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niekaip nenorėjo sutikti.

Nei aš M. Laupinaičiui, nei 
man M. Laupinaitis nieko nė
ra likęs skolingas ir jokių ne

susipratimų. kas liestų apgau-

PRANCŪZIJOJE gatvės valomos nuo sniego Potiers mieste, kur 
jis retai kada iškrisdavo.

lę, nesu turėjęs, — ir lig šiol 
esame geri draugai ir priete-

Ilgą laiką jis siųsdavo

KUN. CARLO GNOCHI. italas, visas savo jėgas aukojas aebybem 
ir akliem, vaikam, prieš mirdamas dviem akliem berniukam paau
kojo ir savo akis. Operacija gerai pavyko ir aklieji matys.

ma autoriaus praeities, pažin
čių. draugysčių ... kas. deja, 
dažnai pas mus būdavo prakti
kuojama. Ta prasme malonią

ruoštus agentus Į Vokietiją pro 
Bavarijos - Čekoslovakijos sie
ną. Bet pasiunčia juos ir kaip 
tariamus pabėgėlius iš Čekoslo
vakijos, Lenkijos, Vengrijos, 
Rumunijos.

Vokietijoje agentai labiausiai 
prisibijo vokiečiu įstaigų. Jų 

anglus ar 
pažįsta rusę dva- 
nukrypimas gali

. “džiu- 
skyrė 

dėl to. 
(m. p. 

literatūri- 
nežiūrėda-

• Derybos dėl Kipro tarp 
graikų arkivyskupo Makarios 
ir anglų kolonijų ministerio li
ko be vaisių.

sovietiniai 
i organi- 

kariuome-

KLAIPĖDON ĮSILEIS ŠVEDUS
Sovietai sutiko, kad audros 

ištikti švedų žvejai bėdos at
veju galės užsukti Į Klaipėdos 
uostą. Seniau švedai prašėsi 
kaip tik Į Klaipėdos uosta Įsi
leidžiami. tik Sovietai su tuo

Tntercjrt starts every month. 
C<»mp<Hindc«i xcmi-annually on 

Jamiary ist and Jnly Ist.

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVITKD

SAUGOKITĖS 
KIURNBERGO

Abiejų mokyklų tikrasis vir
šininkas ligi paskutinių laikų 
buvo Fidin. Karo metu jo ži
nioje buvo visos informacijos, 
kurias pristatydavo agentai ir 
partizanai iš už vokiečių lini-

savo priešu laiko 
“vadybą pabėgėlių reikalam”, 
kurios buveinė yra Niurnber
ge. Vienas iš svarbiausių jos 
bendradarbių yrą vardu von 
Pannwitz. Išleidžiamiem iŠ 
Spielbergo agentam tvirtai i- 
kala: saugokitės Panvritzo...

žmones geriau uz 
amerikiečius 
šia. Mažas 
juos išduoti.

Didžiausiu

ASTItIDA, Norvegijos prince
sė. atvyko vasaroti • Florida.

laikraštis ir trijų tokių agentų 
foto nuotraukas. Vienas iš pa
vardės yra persas, vienas čeko- 
slovakas, vienas lenkiško kili
mo rytu vokietis. Jie tik maži 
įsibrovėliai vagišiai, kurie

sugriebtus adresus, kartote
kas ar kitus vietinio pobūdžio 
dokumentus gabendavo netoli 
Stuttgarto ir sukraudavo 
autostrados tiltu.

O iš ten jau pasiimdavo 
rieji sovietu agentai, kurįe 
sugabendavo i Berlyną, Į 
chailovo būstinę.

Bet sniego oneracįja yra tik 
maža ir speciali sovietinio šni
pinėjimo dalis prieš tremti
nius. Vokietijos kanc. Adenau- 
eris aliarmavo, kad . agentų vei
kimas atsiliepė ir vokiečių dar
bininku gyvenimui, labiausiai 
Ruhro krašte per profesines 
sąjungas — Į jas sovietiniai 
agentai labiausiai braujasi.

Aliarmuotas taip pat atsar
gumo reikalas, kad 
agentai neįsibrautų 
zuojamą Vokietijos

anksčiau jos nebuvo; anksčiau 
tai vadovaudavusi “pažintimis”, 
“draugystėmis” ir t.t. Lyg Škė
ma, Pukelevičiūtė ar Radaus
kas tokių draugysčių neturė
tų ...;.Mums rodos, kad tos to
lerancijos ir praeityje buvo 
daug daugiau, negu autorius 
kaltinime rašo. Tie. kurie sako, 
kad seniau toleracijos nebuvo, 
o tik dabar prasidėjusi “toleran
cijos era”, rodo, jog jų suprati
me yra tolerancija, jeigu pre
mija laimėjo Škėma. Pukelevi
čiūtė. Radauskas, Dovydėnas, 
bet jau netolerancija, jeigu 
laimėjo Ramonas, Jankus, 
Brazdžionis ir kt.

KALTINA AMERIKĄ
Urugvajaus prezidentas pa- 

-reiškė. kad Jungt. Valstybės 
apsitvėrė muitais, o savo ūkio 
gaminius paleido dumpingo 
būdu i užsienius. Jie pakerta 
rinka mažųjų pietų Amerikos 
valstybių žemės ūkio gami
niam. Tokia Amerikos politika 
stumianti pietų Amerikos val
stybes daryti sutartis su kom. 
Kinija ir Sovietais. Mes par
duosime — sakė prezidentas— 
savo gaminius, kur tik galėsi
me. Reiškė taip pat nepasiten
kinimą. kad Jungt. Valstybės 
rėmusios Peroną.

Gaila, kad literatūrinės šven
tės proga iš tos pusės — pa
žinčių, draugystės, tolerancijos 
— prie rašytojo prieita Bet 
taip dažnai yra linkę daryti tie. 
kurie brangintų rašytoją pagal 
“pažintis”, “draugystes”, jeigu 
patys skirtų premijas.

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Mtrahan Str., RHgeurood, BrooMyn, N. Y 

Skambinti tel. HYacint 7-4577

Aš. žemiau pasirašęs Balis 
Vasiliauskas, buvęs p. Meldu- 

čio Laupinaičio pirmos “Impor- 
tacao Exportacao” dalininkas 
— bendradarbis, šiuo žemiau 
savo parašu patvirtinu, kas 
seka:

Pasirodžiusias žinias vietos 
spaudoje smerkiu ir reiškiu 
protestą, prieš tokių žinių 
skleidimą, nes tai neatatinka 
tikrenybei. Būdamas p. M. 
Laupinaičio firmos dalininkas, 
buvau iš jo gavęs visus reikia
mus Įgaliojimus, visokias ope
racijas daryti jo vardu, kai bu
vo patvirtinta pas vietos nota-

grmnazijoje. tai 
dalykas: bet jei 
mokomi ir auk- 
gimnazijoje tai

staigmeną jau sudarė Draugo 
romano premijos atitekimas 
Birutei Pukelevičiūtei. Jei dar 
kun.J. Prunskio skirti babraus- 
kinės rašytojų draugijos pre
mijai 500 dolerių atitektų pvz. 
Henrikui Radauskui, galima 
net būtų teigti, jog pradėjome 
naują tolerancijos erą”.

Tokis džiaugsmas dėl jury 
komisijos ir “prasidėjusios 
naujos tolerancijos eros” yra 
paremtas klaidingais argumen
tais. nes kuo gi kitu galėjo va
dovautis jury komisija, jei ne 
literatūriniais sumetimais, ka
da konkurse dalyvauja veika
lai. ne jų autoriai, kada tie au
toriai yra komisijai visai ir ne
žinomi.

Bet anapus to džiaugsmo vi
sai neslepiamas ir piktas kal
tinimas: dabar tai jury komisi
jose pasireiškė tolerancija, o

SAVINGS BANK
Incorporated 18*0 
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nijoje gyveną lietuviai, latviai 
ir estai. D. Britanijos L. Ben
druomenės vadovybė kreipėsi Į 
mūsų tautiečius, prašydama 
kiek galint prie to žygio prisi
dėti ir jį visaip paremti. Lie
tuviai aktyviai renka parašus 
darbovietėse ir susirinkimuose. 
Tik jie vieni tikisi surinkti per 
20.000 parašų. (E.)

Anglų Common (’ause orga
nizacija renka visoj D. Britani
joj parašus po peticija, kurią 
ji ruošiasi įteikti britų parla
mentui. Peticijoje sužymėti 
svarbiausieji Sovietų nusikalti
mai ir D. Britanijos vyriausybė 
prašoma, kad D. Britanija ne
darytų su Sov. Sąjunga jokio 
susitarimo, kuris tiesiogiai ar 
netiesiogiai pripažintų Sovie
tams valdyti Centro ir Rytų 
Europos kraštus, tarp ju ir Pa
baltijo valstybes, D. Britanijos 
vyriausybė prašoma reikalauti, 
kad būtų grąžinta laisvė tiems, 
kurje jos neteko. Peticijoje 
taip pat išvardintos visos sutar
tys. kurias Sovietai sulaužė. 
Drauge prašoma nesudaryti Įs
pūdžio (tai ypač svarbu Chruš
čiovo ir Bulganino vizito metu, 
kuris numatomas š. m. balan
džio antrojoje pusėje), kad D. 
Britanijos vyriausybė toleruoja 
buv. laisvų valstybių pavergi
mą. Tikimasi surinkti kelis 
milijonus parašų.

Parašų rinkimą ypač akty
viai remia katalikų dvasinė vy
resnybė ir visa eilė žymių 
žmonių. Tokias peticijas pro
pagandinė reikšmė yra labai 
didelė. Peticijoje minimos taip 
pat Pabaltijo ’ valstybės, todėl 
po peticija noromis rašosi ir ją 
uoliai remia taip pat D. Brita-

išeina pareigūnai.
Čia yra viena iš dviejų mo

kyklų, kuriose ruošiami sovie
tiniai šnipai, taikomi vakaram. 
Kita tokia mokykla yra 
Bruenn, senoje Spielbergo 
tvirtovėje. Ten seniau, prieš 
karą, buvo laikomi nubausti 
kariai. Vokiečiu okupacijos 
metu ten buvo internavimo la
geris.

Sovietai pasirinko Čekoslova
kiją savo agentam paruošti. 
Čekoslovakija yra veik vienin
telis kraštas sovietų rankose, 
kuris tebejaučia vakaru papro
čius, gyvenimo būdą.

Net ir gabiausias sovietinis 
agentas, jei jis bus paruoštas 
Rusijoje, greitai išsiduos, nes

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. ŠEIMOS, VAIKŲ, JVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Likvidavus firmą, dėl dole
rio brangumo, visus esamus 
nuostolius, kokius teko pakel
ti. pasidalinome lygiomis dali
mis ir pasilikome laukti to lai
ko, kuomet pagerės sąlygos, 
ka nors Įvežti iš užsienio.

• Penkias divizijas kariuo
menės Vokietija tikisi suorga
nizuoti iki šių metų galo. Bus 
apie 96.000 vyrų.

• Kipro saloje, nutrūkus de
rybom tarp anglų ir graikų, 
šeši jauni graikai pasmerkti 
kalėti ligi gyvos galvos už tai. 
kad pas juos rasta ginklų ir 
sprogstamasios medžiagos.

Balis Vasiliauskas.
1956. vasario mėn. 27.
Sao Paulo — Brasil.

Dabartiniu metu
~ vakaru Vokietija yra tas 
kraštas, kuriame sovietiniai 
agentai labiausiai infiltruoja
mi

ir kur jie turi ne tik surink
ti žinias, bet ir sprogdinti 
kraštą iš vidaus.

Tokiam reikalui sovietai jau 
negali pasitenkinti menkais 
pasamdytais agentėliais iš vie
tinių vokiečių kdinunistu ar 
tremtinių. Juos rūpestingai

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

YVBMS, 1090 kilocycles Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31 Bunker Avė., Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R.
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• Anglu spauda, tiek opozi- 
zicijos. tiek ir pozicijos, aštriai 
kritikuoja Anglijos ir Amerikos 
politiką, kuri privedė prie 
pralaimėjimo viduriniuose ry
tuose. Pasisakė prieš Dulles ir 
Lloydo “skraidymus” ir pata
rinėjo. kad jie sėdėtų daugiau 
prie stalo, darydami politiką.

• Prancūzijos užsieniu rei
kalų min. aštriai kritikavo 
Amerikos ir Anglijos politiką. 
Dabar Prancūzijos vyriausybė 
rado reikalo paaiškinti, kad ta 
kritika nereiškia Prancūzija? 
nusisukimo nuo Amerikos ir 
Anglijos.

Kada lietuviškumas yra 
remtinas

N. Lietuvoje vasario 22 Ar
gus rašo apie dvi lietuvių gim
nazijas — Vokietijoje laikomą 
bėndruomenės ir Italijoje laiko
mą Tėvų, Saleziečių. Ragina au
kas nukreipti tik “grynai lietu 
viškai gimnazijai” ir pasisako 
prieš Saleziečių gimnazijos rė
mimą, nes ją remdami, “mes 
ne lietuviškumą remiame, bet 
šelpiame tarptautinius vienuo
lynus ir misijas".

Pasirodo, dar ir šiais laikais 
lietuviškame laikraštyje galima 
rasti galvojimo, kad jei vaikai 
mokomi ir auklėjami lietuviš
kai Vokietijos 
yra remtinas 
lietuviškai jie 
lėjami Italijos 
jau blogas dalykas; jei Vokie
tijoje gimnaziją baigęs įsijungs 
Į vokišką ūki ir iš jo gyvei >. 
tai jis bus taurus remtinas lie
tuvis: jei gimnazijoje Italijoje, 
pasimokęs paims amato įran
kius ar gimnaziją ir paskui se
minarija baigęs ir dar užvilkės 
sutaną Įsijungs Į misijas kitoje 
tautoje, tai jau jis bus nebelie- 
tuvis ... Ir toks skirtingas ver
tinimas eina iš to. kad Italijoje 
gimnaziją laiko vienuoliai.

Laisvas reikalas remti tą 
gimnazija, ar kita, ar abi. bet 
išeiti viešai su agitacija. —šiai 
duokit? anai neduokit, nes lai
ko ja vienuoliai, tai jau sunkiai 
šiais laikais pateisinamas atsili
kimas mro minties pažangos.

Kada yra tolerancija 
ir kada jos nėra

Vienybėje vasario 17 rašė V. 
- • tas MešKduskas apie literatūri-

'■■į--. nius konkursus. Dėl Darbinin
ko . skelbto dramos konkurso 
autorius džiaugėsi, kad j: lai
mėjo A. Škėma. Girdi 
gur kad jam premiją 
Darbininkas. Džiugu 
jary komisija šį kartą 
Red.) vadovavosi
niais sumetimais.

jis nepataikys taip elgtis, kaip 
įprasta vakaruose.

DVI MOKYKLOS — 
DVEJOPAS UŽDAVINYS

Belvedere mokykloje yra 
apie trisdešimt mokinių. Dau
giausia tai sovietų karininkai, 
kurie moka vokiškai. Jie ren
giami kontršpionažui. Jie se
kios Sovietuose ar satelituose 
esančių svetimų atstovybių 
tarnautojų, korespondentų ar 
žymių keleivių pėdas.

Spielberge yra aštuoniasde
šimt mokinių. Tai pagrindiniai 
agentai, kurie bus pasiųsti į 
vakarus, daugiausia į Vokieti
ją. Atskiriem kraštam yra at
skiros sekcijos .

Dvejus metus trunka moks
las. šalia specialaus paruošimo 
per visą laiką busimasis agen
tas turi galvoti prie kiekvieno 
klausimo,

KAIP JIS PASIELGTŲ 
VAKARUOSE

Sakysim, sekcijoje, skirtoje 
vakarų Vokietijai, agentas tu
ri žinoti, kaip elgiamasi įvai
riuose vokiečių socialiniuose 
sluoksniuose — kaip apsireng
ti, kaip skrybėlę užsidėti, kaip 
pasirišti kaklaryšį, kaip elgtis 
su restorano patarnautoju. Tu
ri pažinti vokiško meniu pa
slaptis.

Pirmutinis ir pagrindinis da
lykas. žinoma, išmokti vokie
čių kalbą. O atsižvelgiant Į ru
su gabumus kalbom, tai nėra 
jiem nenugalimas dalykas.

Agentai taip turi būti pa
ruošti. kad niekas neįtartu, jog 
jie yra sovietiniai karininkai.

Jie turi atrodyti geri ir pati
kimi Adenauerio piliečiai. 
Spielberge jie linksmoje nuo
taikoje ir vadinami “mažieji 
adenaueriai".

Kas trys mokiniai sudaro 
grupę. Grupės nariai nežino 
vienas kito pavardės. Tik nu
merius. Savo tarpe kiekvienas 
grupės narys turi specialų už
davinį paruošti ir paskui drau
ge išdiskutuoja.

Apmokymo metu duodami ir 
praktiniai uždaviniai. Pvz. Įsi
brauti Į Batja fabriko patalpas 
ir išgabenti fabriko dokumen-

Ar mokėsi pas
DIENOS RŪPESTIS 

VOKIETIJOJE
Vokiečiu - laikraštis

Stern” 1956 m. Nr. 7 įsidėjo 
foto nuotrauką MVD generolo 
Michailovo,' kuris paskelbė 
“sniego operaciją”. Toji opera
cija turi terorizuoti tremtinius 
laisvuose vakaruose ir privers
ti juos arba grįžti arba nutilti. 
Tas laikraštis rašo, kad dabar 
tūkstančiai tremtinių Vokietijo
je yra neramūs, nes kiekvieną 
dieną, o dar greičiau naktį, ga
li sovietinis agentas įsibrauti. 
Tokie agentai lig šiol vogė ir 
grobė tremtinių adresus. Bet 
kas žino, ką jie padarys ryto
jaus dieną ar naktį. Įdėjo tas

tam tikrose mokyklose paruo
šia ir paskui įšmugeliuoja į 
Vokietiją, daugiausia arba pro 
rytų Vokietiją arba pro Čeko
slovakiją. Kaip ir kur jie pa
ruošiami, tenka patirti smul
kesnių žinių. .

SUSISUKO LIZDĄ 
ČEKOSLOVAKIJOJE

Prahos priemiestyje, vardu 
Holesowitz, šiauriniame Mol- 
dau upės krante stovi mažas 
viešbutis. Jis vadinasi Belwe- 
dere. Turi kavinę, restoraną, 
keturiasdešimt lovų. Iš kamba
rių girdėti Moldau upės šniok
štimas. Rami nuošali vieta.

Bet viešbutis seniai svečių 
nebepriima. Praeiviai mato, 
kaip protarpiais prie įėjimo 
sustoja sovietiniai Zis automo
biliai, ir pro sunkias duris įei
na ir

PERSAS—MICHAILOVO 
AGENTAS

Vokiečių policija, beaiškin
dama gen. Michailovo agentus 
ir “Sniego” operacijos bendri
ninkus, susekė jau daugiau 
žmonių, bolševikų Įtrauktų i tą. 
pragaištingą darbą. Vokiečių 
spauda paskelbė kai kurių ar
timesnių Michailovo bendra
darbių nuotraukas. Pasirodo. 
Miunchene prie Stieglmeier— 
Platz jie turėjo gerai užmas
kuotą tariamą kojinių taisymo 
kioską, iš kurio persas Ismail 
Resaja vadovavo Michailovo 
pasamdytai profesionalų isilau- 
žikų gaujai, kuri turėjo laužtis 
i pabėgėlių organizacijų būstus 
ir vogti jų kartotekas. Gauja 
savo grobi padėdavo sutartoje 
vietoje į žinomą laiškų dėžute, 
po vienu tiltu autostradoje 
tarp Miuncheno ir Stuttgarto. 
Ismailas Resaja dienomis pri
imdavo taisyti kojines, o nakti
mis pagrobtus adresus prista
tydavo į sutarta vietą. Tarp ki
tų bendrininkų minimos be pi
lietybės Viktoro Maslovo ir 
taip pat be pilietybės Petro 
Halunovvskio pavardės. (E>.

