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Amerika

Bombininko byla vyniojasi

Indijos žodžiai prieš jos darbus
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KIEK POVANDENINIŲ 
LAIVŲ TURI SOVIETAI

tokio gal- 
dėl Izrae-

svarstys se- 
turi ištirti

Titas pats 
susiprato?

MILIJONINIAI STREI 
KAI VOKIETIJOJE

• Suristę atstovybės parei
gūnas Vasalij Motev išvyko iŠ 
Amerikos ryšium su trim su

imtais sovietų šnipais.

Aimunros kariuomenė ban
dė nau/ausi® tipo raketa. Pa
leista iš teiuni°s ji tiksliai at
lėkė j taikioj ir ji susprogdino

Niekada nebuvo 
vosūkio, kaip dabar 
lio - arabų reikalų.

• Danija įsakė išvykti So
vietų karo attache RogovuL 
Šnipinėjo.

i
Maskva pažadėjo Yemen vy
riausybei ginklų kovai su 
anglais Adene. Bet suthikdžius 
susisiekimą Suesui, Yemen 
ginklų negauna.

KAS DARYTI SU PAKVIES
TAIS SVEČIAIS

kunigaikščių giminės, o tik 
paprasta darbininkė iš Lenki
jos ir vadinosi Franziska

Prieš 35 
respubliko-

W. Lippmanhas (NYHT) 
mano, kad dėl tokios istorijos 
mayoro Wagnerio atsisakymas 
rengti sutikimą S. Arabijos ka
raliui ir Jugoslavijos Titui kal
tas esąs pats valstybės depar
tamentas. Kam jam reikėjo su
daryti įproti, kad valdžios pa
kviestiem kitos valstybės pa
reigūnam būtų rengiamos ir 
visuomenės iškilmės. Negali
ma visuomenės versti, kad ji 
iškilmes rengtų asmenim, ku-

ael to, kad Amerikos priešai 
būtų sustiprėję. O greičiau dėl 
to, kad jo politika susilaukia 
smūgių — šmugelių ar namie 
ar iš anapus namų.

Siūlo atmesti Jkvotas, kurių 
dydis būvi 
Amerikoje___ _  .
bes gausumą. Atsiremdamas j 
1948 imigracijos “Displacel 
Persons” įstatymą, atstovas 
nori sudaryti gaHanybę ■ ūtiįį- 
ti 8000 imigrantų iš BūĮj&zFjh 
jos, Čekostovakįjos, ^^^ 
Graikijos, Jugoslavije^ Laivi- 
jos, Lenkijos, Uetuv^J^mtor 
nijos. Sovietų Są^goė, Tar- 

■ kijosir Vengrijos-.-. .

kalėjime. Ir ten jis pareiškė kompanija rodė bendradarbia- 
kovojęs prieš Edison. Co. už vimo su policijos pareigūnais, 
visuomenės gerovę, buvęs su- Taip pat apklausinėja kompa- 
žeistas ir lig šiol neatlygintas, nijos tarnautojus, kurie tyrė

George Metesky tebėra Bei- Metesky bylą. Viskas uždarom 
levue ligoninės kalėjime. Šią durim.

George Metesky, pagarsėjęs 
kaip “bombininkas pakvaišė
lis”, kaltinamas 47 punktais— 
pasikėsinimas prieš gyvybę, 
svetimo turto naikinimas, 
bombų laikymas. Bausmės už 
visus tuos nusikaltimus siekia 
bendrai iki 815 metų.

Jis tebelaikomas ligoninės

Saudi Arabijos karalius sau
sio 29 atvyko į New Yorką. 
Waldorf Astoria viešbuty jam 
būvo“ rezervuota "60 kambarių. 
Tą pat dieną aplankė Jungt. 
Tautas. Jo kalbos metu neda
lyvavo .Izraelio atstovas. New 
Yorko majoras Wagneris boi
kotavo karaliaus atvykimą. 
Tad ypatingai stengėsi paro- 
lyti jam pagarbą prezidentas, 
kai sausio 30 jis atskrido į 
Washingtoną.

Vokietijoje Schleswig - Hol- 
steino valstybėje laivų statyk
lose ir fabrikuose tebestrei- 
kuoja 34,000 darbininkų. Dar
bas sustabdytas jau 15 savai
čių. Tik statyklose gamybos 
sustabdymas nuostolio padarė 
už 60 miL dol. Vyriausybės 
paskirta tarpininkavimo komi
sija išdirbo kompromiso pla
ną. Ji numatė, kad ligos atve
ju nuo trečios ligos dienos dar
bininkas turi gauti 90% nor
malaus uždarbio.
ninkai atmetė ir tą kompromi- kus — dr. Kessler pasirodė 
są. esąs žydas.

Jugoslavijos laikraštis “Bor- 
ba” sausio 29 pranešė, kad da
bartinėm sąlygom Titui nėra 
ko vykti į Ameriką. Tokiu bū
du visuomenėje' ir Kongrese 
kilę protestai prieš jo .kvieti
mą savo pasiekė. Ta proga Ti
to laikraštis su komunistiniu 
įžūlumu kaltina katalikus ir 
kitas “negatyvines jėgas” bei 
“neatsakingus rašyto jus” 
spaudoje.

raelio uosto nei organizuoti 
Gazos srityje užpuolikų 
raelį.

Izraelis sutinka, kad 
reiktų nė Jungt. Tautų 
riuomenės, bet tegul ’tik Egip
tas pasirašo su Izraeliu taikos 
sutartį.

savaitę sudarytas prisiekusių
jų teismas. Liudininkų numa
tyta šaukti apie 35 — dalis 
tų, kurie buvo jo bombų su
žeisti. Tuo pačiu metu polici
jos vadovybė apklausinėja 
tuos policijos pareigūnus, ku
rie ieškojo Metesky bylos, ir 
nori patirti, kiek Con. Edison

Ar ne dvigubai kvailas?
Dės Moines, Iowa, skraidy

mo mokinys R. F. Soderųuist, 
23 metų, pasivogė iš savo in
struktoriaus lėktuvą ir pakilo 
į orą. Ištisas keturias valandas 
miestelio gyventojai sekė ir 
laukė, kada jis nukris, gal dar 
viršum jų galvų. Motina per 
radiją šaukė jam, kad leistųsi. 
Bet jis ir radiją išsuko, kad 
nieko negirdėtų. Kai išsibai
gė benzinas, jis nusileido už 
miestelio į laukus. Truputį su- 
sižeidusį jį nugabeno į psichi
atrinę ligoninę. Jis norėjęs nu
sižudyti.

