQ. 
Tinkamas pensininkų ar vetennu 
šeimai. Galima . nuomoti su tikiu 
pirkti. Taip pat 2 lotai prie 
Sbore, 50x100. HOllis 8-8955.

...■i ■> p»».i ,i "

ŠARAVŲ RINKIMO ^iznįę, įsteigtas 
prisf M metų, par meni ų*yno pelno 
«nfe, 4 <Kmos taraitėj, gera* poten- 

Tinkamam žtataui parduo
da už E13000. Ūmitant 1953 Interna- 
tienal sųitavų sunkvežimi- ■' 

' FRaeįiėrt 9^832/ ■
jjlijllUii'ųijĮll- n 11

"gĮjĮMĮT-: llĮBPĮiĮjni - AVĮA*Wg

WBeatley HBto 5-»ie
BAY RJDGEr-St. Epbrtm’* Purisb, 

VhM^ AHmai 6 
katab. mūrinis namas su prieangiu, 
aliejtt* lilftilĮil sarafc PMo«u«' ««- 
riaMdmas, Ipbai gema sąlygų* $14,- 
7SR SHore Road 5-8345

Bostono lygos rungtynėse i 
listuviai užbaigė lygiom su ! 
Cambridge klubu 2 . Mū
siškiai sulošė šitaip: Merkis 1, 
Klinuškovas 1, Kdntautas 0, 
.ĮJetui^kis 0 ir Starinskąs Vi-

Jaunių turnyre pirmauja 
Romas Bričkus su 10:1. Apie 
šį lietuvių turnyrą paminėjo 
Boston Globė, vasario 20.

“Chess Eevieu”, vasario nr. 
Postai Chess skyriuje įvardina 
šias lietuvių pasekmes: Škėma 
įveikė Loring (51-Nf) ir Wal- 
lace (52-NsJ. Karalaitis sudo
rojo Andersoną (52-Ns) ir 
Namikas — Blasių, bet Jonės 
įveikęs Namiką (54-N).

Latvis E. Medais baigė tre? 
auoju N. Yorko Marshall klu
bo p-bėse su 91^:434- Laimėjd 
Lombardy ir Howard.

Australijos p-bese.- 1. J. S. 
Purdy (NSW) su 12^i/į, 2. 
S: Lazare 11, 3. latvis K. Ozols 
(Victorija) 10:3. Viso 14 daly-

$21.75

$17.45

ttNUONDJAMA 
KRAUTUVE

su laisvom pastogėm 
ir kompresorių 

tinkamam žmogui.
TO 7-11*1*

Hallett & Hallett
LAIDOJIMO ĮSTAIGOS

Laidojimo jstaigos nuo 1854 
HALLETT HOME8TEAD, 

PLUSHING, L. L 
Northern Blvd. and 147th St.

FL 9-9992
Howard L- Hallett, Jr., Lic. Mgr.

Wesley Hallett, Treasurer 
Palieti Cbapel, Astarte, L. L 

8-17 Astoria Blvd. AS. 8-0011 

Donald P. Tradden, Lie. Mgr.

Vienuoliniame gyvenime tarnau
ja . Dievui dėstydami universite
tuose, -aukštesnėse mokykiosė, 
berniukų namuose, užsienio misi
jose bei užsiiminėja kitokioje 
veikloje. Prašyk litęratūros:

BR. MAUB18, CA.C.
St. Jooepb Jonierate

VALATIE 1, NEW YORK

Kąra IR IR M > 
Rev. AathonY Mi 
Kovo 2& 8R T?

J06EPH B ARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

Ta. SOatli Bostoa 8-25B0

Tiktai Staten Mande 
Amerikos Akordienistų D-ja 

pradedantiem ir prasilavinusiem 
mokiiitem duoda pamokar prity

rę mokytojai groti 
Akordeonu 

Tiktai privatus mokymas

E T T O R E 
School of Music

'965 JEWETT AVĖ., 
prie Mrięn Coraers, 411 2-2741

MO Z ZA BELLA 
su D vitaminais 

. . • Matiaa ; Marijų I 
, Daugiau proteino!

Prašyk mūsų RECEPTO KNY
GELES gadinti ITALIŠKUS 

VALGaUS!

AIELLO.
D AIRY FARMS CO.

BARASEV1Č1US kr SŪNŪS 
FUNEBALHOME 

254 W. Broadvay
- South Boston, Mass.