Lietuvių Radijo Valandos Proąrama 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. .Jei norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai iduokite ar siųskite 
vedėjai ANTANO F. KNEI2HI — Uthmnian Budie Hortr. 50 Cot- 
tage St.. Nomvood. Mass. Skyriai: Lithuanian Fnmiture Co. — *A ir 
O. Ivaškai. 328 W. Broaduay. ir Stasys Jakutis. E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei. 187 VVebster Avė.. Carn- 
bridge. Mass. Telefonai: NOrwood 7-1419; SOuth Boston 8-1018 ar 
8-1910; Kirkiami 7-8533.

• Japonijoje gyventojų yra 
89 mil. Nuo 1950 priaugo 6 
mil.

• Raketų specialistai Ame
rikoje aiškina, kad nebereikia 
sukti galvos dėl reikalingo ra
ketos pasiekiamo tolio. Ji len
gvai gali Tiukeliauti iš vieno 
kontinento į kitą. Svarbiausias 
dabar klausimas
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Published Semi-Weekly except holi- 
day weeks, when issued weekly
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Amerikos Balsas Vasario 16 
d. išvakarėse per Muencheno 
stotį perdavė į pavergtąjį kraš
tą šią Vliko pirm. J. Matulio
nio kalbą:

under the Act
Boston, Mass.second class matter at 

12, 1915.
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1936 m. kovo 9 d. Nr. 13

THE WORKER (Title Copyright) By FRANCISCAN FATHERS

Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungS AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.
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Dešimts metų geležinei sienai
Nerasime, tur būt, žmogaus, 

kuris nežinotų, kad geležinė 
uždanga pasaulyje tėra viena 
ir kad ji Sovietų Rusiją tebe
skiria nuo viso kito pasaulio 
jau nebe dešimti metai. Gele
žinė uždanga nusileido visu 
Rusijos pasieniu su bolševikų 
revoliucija, ir kitais metais tai 
žmonių nelaimei sueis jau ke- 
turiasdešimts metų — beveik 
vienos kartos amžius. Tačiau 
reikėjo 30 metų ir naujo karo, 
kad būtų geriau suprasta, ka 
tokia akla siena reiškia, o iš 
lūpų išsprūstų žodis, tinkas 
jai pavadinti. Tokį žodį yra iš
taręs Winstonas Churchillis 
1946 m. kovo 6 d. Šiam įvy
kiui ir sueina dešimts metų.

Didysis britu oolitikas Wins- 
tonas Churchillis tuojau no 
praėjusio karo, 1946 metais, 
lankėsi Amerikoje ir kalbėto 
Fulton, Missouri. Jis tada apie 
Europa pasakė: “Tarp štetino 
prie Baltijos ir Triesto prie 
Adrijos marių, skersai visa Že
myna. nusileido geležinė už
danga”. Toliau jis paminėjo 
kai kuriuos žymius Europos 
miestus ir senas valstvbes ryti
nėje ir vidurinėje Euronoie. 
netekusias laisvės. Jas užgulusi 
tvranija. Winstonas .Churchil
lis nurodė ir kas reikia daryti 
angliškai kalbančiajam pasau
liui, vadinasi. Britanijai ir Ame
rikai, kurios iš karo išėjo lai
mėjusios. kad laimėtu laisve 
ir tiem, kurie po karo liko pa
vergti. Jis pabrėžė, kad tam 
reikia vienybės, stiprumo, aiš
kiu paprastų sprendimu ir 
veržlumo į savo tikslą. Tai bu
vo pasakyta po naujų nuolaidų 
Sovietam Potsdamo sutartyje, 
darbiečiui Attlee jau pakeitus 
Churchillį. Nors vėliau Chur
chillis i valdžią kuriam laikui 
dar grįžo, bet jo paties užbrėž
tos stiprios ir veržlios politikos 
nebesusigražino ir geležinė už

danga tebėra, kaip buvusi. Ji 
dar skečiasi.

uždangos tebevyksta 
apie

“New York Herald Tribūne”, 
priminęs aną Winstono Chur- 
chillio kalbą, pastebi, kad pir
mosios aukos, užkištos už tos 
geležinės uždangos, buvo Bal
tijos valstybės. Toliau ėjo kiti 
kraštai Europoje ir Azijoje, iš
kaitant Kinija, Tibetą, Korėjos 
ir Vietnamo žemes. Už tos ge
ležinės 
masinės žmogžudystės, 
kurias civilizuotasis pasaulis 
neturi net tikro supratimo nei 
priemonių tai patikrinti. Jam 
tebetrūksta stiprios ir veržlios 
politikos geležinei uždangai pa
kelti. Priešingai, to nestinga 
nuo pat pradžios priešui, prisi
dengusiam ta geležine uždanga 
ir tebesiekiančiam ją kelti to
liau. Winstonas Churchillis kal
bėjęs pranašiškai, jo žodžiai 
ligi šiol tebesą didžiai reikš
mingi.

Yra žinomi dar kiti faktai iš 
to didžiojo britu politiko nusi
statymo bolševikų atžvilgiu. 
Po pirmojo karo, bolševikam 
dar tik rusų tautos sienose be- 
siautėjant, Winstonas Chur
chillis yra kalbėjęs apie grės
me pasauliui to nežmoniško re
žimo. Iš ano laiko politiku So
vietų karikatūrose Churchillis 
buvo šiurkščiausiai vaizduoja
mas ir pikčioausiai jo nekęsta. 
Praėiusio karo nabaigoie Chur
chillis buvo už invaziia per 
Balkanus, kad nuo bolševikų 
būtų apsaugota vidurio ir rytu 
Europa. Jo nusistatymas ne
praėjo ir susidarė ta padėtis, 
kuria šiand'fn turime. Geleži
nė uždanga žmonijos gėdai te
bestovi. Atsakomybė už masi
nes žudynes ir tiraniją paverg
tuose kraštuose tenka neryž
tingai politikai, ieškančiai nuo
laidų su bolševikų rėžimu, ku
ris jokių nuolaidų kitiem neži
no.

Atsimenam Maironį anais 
irgi sunkiais rusų okupacijos 
laikais, kada jis rašė apie tam
sią naktį, ir skundėsi, kad auš
ros nematyti. Bet jis ja tikėjo, 
jis tikėjo tautos laisve, jis ti
kėjo tautos prisikėlimu. Jis 
nežinojo, kada, iš kur ir kaip 
ji ateis. Bet jis, žavėdamasis 
Lietuvos praeitimi, vertino lie
tuvių tautos pajėgumą ir tvir
tai tikėjo jos nepalaužiamumu.

Jis nesimetė į politiką, bet 
jo žodžiai ugningi, tvirtai ėjo 
į lietuvio širdį ir kėlė politine 
ir patriotinę lietuvio sąmonę.

Tad ir šiandien, nors aušros 
dar nematyti, bet ji tekės. Ji 
ateis. Gal ir greičiau, negu kad 
mes manome. Ji ateis, nors ji 
bus daug kam baisi. Baisi savo 
nelauktumu.

Pasaulis šiandien yra pasida
linės i dvi stovvklas: bolševi
kiškąjį ir laisvąjį Vakaru pa
saulį. Ir kova, ar tai mes va
dintume šaltuoju karu, ar kaip 
kitaip, eina. Eina pozicijų užė
mimas. strateginiu punktu 
tvirtinimas, jėgų vienokia ar ki
tokia forma mobilizavimas.

Bolševikai deda nežmoniškas 
pastangas Vakarų pasaulį klai
dinti, sudaryti pinkles savo 
pikta, sukta propaganda. Jie 
deda visas Pastangas n<’st”m- 
ti tolvn atsiteisimo valanda, 
kuri nesulaikomu lemtie^ sn 
ndimu artėia. Artėja lėtai, 
valios, bet artėja.

Ir akivaizdoje 
šiandien darosi pasaulyje.

tn. kns

— Vasario Šešioliktosios d 
nos šven*e. — t~”»s ir sako 
visar^ nasauliui ir *»-»*••« c 
kad li“*,”'i»< t--*,it.a niekad 
nustos kovojusi dėl savo !->i 
vės.

Vasario šešioliktos 
aktas, paskelbtas pasauliui 
1918 metais, nebuvo kažinkas 
naujo. Tai buvo tik formuluota 
mintis, kad lietuviu tauta turi 
būti laisva ir nepriklausoma; 
lietuviu tauta turi turėti savo 
suverene valstybę.

Lietuviai iš žilos senovės, 
kaip istorija atsimena, buvo 

laisvi žmonės .Jie niekam ne- 
vergaVo, savo laisves gynė. 
Brangiai mokėjo savo laisves 
begindami, bet gynė sėkmin
gai ir net savo laiku garsių ku
nigaikščių — Gedimino, Algir
do, Kęstučio, Vytauto — lai
kais buvo sukūrę didelę vals
tybę.

Taigi ir Vasario šešioliktos 
dienos aktas, skelbdamas Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymą, skelbė tik tai, kuo lietu
viai iš amžių gyveno. Ir šis ak
tas — Nepriklausomybės ak
tas — galioja dabarčiai, jis ga
lios ir tolimai ateičiai.

šiandien lietuviai, išbars-
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tyti po visą platųjį pasaulį, gy
vena ta vieninga mintimi — 
Lietuva turi būti laisva 
priklausoma.

Vyriausiasis Lietuvos 
vinimo Komitetas, dar 
tas Lietuvoje, gyvena ir 
visad turėdamas pavedimą tau
tos, tą idėją, kurią išreiškia 
Vasario 16-sios dienos aktas. 
Ta idėja gyvena, ta kryptimi 
dirba ir kviečia visus lietuvius 
nuo šio įpareigojimo niekad 
neatsisakyti.

Mes žinome jūsų, mieli bro
liai ir sesės, sunkumus. Mes 
žinome tas didžias kančias, ku
rias išgyvena mūsų broliai iš-

tremti į vergų stovyklas žie
miuose ir tolimuose rytuose. 
Grįžę vokiečiai, anglai, italai 
pasakoja apie jūsų sunkias die
nas, pasakoja ir apie stovyklo
se gyvenančių lietuvių nežmo
niškus vargus.

Mes skaitome jų pranešimus, 
ir ašaros nesulaikomai byra iš 
laisvo lietuvio akių. Graudu 
skaityti apie didvyrišką lietu
vio ’ laikyseną ir sunkiausiose 
vergiško gyvenimo sąlygose. 
Su skausmu širdyje betgi ir 
didžiuojamės jūsų nepalaužia-

ŠIAURĖS RYTPRŪSIAI BE VOKIEČIŲ
Pastaruoju metu i Vokietiją 

leidžiama išvykti vokiečiams ne 
tik iš Rytprūsių, bet ir iš Klai
pėdos krašto. Grįžusieji pasa
koja, kaip atrodo gyvenimas 
tame krašte. Vokiečių Rytprū
sių pabėgėliu organas “Ost
preussenblatt” Nr. 7 (1956). pa
siremdamas vokiečių pasakoji
mais, taip pat pripažįsta, jog 
šiandien visa Karaliaučiaus 
sritis praktiškai yra likusi be 
vokiečiu. Ten likusius vokie
čius galima suskaityti jau pir
štais. 1953 m. panaikinus sie
nos suvaržymus ir leidžiant 
per Nemuną laisvai vvkti i Ka
raliaučiaus sritį ir iš ten į Lie
tuvą. nors ir palikus adminis
tracinį paskirstymą abejose 
srityse, kokį ji rusai buvo įve
dę 1945 m., i Rytprūsių šiauri
ne dali nuvyko vienas kitas vo
kietis iš Klaipėdos krašto ar iš 
Lietuvos. Prieš porą metu Ka
raliaučiuje dar gvvene apie 25 
vokiečiai, bet ir jie pastaruoju 
metu jau iškeliavo į Vakarus. 
Kiek maža beliko vokiečiu vi
soje Kaliningrado sritvie. rodo 

faktas, kad pvz. Tilžės 
tėra likusi viena vie- 
vok’e‘ė. o ir ta pati yra 

>si už ruso g' dvtoio. gi 
ju va’kas jau nemoka vokiškai, 
bot kalM tik rusiškai. Grįžu
sieji pareiškia' nieko nežiną, 
kad pvz. Ragamėie būt” dar 
bke vokiečiu. I’rut'de telikusi 
tik viena vokiečių šeima. Kai 
kur ir kaimuose vienas kitas 
vokietis yra “gavės lietuvišką 
pasą” ir jau tapęs sovietiniu 
piliečiu. Vienas vokietis teli
kęs ir Nemunyne. Todėl ir pats 
“Das Ostpreussenblatt’ kon
statuoja. kad Kaliningrado sri
tyje vokiečių kiekvienu atveju 
belikę tiek maža, jog praktiš-

ir tas

n.’ntė-ė

ma valia. 'I
Šiandien šios mūsų tautinės 

ir valstybinės šventės proga aš 
ir sveikinu visus brolius ir se
ses pavergtoje Tėvynėje ir to
limosiose stovyklose esančius, 
sveikinu ligi šiol iškentusius 
visus okupacijų vargus, sveiki
nu nepametusius vilties ir vėl ; 
sulaukti laisvų dienų. O jos 
ateis. Laisvės ir vergijos kovo-’ 
je laimi visados laisvė. Gėrio ir 
blogio kovoje neišvengiamai 
laimi gėris.

Taigi, tikėkime savo tauta, į' 
tikėkime gražia, šviesia ir laisį 
va jos ateitimi, tikėkime Vaka
rų demokratijų gera valia ir jų 
laimėjimu, tikėkime priespau
dos ir vergijos žuvimu, tikėki
me. pagaliau, ir Dievo palai
ma”.

kai galima laikyti jų ten visai 
nebesant. Srityje, kurioje dar 
1939 m. gyveno keli šimtai 
tūkstančių vokiečiu, šiandien 
jų belike ne daugiau kaip 10 
ar 20. Tuo tarpu lenku valdo
moje Rytprūsių pietinėje dalv- 
je, o ypač Mozūruose, “Das 
Ostpreussenblatt” duomeni
mis. esą geriau — ten Hke dar 
minimum 80.000 vokiečiu.

(Elta).

Vasario 16 švente
TJru»vaįuje

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo šventė Urugvaiuie 
buvo minima vasario 12—18 d. 
Vasario 12 T ietuviu hažnvčioie 
pama'das už Lietuva laikė kun. 
prof. J. Venckus. S. J. Jis 
sakė ir iantru pamokslą, 
maldose da^vvavo T mf”vos 
nisteris dr. K. Graužinis <=u 
si’.intinvhės personalu. Pamal
doms iškilmingumo teikė He- 
t”v”l (yrtrąnizaciin vėliavom Ta 
rama d'ena mm. K.

na-
Pa-

nn-

tėvu iė”UifH t-prĮjio
valandėle. V^aro 15 dvi 
binc Mnnf°”;,ieo r^d'io st^vs

kita — coni+n’-njc: Hr C 
ni. Vasario 16 Mnneo
buvo idėti vcdanreu st’-ain*- 
niai. priminę bolševiku tirani- 
ia Lietuvoje. Vasario 18 buvo 
masinis susirinkimas Lietuviu 
Kultūros Draugijos namuose. 
Kalbėjo įvairiu patriotiniu or
ganizacijų atstovai. Vyt. Dore
lio vedamas choras davę lietu
viškų dainų.

19-

^4

T ŽVAIGŽDE
PAULIUS JURKUS

ė

7
Jiedu pasuko į akademijos 

kiemą, nuėjo į gilias arkas, 
pridengtas vijoklių, ir susėdo 
ant akmens suolo.

— Iš kur jūs žinote, kad aš 
ne pirklys? — drąsiai paklau
sė jaunikaitis. — Kas jum sa
kė, kad buvau kunigaikštytės 
kambaryje

— Dėl to ir esu jėzuitas, • 
kad žinočiau. — niūriai atsakė 
tėvas Hiacintas. — Jūs tyčia 
pasivertėte pirkliu ir pasiėmė
te šitą dėžutę, kur brangeny
bės dirbtinės, ne tikros. Jūs 
jau turite ir tuos karolius, anie 
kuriuos tarnaitė kalbėjo Radvi
lu vartuose. Rytoj praeisite 
sargvbas. nunešite. bet kuni
gaikštytė į karolius nežiūrės... 
Ir kokią teisę jūs turite ten 
lankytis, drumsti jos ramų gy
venimą?

— Dėl to, kad aš myliu ku
nigaikštytę, o ji mane! — at
sakė jaunikaitis ir pasižiūrėjo j 
vienuolį.

S

Tėvas Hiacintas lyg krūpte
lėjo, sujudęs paslinko kiek 
atokiau, lyg šalia jo sėdėtų 
kažkas baisaus, negarbingo.

— Tai kodėl neatvažiavote 
karieta su savo tarnais tiesiai 
pas kunigaikštį Radvilą. Bijot? 
Dvarus prašvilpt?! Esate nedo
ras, kad kunigaikštis neprii
ma!

— Esu katalikas! — atsisu
ko į jį prekėjas. vis labiau ste
bėdamas vienuolį. — Esu ir 
kunigaikštis. Goštautas mano 
pavardė! Bet kodėl jūs taip 
kalbate, lyg būtumėt protestan
tu adokatas? Kodėl taip parūpo 
mano byla?

— Jūs kunigaikštis Goštau
tas?! — nusistebėjo vienuolis.

— Taip! Sena mano giminė 
ir garsi, bet mūsų dvarai per 
maži prieš Radvilų dvarus, ma
ži ir prieš kunigaikštį Oginskį, 
kuriam atiduos kunigaikštyte. 
Bet mes turime tiek, kad gali
me gražiai gyventi, iškilti pas 
karalių ir seime, galime pasi

daryti kancleriai, vaivados. 
Mes turime tiek!

Tėvas Hiacintas žiūrėjo į že
mę, kaip bėgo vabalėlis ir ko
pė vijokliu aukštyn, slydinėjo 
saulės nušviestais lapais. Ko
pia. visi kopia ...

Jis tylėjo. Kunigaikštis Goš
tautas kalbėjo:

— Seniai pažįstu kunigaikš
tyte. Radvilu ir mūsų dvarai 
vienoj vietoj susieina. Ir kaip 
tada nepažinti. Ji buvo ten, ir 
aš buvau ten, ir mes jodinėjom 
drauge. Lankiausi jos rūmuo
se. Bet sužinojo tėvas, ir mane 
išvijo, o ją išgabeno į Vilnių. 
Aš atsekiau paskui. Čia vi
siems rūmams pranešta, kad 
manęs neįleistu, bet manės čia 
niekas nepažįsta. Laukiau, kol 
kunigaikštis išvyks, ir tada aš 
persirengiau. Ir rytoj maršalka 
rūmuose nesutrenks buože ir 
nesušuks: kunigaikštis Goštau
tas atvyksta. Niekas nė neži
nos.. kain ateis brangenvbių 
pirklys, iš užsienio... Aš tu
riu ja matyti, gal paskutinį 
karta, nes Radvila jau sukal
bėjo. Bus vestuvės ir ja išleis... 
Jei aš pereičiau į protestantus, 
bet tada mano giminė neduos 
man nė kalavijo. Aš nieko ne
laimėsiu. žinau. Tačiau seksiu 
ja paskui, visą laiką. Kalbinsiu 
ją bėgti į užsienį, Anglijon ar 
Ispanijon. Tarnausiu sveti

miem karaliams, ir tik ją my
lėsiu.