Atstovų Rūmuose laivyno 
atstovas aiškino, kad Sovietai 
turi 450 povandeninių laivų— 
50 daugiau nei Amerika. Nuo 
karo pabaigos Sovietai pasi
dirbę visokios rūšies karo lai
vų daugiau nei visas kitas pa
saulis drauge. Esą Sovietai 
suplanavę pagreitintu tempu 
povandeninių laivų turėti iki 
1200. Tai bus tris kartus dau
giau, nei jų turėjo Hitleris, 
pradėdamas karą.

• Saudi Arabijoj*, valst. 
dep. Žiniom, kurios yra 6 mil. 
gyventųjų, esą ir 1000 vergų. 
Tai daugiausia negrai, atga
benti iš Sudano ar centrinės 
Afrikos.

Atstovę Rūmai sausio 30 
pritarė prezidento Eisenhowe- 
rio vidurinių rytų programai 
pasipriešinti ginklu sovietų in
vazijai ir duoti 200 mil. pagal
bos vidurinių rytų kraštam. 
Už balsavo 168 demokratai ir 
167 respublikonai 
demokratai ir 26 
nai.

Dabar klausimą 
natas. Tik jis dar 
departamento vidurinių rytų

Iškrinta dabar ir Tito atvy
kimas. Jis pats atsisakąs nuo 
kelionės dėl triukšmo, kilusio 
prieš jį Amerikoje.

O pęstidontaB laikėsi pu|Hi» 
*■ - - »s.
kad Hk įls MCtortihtę prie

Prezidentas — rašė spauda gulose būtų žydai, kad kMati- 
— atrodė išvargęs, kai sausio kų kunigai S&udi AtŪbŲM Įę- 
29 pasirodė respublikonų po- mėje mišias laikytų. Neto Yor- 
litinėje komisijoje. Jo įpras- kas neturi užfą jąm pagarbą 
tinis šypsnys buvo veik ain- reikšti. Da&A&ąMes pa
ges. Rūpesčių jam padidėjo ne smerkė Wagne?C jš ne-

Maskva ėmėsi akis už aki 
politikos prieš Ameriką ... 
Sausio 30 ji pakvietė Ameri
kos atstovą Bofeleną į užsimini 
reikalų ministeriją ir pranešė; 
kad išsikraustytų iŠ Rusijos 
du Amerikos karo attache pa
dėjėjai — majoras H. E. Tah- 
seyir kapitonas: Ch. VV., Įgbo- 
ckell. :■ .

Tai Maskvos atsikeršijimas 
už du Sovietų atstovybės Wa- 
shingtone pareigūnus, kuriem 
buvo liepta išvažiuoti iš Ame
rikos. Jie buvo įsivėlę į trijų 
paskutiniu metu suimtų Sovie
tų agentų istoriją.

• Voktotiį * prezidentas 
Heussas atvyk aąs į Ameriką, 
lydimas užsienių reikalų mi- 
nisterio Brentamo. Tik laukiąs 
formalaus pakvietimo.

Prezidentas galėjo tikėtis į- 
eisiąs į istoriją kaip “taikos 
prezidentas”. Džiaugėsi "Že
nevos dvasia” ir tikėjo, kad ji 
išlygins nesusipratimus tarp 
Amerikos ir Maskvos. Be ka
ro, gražiai, abipusių nuolaidų 
keliu. Jau buvo išmestas iš 
apyvartos ir “šaltojo karo” 
vardas. Bet staiga Vengrijos 
sukilimas palaktojo Ženevos 
dvasią, sugrąžino “šaltojo ka
ro” vardą į spaudos puslapius.

Dabar kurį laiką būtę bal
siai nepopuliaru sumušti ran
kas su Maskva pasidalinti En- prie savęs - laikyti

remia prezidento politikos. Ta
čiau Wagneris jaučiasi ne 
prezidento skirtas, o rinkikų 
išrinktas ir su jų nuotaikom 
turi skaitytis. Tų rinkikų aky
se Arabijos svečias 'yra Ark
lys, kum nori brangiau žiba
lą parduoti, tegul su pirkliais 
ir derasi

svečiai
SUMASKVA

Garsėjo, kad toji caro duk
tė gyvenanti Vokietijoje 
Schwarzwaldo kaimelyje. Ji

Iš kolchozų bėga lenkai
Rytų Pomeranijoje, iš Vo

kietyje* paimtose žemėse, len
kai negali Hafiaflgrti. Partijos 
laikraštis pranešė, kad iš 
Koeslino vaivadijos pabėgo į 
miestus 13,000 ūkininkų. Apie 
5000 kolchozų, kurie buvo vi- 
atfUnltto dydžio, . Buvo savi- 
vaUškai sumažinti, ir 3000 iš 
jų virtę neproduktyvūs. Dirvo
nuojančios šėmės padidėję 
95,000 ha. Kur anksčiau buvę 
sodybos, dabar vėl griuvėsiai.

Prezidentas Eisenhoweris 
sausio 30 spaudos konferenci
joje
★ apgailestavo, kad New 

Yorkas neparodė savo kurtua
zijos kitos valstybės galvom— 
Saudi Arabijos karaliui ir Ju
goslavijos Titui;
★ išvadino “neišmintingu” 

apsaugos sekretoriaus Wilsono 
pareiškimą apie National 
Guard — kad ten esą slėpęsi 
tie, kurie norėjo išsisukti nuo 
Korėjos karo;
★ gynė prezidentas visu 

griežtumu valst sekr. Dulles 
nuo demokratų puolimo Kon
grese; prezidentas sakė, kad 
Dulles esąs geriausias valsty
bėj sekretorius.