— Palik ją dabar, palik! Ke
liauk į užsienį dabar! Žinai 
didžiūno papročius: ji ištekės 
tik už to, kurį tėvas jai prista
tys. Taip reikalauja mūsų ka
rūnos garbė. Negaišk laiko ir 
nevark, žmogau! — vienuolis 
atsistojo. Savo juodame drabu
žyje jis atrodė kaip teisėjas.— 
Mano pareiga tai pasakyti ir 
saugoti padorumą. Keliauk tuč 
tuojau?

Jis nusilenkė kunigaikščiui 
ir nuėjo pro arkas į saulės nu
šviestą kiemą, į koridorius ir 
užsidarė savo celėje.

— Palik ją! — kažkas Ivg 
šūktelėjo už lango. Sučiulbo 
dagilis vijoklio krūme. Nuėjo 
žingsniai kietu akmeniu. Vie
nuolis pasilenkė prie stalo ir 
veidą pridengė rankomis.

Kodėl jis buvo rūstus ir ne
teisus anam svečiui prekėjui— 
kunigaikščiui. Juk jo pareiga 
buvo nelaimingą paguosti, bot 
jis griaudėjo ir teisė. Ne. jis 
vienuolis, jis turėjo tai pasa
kyti. Kaip kunigaikštis drįso...

Staiga jis pakilo ir išskubėjo 
į bokštą. Ką ji dabar veikia? 
Juk ji negali mylėti tokio, ku
rio giminė buvo garsi, o dabar 
neturi nieko, čia kažkokia 
klaida!

Ji buvo ton, kur didelis sta

las, kur sienose sunkūs gobe
lenai su medžioklių scenom. 
Pasilenkusi ji siuvinėjo, ir pro
fesorius negalėjo matyti akių. 
Valandom ji sustodavo ir pakel
davo žvilgsnį tiesiai į langą. 
Ir jis išskaitė ramias svajingas 
akis. Tame kambario puošnu
me. tarp žibintų, tarp gobele
no neramių žirgų, riterių ir da
mų, ji buvo Ivg vaza, pripilta 
kvepalų. Rami ir skaisti. Ir di
dinga. Ir kaip tokia žengs iš 
šių rūmų į kokią pilaitę, kur 
bokšte suokia pelėdos, kur vie
toj vitražų voratinkliai. Praei
ties voratinkliai visur! Kokia 
bus gėda Radvilam, kokia gėda 
Vilniaus miestui!

Dusdamas jis pažiūrėjo į 
miestą, į bokštus, iškeltus lyg 
grasinančias rankas, i baltus 
debesėlius, ištiestus džiovinti 
lyg kamžas.

Skubiai jis prišoko prie lan
go, uždarė, pridengė teleskopą 
ir išbėgo iš bokšto.

Kieme girdi gatvės klegesį. 
Tik gatvė tarpe, o taip toli, ne
įžvelgiami toliai juos skiria. 
Šimtmečiais reikia skristi, kol 
pasieksi šita žvaigždę. O gal ir 
skrenda šimtmečiais.

Naktį bokšte jis buvo liūd
nas. Brolis Laurencijus sukio
josi kėdutėje ir plepėjo, sakė 
naujienas. Juk tiek daug susi
renka žmonių į jų kiemą, Į vir

tuve. ir jis turi visiems aiškin
ti anie naują žvaigžde. Visi 
klausia, kain vadinsime, visi 
neša ir siūlo gražiausius var
dus. Ir ko iįe, pagaliau, gaiš
ta?! Argi taip sunku pavadin
ti? Juk tiek gražių vardų jų 
maldų knygose ,ju miesto isto- 
riioie. Tereikia tik vieno, ir 
minios atslūgs, ir kalbėsis prie 
šuliniu, smuklėse, dirbtuvėse.

— Pavadinsime ją Svajone.
— tarė astronomas.

— O lia lia, Vilnele skaid
rioji. — šūktelėjo broliukas ir 
atgręžė šypsena. — Kokia čia 
svajonė apie žvaigžde. Juokin
ga. neįdomu, negražu ...

Astronomas jau žiūrėjo i 
dangaus skliautą. Broliukas iš
sigandęs nutilo, palingavo gal
va ir susigūžė prie atverstos 
knygos.

Tą nakti profesorius dar il
gai vaikščiojo žydinčiame sode. 
Tolumoje kažkur suokė lakštin
galos. nuėjo žingsniai kažkur, 
o jis nerado nei ramybės, nei 
poilsio.

Rytmetyje jau skardėjo aka
demija ir vienuolynas.

— Kokia nesąmonė šitaip 
žvaigždę vadinti! Svajonė! 
Kaio raštuose surašysi, kaip 
juos pasiusi į svetimas karalys
tes. Juk visi juoksis, tyčiosis iš 
Vilniaus. Šitaip žvaigždę pa
krikštyti! Ne! Ne!

Būriais jie- apipuolė astrono
mą ir siūlė gražiausių vardų, 
kuriuos buvo sugalvoję savo 
vienumoje, bet astronomas ne
girdėjo. Jis paliko juos gin
čams ir audroms, o pats įsilipo 
į bokštą.

Ir vos pažvelgė, kaip pamatė 
ant stalo padėtą tą pačią bran
genybių dėžutę. Neatidaryta. 
Ir kam reikia ją atverti, kai jų 
rankos ir akys atsivėrė vienas 
kitam. Ilgiau nė nežiūrėjo. Pa
sitraukė į kamputį, užsidengė 
akis. Ir ką daryti? Jis nepa
klausė jo įspėjimo. Jis atėjo. 
Pabelsti į Radvilų vartus, su
kelti triukšmą.

Staiga sutrimitavo gatvėje. 
Sudundo, sutrinko. Jis pažvel
gė iš bokšto žemyn. Raiteliai 
lekia, karieta ir tarnai. Radvi
la grįžta! Radvila!

Tėvas Hiacintas vėl prišoko 
prie teleskopo ir matė sujudi
mą. Ir jie išgirdo trimitus. At
pažino. Kunigaikštis Goštautas 
jau rengėsi pirklio drabužiais, 
jau atidarė ir dėžutę. Atskubė
jo ir patikima tarnaitė. Tada 
aiškino kunigaikštytė jai. ran
kom rodė. Žinoma. ji paslėps, 
uždarys kokiame kambaryje, ir 
kai rūmai aprims, vėl išves 
pro didžiuosius vartus.

Profesorius uždarė langus ir 
išskubėjo į kiemą. Gal tiesiai 
pas Radvilą“’ (bdaugiauV
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For the big thlngs In your IH», !>• 
raady wlth U. •. Savings Bonds

name. Lietuvių vyrų vienuoly
nai — Tėvų Marijonų, Pran
ciškonų, Jėzuitų, Saleziečių

Amerikos Lietuvių Romos 
■ Katalikų Federacijos pirmasis 

seimas įvyko 1906 metais, bir
želio mėn. 17—18 dienomis,
WiHces-Barres, Pa.,

kuriame dalyvavo atstovai iš 
32 lietuviškų kolonijų. Katali
kų Federacijos steigėjai pra
matė tolimą ateitį pirmajame 
kongrese, nustatydami konkre
čias gaires, kurių per 50 me
tų buvo planingai ir ryžtingai 
siekiama.

A. L. R. K. Federacijos pa-

nesusipratimo. Kas nuo lietu
vybės atsisako, yra bėglys. ne
atlikęs prigimtosios pareigos— 
gražiai ir garbingai savo tautą 
atstovauti. Kas katalikiškumą 
nori laikyti vien kaip priemo
nę tautiškumui išlaikyti, tas ne
tenka gyvenimo turinio, gyve
nimo tikslo, tarnauja siauram 
šovinizmui. Pastanga atskirti 
tautiškumą nuo turinio slepia 
savyje savižudybės bruožų.

A. L. R. K Federacija kata
likybės ir lietuvybės principus 
pirmoje eilėje panoro skleisti 
• priaugančioje kartoje.

Jaunuomenės auklėjime ir 
švietime vienuolynai užima 
svarbią vietą. Tad ir Federaci
jos pirmajame kongrese išreiš
kiamas susirūpinimas kuo grei
čiau steigti lietuvaičių seselių 
vienuolyną, kuris paruoštų pa
rapijinėm mokyklom mokyto
jų. Pirmoji Įsikūrė švento Ka
zimiero Seserų Kongregacija, 
vėliau šv. Pranciškaus, Nukry
žiuotojo Jėzaus, Nekalto Prasi
dėjimo. Per vaikų darželius, 
parapines mokyklas, vasaros 
jaunimo stovyklas lietuvaitės 
seselės auklėjo vaikus katali
kiškoje ir lietuviškoje dvasioje. 
Prieš keleris metus savai veik
lai derinti jos sukūrė Lietuvai
čių Seserų Institutą, kuris pa
laiko glaudžius santykius su 
Kultūros Institutu ir Katalikų 
Federacija. Padedama joms or
ganizuoti vasaros lituanistiniai 
kursai, talkinama lituanistines 
programas ruošiant Lituanisti
niame švietime yra trūkumų, 

’ tačiau juos pašalinti tegalima 
susitarimo, bendradarbiavimo, 
keliu, į ką mes visą lietuvišką 
katalikišką visuomenę ir skati-

mūsų vaizduotė ir 
reiktų pridėti ir in-

skleisti, įvykdyti ir ginti ka
talikybės ir tautybės principus 
asmens, šeimos ir visuomenės 
gyvenime, pagal Katalikų Baž
nyčios mokslą ir Šventojo Sos
to direktyvas.

Katalikiškumas ir lietuvišku
mas yra du esminiai pilnutinės 
asmenybės bruožai, kurie vie
nas kitą papildo, sudarydami 
puikų derinį.

Kartais naujųjų ateivių tar
pe nepilnai įvertinama sociali
nės katalikybės reikšmė, daž
nai pro krikščionybės princi
pus praeinama lyg ne pirmos 
svarbos reikalą, lyg su minti-

ja, Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių Moterių - ■■ Sąjunga, 
Amerikos’ Lietuviu Romos Ka
taliku Susivienijimas, Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikų 
Darbininkų Sąjunga ir Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikų 
Vargonininkų Sąjunga yra to 

„ didžiulio seimo rengėjai, vado
vaujant Amerikos Lietuvių Ro- 

, mos Katalikų Federacijai Ka
talikų Federacija visas minė
tas organizacijas apima, jos tad 
auksiniam jubiliejui pagerbti, 

- pažymėti, bendromis jėgomis

F Rudęniop, spatio mėn. 12,13 mi, kad pe neturi užtemdyti 
ir 14, Bostone, bus visos Ame- lietuvybės. Kai tuo tarpu daly- 
rikos tetartą katalikų suvažia- je čia gimusių lietuvių yra nuo- 
rimas, sėtinas. lietuves Vyčių monių, kad te lietuvybės gali- 

ma išsiversti, užtenka kataliky
bės. Abiem atvejais yrą daug niukams aukštesnę mokyklą, 

tačiau ir jie sėkmingai darba
vosi jaunuomenės tarpe kitais 
būdais — vesdami rekolekci
jas, misijas, ruošdami vasaros 
jaunimo stovyklas. Mes džiau
giamės jų ateities projektais— 
Tėvai Saleziečiai kuria savają 
mokyklą, Tėvai Jėzuitai statys 
jaunimo namus Chicagoje.

Spauda yra viena iš geriau
sių priemonių skleidimui kata
likybės ir lietuvybės principų 
asmens, šeimos ir visuomenės 
gyvenime.

Gerų katalikiškų laikraščių, 
žurnalų, knygų, dėka pasišven
tusių autorių, leidėjų, redak- . 
torių, mums netrūksta. Katali
kų Federacija per 50 metų sa
vo seimuose, konferencijose, 
per savo skyrius, apskričius, 
giminingas organizacijas, ragi
no visus ir skaityti ir platinti 
lietuvišką katalikišką spaudą, 
kiekvienais metais skelbiant 
spaudos platinimo mėnesius.

Organizacinėje srityje Kata
likų Federacija daug dėmesio 
kreipė į

Katalikiškos Akcijos junginį
Jaunimas yra susitelkęs į 

Lietuvos Vyčių Sąjungą, mote
rys — į Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių Moterių Sąjun
gą, vyrai ir moterys — į Ame
rikos Lietuvių Romos Katalikų 
Darbininkų Sąjungą, norintieji 
apsidrausti — į Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikų Susivie
nijimą. Po karo atvažiavę atei
tininkai jungiasi į Ateitininkų 
Federaciją. Visų tų organizaci
jų veikla stengiamasi derinti, 
koordinuoti; tarp visų jų išsili- 
ko nuoširdūs ir šilti santykiai.

(Nukelta į 5 pusi.)

man — or from the shaggy dog. (The Treas
ury m hoping that no nors is good news.)

This trne story illustrates the safėty—the 
indestructibility of U. S. Savings Bonds. Just 
remember this. Any of your Bonds that are 
losi, slolen or destroyed u>Ul be replaced by 
the V. S. Treasury without charge. That’s 
why Bonds are said to be, “Safer than cash.”

U. S. Savings Bonds are not only safer 
than cash, būt one of the best investments 
you can make. You can be ture of the prin
cipai, sure of the retums (an average 3% 
interest ichen held to maturily) — and sure 
of the future ichen yoa invest regularly in 
Savings Bonds.

So don't stash cash in sugar bowls and 
mattresscs. Start investing in Savings Bonds 
today. That's the safe and sure way to save.

TORONTE Hetavfai menininkai, dainavę vasario 16 proga CBC pro 
gramoje ‘Songs of mj People”: Elena Degutienė, Vaclovas Verikai 
tis, prie pianino muzikos vedėjas ir orkestro dirigentas Ivan Roma- 
nofT.

Tbis shaggy dog story 
has a marai £ir you.-

O ne day the U. S. Treasury Nothing further has been heard from the

received a letter enclosing
T"> fragmente (only) of a $50

Savings Bond. The letter came 
from a distressed dog owner

> ’ whoconfessed that hisshaggy
Z į, canine companion had given
> the Bondathoroughcbevring, 

and plaintively asked what
could be done about it The Treasury wrote 
right back assuring the unhappy man that 
bis Bond would be replaced upon presenta- 
t ion of satisfactory evidence — and enclosed 
the proper form to be fiDed ouL 

Severai daya paaeed. A second letter ar- 

rived — enclosing fragmente of the Treas
ury "s letter and bite of the enclosed form. 
You guessed it The shaggy dog had done it 
again. Could the Treasury please send alonf 
another application form?

The Treasury could >— and did — and 
eventuali y the cnewed up Bond wan replaced.

The U. S. Covemment does nėr per fnr this tdrertisiiig. The Treasary Department thanks, 
įnr their fnttriofic dnnetinn, the Adrertidn/t Conncil and

Nors Nemuno pakrantėse 
lankštingalos tebegieda tiek 
pat gražiai, kaip ir seniau, bet 
gyvenimas Nemuno žemupyje 
yra kitoks.

Panaikinus sienų suvaržy
mus, galima keltis iš vieno Ne
muno kranto į kitą. Bet prak
tiškai

išsikelti iš vienos vietos i ki
tą galima tik tada, jei Įrodysi, 
kad naujoje vietoje turi gavęs 
darbą ir butą.

Gyvendami Klaipėdoje ir 
Tauragėje, daugelis darbinin
kų vyksta kasdien į Tilžę Į ce- 
liuliozos fabriką. Ten gabenasi 
ir turimus parduoti savo pro
duktus.

Susisiekimas Nemunu, kaip 
pasakoja grįžę, yra pagyvėjęs. 
Bet jo vaizdas kitoks nei se
niau. Nematyti ne burių boluo
jant, nei Kuršių žvejų valčių 
su baibokais. Nematyti nei bai
darių. Svetimas yra gyvento
jam noras iškylauti. Nebent 
kartais garlaivis iš Tilžės pa
suka į Rambyną. Už tat yra pa
gyvėjęs prekių ir kitokių gėry
bių pervežimas. Nemunu taip 
pat leidžiama sieliai, kurie atei
na daugiausia Šešupe ir pasuka 
į lentpjūves.

Nemuno žemupyje prieš 
Kuršių marias tau susidarė vi
sa eilė salų, kurių bus anie 59.

Atmata ypač užnešta smėliu. 
O ten juk seniau eidavo svar
bi magistralė iš Kauno į Tilže. 
Rusne ir Klaipėdą. Smėliu už
verstos ir kai kurios kitos Ne
muno šakos. Gilijos žvejai, no
rėdami patekti į Kuršių marias, 
turi plaukti aplinkui ir daryti 
vingį 12 km.

Padažnėjo taip pat potvyniai, 
kurie yra didesni nei seniau. 
Ypač neapsaugota Rusnė. Di
delis potvynis buvo 1950 pava
sarį. Vanduo pakilo dviem met
rais aukščiau nei normaliai.

Vandens kelių sistemą Ne
muno tėkmėj palaiko vandens 
kelių sargai. Jie veik visi yra 
lietuviai.

Vienam sargui tenka prižiū 
rėti beveik 5 vandens kelio ki
lometrus. Sargas laivybos sezo
no metu gauna 360 rublių mė
nesiui. Žiemos metu — pusę to 
atlyginimo. Gauna taip pat ap
sidirbti vieną ha žemės, gali 
laikyti arklį, karvę ir kiaulę. 
Maistą gauna iš “plaukiojančios 
bazės”. Tokios sargų vietos 
mielai gyventojų imamos. Trys 
ar keturi sargai turi prižiūrė
toją, kuris su kitais gali susi
siekti jau telefonu.

Garlaiviu į Tilžę vykstama 
daugiausia turgaus dienom — 
trečiadienį ir sekmadienį. Grįž
ti iš Tilžės garlaiviui bilietus 
reikia iš anksto užsisakyti, nes 
į Tilžę labai daug keliauja — 
žvejai iš įvairių kaimų ir ten 
įkurdintieji rusai. Tilžėje uos
to milicija neleidžia į garlaivį 
daugiau žmonių nei nustatytoji 
riba.

Nemune daug meškeriotojų. 
Meškerioti itin mėgsta rusai. 
Anot žmonių,

_ rusai kimba Į žuvį labiau nei 
žuvėdra.

Laisvalaikiu ar nedarbo die
nom karininkai, valdininkai ar 
administracijos personalas lai
vais ir automobiliais vyksta 
prie vandens ir ten meškerioja 
bei kitaip gaudo žuvį, kurią 
rusai mėgsta kaip “zakuską” 
prie “vodkos”.

Pernai Nemunu pradėjo ga
benti akmens anglis iš Lenki
jos per Vyslos Įlanką ir Kur
šių mares. Nemuno laivininkys
tės viršininko Smirnovo pareiš
kimu, šiemet Nemunu bus pa
leistos plaukioti ir pirmosios 
500 tonų metalinės baržos. 
Taip pat būsią paleisti ir rytų 
Vokietijoje gaminami dizeliniai 
laivai pagal sovietinius projek
tus. (vr.)

• Vilniuje ministerių taryba 
ir švietimo ministerija suorga
nizavo pasitarimą dėl mokinių 
pažangumo moksle. Apie moki
nių ketvirčių rezultatus prane
šė. švietimo viceministeris Ka
valiauskas. Sniečkus smarkiai 
kaltino, kad per mažai kovoja 
su mokyklų nelankymu. nepa
žangumu. mokinių “nubyrėji
mu.”

• Traku piliai restauruoti 
esąs paruoštas architekto Br. 
Krūminio planas .