TITAS ŠtaTAŽUOlA?
Jugoslavijos jtpauda prane-- 

kad tik ritas dalykas gali: 
pakeisti Tito Asistatyma ne
vykti į Wa^pjgfoną — tai 
prezidento . lpenhoweiįo ir 
valst sekr. DuBes atsiriboji
mas nuo Kongrese kilusių 
nuotaikų prieš 'Titą.

i '
• Maskva pasikvietė k vai

šina naują Suomijos min. pir
mininką. i

dėl Amerikos karinių barių. jfe pu 
Dar svarbiau, laimint Saudi ir farefli 
Arabijos karaliaus palankumą tikrinta 
ir pritartaą Etoeuborierio vi- prasiu 

Indija visu rūstumu smerkė - dūrinių rytų programai, ta ją pM 
palaužtas E&pto - 3yrijos -Sau- nes M 
dt Arabijos - Jordanijos Ilgšio- gn ig j 
linis anttvakarietta blokas. Bet tai

Bet New Yorto majoras psjrital 
Vagneris atsisakė ramti Są . vątity. j|

Vėl liežuvis kaltas
— Kongresnanai,’ senatoriai; 
privačios organizacijos reika
lauja, kad apsaugos sekreto
rius Wilsonas pasitrauktų ar 
būtų atleistas už “National 
Guard” įžeidimą. Mat, jis pa
reiškė, kad Korėjos karo me
tu į ją buvo sulindę tie, ku
rie norėjo išsisukti nuo karo.

Jungt. Tautose pirmadienį 
pradėtas svarstyti Izraelio pa
sitraukimas iš Egipto žemių. 
Baigtas jis bus penktadienį. 
Kanada ir Jungt. Valstybes 
pasiūlė kompromisą: - pirma 
priimti rezoliuciją, kad Izrae
lis turi pasitraukti už 1949 

gaikščio giminė. Bet šitos gi- metų demarkacijos linijos; 
minės atstovai pareiškė, kad paskui antrą rezoliuciją, kad 
Anna Anderson tesanti ne iš* Jungtinės Tautos turi būti at

sakingos už taiką tarp Izraelio 
ir Egipto; tam reikalui jos tu
ri užimti juostą abipus de
markacijos linijos. Tokiu bū
du Gaza ir Aųaba sritys būtų 
JT kariuomenės žinioje, ir 
Egiptas negalėtų blokuoti Iz-

Nepataikė...
Saudi Arabijos karalius at

sivežė sūnų, 5 metų, kuris bu
vo sirgęs polio liga ir -dar ne 
visai išgydytas. Valstybės de
partamentas norėjo 1 pasitar
nauti ir surasti geriausią spe
cialistą. Jis kreipėsi į dr. Kes- 
slerio institutą, kad atvyks 
toks ir toks pacientas. Tačiau 
po kurio laiko departamentas 
atšaukė be jokio pasiaiškini- 

Bet darbi- mo. Bet jis ir be to buvo aiš-

Sveicarta 'vyriausybė siū
lys pakeisti konstituciją —no
ri duoti ir moterim balsavimo 
teisę rinktinnn—» į perlmumitą.

• AmrtatiyM fcntllo nortjo Jung- bodu: prii»anMae ĮvytauĮ amteliAn*
Mojitastaaiti aanatt M- -dunkratO*-, t į. 1* po»- Un*«» Tw»ow Princą- hktatĮM -» --- -------------------------- ------ .
rtabtt 27 mfl. dot tiaių teMų moterim.

Tegul jis ta. tas ir vel
nias, bet getai vieną tanią 
iš Maskvos vežta iškinkyti to 

.. įtari
ropą'įtakę storom ir įvykdyti Amerikos ptitečiri Tito asme- 
"taiką”. ny mato koudtatą, galvažudį

ir galvojo: neik su velniu 
obuoliauti... Jie galvojo tūrį 
teisę be tik ūl prežidentą bal
suoti, bet ir prieš jiem nepri
imtinus jo protestuoti, 

btndraclarbitvinio su srwbsfr- f r ta tiesi taJlftte Įsitaeta
Jų yra per 30 milijonų, ir Bet dėl to riįok departamento 

jų laukuose yra nafta. To vi- pareigūnai riešai prašneko,
so neturi Izraelis. Pasikvietė kad departamentui neįmano-
prezidentas Saudi Arabijos ka- ma vykdyti užsienio politikos 
ralių į svečius. Rodo jam dide- dėl tokios tartos viešosios 
lę pagarbą nė dėl jo juodų opinijos, 
akinių (kuriais pridengta vie- *
na trachomos sugadinta akis), Pitatoatoi RM* tai Ken- 

Kėr to blogo, kur naišsHy Saugumo Taryboje Pakista- dėtį ir tik palyginti vietinio o dėl jo naftos, tetą iš jo graoos yra taiokrotę rombo* 
no atstovas sausio 30 pareika- /pobūdžio sienas. gauna Amerikos bendrovės, m. .4
lavo, kad Indija vykdytą nau- 
j, Saugumo Tarybos 
m. _ oleModtu Kaimte Po- 810 wto <M1 to, tad j! nuėsta 
a Indl> bmrn^autSnal pdeė S taukę ImHjoa poliUtai. 

metus leisti plebtodų Kita
ra, kurio du trečdalfa yra.. agreriją Egipte ir reikalavo, 
užėmusi ji |r vieną tntaįV agresorius pasitrauktų, 

Darbai sustojo daugely vietų Į^0, tuo tarpu savo agresiją Kaš-

rie yra joje nepopuliarūs. Lip- 
pmapnas ir siūlo, kad oficia
lūs vizitai tegul ir lieka4»ficia- 
iūs, ®e .j<Afes propagandos 
visuomenėje.

• Mayoras Wagner is susi
laukė 429 laiškų bei telegra
mų, pritariančių, kad jis ne
rengė viešo sutikimo Saudi 
Arabijos karaliui, ir 198 bal
sų, jį smerkiančių.

CARO DUKTĖ
Europoje ir Amerikooje pa

ganinius dvi filmos apie Ru
sijos nužudyto caro dukterį 
Anastaziją. Už Anastazijos 
vaidmenį Ingrid Bergman ga
vo ir geriausios aktorės pre-

Sausio 29 Berlyno teismas 
atmetė ir antrą jos bylą, pa
kartodamas, kad Anna Ander
son nėra Anastazija.. Berlyno 
teisme vienas austras liudijo, 
kaip pirmojo pasaulinio karo 
metu jis buvo Kinijoje belais
vis ir buvo pristatytas prie 
caro šeimos saugojimo. Jis 
jntakęs aiškino, kad bolševi
kai 1917 visus caro šeimos 
nartus iššaudė ir jų lavonus 
sudegino. v

vadinasi dabar Anna Ander
son. Jau nuo 1933 buvo gan
das, kad ji esanti caro duktė. 
Berlyno teisme 1941 ji buvo 
iškėlusi bylą, kad ją pripažin
tų caro įpėdine. Teismas pre
tenzijas atmetė. Buvo tvirti
nama, kad caro tiesioginis į- 
pėdnris esanti Hesseno kimi-

Prezidento programai pritarė
politiką. Prezidentas pareiškė, 
kad senatui neduos tam reika
lui savo susirašinėjimo su ki
tų kraštų vyriausybėm.

• • •
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Vilnones medžiagos Lietuvai

J. LANSKORONSKIO PAREIŠKIMAS SI’AlDAI

sesijos.

KIUI NEPASISEKĖ

IR KITUS KRAŠTUS.

CAMP MARYCREST

SAVINGSBANK

Reikia pripažinti, kad p. Za
blockio straipsnyje yra nema
ža tiesos. Todėl mūsų laikraš
čių redaktoriai turėtų atkreip
ti daugiau dėmesio į tai ir 
protesto ženklan vengti rašyti 
bei talpinti laikraščiuose foto
grafijas tu asmenų, kurie ko
kiu nors būdu prisidėjo prie 
Sovietų Sąjungos sustiprinimo

NEWARKZE ATIDARYTAS OFISAS 
SIUNTINIAMS GABENTI J SSSR 

f UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ

ir ku- tomsteįtiryteose; kur maąš- gal panorės išnaudoti Lietuvos
prašy- kai tenkipo lietuvių vaikus. Šv. bedieviai,' kredituodami ka-

Tėvųi tvirtinau, kad Lietuvos 
šelpimo darbu rūpinasi Anti
nai Lietuvių Centrahs Komite
tas Vilniuje. .šaliajolenkaipa- 
laiko lietuvių liberalų—nutau- 
tėlių agronomijos h* teisių gy
nimo draugiją. Tai draugijai 
administratorius Michelkevičius

Šveicarijos lenkų komiteto, ap
lenkdamas C. K.
. šv. Tėvas bs galo stebėjos 
tuo liūdnu dalykų būviu Lietu-

Sausio 18 d. Darbininke vil
nietis p. W. Zablickis duoda 
Darbininko administracijai 
skaudžios pylos, kad ji per
daug garbinanti Vakarų vals
tybes.

Pajutau momento svarbumą, 
ir kilo pasiryžimo noras laimė
ti kovą.“Taip, sakau, šv. Tėve, 
lietuviams gresia pavojus iš vi
sų pusių. Lenkai nori mus nu
tautinti; rusai surusinti ir su- 
pravoslavinti, vokiečiai suger- 
manizuoti. šimtai - tūkstančių 
lietuvių karo audrų tmvo pri
versti apleisti tėvynę ir Rusijos 
gilumoje atsidūrė. Jų vargus 
mažina ir pašalpą teikia kuni
gaikštytės Tatjanos vardu į- 
steigta draugija. Varge ir ne
laimėje suteiktoji pagalba pa
lieka žmogaus širdyje dėkin
gumo jausmą. Męs, Lietuvos 
kunigai, prisibijom, kad po ka
ro mūsų tautos plačiosios ma-

didatą, bet norėjo jį matyti 
tam tikrose funkcijose. Taip 
pastatytas klausimas ir juo 
užsispyrimas visai suardė ma
no iniciatyvų galimybes. Man
datą grąžinau Vliko pirminin-

Apgailestauju, kad tiek už 
Vliko ribų stovį veiksmingesni 
asmenys, tiek ir Vliką suda
rančios grupės neparodė pa
kankamo vieningumo ir suge
bėjimo atsipalaiduoti nuo “par
tinės linijos“ ir gal nuo asme
niškų išskaičiavimų“.

PORA APGAILESTAVIMŲ
Gaila, kad pareiškimas pa

rašytas gan “sibiliškai” —tam 
tikros grupės norinčios matyti 
tam tikrus asmenis tam tikro
se funkcijose. Jeigu nenorima 
parodyti visuomenei tų asme
nų, grupių, funkcijų, tai kam 
dar rodyti gaubtuvus, po ku
riais jie paslėpti. Kad būtų

SU MARKE? ST. NEU ARK. N. J —Mltcbel U4JS 
{Siuntiniai persiunčiami su Parcete to Russia. Ine. leidimui

ĮVEŽTOS ir vietoje gamintos '
• Medžiagos vyrą ir moterų eilutėms, švarkams, suknelėms.
• šilkiniai, rayoniniai. medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai. • 

Yardais ir gabalais.
• Didelis spalvų ir' pavj-zdžių pasirinkimas.
• Geriausios rūšys, prieinamas kainos.

(Atsinešk šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas)
SAMUEL BECKENSTEIN, INC.
TRYS DIDELES KRAUTUVES

118 Orchard St. 125 Orchard St. 13« Orchard SU N. Y. C. 
GKamerey 5-4525

Closed Saturday, open Sunday 9 A. M. to 6 P. M.
Privažiavimas: 8 Avė. Ind. Line, Train D iki Delaney St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias iki Orchard St.

Paaiškinęs, kad Yčas yra ti
kįs protestantas ir daug karo 
metu pasitarnavęs lietuvių ka
talikų visuomenei, Bartuška į-

Kas pirmas iškėlė Lietuvių 
Dienas idėją,

net sunku tiksliai pasakyti. 
Kun. dr. Bartuška mini, kad 
pirmasis laišką tuo reikalu Šv. 
Tėvui parašęs dr, Juozas Gab
rys. Pirmasis, kuris lankėsi 
pats pas Šv. Tėvą ir kėlė Lie
tuvių Dienos reikalą jam. buvo 
Martvnas Yčas, tada dar cari-

tokios Lietuvių Dienps ir. nega
lėdami sulaukti, ėmė belstis, 
kaip Evangelijoje patariama. 
Beldėsi ir iš kitur lietuviai. 
Siuntė laiškus į Vatikaną iš 
Šveicarijos. Lietuvos kunigai 
dėjo parašus po panašiu prašy
mu.

— prabilo šv. Tėvas prancū
ziškai. “Taip, šventasai Tėve, 
esu kunigas iš Harisburgo die
cezijos, Pennsylvanijoje”. Tos 
diecezijos — pareiškė šv. Tė
vas, — kur neseniai mirė vys-
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anais 1917 motetą, Bvukerėee 
prM Vasario to alrfą?...

Buvome pereitą karto daly
vavę Amerikos lietuviųkatali- 
kų suvažiavime Pittsburgbe 
1917 sausio 10—11, kur buvo 
viešai nutarta reikalauti Lietu
vai nepriklaūsomybės. Bet ta
me suvažiavime buvo nutartas 
ir kitokis dalykas, ties kuriuo 
verta sustabdyti 'akis:.