• Elise Riemaan, Klaipėdos 
vokietė, senutė. 75 metu, po 
10 metų pastangų buvo išleista 
vykti pas savo dukterį į Vokie
tija. Liubeką. Jei nebuvo leis
ta iš Klaipėdos tiesiai važiuoti 
į Berlyną. Ji turėjo važiuoti 
užuolanka per Vilnių, Lietu
vos Brastą. Varšuvą, Frankfur
tą prie Oderio. Ji pasakoja, 
kad Klaipėdoje daiT? prasčiau 
negu bolševikai giriasi.

•Žemės ūkio akademijos 
rektorius Tatorius pareiškė, 
kad per dabartinį penkmetį tu
rį būti paruošta ”500 kvalifi
kuotų agronomų ir ne mažiau 
kaip 500 inžinierių mechani
kų”. Per šį šeštą penkmetį bū
sią paruošta tiek, kiek per vi
sus ligšiolinius dešimtį metų.

Rekolekcijos 
gavėnioje

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
Telef. WAlnut 8-5828

Mergaičių anglų kalba — ko
vo 16. 17 ir 18 d. Hartfordo 
grupė — Sodalietės.

Norinčios dalyvauti rekolek
cijose prašomos laišku arba te
lefonu pranešti kiek galima 
greičiau. Atlyginimas už reko
lekcijas tik $7.00.

Taip pat. jei kas norėtų, su
organizuoti savo atskiras gru
pes po Velykų, prašome pra
nešti mums. Grupę sudaro bent 
15 asmenų.

Nsk. Pr. Seserys. 

TIKĖJIMO REIKALINGUMAS
Šiame atomo amžiuje tvir

tinti, kad tikėjimas, o ne mok
slas, yra gyvenimo vadovas, 
kai kam gali atrodyti ir juokin
ga. Daugelis mano, kad moks- 

- las yra viskas, tartum koks die
vaitis, kuriam paaukojama fi
losofija ir teologija. O vis dėl
to kiekvienas žmogaus veiks
mas turi . pagrindą tikėjime. 
Gerai sako Brunetiere, kad 
mes galime gyventi nieko ne
žinodami apie kalnus, esančius 
ant mėnulio, ar eterio savybes, 
bet negalime gyventi be to. ko 
reikalauja 
širdis, čia 
telėktą.

Dvasios
žiausia teorija. Dvasia, būdama 
nemateriali, ieško ir nemateria
lios realybės. Pasaulis, nors 
gražus, platus, turtingas, bet 
jis yra kalėjimas. Daugelis 
juomi patenkinti! Tebūnie. 
Bet mūsų širdis trokšta lais
vės: dvasia nori išeiti iš to ka
lėjimo ir skrajoti beribėje. 
Mokslas yra bejėgis išvesti 
mus iš to kalėjimo.

Tiesa, mokslo vardu kartais 
pasakoma, kad tikėjimas yra 
nereikalingas. Skaudžiai apsi
rinka. Tikėjimas yra išvidinis 
žmogaus reikalas, be kurio jis 
negali gyventi. Tik gyvuliui tai 
nereikalinga, nes jis pasitenki
na tuo, ką jaučia ir mito, betL 
žmogus ne .

Pažvelkite į ūkininką: jis 
beria grūdą rudenį. Ar jis tik
ras, kad jo pasėlis išdygs ir se
kančiais metais atneš vaisių? 
Ne, netikras .Augimas priklau
so nuo daugelio sąlygų, kurių 
jis negali patvarkyti, o jei no
rėtų būti tikras pasėlio vai
sium, niekad negalėtų sėti. 
Bet jei jis tai daro, jis tiki į 
gamtos dėsnius, jis daro tikė
jimo aktą. Kada skrendame or
laiviu. ar esame tikri, kad ne- 
nukrisime? Pasitikime, daro
me tikėjimo aktą. Nausen, ku
ris pasiryžo gyventi ledynuose, 
kas jį ten nuvedė? Idėja ir ti
kėjimas. Visi herojai, kurie . 
pelnė nemirtinguosius istorijos 
puslapius, buvo tikėjimo žmo
nės.

Ar mes. nors nesame hero
jai, nedarome kasdien tikėji
mo aktu? Sėdame valgyti: ar 
esame tikri, kad tas maistas 
neapnuodytas-? Turėtume iš
tirti. bet kas čia analizuos, val
gome. Ir tai yra tikėiimo ak
tas. Taigi, ir paprasčiausi gy
venimo veiksmai remiasi dau
giau tikėjimu, negu mokslu. 
Vargas, jeigu kiekvienas mūsų 
veiksmas turėtų būti mokslu 
paremtas: negalėtume pajudėti 
iš vietos.

Paimkime istoriją: ką mes 
žinome apie įvykius prieš tūks
tančius metu Egipte, ka žino
me apie Aleksandro Didžiojo 
žygius? Ar tikrai visa tai bu
vo? Istorijoj rašoma, ir mes ti
kime.

Neras imc abejingo žmo
gaus tiesai, teisingumui, gė
riui. Norint gyventi, reikia į 
ką nors tikėti, jei ne į Dievą, 
tai į stabą: jei ne į tiesą, tai į 
patį save. Netikėjimas yra ab-

Jau i£ejo iš spaudos 
JONQ MEKO poezijos knyga 

SEMENIšKIV 4DILES
Knygoje autorius atskleidžia Lietuvos kaimo intimų 

gyvenimą ir parodo, kiek daug jame buvo poezijos.
Knyga turi 62 psl. Jos kaina $1.00

Gaunama
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE

surdas, priešingas žmogaus pri
gimčiai. Skeptikas nieko nėra 
davęs ir nieko neduos žmoni
jai. Vienintelė jam logiška iš
vada: tylėti arba mirti, nes 
kiekvienas žodis, kurį jis sako, 
jau yra tikėjimo aktas.

Kas yra gyvenimas? Iš kur 
jis ateina? Kodėl jis atsiranda 
ir kur jis dingsta? Mokslas į 
tuos klausimus neatsako. Les- 
singas yra pasakęs, kaid . tikėji
mą kiekvienas žmogus nešioja 
širdyje, o ne galvoje. Blogai 
pasakė. Tikėjimas yra Širdyje 
ir galvoje; tikėjimas yra visos 
sielos aktas, liepsna, kuri api
ma visą žmogų.

Dievas apsireiškė žmogui, j 
to apsireiškimo pilnybę randa
me Kristuje. Dievuje ir žmo
guje kartu. Kristus pasaulio 
Atpirkėjas: štai centrinė mūsų 
tikėjimo tiesa, iš kurios spm- 
duliuoja visos kitos. Gi pats 
tikėjimo turinys yra begaliniai 
turtingas: mums sako, kad esa
me Dievo vaikai, kad Dievas be 
galo geras ir mus myli, kad 
esame nemirtingi, kad šis gyve
nimas yra tik pasiruošimas am
žinam, nepalyginti gražesniam 
gyvenimui, kad teisingumas ir 
gėris galiausiai triumfuos. Ti
kėjimas sako, kad privalome 
mylėti Dievą ir išganyti savo 
sielą. Visas šias tiesas randa
me Kristuje, kuris yra amžinoji 
šviesa. „Jis tapo mūsų gyveni
mu: tat jau nesame vieni, bet . 
yra Dievas su mumis.

Štai mūsų tikėjimas! Dieviš
kas tikėjimas, kuris yra sielos 
šviesa. Ir per ją gyvenimas ga
vo savo prasmingumą, žmogus 
be tikėjimo yra nesusipratimas, 
yra pasibaisėtinas absurdas. 
Be tikėjimo tampama despera- . 
cijos auka, sako Kirkegaard.

Tikėjimas yra gyvenimo jė
ga, heroizmo paslaptis. Tikėji
me randame ir mūsų lietuvių 
tautos charakterį. Mes esame 
tikinti tauta. Tikėjimas yra 
kvėpavimas ir lietuvio sielos 
ritmas, yra šviesa, kuri ves 
mūsų tautą amžių takais. B.M.

PAGERBĖ PIJŲ XII

Kovo 3. šeštadieni. “Maria 
Assunta” aulėje. šv. Antano 
universitete. Įvyko iškilmingas 
Jo šventenvbės Pijaus XII. jo 
80 meto gimtadienio proga, 
pagerbimas. Programoje: stu
dentu teologu choras išpildė 
keturiais balsais “Tu es Pet
rus*’. Kardinolas G. P. Agagia- 
nian skaitė paskaitą Pijus XII 
ir Rytai.

• Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serys, pasiryžusios savo moti
niškuose namuose. Brocktone. 
statydintis koplyčią. Lėšoms 
sutelkti yra sudarytas Vajaus 
Komitetas, kurio garbės pirmi
ninku maloniai sutiko būti Bos
tono arkivyskupas Richar J. 
Cushing; pirmininku yra prel. 
Pr. Juras. Lawrence, Mass. 
Koplyčia norima pastatyti dve
jų metų laikotarpyje ir šven
tinti 1958 metais, kai bus viso 
katalikiško pasaulio minima 
100 sukaktis Marijos apsireiški
mo Liurde.
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buvau arti jūsų krašto 
tą dieną dirbo, bet skambiai 
padainavo keletą dainų, baig
damas nuotaikingąja mūsų dai
na “Namo’*. Choras taip pat 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus. Namida Ramanau
skaitė padeklamavo Putino 
“Mūsų buitis”.

Rezoliucijas angliškai pa
skaitę Julija Jakavonytė, 
Brocktono miesto mokesčių 
skyriaus vedėja, lietuviškai — 
P. Viščinis, Aukų salėje su
rinkta 151 doL, bet pridėjus ir 
rinkliavą po namus — susidarė 
apie 700 dolerių. Stambias su
mas sudėjo tremtiniai, aukoda
mi dienos uždarbi, ir Sandaros 
klubas, skyręs 180 dol.

Žodis ir daina per radiją
Vasario 16 išvakarėse per 

Brocktono radijo stotį buvo 
duota lietuviškoji valandėlė, 
išsirūpinta LB apylinkės pirm, 
prof. B. Vitkaus. Angliškai ir 
lietuviškai apie Lietuvą ir jos 
kovas dėl laisvės kalbėjo stud. 
A. Sužiedėlis. Po to žodžio bu
vo duota plokštelių muzikos.

lonija Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę atžymėjo pamaldo- 

parapijos salėje, miesto mo
kykloje ir radijo stotyje.

Mini visa parapija
ALA Katalikų . Federacijos 

skyrius minėjimą surengė va
sario 12, Užgavėnių sekmadie
ni Iš ryto 10 vai. »mišias už 
Lietuvą ir jes kankinius auko
jo vikaras kun. V. Valkavičius; 
šventei pritaikytą pamokslą pa
sakė klebonas prel. Pr. Stra- 
kauskąs. Pamaldom iškilmingu
mo teikė vėliavos: Amerikos, 
Lietuvos, šv. Vardo Draugijos, 
Moterų Sąjungos ir ateitininkų. 
Po pietų 2 vai. buvo dar šven
toji Valanda už Lietuvą: kun. 
V. Valkavičius atkalbėjo rožan
čių. preL Pr. Strakauskas — 
maldą į šv. Kazimierą.

Tuojau po šių pamaldų sa
lėje minėjimą pradėjo vietos 
ALRK Federacijos skyriaus 
pirmininkas Leonardas Kum
pa, pakvietęs kalbėti iš Bosto
no atvykusį dr. Juozą Leimo- 
ną, kuris dalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės kovose, o 
1940 metais, bolševikam užė
jus, ištisus metus buvo išlaiky
tas Kauno kalėjime. Dr. J. Lei- 
monas kalbėjo apie viltis Lie
tuvą vėl matyti laisvą, bet tam 
reikia ir mūsų pačių 'pastangu: 
ryžto kovoti, sutarimo ir lie
tuvybės branginimo.

Meninė programa buvo pa
ruošta šv. Kazimiero parapijos 
mokinių ir buvusių auklėtinių, 
paruoštų Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų. Patriotinius eilėraščius 
deklamavo Jarūna Venčkaus- 
kaitė, Regina Kucinaitė ir Liu
cija Baškauskaitė. Vyresnės 
mokyklos mergaitės pašoko 
Audėjėlę ir Viederą, o visas jų 
būrys padainavo lietuvių liau
dies ir partizanų dainų. Solo 
dainavo Danutė Pareigytė ir St. 
Ventre. šv. Kazimiero parapi
jos vargoninkė. Ji ir sesuo Re- 
dempta akompanavo; akordeo
nu grojo Mindaugas Grybaus
kas ir Regina Smitaitė. Iš pro
gramos matėsi, kad seserų bu
vo įdėta daug darbo ir šventiš
kai nuteikta visa mokykla, ku
ri dar savo ruožtu meldėsi už 
Lietuvą, o mokiniai Vasario 16 
dėvėjo tautinius ženklelius. 
Mokyklos vedėja šiuo metu yra 
motina Konsulata.

Minėjimo metu parapijos

Newark. N. J.
Iškilminga šv. Juozapo no ve

na ir priešvelykinės rekolekci
jos šv. Trejybės bažnyčioje pra
sidės kovo - March 11 sumos 
metu ir baigsis kovo mėn. 19 
d. šv. Juozapo šventėje.

Novena ir rekolekcijas veda 
misijonierius Tėvas Pijus šara- 
pnickas, pranciškonas. -

Novenos ir rekolekcijų 
tvarka sekanti:

Kovo mėn. 11 d. 10:30 vai. su
ma ir pamokslas, 12:00 vai. mi- < 
šios ir pamokslas anglu kalba, 
3:00 vai. novena. pamokslas ir 
palaiminimas lietuviams, 7:00 
vai. vak. novena. pamokslas 
ir palaiminimas anglų kalba.

Nuo pirmadienio iki šešta
dienio šv. Mišios 7:00, 7:30 ir 
8:00 vai.

Novena. pamokslas ir palai
minimas 5:15 ir 7:00 vai. ang
lų kalba, o 8 vai. lietuvių kal
ba.

Kovo mėn. 18, sekmadieni. 
9:00 vai. mišios ir bendra šei
mų komunija.

Novenos užbaigiamos kovo 
mėn. 19- d. 8:00 vai. vak. Išpa
žinčių bus klausoma kiekvieną 
diena iš ryto ir vakare. Ypatin
gai kviečiami 
vauti ir toliau 
bent keliuose
atlikti išpažintį - velykinę, kad 
būtu galima gauti atlaidus vi
suotinus ir dalyvauti šeimų 
bendroje komunijoje.

Jūsų klebonas,
Prel. Ignas Kelmelis.

lietuviai daly- 
gyvenantieji 

pamoksluose.

VASARIO 16 BROCKTONE

salėje surinkta Lietuvos laisvi
nimo reikalam 149.85 doL Pi
nigai Aitui pasiųsti per ALRK 
Federacijos Vyr. Valdybą Chi- 
cagoje. Aukų rinkimu rūpino
si M. Tubis.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Brocktono' skyrius minėjimą 
surengė vasario 22, Jurgio Wa- 
shingtono šventėje, Winthrop 
miesto mokyklos salėje. Minė
jimą pradėjo nuoširdžiu žo
džiu K. Jurgeliūnas, vietos Al
to pirmininkas. Pakviestas mi
nėjimą pravesti vietos LB pirm, 
prof. B. Vitkus priminė, kad 
Lietuvos šventė sąmoningai su
jungta su didžio amerikiečio ir 
laisvės kovotojo Jurgio Wa- 
shingtono prisiminimu. Pirma
sis JAV prezidentas mus savo 
pavyzdžiu tebeskatina uoliai 
kovoti už žmonių laisvę. Toliau 
susirinkusius sveikino naujas 
Brocktono miesto mayoras Pe- 
terson, pristatytas miesto ta
rybos nario H. Monkevičiaus. 
Mayoras kalbėjo tėviškai ir la
bai šįltai. priminęs, kad jis yra 
švedas, čia gimęs, bet prieš ka
rą dar lankęs savo tėvų žemę. 
Švediją, Gotlando salą, kuri yra 
visai netoli Lietuvos, ir ten 
matęs labai panašius tautiškus 
rūbus, kaip “jūsų mergaičių’’ 
— pasakė atkreipdamas dėme
sį į tautiškai pasirėdžiusias lie
tuvaites. Jis išreiškė viltį, kad 
žmonių tikėjimas į laisvę atneš 
pergalę ir tiem, kurie yra dar 
pavergti.

Paskaitą skaitė iš Bostono 
atvykęs dr. J. Grinius, Lietu
vių Enciklopedijos redaktorius, 
priminęs pareigą kiekvienam 
lietuviui daryti sąžinės sąskai
tą, kiek jis yra ištikimas savo 
tautai ir savo darbu remia jos 
išsilaikymą ir kovas už laisvę.

Meninę dalį atliko iš Bostono 
atvykęs vyrų choras, vadovau
jamas kompoz. Juliaus Gaide
lio. Nors choras nebuvo viso 
sąstato, nes kai kurie choristai

CARNEGIE INSTITUTO dvi stambias stipendijas mokslui išeiti 
laimėjo varžybose Robert T. Moore (Silvers Spring. Md.) —28OO 
dol. ir John B. Clark (Sycamore. 111.) — 2000 dol.

ALRK FEDERACIJOS C VALDYBOS ATŠAUKIMAS KONGRESO REIKALU
(Atkelta iš 4 psl.)

Katalikų Federacija kovojo 
už

lietuviškos šeimos vientisu
mą,

kur nebūtų skirtumų nė re
liginiu nė tautiniu atžvilgiu, 
nes tik tokia šeima yra šviesios 
ateities laidas, garantija, kad 
mes kaipo tauta išsilaikysime— 
gerais katalikais, susipratusiais 
lietuviais. Jubiliejiniais metais 
mes norėtume, kad visos lietu
viškai katalikiškos organizaci
jos saviems nąriams apie tai 
daugiau kalbėtų, aiškintų, kad 
tai ir spaudoje būtų dažniau 
rašoma.

Betgi daugiausiai aukų A. L. 
R. K. Federacija sudėjo

kovodama ui Lietuvos laisvę, 
už lietuviškumo išlaikymą. 

Per 50 metų šioje srityje ji 
veik sau lygių neturi. Jau pir
majame jos kongrese buvo 
siunčiami protestai prieš anų 
laikų sumanymus apkarpyti 
Lietuvos sritis, jungiant jas 
prie kitų valstybių. Katalikų

PASAULIO LIET

LAIMINGIEJI grįžo lėktuvu j Seąttle. Wash., nes jų laivas “Wa- 
shington Mail” Aliaskos įlankoje audros buvo sulaužytas per puse. 
Visi 51 įgulos žmonės "buvo išgelbėti.