“Nutarta siųsti du delegatus 
pas apaštališką delegatą ^Wą- 
shingtone irpaprašyti jį kreip
tis į Šv. Tėvą su prašymu, kad 
Jo Šventenybė teiktųs* paskirti 
pasaulio katalikų bažnyčiose 
rinkliavą nukentėjusiai nuo ka
ro Lietuvai. Delegatais paskirti 
kun. J. Jakaitis ir dr. Bielskis“.

Jie kreipėsi į tuometinį apaš
tališkąjį delegatą . kardinolą 
Bonzano.

Tai nebuvo pirma iniciatyva 
išgauti iš Šv. Tėvo Lietuvių Die
nos paskelbimą. Tai greičiau

Siunčiame mausto produktus, naujus ir dėvėtus drabužius, 
medžiagas, vaistus ir t. .

SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.
- Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitax*imas apie išsiuntimą. - 

— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-S savaičių bėgyje. ■— 
Siuntiniai, siunčianti oro paštu, pristatomi 7-10dienų bkgyj 

Siuntėjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus. " 
VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKĖTU 

MUITU. IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIECIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai * vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto ir 4 vai. po pietų. 

Reikalaukite katalogu. Rašykite rusiškai arba angliškai. 
Netoli Pennsyivanijos gelžkelio stoties Newarke. 

PACKAGE EX PRESS CO.

“Dabartis, anot jo. aiškiai 
rodo, kad Vliko neberiamia

ktmas Shanachan” ... Neseniai 
prieš tamstos atsilankymą bu
vo pas mane jūsų tautos atsto
vas Dūmoje, — tęsė toliau Šv. 
Tėvas. — tik aš šia proga no
rėčiau sužinoti, kaip jis sugyve
na su bažnyčia?”

pasirūpino įstoti į grupę ir 
naujos V. T. organizuoti atėjo 
jau ne kaip darbo žmogus, bet 
kaip tos grupės atstovas.

ir veiksmingų iniciatyvų tiek 
“veiksnių^. tiek-.visuonienės 
glaudesnio apjungimo; užver- 
čiant lapą ant savitarpio “rie
tenų’, ant įvykusių nesusipra
timų su diplomatijos šefu, pa
sitaikinant- iš Vliko išėjusias 
grupes, švelninant visur, kur 
reikiant, asmenines ambici-

visa politiškai organizuota vi
suomenė ir taip ‘yra faktas, 
kad dėl tos priežasties ir neor
ganizuota Visuomenė darosi 
abejinga ir suskilusi. Yra fak-

ir mūsų Tėvynės pavergimo.
Argi mes turime Anglijos 

karalienę gerbti už tai, kad ji 
vadina mielais draugais ir ima 
dovanas iš tų asmenų, kurių 
rankos sukruvintos mūsų bro
lių bei kitų nekaltų žmonių 
krauju?

Kai kam atrodo, kad Darbi
ninkas garbina ne tik Vakarų 
didžiuosius, bet ir Kremliaus 
satrapus. Kartą senas Darbi
ninko skaitytojas užklausė 
mane: “Ar tu matei kiek šios

Krem-

grupių buvo pažeistas ir pats 
mano metodo principas: 1)

DĖL PATIES VLIKO, DĖL 
JO ATEITIES IR DABARTIES

Drauge sausio 23 S. Narke- 
liūnaitei J. Lanskoronskis dar 
papildė savo pažiūras dėl Vli-

' “Tie argumentai, kaip man 
pasirodė, giliai paveikė šy. 
Tėvą. Jo Šventenybės šerdis 
atjautė visą lietuvių tautos 
tragizmą.

"Gerai, —r sako Jis. -Tam- 
, sta pranešk* Listuves vysku- 
pam, kad jie kreiptųsi i mane 
kolektyviu laišku Lietuvių 
Dienos reikalu, kaip tai pada
rė'Lenkijos, Besijos ir Irian- 
diįos vyskupai”.

Aš pajutau begalinį džiaugs
mą, ir audiencija, kuri tęsėsi 
25 minutes, pasibaigė...

“Atlikęs misiją pas Šv. Tė
vą, turėjau grįžti jau Ameri
kon“ ... (Dr. V. Bartuška, 
Lietuvos nepriklausomybės 
kryžiaus keliais).

Taip imto škirti Vatikane 
lietuvių ir lenkų reikalus šel
pimo srityje. Taip buvo pra
laužti pirmieji ledai Lietuvių 
Dienai, kuri turėjo pagarsinti 
lietuvių vardą viso pasaulio 
bažnyčiose.

Bet tai dar buvo 1916 me
tų liepoj. Patį Lietuvių Diena 
buvo paskelbta ir imta vykdy
ti tik 1917 metais, (b.d.). v

Rusijos atstovas kun. V. Bar- 
tuškai išrūpino audienciją pas 
Šv. Tėvą Benediktą XV.

gaila ar šitą “metodą“ nebus 
“pažeidęs’
dį ■ pavartojant, pirmiausia

“Už dešimt minučių, kai pa- Vienybė sausio 23 rašo, kad 
sibaigė kokios ten kongregaci- J. Lanskoronskis išsiuntinėjęs 
jos atstovų audiencija, kvieslys spaudai savo pareiškimą, ku- 
pašaukė mane į šv. Tėvo pri- name jis išdėsto, kodėl jam 
vatų kambarį, šv. Tėvas. įėjus nepasisekė. “Darbininkui” to-
man — pasakoja Bartuška — kis pareiškimas nebuvo atsiųs-
atsistojo, padavė ranką, kurią tas. tad imame iš “Vienybės” 
pabučiavau Į žiedą, ir paprašė kai kurias to pareiškimo dalis, 
sėstis šalia savęs. Esą J. Lanskoronskis norė-

“Tamsta lietuvis ii Arrvari- jo sudaryti “darbo tarybą”. Ji 
turėjo skirtis nuo ligšiolinių 
tarybų tuo, kad jos nariais 
galėtų būti ir srovių asmenys 
ar jom visai nepriklausą, bet 
pajėgus darbą dirbti.