SEIMAS NUMATOMAS NEW YORKE
Posėdis Kultūros 
Kongreso reikalu

Vasario 18 d. Toronte Kana
doje įvykusiame posėdyje, ku
riame dalyvavo Kanadfrš kraš
to valdybos pirm. B. Saka
lauskas ir nariai Jw Jokubynas, 
V. Vaidotas, E. Senkuvienė, S. 
Čepas, kun. dr. J. Gutauskas, 
Kanados Kultūros Fondo pirm. 
Iz. Matusevičiūtė ir vicepirmi 
ninkai dr. A. Šapoka bei dr. 
Anysas, Kanados šalpos Fondo 
pirm. Sonda ir JAV bendruo
menės valdybos pirm. St. Bar- 
zdukas. birželio 30 ir liepos 1 
d. Chicagoje Dainų šventės 
metu įvykstančio Kultūros 
Kongreso reikalu buvo sutarta 
jį rengti taip, kaip yra jau su
planuota: su dviem plenumo 
ir atskirų sričių sekcijų posė
džiais. Pirmojo plenumo posė-

Federacija pirmose eilėse sto
vėjo už rinkimą parašų, kurių 
buvo surinkta keli milijonai, 
reikalaujančių, kad šio krašto 
prezidentas pripažintų Lietu
vos nepriklausomybę. Ji orga
nizavo Tautos Fondą, per kuri 
Lietuvai atstatyti buvo išsiųsta 
700.000 dolerių. Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus padalinius, 
kurie rinko aukas, drabužius ir 
maistą, badaujantiems lietu
viams gelbėti. Vilniui Vaduoti 
sąjungos skyrius. Nepraėjo Ka
talikų Federacijos nė vienas 
seimas, konferencija. 50 metų 
laikotarpyje, kur nebūtų pa
liesti Lietuvos reikalai. Net jas 
nepriklausomais laikais buvo 
liūdima, protestuojama, kai ka
talikiškos organizacijos, spau
da imta persekioti, veikėjai i 
kalėjimus sodinti. Aukų rinkė
jai — ateitininkai, pavasarinin
kai. atvykę iš Lietuvos i ši kra
štą. Federacijos buvo nuošir
džiai globojami, jiems visur pa
dedama. Kai antrasis pasauli
nis karas atnešė Lietuvai oku
paciją. Federacijos veikla padi-

IŠ BENDRUOMENĖS 
GYVENIMO

džio metu įvyks iškilmingas 
atidarymas ir paskaita “Tauti
nė kultūra— tautos išlikimo 
pagrindas”, kurią JAV bend
ruomenės valdybos pakviestas 
sutiko skaityti Lietuvių Enci
klopedijos redaktorius dr. J. 
Girnius. Antrajame plenumo 
posėdyje bus priimtos rezoliu
cijos ir bus paskaita “Tautinės 
kultūros išlaikymo būdai ir 
priemonės”, kuriai prelegentą 
suranda ir pakviečia Kanados 
Kultūros Fondo valdyba kartu 
krašto valdyba. Kovo 10 Chica
goje Įvyksta JAV bendruome
nės valdybos iniciatyva šaukia
mas platesnis pasitarimas.

Pasaulio Lietuviu Seimas
Tame pat posėdyje buvo ap

tarti ir Pasaulio Lietuvių Sei
mo klausimai. Abi posėdyje da
lyvaujančios pusės sutarė: dar
bo pradžiai turės būti sudary
tas 7 narių Lokas vienoje ku
rioje vietoje (posėdžio dalyvių 
daugumas pasisakė už New 
Yorką). ir jis veiks sutartinai 
su abiejų kraštų bendruome
nių valdybomis. Loko sudary
mo klausima JAV bndruome- 
nės valdyba svarstys artimiau
siuose savo posėdžiuose.

JAV ir Kanados lietuviu 
susiartinimo šventė

Rugsėjo 1—3 dd. Windsorc 
įvyks IV-oji Kanados lietuviu 
diena. Jos rengimo komitetas 
yra pasiūlęs JAV bendruome
nės valdybai šia dieną paversti 
taip pat ir JAV. bei Kanados 

dėjo, nes buvo pajustas aukos 
darbo reikalingumas. Lietuvos 
vadavimui ir lietuvių šalpai 
Federacijos veikėjai ėmėsi ini
ciatyvos organizuoti bendrines 
visų lietuvių organizacijų in
stitucijas — Amerikos Lietu
vių Tarybą ir Balfą. vadovau
damiesi mintimi, kad Lietuvos 
vadavimo ir šalpos darbai visų 
sutartinai bus sėkmingiau at
likti.

Dabartinė Federacijos Cent
ro Valdyba jubiliejiniais me
tais kviečia

kuo daugiau pasauliečiu įsi
jungti j jos veiklą ir taip, kad 
kiekvienas asmuo, laikąs save 
kataliku, oajustu atsakomingą 
ir neišvengiamą apaštalavimo 
pareigą.

Ji ragina kovoti prieš txTt 
kokią niveliuojančią Įtaką, at
sinaujinant. pasimokinant iš 
praeities tarp visų lietuvių ka
talikų organizacijų, kad išnyk
tų “jūs" ir “mes” sąvoką, kad 
būt visi viena bendra šeima.

Skleiskime pagrindini isiti- 

lietuvių susiartinimo švente. 
JAV bendruomenės valdyba 
sumanymui nuoširdžiai pritarė, 
nes Windsoras yra prie pat sie
nos ir lengvai pasiekiamas 
(ypačiai Detroito, Chicagos, 
Clevelando. Rochesterio ir kt. 
vietovių lietuviams). Tariamasi 
dėl pačios šventės programos.

Remiamas “Lituanus'
JAV bendruomenės valdyba 

yra nutarusi prisidėti prie Lie
tuvių Studentų Sąjungos anglu 
kalba leidžiamo biuletenio “Li- 
tuanus” rėmimo ir šiuo reika-

IŠ WORCESTERIO PADANGES
Worcesterio ateitininkai ko

vo 11 d. 7 vai. vak. šv. Kazi
miero parapijos salėje. 41 Pro- 
vidence St. rengia koncertą. 
Programoje J. Kačinsko vado
vaujamas choras iš Bostono 
solo ir muzika. Į koncertą ža
da atsilankyti ir aplinkinių ko
lonijų lietuviai.

Aušros Vartų parapijoje gra
žiai praėjo misijos, kurias vedė, 
atvykęs iš Kanados tėvas Jo
nas Kubilius S. J. Aušros Var
tų parapijos klebonas Monre
alyje. Pamokslininkas dėstė gi
lias filosofines mintis, paįvai
rindamas gyvais pavyzdžiais ir 
patiekdamas jas klausytojams 
gražia, sklandžia ir paprasta 
visiems suprantama kalba. Mi
sijų metu labai daug parapijie
čių priėmė šv. Sakramenta

Naują Lietuviu Bendruome
nės valdybą sudaro piririinin- 

kinimą. kad Katalikiškoji Akci
ja kaipo siekianti viešajame 
tautų ir žmonijos gyvenime, 
siekia ir kovoja dėl geresnio 
ir teisingesnio pasaulio ir lais
vės mūsų persekiojamai tautai.

Pranešdami apie Federacijos 
50 melų jubiliejų ir pasidalin
dami šioms mintims, kviečia
me savo apskričiui. skyrius, 
lietuvių katalikiškas organiza
cijas ir atskirus lietuvius kata
likus pasireikšti tiek asmeniniu 
pasiaukojimu, tiek ir organi
zuotu apaštalavimo darbu.

I geresni pasauli aukos dar
bais Tautai ir Bažnyčiai.

Prel. J. Balkūnas — dvasios 
vadas, dr. A. Darnusis — pir
mininkas, L .Šimutis ir D. Ka
minskienė — vicepirmininkai, 
kun. dr. A. Juška — sekreto
rius, prel. Ig. AlIuviČius — iž
dininkas, prel. Pr. Juras — 
Kultūros Instituto direktorius, 
kun. J. BoreviČius — įaunimo 
direktorius ,kun. S. Raila — 
katalikiškosios akcijos direkto
rius, M. Rudiene ir J. Kava
liūnas — iždo globojai.

ir visiems vadinamie- 
lietuviškiems veiks-

proga 
atsius- 
skauti- 

>: “Mes

lu išsiuntinėjo apygardų bei 
apylinkių valdyboms aplinkraš
ti. Kai kurios valdybos labai 
greitai atsiliepė ir prašomą su
mą atsiuntė. Laukiama atsilie
piant ir kitų.

Kiti Bendruomenei
Atsiliepdamas į sveikinimą 

išrinkimo proga. Vliko prezi
diumo pirm. J. Matulionis 
Bendruomenės klausimu rašo: 
“Bendruomenė turi suvaidinti 
svarbiausia vaidmenį lietuviu 
vienybę įgyvendinant. Ji. yra 
būtina lietuviu masėse, ji yra 
būtina 
siems 
niams”.

Vasario 16 šventės 
bendruomenės valdybai 
tame sveikinime vyr. : 
ninkė O. Zailskienė rašo: 
visomis jėgomis stengiamės iš
laikyti ir išugdyti stipriomis ir 
tauriomis lietuvaitėmis mūsų 
žinioje esančias mergaites. Ant 
Lietuvos Laisvės Aukuro am
žių bėgyje sudėtos geriausiu 
mūsų sūnų ir dukterų gyvybė
mis apmokėtos aukos tepaska- 
tina mus į tarpusavio taiką, 
vienybę ir pasiaukojimą, tas 
būtinas sąlygas prarastai Lais
vei atgauti” .

Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkos 4 valdyba Vasario 16 
šventės proga bendruomenės 
valdybai atsiųstame rašte sako: 
“Turėdama galvoje, kad Lietu
vių Bendruomenės organizaci
ja veikia s’lkdama išlaikyti ir 
stiprinti Lietuvos Nepriklauso
mybės kovos jėgų šaltinį. LNT 
Valdyba reiškia savo pasiryži
mą palaikyti su Lietuvių Ben
druomenės organais savitarpi
ne pagarba pagrįstus santykius 
ir atitinkamų veiklos barų rei
kalaujamą bendradarbiavimą 
visais atvejais, kada tai nau
dinga nepriklausomybės kovos 
sėkmingumui”. BV inf.

Rekolekcijos

kas V. Mačys, vicepirmininkas 
kultūriniams reikalams Pr. 
Pauliukonis. vicepirmininkas 
ypatingiems reikalams J. Svik- 
las. sekretorius Alb. Gražulis 
ir iždininkas St. Raudonis. Val
dyba jau yra numačiusi įvai
rius parengimus bei kitus dar
bus pilniems savo veikimo me
tams .

Šv. Kozimiero parapijoje re
kolekcijas veda jėzuitas tėvas 
V. Gutauskas, 
prasidėjo kovo mėn. 4 d.

Lietuviu Bendruomenė lei
džia savo biuleteni “Worceste- 
rio žinias". VVorcesteriečiai ro
do gyvą susidomėjimą savo ko
lonijos laikraštėliui.

Maironio parkas šią vasarą 
pasipuoš naujais rūmais, nes 
Maironio parko pašalpinė drau
gija jau intensyviai ruošiasi 
statybai. Žada išleisti statybai 
apie 40.000 dol. Manoma įreng
ti salę kultūriniams parengi
mams. gegužinėms bei šiaip 
organizacijų įvairiems subuvi
mams. kurių šiame parke aps
tu kiekvienais metais, nes Mai
ronio Parkas yra mėgiamas vi
sų Worcesterio ir apylinkės lie
tuvių. (Aš.)

STOUGHTONO ŽINIOS

Elena Banevičienė mirė va
sario 22 d. Stoughtone išgyve
no apie 50 metų; buvo kilusi 
nuo Punios. Liko nuliūdęs vy
ras. 2 sūnūs ir 2 dukterys. Ve
lionė ilgai sirgo cukrine liga ir 
turėjo abi nupjautas kojas.

Antanina Juknevičienė ser
ga ir guli \Voodberry ligoninė
je. Susirgo užgauta dirbtuvė
je. atsiliepė nugarkaulio suža
lojimas. Geri žmonės prašomi 
ligonę aplankyti.

Kun. A. Abračinskas iš Bro
cktono praves keturių vakarų 
rekolekcijas Inunaculate Con- 
ception bažnyčioje. Pamokslai 
bus sakomi vakarais 7 vai. ko
vo 25. 26 ir 27 dienomis. Mik.

IS VISUR
• Arkivysk. J. Skvireckas 

popiežiaus Pijaus XII 80 metų 
sukakties proga yra kreipęsis į 
visus lietuvius kunigus ir ti- 
kinčiuosis prašydamas pasimel
sti už šv. Tėvą ir jo norą pa
sauliui gražinti tikrąją taiką.

• Romoje Marijos Tarptau
tinė Akademija kovo 1 turėjo 
pamaldas už Tylos Bažnyčią 
šv. Marijos Maggiore Baziliko
je. Už persekiojamuosius Lie
tuvoje mišias aukojo vysk. V. 
Padolskis.

• Vasario 16 proga Vlikas 
yra gavęs daug sveikinimų iš 
kitų tautų ir viso pasaulio lie
tuvių.

• Vatikano radijo lietuviško
ji programa transliuojama sep
tynis kartus savaitėje. Progra
ma perduodama 41—31—25— 
19 ir 196 bangomis Lietuvos 
laiku: sekmadieniais 10:30 vai. 
ryto. pirm. treč. ir šešt. 9 vai. 
vak. ir antr.. ketv. ir penkt. 5 
vai. p p. šv. Kazimiero dieno
je. kovo 4. buvo duota specia
li programa.

• Gabrielius Rajeckas, lai
mėjęs “Voice of Democracy” 
varžybas savo kalba apie de
mokratiją. dalyvavo tpip pat 
dailiosios literatūros varžybose 
ir jo novelė gavo pirmąją vie
tą. šios antros varžybos buvo 
suruoštos Washingtono aukš
tųjų mokyklų mokiniams, Už 
pirmąjį laimėjimą jam. prisiųs
tas iš Romos šv. Tėvo palaimi
nimas. o jį sveikino prez. D. 
Eisenhovveris. viceprez. R. Nix- 
onas. Lietuvos ministeris P. 
Žadeikis. vysk. V. Brizgys ir k. 
Savo kalba paprašytas pakarto
ti JAV Prekybos Rūmų meti
niame susirinkime Washingto- 
ne gegužės 1 d.

• Kun. P. Jančiaus straips
nis apie Amerikos “penny” is
toriją buvo atspausdintas Kon
greso leidiny vasario 27. 
Straipsny nurodoma, kad Ame
rikos cento graviūros autorius 
buvo lietuvis Baranauskas-Bre- 
nner. -4

• Dr. P. Karvelis kovo 7 d. 
dalyvavo Paryžiuje sušaukta
me Pavergtųjų Jungtinių Tau
tų komisijos pabėgėliam posė
dyje. Ta komisija praėjusi ru
deni buvo Įsteigta New Yorke.

• Ed. Turauskas iš Pary
žiaus buvo išvykęs i Liuksem
burgą. kur atstovavo lietuvius 
Europos Federacijos pasitari
muose.

• Dr. Z. Makras yra išrink- , 
tas pirmininku Laisvųjų žurna
listų Sąjungos, kurią sudaro 
Pabaltijo. Balkanų. Vidurio ir 
Rytų Europos žurnalistai. Ta
ryboje lietuvius dar atstovau
ja S. Miglinas ir J. Kairys.

• St. Bačkis, Lietuvos atsto
vas Paryžiuje, ir ponia Vasario 
16 proga surengė priėmimą 
Prancūzijos Senato vicepirmi
ninkui E. Pezet. •

• Kanadoje Tautos Fondo 
atstovybė 1956 m. sausio 1 d. 
Lietuvos laisvinimo reikalam 
buvo jau surinkusi 5.623.55 
dol. Atstovybei vadovauja 
energinga veikėja M. Arlaus
kaitė. Daugiausia aukų iper 
1000 dol.) sudėjo Hamiltono 
skyrius, paskui Toronto. TilL 
sonburgo. Delh. Britų Kolum
bijos ir Montrealio skyriai.

Vytauto Augustino
Urtuveš Vaizdų Alinimas

LIETUVA
yrn geriausia dovana visokiomis 

progomis. Albumo vaizdai kalba apiė 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.
Kiekvienam verta Aį gražų leidinį pa

čiam įsigyti ir kitam dovanoti.
lAleido ATE I TIS. 9lfi Willoiighbv

Avė, Hrooklyn 21. N. V.
Jį galima gauti:

ATEITIES adtmmpitraeijoj ir 
ir pas platintojus. 

Kaina S "dol.



17%

VASARIO 16 MINĖJIMAS NORWOOD, MASS.

A1DRICH SEIMĄ (Los Angeles) susilaukė penktosios kartos. 
Mergyte laiko rankose prosenelė Mrs. Aldrich, motina Mrs. B. 
Black stovi dešinėje. * ,

56 TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ IR ASTUONI MILIJONAI
CLEVELAHD, ORIO

kas, I. Lozaitytė ir kt.
įteikta stipendija 
Arv. Barzdukui

Kovo 3 prieš frontininkų su
važiavimo pradžią tam tikromis 
iškilmėmis buvo įteikta Chica
gos Lietuvių Fronto bičiulių su

dėta ir Arv. Barzdukui paskir
ta 500 doL stipendija, čekį 
įteikė iš Chicagos atvykęs dr. 
Smilgevičius. ‘ Arv. Barzdukas 
dėkodamas pareiškė, kad šis 
atžymėjimas jį įpareigoja ir jis 
stengsiąsis atsiminti ypačiai 
tuos motyvus, kurie stipendijos 
skyrimo protokole yra išsakyti. 
Iškilmes pravedė centrinės 
Bendruomenės Valdybos na
rys švietimo reikalams Ig. Ma- 
lėnas. ,

1956 m. kovo 9 d. Nr. 18

Niekas neginčys, kad Cleve- 
lando lietuvių gyvenime nema
ža yra gero. Ne vienu atžvil
giu jie yra įkopę net į pirmau
jančias vietas. Dėl to nenuosta
bu, kad jie nemaža palyginti ir 
išgeria. Lietuvių gyvenamuo
siuose rajonuose visai neblogai 
laikosi net keletas vad. šaita
nų, nebloga apyvarta ir Ameri
kos Lietuvių Piliečių klubo, pa
prastai maloniniu klubelio žo
džiu vadinamo.

Štai prieš mane guli šio klu
belio metinė apyskaitą. 1955 
metais pajamų ji rodo $50,370.- 
48. Tai visai apskrita solidi su- 
ma. Čia pat nurodyta, kad iš 
baro gauta $48,634.23. Vadina
si, už tiek buvo pragerta. Ne
turime klubelį lankančiųjų sta
tistikos, tad negalime nurodyti, 
kiek per tuos metus išeina vie
nam. Ši suma būtų labai Įdomi.

Bet nepykstame ant nuge
riančiųjų: jei ne jie, neturėtu
me mė lietuvių salės, vieninte
lės mūsų susirinkimų ir dažnos 
parengimų vietos. Gautasis pel
nas $6,677.42 įgalina salės di
rektorius vykdyti ir remonto 
darbus, nors jo lietuvių visuo
menė norėtų pagrindinio —to
kio, kuris lietuvių salę pavers
tų tikrai jaukia ir patrauklia 
lietuvių telkimosi vieta, šiaip
jau salės pajamos palyginti su 
klubelio pajamomis yra visai 
kuklios — vos $7.437.47 (su 
$1,783.12 pelno!).
- Priešais lietuvių salę kitoje 
gatvės pusėje yrajr kita lietu
vių sukurta piniginė tvirtovė—

atvykę 10 vai i pamaldas Die
vo Motinos Nepaliaujamos Pa- 

lietuvių bankas, oficialiai šio galbos parapijos bažnyčioj, po 
vardo nusikratęs ir tesivadinąs pamaldų parapijos salėje įvyko 
nieko nesakančiu Tbe Superior bendri pusryčiai- Jų programai 

vadovavo vyčių kuopos pirm. 
M. Trainauskaitė. Šventės da
lyvius sveikino kleb. kun. J. 
Angelaitis. Apie šv. Kazimierą 
ir jo reikšmę kalbėjo St Barz
dukas. Neringos tunto skautės 
atliko šventei, pritaikytą vaiz
delį. Gražu, kad šis Lietuvos 
šventojo minėjimas kasmet vi
sų šių organizacijų rengiamas 
bendrai tik reikėtų pagalvoti, 
ar neimtų galima rasti įvaires
nių formų.

Ateities klubas 
kovo 18, sekmadienį, rengia 
metinę savo šventę. SP.

Buvo susirinkę frontininkai
Kovo 3 Clevelande įvyko 

frontininkų suvažiavimas —ta- 
ryba tarėsi vgiklos klausimais.

Savings and Loan Assodatūm 
vardu. Šios bendrovės balansas 
jau turkas įspūdingesnis: $8,- 
502,962.63 pajamų! Tai dau
giausia lietuvių pinigai. Čia 
krauna savo turtus ir tremti
niai. Savaitgaliais čia didelė 
spūstis: susidaro net kelios ei
lės čekiams iškeisti ir kitokiem 
piniginiam reikalam atlikti. Da
rydamas milijonines apyvartas, 
lietuvių bankas palyginti su 
lietuvių klubeliu proporcingai 
ir išdidesnis: jei klubely visi 
kalba lietuviškai, tai banko 
tarnautojos, atleidžiančios inte
resantų eiles, nemoka lietuviš
kai nė žodžio, čia apskritai yra 
įvesta sistema, kad lietuviškai . 
kalbančiosios tarnautojos (bet 
tokiu, rodos, tėra tik viena vie
nintelė) interesantams nerodo- Buvo svarstomi santykių klau- 
mos. čia nerasi jokio lietuviš
ko ženklo nė sienose, čia do
leris ir turtas išvijo ir lietuviš
ka vardą, ir lietuvių kalbą. Ta
čiau ir lietuvių bankas visiškai 
neatsiribojo nuo lietuvių: jis 
pastoviai remia lietuvių radijo 
klubo transliacijas, jis atkiša 
dešimtinę kitą už reklaminius 
lietuvių skelbimus. Tai rodo, 
kad lietuviai jam dar reikalin
gi-

Šv. Kazimiero minėjime 
kovo 4 organizuotai dalyvavo 
vvčiai skautai ir ateitininkai. 
Visi su savo vėliavomis buvo

AR ŽINAI, KAD...
• Amerikos santuokų 

baigiasi teismuose divorsais; 
daugumas po penkerią ar dar 
mažiau metų.
• Persijoje savaitė turi tris 

šventadienius, nes penktadie
nis musulmonų šventa diena, 
šeštadienis žydų, sekmadienis 
krikščionių.

• Jūros banga vidutiniškai 
esanti 12 pėdų dydžio. Tačiau 
laivas “U. S. S. Ramapo” ke
lionėje iš Manilos j San Diego, 
kada buvo audra su 78 mylių 
vėjo stiprumu, 1953 išmatavo 
ir rado bangą 112 pėdų aukš
čio.
• Sunkiausias žmogus, me

dicinos dokumentuose įrašytas, 
buvo Milės Darden iš šiaurės 
Carolinos, miręs 1857. Jis bu
vo 7 pėdų 8 colių aukščio ir 
svėręs per 1000 svarų. Sun
kiausias žmogus tarp gyvųjų 
esąs R. E. Hughes Illinois — 
6 pėdų aukščio ir 946 svarų 
svorio; jo talija — 9 pėdos ir 
1 colis. Jis gimė jau 11 svarų.

• Keliauti Amerikoje pavo
jingiau per kaimą nei mieste, 
nes 1954 nelaimių nutiko mies
tuose 9000, o už miestų 27,000.

• Amerikoje yra pusantro 
milijono žmonių pavarde Smith.

• Amerikos biuruose santy
kis tarp vyrų ir moterų skai
čiaus 1890 buvo 8:1, dabar 1:3.

• Iš dešimties amerikiečių 
keturi rūko cigarus.

• Iš Hollywoodo žvaigždžių, 
kurios filme rodosi su “minko” 
kailiais, tik 13% turi nuosavus.

• Amerikiečiai turi apie 110 
milijonų radijo aparatų, arba 
apie 47 G to, ką turi visas pa
saulis. Tūkstančiui amerikie
čių tenka 701 aparatas, tūks
tančiui anglų 277. Televizijos 
aparatų Amerikoje yra 32 mi
lijonai; tūkstančiui gyventojų 
192 aparatai; Anglijoje tik 94. 
Tūkstančiui asmenų Amerikoje 
tenka 310 telefonų. Bet tele
fonu kalbama daugiausia Ka
nadoje, kur kiekvienam išeina 
I>er metus po 459 sykius, o 
Amerikoje 368, Anglijoje 67.

L. R. K. Federacijos 10 sky
rius vasario 26 paminėjo Lie
tuvos 38 metų nepriklausomy
bės sukaktį. 9 vai. ryto kun. J. 
Svirskas atlaikė mišias už. žu
vusius ir ištremtus lietuvius į 
Sibirą bei tebekovojančius už 
Lietuvos laisvę. Klebonas kun. 
F. E. Norbutas pasakė tai pro
gai pritaikinta gražu pamoks
lą.

3:30 vai. p. p. įvyko minėji
mas, kurį atidarė Federacijos 
10 skyriaus pirm. V. J. Kudir
ka, trumpai apibudindamas 
minėjimo reikšmę. Sugiedojus 
Amerikos himną, buvo prisi
mintas dr. Jonas Basanavičius, 
kuris mirė kaip tik vasario 16. 
Atsistojimu buvo pagerbtas. 
Invokaciją atkalbėjo 
Norbutas. Minėjimui 
buvo pakviestas kun. 
kas, kuris pasakė
Kun. F. Norbutas laikė paskai
tą apie komunizmą Lietuvoje ir 
kituose kraštuose bei kanki
nius. A. F. Kneižys taręs žodį, 
perdavė prel. M. Krupavičiaus 
įrekorduotą kalbą, kuri visus 
sujaudino iki ašarų.

Pagrindine kalbą pasakė adv. 
A. Keturakis iš Bostono. Jis 
priminė lietuvių kovas už lais
vę ir dabartines lietuvių kan
čias. kviesdamas visus lietuvius 
kovoti iki pergalės.

Meninę programą išpildė 
Norwoodo skautės, padainuo- 
damos lietuviškų dainų ir pa
šokdamas tautinius šokius. Da-

linksmai praleisti laiką. Pelnas 
skiriamas sušelpti vargstan
čius Vokietijoj ir kitur. Prašo
ma minėtoje dienoje nerengti 
kitų pramogų. Visi dalyvauki
me margučių pobūvyje.

Petrui ir Irenai Tylam 
vedybinio gyvenimo dešimtme
tį minint, jiems pagerbti su
rengtam vaišėm daug rūpinosi 
Adomas Tumas, vyriausias siu 
sukaktuvių reikalų tvarkytojas 
ir vedėjas, ir Irenos motina 
Lydija Perednienė, kas buvo 
praleista pažymėti “Darbinin
ke” tilpusioje korespondenci
joje vasario 29.

lyvavo D. G. Duobaitės, D. Tu- 
maitė, L. Valentinaitė, N. Ma- 
kaitytė, N. .Saarinen, E. Ridi- 
kaitė ir R. šimenaitė. Akordeo
nu palydėjo J. Martišius. Pas
tatė taipgi gražų montažą. Sve
čiai iš Bostono pastatė F. Kon- 
tauto parašvtą montažą, ku
riam muziką įrekordavo P. 
Pauliokonis. M. Tumaitė de
klamavo eilėraštį “Pasimelsk 
vaikuti”, o R. Liutkevičius 
“Šauksmas tyloje”. S. Makaity- 
tė paskambino pianu liaudies 
dainų. " P, Antanaitis, jaunas 
berniukas. padainavo solo, 
akompanuojant muz. V. Ka
mantauskui.

žmonės buvo labai paten
kinti taip gražia programa. 
Aukų surinkta 109 doleriai, ku
rių pusė Altui ir pusė Balfui. 
Po $10.00 aukojo kun. F. Nor
butas, kun. J. Svirskas ir P. 
Jaras, po $5.00 — P. Jakštas, 
A. Tumas, S. Duobienė. D. Ra- 
zulevičius, A. Valentinas. B. 
Kriaučiūnas, po $2.00 — P.
Kuras, F. Liutkevičius. J. Ma- parapijiečiai, dalyvavę gedu

lingose pamaldose ir palydė’e 
į amžinąją poilsio vieta, apgai
lestauja netekę uolaus lietu
vio.

Paliko nuliūdime žmoną Ele
na. tris dukras, 'motiną, du

Simai su Vliku, su kitomis sro
vėmis, buy? aptarti savi orga
nizaciniai reikalai. Iš centro 
buvo atvykę prof. J. Brazaitis, 
J. Kazickas, Vyt. Vaitiekūnas, 
dalyvavo atstovai iš Chicagos. 
Detroito, Windsoro — viso 27 
LF bičiuliai. Pirmininkavo S. 
Barzdukas, sekretoriavo VI. Pa
lubinskas. Diskusijose dėl pra
nešimų pasisakė S. Alšėnas, 
dr. Z. Smilga, dr. K. Ambro- 
zaitis, dr. A. Čepulis, Ig. Malė- 
nas, A. Damušis, J. Damušis, 
B. Barisas. V. Palūnas, S. Barz- 
dukas, B. Polikaitis, A. Barzdu-

ALKA DAR NEMIRUS

SALESMEN
(No experience necessary)

— AT —

SęžMaga* ir greita patarnavimas. prieinama kaina.

TeL CHaprl 6-1377

kun. F. 
pravesti 
J. Svirs- 
ir kalbą.

jusi H namų, e H namų teo 
tarpu išneštos hranrenybe*.

L. Uždavinienė. A. 
>, O. červokienė.

CHICAGO, ILL.

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER

TALARSKI
F r N E R A L HOME

I.AIDOTUVIV DIREKTORIAI
3S« Maple Avenne, ' Hartford, Conn.

Malonia! patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose.

NEW HAVEN, CONN

AR JAU UŽSISAKEI DARBI
NINKĄ 1956 METAM? NETU
RĖDAMAS ŠIO LAIKRAŠČIO, 
DAUG KO NEŽINOSI IŠ LIE
TUVIU GYVENIMO IR PA
SAULIO ĮVYKIU.

lių vyčių eita.
Alytė.

227 BEDF0RD AVĖ. BROOKLYN II,.N. V.
TeL Šita M524

6900 SO. VINCENNES AVĖ. 
TR 4-2500

S

Darbininkui 
paremti aukojo

Po 1 dol.
New Britain, Conn. — Mrs. 

B. Miciūnas, V. Vaznis, V. Ma- 
rijošius, J. Radavicius, V, Ja
kubauskas, Mrs. M. Valiukevi
čius.

Mišrus Conn. — A. Daltuva, 
E. Hartford,-A. Simonas, Wind- 
sor, Mrs. V. Kancler. Strad- 
ford, Mrs. J. Buikus, Glaston- 
bury. kun. G. Motiejūnas V7. 
Hartford, B. Strimaitis, J. Ry- 
gelis, A. Gantautas, Mrs. L 
Ruseckas, VVethersfietd, Mrs. 
P. Muleckas. Union City, T. 
Tamulevich, Branford, J. Ka
minskas. Ansonia, Mrs. C. Kal
vaitis. Watertown, Nek. Pras. 
Seserys. Putnam, D. Eimutis, 
Nau«ratuck, Mrs. A. Skelta, 
Bethlehem, Miss K. Kamins
kaitė, Siirsburv. J. Košėta. 
Giiilford, Mrs. E. šatkūn*s. 
Watertown. Mrs. V. Petrošius, 
Rristol. Miss P. Davidonis, W. 
Titui. Roekville Mrs. E. Va- 
linches, Union City.

LICDNA, kai gimtadienis būna 
tik kas ketvirti metai (vasario 
29), bet dar liūdniau, kad Ir 
pasidžiaugti negali. Mergytė 
Katthleen Kort (Pittsburgh. 
Pa.) yra nebylė.

Po ilgesnės pertraukos Det
roito Dramos Sambūris Alka 
pasirodys su Petro Vaičiūno 4 
veiksmu drama “Sudrumstoji 
ramybė”. Veikalas buvo numa
tytas statyti vasario mėn. pra
džioje, tačiau režisorius Justas 
Pusdešris nusprendė šią dra
mą parodyti be priekaištu, ir 
todėl ją regėsime kovo 17 d. 7 
v. vakarė Holy Redeemer sa
lėje. Salės puiki* scena leis Vy
tautui Ogilviui išdėstyti jo su
kurtas naujas dekoracijas (kai
navusias apie 300 dol.)

“Sudrumstoji ramybė” yra 
Blaivybės Draugijos premijuo
tas veikalas, statytas daugely
je Lietuvos teatrų. Tikrai ver
ta rimtos dramos atvykti pa
sižiūrėti. Bilietai — 1.50 dol.

Salės adresas: 5671 W. Ver- 
nor (prie Junction Avė.)

P. Natas.

PHILADELPHUOS ŽINIOS
IS VYČIŲ VEIKLOS 

švento Kazimiero minėjimas 
Lietuvos Vyčių globėjo Šv. 

Kazimiero šventė buvo iškil
mingai paminėta kovo 3 ir 4 d. 
šeštadienį, kovo 3 jauniai vy
čiai davė vaizdelį “Mūsų šven
tasis Kazimieras” per lietuviš
ka radijo valandėle, kuriai va
dovauja Stasys Petraitis. Vaiz
delyje dalyvavo Ramutė Puo- 
džiūnaitė, Aldona Bartašiūtė, 
Pranė Laukagalytė. VVilliam 
Wallace, Alberta Bekerytė. Jo
nas Šmotukas ir Irma Banevi
čiūtė. Jauniai padarė pasiryži
mą kviesti visus lietuvius pra
dėti atsiminti šv. Kazimierą 
kasdtaninėj maldoj trumpu at
sidūsėjimu: “šventas Kazimie
rai, melsk už mus ir už ken
čiančia Lietuvą”.

Sekmadienį 10 vai. mišiose 
dalyvavo vyčiai, ateitininkai ir 
skautai ir priėmė bendrą ko
munija. Mišias laikė prel. Va- 
lančiūnas. parapijos klebonas. 
Mišių metu buvo giedamos lie 
tuviškos giesmės. Po mišių vy-

REAL ESTATE BROKER
Tarpin’nkavimas perkant ir parduodant nekilnojama turtą 

patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas paskolų 
(mortgidžių) ir 1.1.

čiai sukalbėjo pasiaukojimo ak
tą.

Vyčių bendri pusryčiai įvy
ko parapijos apatinėje salėje. 
Programos metu vedėjas Algis 
Vaičiūnas pareiškė, kad mums 
reikia laikyti prieš akis savo 
globėjo gyvenimą ir bandyti, 
kiek galima, sekti jo pavyzdį. 
Toliau kalbėjo 3-čios kuopos 
dvasios vadas kun. dr. Bernar
das Šimkus, buvo pakelti į I ir 
II laipsnį nusipelnė nariai, 
akordeonu pagrojo jaunė Vvtė 
Elena Jota’tai įkalbėta 
malda, ba; jt.a L* ’ti os himnu.

Lenk Įsi '.auų min ėje
Kovo 3, po programos, jau

niai vvčiai lankėsi tautų mūgėj 
ir stebėta įvairiu ’~’ u pasiro
dymus. Tik apgaile tavo, kad 
negalėta būti tuo metu, kaip 
buvo lietuvių tautiški šokiai ir 
dainos.

Susilaukė dukrelės
Praėjusiu metu vyčiu rašti

ninkė ir seniau buvusi finansų 
raštin»nkė Anastazija Utkienė 
(Grėbliauskaitė) vasario 29 d. 
susilaukė dukrelės — Joanos 
Marijos. I inkime geriausios 
sėkmės naujai šeimynėlei, o 
Joanos lauksime vyčiuose.

Guli ligoninėj*
Marytė Grebliauskaitė susir

gusi guli Jeffcrson ligoninėje. 
Linkime Marytei greitai grįžti 
j namus, ir vėl įsijungti į veik

MELINDA FOSTER. 1« metų

ELIZABETH, N. J.

Elizabetho skautai ir skau
tės gegužės 12. šeštadienį, ren
gia vakarą su šokiais.

Gros geras orkestras ir bus 
kitų įvairenybių.

Kviečiami pas mus atvykti 
New Yorko ir kitų artimų apy
linkių skautai ir jaunimas ir 
paremti skautiškojo jaunimo 
veiklą.

Kitu organizacijų prašytume 
- gegužės 12 dieną rezervuoti 

mums ir nedaryti kitų paren
gimų. Elizabetho skautai ir 

skautės.

SIUNTINIAI LIETUVON

Prityrusi “Haskoba” Ltd., (Londone, Anglijoje) at
stovybė priima užsakymus siuntiniams į Lietuvą ir Sovie
tų Sąjungos kraštus. Maistas, vaistai, įvairios medžiagos 
rūbams ir avalynei bei kitos gerybės išsiųstos iš Londono 
sandėlių, pasiekia Lietuvą 4—6 savaičių bėgyje. Siuntinio 
gavėjas, priimdamas siuntinį nieko neprimoka, nes siun
tinys pilnai apmokamas siuntėjo.

Atvykite asmeniškai, ar skambinkite EV 8-6163 dėl 
kainoraščių. Patarnausime greitai ir sąžiningai.

OVERSEAS PARCELS AGENCY 
of “HASKOBA” Ltd.,.London 
c o LAIMA
335 Union A v., B’klyn 11. N. Y.

Mirė Petras Medelis
P. Medelis, ilgametis ir su

sipratęs šios kolonijos lietuvis, 
mirė staiga nuo širdies prie
puolio. Palaidotas iš šv. Kazi
miero bažnyčios St. Lavvrence 
kapinėse kovo 3 d. Beveik visi

tišiųs. V. Kamantauskas. A. 
Venckus. F. Zarankienė. A. Na
vickas. V. J. Kudirka, no $1.00 
—J. Tabaras. J. Versiackas. S. 
Jasionis. J. Avižinis. J. Ridikas. 
G. Kakanauskas, A. Repšvs, P.
Kudirka. A. Kavalynas. H. J. brolius ir dvi seseris. 
Balutis. J. Smilgius. K. Šimė
nas, J. Pauplis. N. Saarinen. D. 
Banienė. A. Dulkienė. N. N.. 
Mrs. Stadabnikienė. Z. Tvas- 
kienė, S. Akunevičienė. M. Ma- 
cėlienė, A. Pakarklienė. A. Šit- 
kauskienė. 1 
Antanaitienė.
A. F. Kneižys. G. Pazniokas.

Federaciios 10 skyrius reiš
kia nuoširdžią padėka kalbėto
jams. meninės programos išpil- 
dytojams. aukavusiems ir vi
siems dalyviams. Baigta Lietu
vos himnu, akompanuojant 
muz. V. Kamantauskui.

Žvalgas.

Šv. Vardo D-ja iškilmingai at
šventė šv. Kazimiero šventę 
kovo 4. Visi bendrai ėjo komu
nijos ir paskui turėjo bendrus 
pusryčius, kurių metu buvo pa
sakytos kalbos.

Parapija ruošia “Burtų vaka
rą". kuris įvyks kovo 11 d. 7 
vai. 30 min. vak. parapijos sa
lėje.

L. Moterų “Gildą" rengia 
madų paradą ir kostavimo po
būvį, kuris įvyks kovo 14, 8 v. 
v., parapijos salėje. 339 Gree- 
ne St. (H.)

Margučiu ritinėjimas
Balandžio 8. sekmadienį. 

Balfo 22 skyrius ruošia margu
čių pobūvį, kuris įvyks Run- 
berg salėje. Wilson St. Jau
nesnieji ir senesnieji galės iš
bandyti margučių stiprumą ir

WE NEED 10 MEN
who are will;ng to work hard for long heurs. to train 
for $10.000 Per Year Job with Chicago’s Oldest Ford 
Dealcr. We will pay a guarantee while training. to 
those who can qualify. We want men to S E L L the 
1956 Ford. with superior Service and perscnal atten- 
tion before and after delivery. instead of shady 
tacties and unscrupulous methods.