“Pasirenkant asmenis norė
jau neimti dėmesin jų srovi
nės priklausomybės ir jų ieš
koti vien darbo pagrindais. Tu
rėjau intencijos kalbinti ir 
Vliko sudėtin neįeinančių gru
pių žmones. Pasitarimo metu 
paaiškėjo, kad vienos kandida
tūros išstatymas dė] įvairių 
priežasčių yra beviltiškas, -_o 
dėl kitos pasikalbėjimai pasi
baigė nesekme. Vliko praplės
tam prezidiumui pristačiau to-

Ar rašyti apie Lietuvos priešus' 
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Renikite Modernišką Lietuvišką Vaistine

IDEAL PHARMAGY

Toliau jis pasakojasi: “Norė
damas sužūtoti, laet teisybės 
turi paskelbtoji p. Yčoe šmia 
per. telegrafinę agėūtūr^Ste- 
phani apie šv“Tėvė pažadiną 
Lietuvai skirti dieną, kurią vė
liau daugelis rusų, prancūzų, 
šveicarų laikraščių pakartojo,- įteikė 8900- rublių; gautų iš 
paklausiau Jo šventenybės:
“Kada bus paskirtą lietuvių 

diana ?" • ,
Šventas Tėvas nustebo. “Tei

sybė”, atsakė man, “žadėjau 
šelpti lietuvius, kiek galėdamas, 
bet neteisybė, kad pažadėjau 
skirti lietuvių dieną pasaulio 
katalikų bažnyčiose. Jūsų tau
tos reikalai jungiasi su lenkų 
dalykais. Pasaulis nemoka at
skirti jūsų nuo lenkų. Duoda- 
mi _auka$ lenkam, pasaulio ka
talikai manė šelpią ir lietu
vius” ... -■

“Supratau, kad reikia gelbėti 
situaciją. Išdėsčiau šv. Tėvui 
visą dalykų stovį, plačiai nu
šviesdamas lenkų elgimąsi su 
lietuviais karo metu ... Pri
miniau, kokį vaidmenį suvaidi
no Vilniaus diecezijos adminis
tratorius Michalkevičius, kuris 
pasiųstus lietuviams šelpti pini-

ne. ' * *7 Sveikos autoriaus w mintys
gaudama prezidiumo solida- tw, kad d^^matijos sefas n- apie visuomenuSus^ santykius 
raus' pritarimo. Iš tam tikru akuoja vis daugiau pasidaryti viiką, sveika ir jo pareikšta 

............................* VMto ™oos 8™' “Darbo tarybos” mintis, jo va
pės eksponentu, neabejoju, dinamas Lietuvoje
kad pnež savo norą. Vilką ap- buvo vadinama “darbo vy- 
leidusias grupes pulk. Lansko- 
ronskis kalima, kad jos be vo įniogus, stovis šalia parti- 
de^uktyvli^S kritikos, nėra Tokis ilgai buvo populia- ■ rormaajos. 
melę, pozityvaus -nuveikusios ms E. Galvanauskas. Tačiau* 
ir kad tas .2 jų separatizmas 
bendram Lietuvos laisvinimui 
nėra naudingas.

“Dėl ateities jis sako, kad 
visa visuomenė turėtu spiestis 
ir burtis apie VlikąT^et pats 
Vlikas ir joį institucijos taipgi 
turi sukrusti ir imtis skubių

Vlikas buvo pakvietęs p. J. 
Lanskoronskį sudaryti nauja 
X“^na^sT ™ S sodėtles **

< - ♦ i, I^- a -v • momis sąlygomis mjurbtrodė
nes Dūmos atstovasr Jis-net bu“ *yra atvy^§s 1 Ameriką, jos tinkamiausia 
vo oasiskelbes, kad šv. Tėvas^ Pirmininkė A, Devenienė yra 
sutikęs tokią dieną lietuviam atsisakiusi ir laukia tik, kas 
skirti. Pirmasis betgi, kuris ga- j°s pe™1115 pareigas. Tačiau 
vo iš šv. Tėvo pažadą skirti P° trukusių ir rūpestingų 
specialią dieną lietuviam, buvo Pastangų J. Lanskoroi^kiui man<) reiškiant pil.
kun. dr. Vincas Bartuška, tada nepaasekesudaryti Vykdomo- na vienbalsį pritarimą, buvo
Amerikos lietuvis, . Tautos Ta- _ sios Tarybos, kun butų pnim- padaryta rezervų pir_
rybos narys, pasiųstas iš Ame- tina Vhko grupėm. Jis grąžino mininko pa^įgų su u. T. vai-
rikes į Europą, bet vi, dar Rn- mandatą Wlko prnmunta ir dytojo f(lnkcij<,mis sutap(mo
SIJOS pilietis ir keliavęs su ru- ^vyKo atgal I Paryžių. Dabar laikiausį nuomonės
sisku pasu. j t - numatyto darbo perspektyvoje

atidėtas iki artimiausios Vliko . . J. ..• r 7" tas funkcijas sau prisunkda
mas galėsiu tiksliau ir naudin
giau naujų iniciatyvų pareikš
ti; 2) tam tikros grupės pasiū
lė ne tik mano nekalbinta kan-

COMPOUNDEO SEMI-ANNUALLY JAN. & JULY
Jni.-frAl br-ein* Ih* rląy nf Ihv mrvnth fm

rinrlntr th- nn« 10 tMMinM, rUtyn „f J»nnnry and 
Jwly. thv fiml 5 daya nf April and Ortoher and

firaf 3 bualnetn dayn •»< nll nth»-r motithp. wlw>n t*n 
unttl tlio md nt thc int>'i-»-M

savaitės Darbininke
(Nukelta į 4 psl.)

Givc. y«»tir dauzhter n cnmping seniton which Rims to develop 
h«r physlcnlly. cullvrally and splrituftlly tn R complete pmgrnm 
of l.onrt «nd tvnior sportą-- sporini rmphnsfs upon trnlidną In the 
a; ix nnd xra<-cs of Christinn womnnhpod. ,

r:c. rr*ntl<iwl ortfvltles inclnde: Sulmming. boatin^ arts and 
rrrfis. nrchrry, mu«*c d’’nr1n«*. hik*n. cnmp liros, irlp*..

Chnpol on croundn- Daily Mans.
Conduried by the St«tor< of Moroy’nnd rsperieneod. 

rc-tifiod rounsellors.

Per mūsų vaistine galima siųsti vaistus su apmokėtu muitu j 
Lietuvą ir j visus U. S. S. R. kraštus. Mes užlaikome visus vais
tus. kurie yra reikalingi Lietuvoje, kaip Rimifon, streptomycm, 
validolo ir nuo reumatizmo antpuoliu, vaistų dėl širdies ir augš- 
to kraujo spaudimo. Per mūsų vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą 
i 10 dienų, o j Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi siuntėjai per 
mumis gauna garantiją iš rusų valdžios. Rašykite mums dėl in-
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Kaune, erdviojezitiečžųsa- 
Įėję, 1926 m. pavasarį -ifeoį^ 
vietos iriSmtafr * Raifczm** fcwp 
pat prisikimšę.žiūriu E ankš-į

JO GYVENIMO KELIAS 
Gimė 1871 balandžio 13 Lū-

Do you favor better films? And 
pratęst the ~Baby DoU” type? If 
you do, please cooperate with Ma- 
rian Fitats and Mary Praductions 
of New Jersey.

• Kongreso stiprėja reikala
vimai nutraukti santykius su 
Vengrijos Kadaro vyriausybe, 
bet duoti pagalbos Lenkijos

Jums dabar pats laikas la
bai daug skaityti; Skaityti ge
ras knygas ir skaityti gerai 
Ar jūs mokate gerai skaityti? 
Skaitote žinojimui ar pramo
gai, darbui ar poilsiui? Aš 
jums patariu: nukaitykite, iš
dribę, atsilošę, paslikę. Tai ne 
jūsų amžiui ir ne rimtai skai
tybai. Jūs skaitykite - įsitempę, 
susitvardę, gerai apmąstyda
mi Tai rimtas darbas. Juo 
turtinate ne tiktai protą, bet 
grūdinate ir valią. Vieno ir ki
to paskui labai reikės. Aš 
jums sakau: kiekvienu savo 
menkiausiu veiksmu save kū

ginės kaime, netoli Marijam
polės. Gimnazijos mokslus ėjo 
Marijampolėje ir Lenkijoje, 
Kielcuose, kur jo dėdė jam su
lenkino pavardę: iš Matulai
čio perkeitė į Matulevičių. Ku
nigo mokslus ėjo Varšuvoje ir 
Petrapilyje, į kunigus įšven
tintas 1898. Pasimokęs, dar 
Vokietijoje ir Šveicarijoje (ten 
gavo daktaro laipsnį), moky- 
tojavtF Varšuvoje te ten dirbo 
su darbininkais, paskui profe
soriavo Petrapilio akademijo
je. 1910 metais atkūrė mari
jonų kongregaciją, 1918 — 
1925 buvo Vilniaus vyskupu, 
1925 paskirtas tituliariniu 
Aduiitanijos arkivyskupu, 1925 

—1927 gyveno Kaune, kaip 
apaštališkasis vizitatorius. 
Dvejais atvejais lankėsi Ame
rikoje (1913 1925).

1953 gegugės 15 pradėta jo 
beatifikacijos byla. S. S.

Dėl tų darbų arkivysk. Jur
gis Matulaitis ir mirė 1927 
sausio 27.

kėjkną snjęnk^e^ 
niaus krašte, > Jiem baltasis 
lenkų erehs skriejo “it šv. 
Dvasia”,jiem Pilsudskis buvo 
atpirkėjas “it Kristus”, Jiem 
Dievo Motina tebuvo “Lenkų 
karalienė”.. Į

Ką galėjo šviesusis Vilniaus 
vyskupas tokiose nuotaikose 
ir su tokiais žmonėmis daryti? 
Ką galėjo daryti, jeigu net jo _
ganytojiškas laiškas kaikurių Scenoje stovi tiesus arkivyskn- 
' .-------- -- -- --------- *—•

žvilgsniai hiinkšti, bet kiaurai 
sminga. Ir jis kalba maždaug rfate. Kadangi jums dabar 
šiais žodžiais: daugiausia tenka prie knygų

sėcteti, tai sėdėkite jau dabar 
prie jų tiesus, kad tiesiai ga
lėtumėte ediper gyvenimą.

Tebeprisimenu tą paskaitą, 
kurios kiekvienas žoodis smig
te smigo. Arkivyskupas, ro
dos; būtų kirviu stuobrį tašęs: 
čia gumbas— reikia jį nuly
ginti; Čia šaka — reikia ją 
nukasti. Jis taip mokė kitus, 
jis taip darė pats: kapojo sa
vo sveikatą su kiekvienu dar-

Per savo valdžios laikraš
čius, kurie neturi laisvo žo
džio, Tito pareiškė, kad jį su
laikė nuo kelionės Amerikos 
spaudos, “priešiška ir užgauli 
akcija, nukreipta prieš Jugo
slaviją”. Kaltina dar katali
kus prie tos akcijas prisidėjus. 
Labai gerai, kad taip, o ne ki
taip pasakė, nes iš tų savo 
diktatūrinės spaudos pareiški
mų pasirodo dar labiau nepri- 
imtinęsnis^- ¥

Amerikos visuomenė nėra 
priešiškai nusistačiusi prieš 
jokį kraštą, taigi ir Jugoslavi
ją. Šioje šalyje žmonės gerai 
skiria kraštą ir jo valdžią, 
ypač diktatūrinę. Prieš dikta
tūrą laisvi žmonės visada yra 
nusistatę, nes turi tam pa
grindą.

Diktatoriai gi visada save 
suplaka su jų valdomu kraš
tu. “Valstybė — tai aš”, tebe
kartoja atgyvenusį monarchų 
pasakymą. Tad tokių monar
chų, kurie šiandien vilki ko
munistinės diktatūros marški
nius, ir nereikia į svečius pri
imti. Čia nieko nėra užgau
laus kraštui, o tik jo pavergė-

žiebė lempą — ir norėjo pra-XI 2-e , VA Ą v . r < - 9 - - ra Va - (KU j| SKanyu, sudgB {Krito 
jai kažkas < akį, vos surojus traukiamos ketverto arklių.
Žvilgtelėti į dienraštį. Ant karietos durelių kaboję

Skalbėja jai sakė, kad ji sujungti dviejų didftEkų gi-
netrintų akių, nes to jas minių ženklai: “Strėle per-
dar labiau skaudėją. Nėra smeigtas lokys” — E sužadėti-
abejojimo, kad tai angtiss dub nio šalies, o “Juodoji gulbė
keto >rito jai į akį; geriausia auksiniame dugne” — E jau
tusią palaikyti akis ties dube* nosfos Šalies. Po jungtuvių

tytas arta 
pytas. Vyskupas kentėjo, mel
dėsi ir rašė: “Pasižadėjau jo
kios tautos,.; jokio žmogaus 
neapykantos į širdį neįsileisti, 
pasižadėjau visiem lygiai tar
nauti, kad ir kažin kiek ne
malonumų patirčiau”.