SEE
PAT McCANN 

or
TOM HOGAN
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NEVILLE REALTY 
75 Deerfield Rd.,

Windsore, Conn.
JAcson 7-7992

FURNITURE CO.
Savings Up TO 60%
Name Brands —
Modern & Traditional —
Bedrooms — Lavins
Rooms — Dining Rooms.

DEFERRED PAYMENTS

ARRANGED

AL 4-2810 Dept. “L”
155 E. 23rd St, N.Y.C.

R a in u n e s
Ramunių arbatą vi- BARASEVIČIUS ir SŪNŪS 

: FUNERAL HOME 
.....251 W. Broadvvay 

South Boston, Mass. 
JOSEPH BARACEVIČIUS 

Laidotuvių Direktorius 
Tel. ANdrew 8-2590

Transglobus

Veda K. Merkis

ir jos

Prašoma rašyti angliškai

vas

Paulius Gaubys

komandos 
jauniausias 
vienuolik-

Sėe. Presents 
the complete 

and Medais of 
Saint Theresa, 

beautifully

Tašku padėtis 
Staknys 7-0,

2, Sakalas 41 į-

WES SANTEE ir Ron Delaney susitinka Madison Square Garden 
(New York) Kolumbijos vyčio surengtose varžybose. Wes Santee 
yra greitakojis ėjUcas.

TRANSGLOBUS EXPORT 
1590 Second Avė. 

New York 28, N. Y. 
(REgent 7-7008)

Plūs a 1956 
BUICK 

and radio 
controlled 

oarage

išlošė Sakalas

LONDON — NEW YORK

Jei nori ka paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
, GLsnmore 5-7068

OPENS SATURDAY 
see the new, 1956 Catholic War Veteranu

Siunčiant į Rusiją 
užimtas sritis, muitas apmoka
mas iš karto; todėl imama dvi
guba kaina.

LENTEN SPECIAL
DIFFERENT — A PDANTATION EXCLUSIVE

-----OLAM BAKE PLATTĘR -------
Enjoy the deltcious fascinating taste of Clarns — Scallops —

Shrimp -— Cooked and served in Aluminum Foil.
O P E N S U N D A Y S

SOUTHERN PLANTATION RESTAURANT
588 Fraęklin Avė., Hartford Ask for Mr. “L" CH 6-9169

KABARETAS

VYT. BELECKAS savininkas

William J. Drake- 
D raganas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas JAmaica 6-7272

Juozas Andriušis
! 23S Leonard Street Brooklyn 11, N. T. !
Į EVergreen 7-8247. J

Visais draudimo reikalais kreiptis ' 
į draudimo atstovą

JUOZĄ ANDRIUS!
LICENSED INSURANCE BROKER

Baigęs tam mokslus Ir išlaikęs valstybinius egzaminus.
Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 

namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite' apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
Conneetlcnt

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak., šeštadieniais iki 0 

vai. vak.

- Daily and Sunday 2 P. M. to 10 P. M.
<>f th<- Awxlltary will !«■ «>n luind t<» >«(n>w you 

(brotiRli this» jM-mi-Colonial honu- with thr- miwl<rn touch. 
•f'Mignv'l •■xclwivrly f«>r th<- Catholic War V^tcrans by 
Ar<-hitn:t J. H<-rb*rt Eurmeiat.T with O-neral Contrarting 
work <Jonr by Niek I41 Roaa & Son
Tliia gorgeotis hotw hax a 6WxlW plot, 7 room*. 3 batha. 
finiahe»| rrereation rijom and garng.- with autoniatie radlo 
eontr«dh‘d rfoor.

• Complctely ftirninhcd by Drans
• JakMiMies by O. G. Norton • Kitchen by Amoroso, Ine.

Prenented a» a feature of the

1956 L. I. HOME SH0W
To Be Held May Ist Through May 6th

Stęrling Siiver Bracelet Rosary
Tite Bracelet Rosary has the ap- 
proval of the Holy 
on its outer surface 
Rosary. the Crucifix 
the Blessed Mother.
and Saint Christopher.

, proportioned to make a graceful 
integrated design. It comes in an 
attractive gi f t box with a pamphlet 
describing the ūse of the Rosary.

Priee *S.M (P*tented) Cheek or Money Order

The Tn-Y Company S21 orange, n. j.

ftSPOBTAS

Minervą dėl taurė*
- ■ ši. sekmadienį 3 vaL p .p. 

savoje aikštėje-Lietuvių Spor
to Klubo futbolo komanda tu
rės pirmąsias rungtynes - dėl 
New Yorko valstijos pefeina- 
mosios taurės (N. Y. -State 
Cup). Lietuviai ,šią taurę jau 
turi 2 metus & eilės. Pernai - 
mūsiškiai ją apgynė baigminė
se rungtynėse nugalėdami tą 
pačia Minervą 2:1. Varžybos 
dėl. N. Y. taurės vykdomos 
vieno minuso sistema. Vieną 
kartą pralaimėjusi, komanda 
automatiškai iškrinta , iš varžy
bų. Tikėkimės, kad pirmasis 
susitikimas dėl taurės, apgyni
mo nebus mūsų vyrams pasku
tinis. Pradėdami pirmąjį varžy
bų ratą savoje aikštėje, mūsų 
futbolininkai tikisi gausesnio 
lietuvių žiūrovų skaičiaus, nes 
finansinė; lygiai kaip ir mora
linė parama klubui būtinai rei
kalinga. Norintieji atvykti į 
Farmers Ovai anksčiau, turės 
progos pamatyti besirungian- “ 
čias Minervos ir L. S. K. re
zervines komandas. Pagrindi- Jf/jįh M A 
nės rungtynės prasidės lygiai3^SASACHMAiAI 
vai. p. p. ■5^1—

Pereitą sekmadienį L. S. K.
vienuolikė sužaidė draugiškas 
rungtynes su S. C. New York, 
kurios pasibaigė lygiomis 1:1 
(0:1). Bajoras-

Norime dar kartą priminti, 
kad Liet. Sporto Klubo penk
tasis jubiliejus įvyks balandžio 
—April 28 d. šeštadienį. Grand 
Paradise didžiojoje salėje ta 
proga įvyks vienas gražiausių 
pavasario parengimų. Bus me
ninė programa, šokiai ir ban- 
kietas—balius taip pat veiks ir 
turtingas bufetas. Visa lietuviš
koji visuomenė prašoma šiame 
parengime dalyvauti ir pagerb
ti šaunius mūsų sportininkus, 
kurie jau penkeri metai gar
bingai gina lietuviškąsias spal- 

B. K.

SCHOOL8 — HOSPITA^.8 — IN8T1TUTION8 
*' Ali Kind* of Fre*h and Frozen

FISH and SEA FOOD
Cooked, Peeled and Oeveined Shrimp 

(Wholesale Prices)

FULTON MARKET

; TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

NEW YORKAS
i.auaiitniiiaiLiiithiuauaptuauaiiauatauautnfuautnaHauauaHa

We 
Deliver 

Anywhere 191 Front Street, New York 7, N. Y.’

9080
9081
9082

~ MALĖ * FEMALE

WBERE ELSE BŪT ON FIRE ISLAND
Are there the kind of people you want to meet in the kind of 
surroundings YOU will enjoy? And nowhere else Fire laland 
būt here at The Lionei can you get one room housekeeping apart- 
ment for as little as $250 per couple for the season — with every- 
thing you want for your vacation :— swinuning, fishing, surf, sun 
and fun. No ęhildren permitted. For further informatlon and 
our unbelievable Jow weekly and monthly rates call UL 5-6436 
— nite NE 9-8591.

The Lionei, Kisrnet Beach — Fire Island

ELDERLY coupte, preferably 
on pension looking for extra 
income as caretaker for funer- 
al heme. CaJ in person >./ 
taiis. Robert Giordano, 2346 
Pacific St., Brooklyn, N. Y. 
E V 5-2929.

į

— MUENCHEN

REAL ESTATE
l81>8ll|:i8tt8!i8U8118U8n8H8iiauaiilU8|t8UIIIIII8il8ll8U8h8n«uail8

Sanitorium or Retreat House
112 rooms — 22 aeres — 

Eųuipped—Therapeutic Rooms

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G RA B O R 1 U S

- BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė.

Brooklyn, N. Y.

l'el STagg 2-504

Mattheu P. i Sali;

ALB. BALTRŪNAS-BALTON 
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO.. atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia į 
LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis. maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garant. — 
pilnas draudimas. Visus reika
lingus mokesčius sumoka siun
tėjas. gavėjui mokėti nieko ne
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašų:

OVERSEAS CARGO CO.
4426 S. Rockwell St.,

Chicago 32, III.
Tel.: YArds 7-4337

Lietuviai Bostono meisteriai. 
So. Bostono L. P. D-jos trečioji 
šachmatų komanda, kuri daly
vauja C klasės Bostono tarp- 
klubinėse rungtynėse, iškovojo 
pirmą vietą ir Bostono meiste
rio vardą savo klasėje, nepra
laimėjusi nė vienerių rungty
nių. Lemiamose rungtynėse 
lietuviai įveikė Bostono Kole
giją, santykiu 4’4 - ¥2- Meiste- 
rystę lietuviams iškovojo: Dau
mantas Bikinis Algimantas 
Ivaška, Saulius Vaičaitis, Gedi
minas Kuodis ir Edmundas 
Spirauskas. Viso buvo sulošta 
30 partijų iš jų lietuviai laimė
jo 19’4 prieš 10%. Daugiausia 
taškų komandai pelnijo S. Vai
čaitis 4%, A. Ivaška ir Gedimi
nas Kuodis po 4—2. Į pasku
tines rungtynes su Kolegija 
lietuviai stojo su nekuriuo ne
pasitikėjimu, nes Kolegija du
kart įveikė Cambridge koman
dą (3—2 ir 4—1), tuo tarpu 
kai mūsiškiai su Cambridge 
dukart sulošė lygiomis. Vienok, 
rungtynių metu, 
ūpas pakilo, kai 
komandos dalyvis,
mėtis G. Kuodis .per pusvalan
dį pirmasis sudorojo savą opo
nentą. (negi, jie prasčiau su
loštų už mažiausiąjį komandos 
dalyvį Kuodį?) ir prikrovė Ko
legijai keturius su puse taškų 
iš penkių galimų.

Bostonas su Philadelphia ko
vo 4 d. telefonu lošė 15 lentų 
tarpmiestines rungtynes. Rung-

tynes laimėjo Philadelphia, 
9:6. Jos užtruko apie 10 vai. 
Latvis Kaime lošė 2 lentoj už 
Philadelphia ir Kazys Merkis 
už Bostoną (8 lentoj).

New Yorko lietuviai kovo 
pabaigoje turės draugiškas 
rungtynes su estais; toms 
rungtynėms bus patalkinti, be 
dalyvaujančių dabar N. Y. lie
tuvių turnyre žaidėjų, senieji 
vilkai: Repečka, Paškevičius, 
Šūkis, Galminas. Balandžio 13 
d. prasidės tarpklubinės New 
Yorko rungtynės. Jose daly
vaus ir lietuvių komanda.

Chicagoje per kazimierines 
JAV didmeisteris S. Reshevs- 
kis davė simultaną 50 lošėjų. 
Dalyvavo keli lietuviai. Pasek
mių dar neturime. ’

Pasaulio kandidatę ' p-bėse 
kurios prasidės kovo 27, Olan
dijoje dalyvaus 6 rusai (Brons- 
tein, Geller, estas Kenes Pet
rošiau, Smyslov ir Spassky), 2 
argentiniečiai: Oscar Panno ir 
H. Pilnik, vengras Szabo ir če
kas Pilip. JAV didmeisteris Re- 
shevskis prarado teisę daly
vauti, nes jo nebuvo tarpzoni- 
nėse p-bėse.

New Yorke liet, pirmenybė
se liko tik vienas ratas sulošti. 
Staknys jau paaiškėjo kaipo 
pirmenybių laimėtojas įveikda
mas Vilpišauską. Taip pat aš
tuntame rate
prieš Adomaitį ir Račkauskas 
prieš Trojaną, 
dabar tokia: 
Slapšys 5’2 - 1 
2’2, Vilpišauskas 4 - 3, Milčius
3 - 3, Trojanas 2 - 5, Adomai
tis 2 - 5, Račkauskas 2 - 6 ir t.t. 
Devintame rate suporuota se
kančiai: Staknys-Trojanas, Mil- 
čius-Vilpišauskas, Sakalas-An- 
drulis ir Sįapšys-Adomaitis. 
Račkauskas laisvas.

New Yorke kovo 16 d. pas 
lietuvius viešės vietos estų ko
manda draugiškam susitikimui. 
Su estais mūsiškiams teko tik 
vieną sykį anksčiau sulošti, 
kuomet pernai liet komanda 
buvo pas juos nuvykę. Susitiki
mas tada baigėsi lygiom 3’/2- 
3' į. Estai dabar žada išstatyti 
pirmoje lentoje Tullus, ėstų 
meisteris Amerikoj ir Kanadoj, 
kuris dabar persikėlė gyventi 
Paterson, N. J. Rungtynės, 
įvyks LAK patalpose, 1332 
Halsey St. Brooklyne 8:30 vai. 
vak. —

Vaistų siuntinėlius pristato
me į visus Europos kraštus, iš
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai 
rodo kaip žemą kainą reikalau
jame:
A. C. T. H. 12 amp. 
Cedilanid 80 tabL 
Cortisone 20 cc 
Cortisone 40 tabl. 
Hydergin 120 tabL 
Hydergin 12 amp. - . 
Hydrocortisone 25 tabL 
Irgapyrin 1x5 amp. 
Irgapyrin 100 tabL 
Kombetin 25 amp.
Largactil 100 tabL 
Largactil 10x2 cc” 
P. A. S. 500 tabl. 
P. A. S. 1000 tabL 
Rimifon 1000 tabL

$8.64 
3.04 
5.90 

10.67 
8.70 
3.75 
4.25 
3.18 
5.95 
4.80 
3.68 
4.35 

$4.00 
7.20 
8.40

Robuden 18 amp.
Robuden 60 tabL 
Serpasil 120 tabL 
Streptomycin 10 gram. 
Terramycin 16 caps. 
Vitamin B-l 100 tabl.
Vitamin B-12 100 tabL 
Vitamin C 100 tabL 
Multivitamin 500 tabL

7.68
5.53
4.42
3.75
9.21
1.53
1.53
3.04
3.20

court. Brochure.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br. oklyn, N. Y.

S 
c
H 
N 
T. 
S

■ J. B. SHALINS - ;
j ŠALINSKAS
i Laidotuvių Direktorius i 
i 84-02 JAMAICA AVĖ ' 
Į (prie Forest Parkway Statioh) ' 
! VVoodhaven, N. Y.
[ Suteikiam garbingas laidotuves. 
Į Koplyčios nemokamai visose 
, miesto dalyse; veikia ventiliacija.
! TeL VIrginia 7-4499

BOSTON, MASS.

MODEL HOME

You are cordially invited to inspect the home located ai 

HILLSIDE AVĖ. and 192nd ST. 
HOLUS PARK GARDBIS, JAMAICA EAST

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
1.1 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.
85—27 88th St. Woodhav«n 21, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
ToL: VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Ramunių šviežių 
\ žiedų pusė svaro 

kainuoja $1.25.
Liepos žiedų arba
ta geriama prakai- 
t a v i m u i sukelti, 

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.
Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25. 
Trejanka tinka pašalinti Įvai
riom vidurių piktybėm Tre
janka — 750.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO.
414 Broadway

South Boston 27 Mass.

U N E R A L HOME
197 Webster Avemi^ 

Cambridge, Mass.
PRANAS VVAITKUt
Laidotuvių Direktorę, j 

ir Balsamuetc-ja?
NOTARY PUBUC

Patarnavimas diena ir naktį
Naują moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir I kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-64S4

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

MO BIDGEWOOD AVĖ.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Riehmond Hill, Ozone Park, Forest HilI, Jamaica.

Darbu atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto, New Yorke.

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

mams, etc.
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

TeL F. V 2-MMt (Prie ForrM Are. stoties) RMgrvrood
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KONCERTAS

įvyksta

1956 m. kovo 17 d., šeštadienį, 8metu

K Y. Liet. Dailininkų S-ga 
kovo 11 d. 2 v. p. p. Free Bal- 
tic House, 131 East 70 St,-New 
York City, šaukia savo susirin
kimą.. 4 v. ten pat rengia susi
pažinimo pobūvį su įvairių sri
čių lietuviais menininkais.

svei-
Vice-

Lakvės Varpui
kurį girdime iš Bostono sek
madieniais nuo 12:30 iki I v. 
p. p. per WBMS radijo stotį, 
sukanka dveji metai. Sukak
čiai paminėti kovo 18 d. 3 v. p. 
p. Bostono aukštesnėje mokyk
loje, Thomas Park, statomas 
P. Vaičiūno veikalas “Naujieji 
žmonės”. Vaidins ąkt V. Žu
kausko vadovaujama dramos 
grupė iš New Yorko.

LINDEN Vasario 16 minint kalbėję garbės svečiai. Ek.į d.: Jonas Liud- 
vinaitis, miesto meras W. J. Hurst, kun. T. žiūraitis, vicekonsulas A. Si
mutis ir kun. P. Totoraitis. Trūksta

Vasario 26 lindeniečiai mi
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimą. Minėjimą ati
darė ir jį vedė Alto skyriaus, 
pirm. Jonas Liudvinaitis. Gar
bės prezidiumą sudarė Lietu
vos kariuomenės savanoris kū
rėjas vyčio kryžiaus kavalie
rius Vincas Valentukevičius, 
Lietuvos kariuomenės savano
ris kūrėjas Karolis Kubaitis, 
Lietuvos vicekonsulas Anicetas 
Simutis, tėvas Tomas Žiūraitis 
O. P., miesto meras W. J. 
Hurst, kun. Petras Totoraitis 
ir vyčių atstovas Viktoras Gu- 
zevičius. Po Amerikos ir Lietu
vos himnų invokacinę malda 
sukalbėjo kun. Totoraitis. Kun.

VARGŠAS BERNIUKAS gali 
jau lipti per tvora, nes jam gy
dytis padeda Velyki) vajus 
(Easter Seal). Šiemet Bostono 
įlankos valstybėse norima su
rinkti tam tikslui 280.000 dol

Amerikos viešąją nuomonę. .
Minėjimo dalyviai priėmė 

Alto skyriaus paruoštas rezo
liucijas ir pasiuntė prezidentui 
D. Eisenhoweriui, Valstybės 
Sekretoriui J. F. Dulles, savo 
senatoriams ir kongresmanui. 
Jose prašoma remti Lietuvos 
laisvinimo. bylą ne tik žodžiais, 
bet ir darbais.

x Meninėje dalyje gėrėjomės 
Irena Stankūnaite. Džiugu, kad 
ji balso keitimosi krizę jau nu
galėjo ir vėl pragydo lakštinga
lėle. Nenutrūkstama katučių 
audra rodo,-kad publika jos 
švelnų lyrinį sopraną labai 
mėgsta. Žinant, kad be viso to 
ji mokosi ir baleto, tikime,

Karoliui Žalkauskui, 
buv. Vliko Vykdomosios Tary
bos pirrfininkui, sugrįžusiam | 
Ameriką, L Valstiečių Liaudi
ninkų S-gos New Yorko kuopa 
rengia pagerbimo pobūvį kovo 
10 d. 6 v. p. p. International 
Peasant Union patalpose, 285 
Central Park West, Apart 6 
W. New York

NAUJI VELYKŲ SVEIKINIMO ATVIRUKAI!
Dailininko Lapės dviejų piešinių, kelių spalvų Velykų sveiki

nimo atvirukus, tik ką 
10 atvirukų su 
20 atvirukų su 

Užsakymus su čekiu

Kristaus kančios filmas
Šv. Petro oar. mokyklos mo

kinių tėvai Vertai sekmadienį, 
kovo 25. 3 v. p. p. So. Boston 
High School salėje rodvs filmą 
anie Kristaus kančia, ir prisi
kėlimą. Filmas vaizduoja gar
siuosius-Kristaus kančios vai
dinimus Oberammergau, Ba
varijoje. Per 300 metu tuos 
vaidinimus aplankė milijonai 
žmonių, bet ligi šiol nebuvo 
leista niekam filmuoti. Tik pe
reitais metais buvo padarytas 
pirmas filmas.

T. žiūraitis O. P. savo kalboje 
iškėlė faktą, kad ne 1918 me
tų vasario 16 yra Lietuvos ne
priklausomybės gimtadienis, 
bet 1236 metų nežinoma data 
ar dar anksčiau. Ta nepriklau
somybė tvėrė net anie 600 m. 
Vasario 16 aktas tėra tik Lie
tuvos nepriklausomybės 
rimas. ‘ .

97 Pleasant St. Dorchester, 
Mass. Nuliūdime paliko du sū
nus. Palaidotas N. Kalvarijos 
kapinėse.

Povilas Balkus (sausio 26) 
72 m. Velionis gyveno 50 Tutt- 
le St Dorchester, Mass. Nu
liūdime paliko žmona ir vieną 
sūnų. Palaidotas N. Kalvarijos 
kapinėse.

Andrius Žūromskis (sausio
30) 77 m. Velionis gyveno 933 
E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Nuliūdime paliko du sūnus ir 
dvi dukteris. Palaidotas šv. 
Mykolo kapinėse.

■ Ieva Zabarauskienė (sausio
31) 80 m. Velionė gyveno 324 
Pleasant St Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko viena sūnų 
ir dvi dukteris. Palaidota N. 
Kalvarijos kapinėse .

Vincentas Bureika (sausio 
31) 82 m. Velionis gyveno 532 
E. 7th St. So. Boston, Mass. Nu- 
liūdirfie paliko žmona ir viena 
dukteri. Palaidotas N. Kalvari
jos kapinėse.

Stanislovas Cižauskas (vasa
rio 8) 49 m. Velionis gyveno 
16 Ticknor St. So. Boston. Nu
liūdime paliko brolį ir seserį. 
Palaidotas N. Kalvarijos kapi
nėse.
i Agota Marcinauskienė (vasa- 
’rio 8) 67 m. Velionė gyveno 
322 Athens St. So. Boston. Nu
liūdime paliko vyra, du sūnus 
ir brolį. Palaidota N. Kalvari
jos kapinėse.

Marcelė Martinonienė (vasa
rio 8) 75 m. Velionė gyveno 
22 Romsev St. JDorchęster, 
Mass. Nuliūdime Daliko vyra, 
du sūnus ir tris dukteris. Pa
laidota N. Kalvarijos kapinėse.

Viktorija Žereikienė (vasa
rio 9) 87 m. Velionė gyveno 
223 Athens St. So. Boston, 
Mass. Palaidota N. Kalvarijos 
kapinėse.

Antanas Navickas (vasario 
10) 82 m. Velionis gyveno Chi- 
cago, III. Nuliūdime paliko vie
ną dukteri. Palaidotas 
variios kapinėse.

Feliksą*? Tronensk^*? 
rta 211 81 m. Velionis

Didžiojo Vilniaus Seimo
50 metų sukaktis bus paminė
ta balandžio 7 d., ^šeštadienį, 
Apreiškimo par. salėje. Minė
jimą rengia LB Nėw Yorko 
apygardos valdyba. Po meninės 
programos bus šokiai.

Vyčių atstovas V. Guzevi- 
čius nušvietė vyčių vedamą 
Lietuvos laisvinimo kovą per 
anglišką spauda ir įtakinguo
sius asmenis. Čia pat parodė 
žemėlapį, kuri buvo atspausdi
nęs vienas Philadelphijos dien
raštis. Ten Pabaltijis vra pažy
mėtas kaip Rusija. Po vyčių 
protesto laišku antplūdžio 
dienraštis atspausdino kita že
mėlapį kur Lietuva, Latvija ir 
Estija atžymėti Rusijai nepri
klausančiais kraštais. Čia pat 
perskaitė eilę laikraščių citatų, 
iš kuriu matyti, kaip vyčiai 
formuoja Lietuvai palankią

Sukaktis
Kun. W. Pinkaus 8 metų mir
ties sukakčiai paminėti kovo 
tO d. šv. Jurgio parapijoje 10 
v. ryto bus atlaikytos gedulin
gos mišios. Kviečiame visus, 
ypač jo buvusius draugus ir 
pažįstamus, pamaldose daly
vauti.

CARNEGIE RECITAL HALL
154 West 57th Street, New York City

išleistus, galite gauti knygyne LAIMA, 
vokais  _______________ už $1.20
vokais ....... ....................... už $2.00
ar Money Order siųskite šiuo adresu:

LAIMA I 
335 UNION AVENUE, 
BROOKLYN 11, N. Y.

Pašto persiuntimo išlaidos Jums nepriskaitomos.

Kun. A. Stanevičius 
vasario mėn. 28—29 lankėsi 
Bostone. Jis eina vikaro parei
gas Visu šventųjų parapijoje 
Chicagoje.

Lietuvos laisvinimui surink
ta ir Alto centrui pasiųsta 230 
dolerių aukų, kurias salėje su
rinko ponia A. Dovydauskie- 
nė, J. Ramanauskaitė, D. Vai
čiūnaitė, M. Varneckas, VI. 
Tursa ir J. Prapuolenis. Ženk
lelius prie durų segiojo Stefa 
Varneckienė ir Genutė Cemas- 
kaitė. Salę papuošė B. Vasylio- 
nis, VI. Tursa, Algis Skudzins- 
kas, Antanas Šaltenis ir Henri
kas Naumaiskis. Iš Alto sky
riaus kasininko Miko Klimo pa
tirta, kad tuoj pat bus spaudai 
paskelbtas ir aukų sąrašas.

J. Prapuolenis.

Skautai vyčiai
kovo 17—18 d.d. New Yorke 
rengia sąskrydį. Registracija 
šeštadieni 11:30 v. Sąskrydžio 
programoje bus pašnekesiai 
kun. J. Pakalniškio, dr. H. Lu- 
kaševičiaus ir R. šilbajorio. 
šeštadienio vakare bus laužas, 
bendri pietūs, skautininku i- 
žodis ir kt. Registracija ir nak
vynėm rūpinasi N. Y. skautai.

Lietuvių Kultūros Instituto 
posėdis Įvyko kovo 5 Darbinin
ko patalpose. Posėdyje dalyva
vo ov-el. Pr. Juras. Instituta oir- 

Baik^na^,

Laimėjimų vakarą 
kovo 18 d., 6 v. v. Angelų Ka
ralienės par. salėje rengia Mo
terų Sąjungos 24 kuopa.

Apreiškimo parapijos 
šv. Vardo d-jos susirinkimas 
įvyksta kovo 11 d. Bendra Ko
munija 8 v. ryto. Po mišių iš- 
kilmingi pusryčiai.

Gimė
Vytautui ir Paulinai (Pakal

niškytei) Veršeliams kovo 3 d. 
gimė sūnus, kurį ruošiasi pa
krikštyti Vytauto - Kazimiero 
vardu. V. P. Veršeliai augina 
kitą sūnų Sigitą - Joną, kuris 
jau yra arti dviejų metų.

Vladas ir Gražina (Ruokytė) 
Bichnevičiai vasario 2 susilau
kė dukrelės Ritos.

Vytautas ir Aldona (Bebraus- 
kaitė) Žukai vasario 28 susi
laukė dukrelės Ramutės - Ju-

Sąskrydžiui vadovavo vyr. sktn. 
Em. Putvytė.

Pirmąją sąskrydžio dieną 
buvo padaryti pranešimai apie 
skaučių veiklą vietovėse, iš
klausyta paskaitų vyr. sktn. 
Em. Putrytės, vyr. sktn. Čepie
nės, vyr. sktn. P. Čepo ir sktn. 
A-Banevičiaus. Tos dienos pro
grama buvo baigta nuotaikin
gu skautišku laužu.

Antroji diena buvo pradėta 
pamaldomis. Toliau sekė pas
kaitos: sktn. V. Barmienės, 
pskt V. Karosaitės ir vyr. sktn. 
Em Putvytės. Skautininkės pa
teikė mums daugybę įdomių ir 
naudingų žinių, už ką suvažia
vimo dalyvės reiškia joms ypa
tingą padėką.

Suvažiavime nutarta suruošti 
vasaros stovyklą, vadovių kur
sus, birželio 9. Devenių ūkyje 
konkursinį laužą ir tokius są
skrydžius daryti du kartus me
tuose.

Mūsų ypatinga padėka pri- 
klaušo suvažiavimo organiza
toriams ir vadovėms: sktn. M. 
Gimbutienei, sktn. V. Barmie- 
nei, vyr. sktn. Čepienei, “Pele
nėms” ir jų vadovei sktn. A. 
Labuckaitei, Bostono sesėms 
ir broliams už rūpestį, globą ir 
vaišes. V. Janulevičiūtė.

Vytauto Bacevičiaus 
koncertas bus kovo 11 d. Car- 
negie Hali 8:30 v. v. Pianistas 
išpildys Scarlatti^— Sonata in 
G Major, Sonata in D Minor; 
Chopin— Ballade. Op. 47, Ber- 
ceuse, Op. 57, Etiudus, Op. 25, 
Nr. 1, 12, 9, Mazurka, Op. 24, 
Polonaise Fantaisie, Op. 61. 
Ravel — Oiseaux Tristes, Al- 
borada dėl Graciosa. Taip pat 
išpildys ir savo tris kompozici
jas: Sonata nr. 1, Evocations, 
Op. 57 (pirmą kartą), Capri- 
ccio. Op. 28. Ložes užsakė Į- 
vairūs generaliniai konsulai 
New Yorke: P. Afrikos, Ko
lumbijos, Izraelio, Indijos, Bel
gijos, Portugalijos, Anglijos, 
Švedijos, Filipinų, Pakistano. 
Kinijos. Iš Jungtinių Tautų už
sakyta 30 bilietų. Didesnį skai
čių bilietų užsakė Juilliard 
School of Music, Manhattan 
School of Music, Hunter Col- 
lege. Oueens College ir t.t

Miesto vardu lietuvius 
kino meras W. J. Hurst. 
konsulas A. Simutis savo kalbo
je nušvietė dabar vedamą Lie
tuvos laisvės kova. Joje visi 
turime dalvvauti. Ne visi gali 
kautis ar tam tikroje vietose 
Lietuvos vardu kalbėti, bet vi
su šventa pareiga dirbantie
siems padėti savo pinigine au
ka. Remkime visus Lietuvos 
laisvei dirbančiuosius veiks-

uiiiiin khs .
prof. dr. M. Ražaitis, dr. A. Tv- 
ruolis, dr. J. Aistis. J. Brazaitis 
ir S. Sužiedėlis. Posėdyje pri
imtas naujas Instituto statuto 
projektas, priderintas prie da
bar rengiamos naujos ALRK 
Federacijos konstitucijos. In
stitutas veikia Federacijos ži
nioje. Toliau posėdyje kalbėta 
Instituto leidžiamos “Eglutės”, 
“Alkos” archyvo ir muziejaus 
Brocktone, bendradarbiavimo 
su Lietuvių Katalikų Akademi
ja Romoje ir kitais reikalais.

"Liet. Atsiminimų" radijo 
valandėlė šiemet mini 15 metų 
sukaktį. Ta proga rengia di
džiulį koncertą, kuris Įvyks ba
landžio 22 d.' Webster Hali. 
Programoje — Alice Stephens 
ansamblis iš Chicagos ir “Rū
tos” dainos bei šokių ansamb
lis. “Liet, atsiminimų” radijo 
valandėlei vadovauja Jokūbas 
J. Stukas.

LB New Yorko Apygardos Kultūros Tarybos ruošiamas

Lietuvos Valstybinio Teatro 
35 m. sukakties

Minkų radijas
kovo 11, sekmadienį, rengia 
talentų popietę, kurioje paro
dys savo gabumus lietuviai ir 
nelietuviai, bostoniečiai ir sve
čiai. Teisėjais pakviesti: adv. 
Jonas J. Grigalius, Alice Ple- 
vokaitė, J. Januškis, Irena Mic- 
kūnienė, dr. Veronika Bode- 
rick ir Adelė Cibienė. Laimė
tojam dovanas Įteikus, visus 
linksmins juokdarys Al. Libbv. 
Po programos bus skanūs už
kandžiai su išgėrimais ir šo
kiai, grojant “Keturių Studen
tų” orkestrui; šokiai truks iki 
11 vai. vak.

SKAUČIŲ SĄSKRYDIS 
BOSTONE

Vasario 25—26 dd. Bostone 
Įvyko LSS rytinio JAV pakraš
čio sąskrydis, kuriame dalvva- 
vo gražus būrys skaučių vado
vių iš Bostono, Philadelphijos, 
Eližabetho, Worcesterio, Hart
fordo, Stemfordo, New Yorko.

me paliko vyra, viena sūnų ir 
vieną dukteri. Palaidota N. 
Kalvarijos kapinėse .

Marijona Vinčiūnienė (vasa
rio 29) 57 m. Velionė gyveno 
53 Breton St. Boston. Nuliūdi
me paliko vieną sūnų ir 3 se
seris. Palaidota šv. Mykolo ka
pinėse.

Vincentas Tropenskis (kovo 
1) 52 m. Velionis gyveno 17 
Spring Garden St. Dorchester. 
Nuliūdime paliko žmoną ir vie
ną dukterį. Palaidotas N. Kal
varijos kapinėse.

Li€TUVtSKAS2ODisiRI)?inA 
SKĄiTffiAiteroPosjgsnTiinniRi 
BaoGoirisnDooM) dotoorkd 

xRses te conDecricuT 
iteiuvtems pRiminDMnirofr

INCOME TAX REIKALUOSE JUMS PATARNAUS 
Vytautas VebeHtaas 
Private Accountant

Jis sutvarko arba užveda naujas Jūsų bizniui knygas, 
daro steito ir federalinių mokesčių reportus bei patarnau
ja pilietybės gavimo ar panašiuose reikaluose.

Kasdien 7 P.M. - 9 P.M.
Savaitgaliais 9 A.M. - 6 P.M. arba pagal susitarimą 

117 North 5th Street, Brooklyn 11, N. Y.
Tel.: STagg 2-2420

Paulius Jurkus, 
Darbininko redaktorius, šešta
dienį išvyksta į Chicagą, kur 
dalyvaus religinio meno paro
dos atidaryme ir koncerte.

Maspetho
LB apylinkės metinis susirin
kimas įvyksta kovo 10 d. 6 v. 
v. parapijos salėje, 64—14 56 
Road, Maspeth. Susirinkime 
bus renkama valdyba.

N. P. Seserų Gildės 
Brooklyno skyriaus susirinki
mas šaukiamas kovo 18 d. 12 
v. (po pamaldų) Apreiškimo 
par. mokyklos patalpose. Bus 
valdvbos rinkimas ir Centro 
Valdybos pirmininko A. J. Va- 
saičio pranešimas.

Liet. Prekybos Rūmų 
susirinkimas įvyks kovo 11 d. 
3 v. p. p. Lietuvių Piliečių 
Klube. 280 Union Avė., Brook- 
Ivn. N. Y. Paskaitą skaitys adv. 
C. Paulis apie taupomąsias ir 
skolinamąsias kasas — bankus. 
Adv. Paulis yra ilgametis 
“Schuvler Saving and Loan 
Association of Kearny” juris
konsultas ir patyręs tos srities 
žinovas. Į paskaitą kviečiami 
ir svečiaL ' .:

(vasa 
gweno

28 Stčrv St. Sn. Boston. Nulifi- 
D?l;lro žrccm.

i^- viena dukteri. Palaidotas N. 
Kalvarijos kūninėse .

Liudvika Sakalauskienė (va
sario 2-c'i Velionė gvveno 439 
E. 7th St. So. Boston. Nuliūdi-

PARDUODAMA:
3-jų šeimų medinis namas 

neblogame stovyje, kaina $3,- 
500

3- jų šeimų gražus namas su 
dideliais šviesiais butais ir šil
dymu r/rioli Highland Park, 
Įnešti tik $2000, o kiti išsimo- 
kėjimui.

2-jų šeimų namas, naujai 
atremontuotas, puikiame sto
vyje, su šildymu, Ridgewood’e, 
įnešti tik $2000, o kiti išsimo- 
kėjimui.

4- rių šeimų gražus mūrinis 
namas su garažais ir apšildy
mu, gražioje vietoje, kaina 
$16,500. Išsimokėjimui.
Kreiptis: Juozas Grabau, Bed- 
ford Avė. Brooklyn 11, N. Y. 
STagg 2-7524.

kad jos laukia didelė ateitis. 
Iš Liudviko Stūko sudainuotų 
ketvertas dainų matyt, kad jis 
balso valdyme jau padarė di
dele pažangą. Po kruopštaus 
darbo, to Liudvikui netrūksta, 
sulauksime naujo gero solisto. 
Ponios S. Čerienės-Mnlks veda
mas Binitės ansamblis sudai
navo keletą dainelių. Gaila, 
kad ios negalėta pasirodyti su 
naniais dalvkais. nes dėl nenu- 
r'ptvtn nriėžasčiu negalėta da
lyvauti sota partita datatata- 
lės. Anie muzike Ceriene- 
Mulks galima visuomenei nra- 
nešti ir tai, kad ji savo narnas 
komnoriciias ni^šia skaudai. 
Taip pat ir minėjime solistams 
akomponaves muzikas Juozas 
Stankūnas jau baigia ruošti 
vieną savo kompozicijų leidinį. 
Meninė programa paįvairinta 
Audronės Butvydaitės, Gailutės 
Vaičiūnaitės ir Birutės Lankv- 
tės meniškai padeklamuotais 
eilėraščiais.

ĮĖJIMAS — $2.00 -

Dėl salėje riboto vietų skaičiaus bilietus pata
riama iš anksto įsigyti J. Ginkaus saldainių krau
tuvėje ir LAIMOS knygyne.

Programoje: Paskaita — Prof. Juozas Brazaitis 
Aktorius Henrikas Kačinskas 
Baleto solistė Aldona Šepetytė 
Solistai: Juzė Augaitytė 

Vincė Joauškaitė 
Stasys Liepas 
Rožė Mainelytė 
Felicija PupėnaHė-Vasiliauskienė

Akompanuoja Aleksas Mrorinskas

MIRUSIEJI
Po gedulingų pamaldų šv. 

Petro parapijos bažnpčioje pa
laidota:

Agnietė Uleckienė (sausio
18) 76 metų. Velionė gyveno 
15 Bradon Avė. Dorchester, 
Mass. N. Kalvarijos kapinėse.

Marijona Jonaitienė (sausio
19) 76 metų. Velionė gyveno 
373 K St., So. Boston, Mass. N. 
Kalvarijos kapinėse.

Ignas Tutkus (sausio 25) 68 
m. amžiaus. Velionis gyveno