Kad ir ka~n ką būtų daręs, 
lenkai negalėjo Vilniaus vys
kupo soste lietuvio pakęsti, 
kai tik užvaldė miestą. Viena 
lenkė moterėlė šūktelėjo kar
tą minioje tartum pakvaišusi: 
“šventas, bet prakeiktas lie
tuvis”!

Prikišti vyskupui nieko ne
turėjo, išskyrus tik tai, kad 
buvo lietuvis. Ir vysk. Jurgis 
Matulevičius buvo priverstas

mingo gedulo šydu” — rašė' 
paskui Ateitis. \ "

Daug kas tada rašė, dar 
daugiau verkė, kai vėlimų dė
jo į bazilikos kriptą šalimai ki
tų vyskupų. Paskui jį išvežė 
Marijampolėn, nes jisai iš vie
nuolyno buvo į vyskupus atė
jęs ir ten grįžo. Paliko kitiem 
būti vyskupų sostuose, sutvar
kęs Lietuvos bažnytinę pro
vinciją ir paruošęs konkorda-

ir užšūtaigė lietuvio vyskupo 
ingrėsukatedroje. Tarpaissu
sidarė Lietuvos Taryba, susi
organizavo Lietuvos kariuome
nė; pirmą karią (lapkričio11) 
ant-Tarybos rūmų suplevėsavo 
Lietuvos trispalvė.

Mums gera buvo; kad Vil
nius lietuvėjo. Mums smagu 
buvo, ošėjus krautuvėj lietu
viškai užkalbinti ir jei mūšų 
nesuprasdavo, nepirkti reikia
mo mekuMno —- sąsiuvinio ar 
pieštuko. £jome kiton krautu
vėm Žydelis apgailestaudavo, 
kad jis dar nespėjęs išmokti, 
bet rytoj jau kalbės lietuviš
kai. Kaip tas daiktas vadinas? 
“Piožtiikag”? lenkas šnairo* 
mis pasižiūrėdavo ir kartais 
palydėdavo žodžiu “i ta ryba, 
i ta ryba”... Taigi, “žuvimi” 
mus vadino dėl Lietuvos Ta*, 
rybos. Bet lietuviai plaukė per 
lenkiškus vandenis su viltimi.

Samdinė nesiliaudama dainuo- traukia ją, žinoma, su viso- pradžios fld paskutiniojo skeL 
ja visada vieną tą pačią daine- kiais varijantafc* Ūmo. Ypatingiausią susidomė-
lę, kuri jai patiko liaudies — Geriau padarytumei, jei- jimą sukelia “smulkūs skelbi- 
teatre: “Mergužėlė esu daili, gu tos kvailos dainelės vietoje mai”, kur ištikimieji paąlap- 
bernužėliams augu meili”. stą ko nors geresnio išmoktume!, ringais ženklais pranešinėja 
dainelę šeimininkės padėjėja Eikš čia, išmokysiu tave adyti, mylinčioms apie savo širdžių 
niūniavo nuo ryto Šeštosios iki Panelė Udtya sodina greta kančias. Tų'dienrašįSų atkar- 
vakaro šeštosios. Josios lūpos savęs čičytę, duoda jai skiau- pose paprastai būdavo spaus- 
susičiaupia tiktai geriant jai telę akytaudekUo, pavyzdėlį ir dinamos apysakos; jos taip 
kavą. Tačįau ir su tuo Lidija moko ją adymo meno. Norėda- pat būdavo perskaitomos: vie- 
jau taip sujunk©, jog net ne- ma ją paskatinti šitam darbui, ną dieną vienos tęsinys, kitą 
begirdėjo, ar tenai kas nors dalijasi su jąja savo vakarie- dieną antros galas. Taip visa

Tai buvo baisus uždavinys! dainuoja, ar nebedainuoja. Vie- ne. Dabar ji jau gali vakarie- tai sumyšta, jog sūdai sugau-
šimtą keturiasdešimt keturis nintelę pramogą jai ctirbant niauti, nes pirklys jau užmokė- dyti, kas ir apie ką rašoma ■
kartus išadyti tą pačią juodąją sudaro Pfkutė. Šarka papras- jo už pirmuosius du juodųjų taSau tai yra vii dėlto pramo-
gulbę, tą patį grafų vainiką ir tai nutupia ant josios darbo gulbių tuzinus. Jau net tam ga.
tas pačias arabeskas iš abiejų staliuko, ir kaip merginos acto- tikro įvairumo atsiranda jo- Afiftus daiktas, kad laflcraš-

mas pardavinėdavo. ženklo skydo, šonų, žydrumus ta,fiapastoer - - -- -
Kaporų pavarues svorj omu- puosu sraaoru, raudonumus-*- temptam audė

no dar pavyzdingas “tetos Zu- auksu, visada vienodai, — tai kiamaįviršų,
zės” dgesys, kuri, būdama iš tikro baisus uždavinys! Kai galvutė,Šaky
skalbėja, lankydavosi daugety? baigė adyti pirmąjį tutiną, jai Unkšta šaltyn,
je didelių ponų namų. Ji nton . atrodė, kad į jau atkentėjus! tisšį darią nu
kada su niekuo nesibardavo, 6 nebent.už visas nuodėmes, ku- damas: 'Ką

apie aukso ir šilko gijas. mis nuo šalsio rankomis ir su kokį nors atlikusį neparduo-
Mažytės jos lindynėlės lan- vijoletiniu veiduku, grįždama tą dienraščio numerį. Vieną

gas neužsidaro sklandžiai, dėl iš miesto, visada įsmunka į kartą jis gauna “Budapeštą”,
šalčio negalima palangėje dir- skalbyklą ir, dėdamasi norinti kitą dieną — “Pešti Hirlap”
bti, josios rankos stingte stin- prižiūrėti laidynės, atsitupia — (Pešto laikraštį) arba vėl bą.
gsta. Bet čia taip pat teta priešais krosnį, čia iš samdi- “Budapesti Hirlap” (Budapeš-
Zuzana su tarnaite kočėja, nės ji išmoko tą amžinai to laikraštį). Toks laikraštis
dėsto arba laido skalbinius. dainuojamą dainelę, ir dabar čia perskaitomas garsiai nuo. Lidija, kaip paprastai, paėmė

iš įsuciriaus jaunsų .-—r tai ou-

VDtis padidino pasklidusi 
žinia, kad lietuvis skiriamas 
Vilniaus vyskupu. Jei tada bū
tum ką nors žinoję apie ato
minę energiją, būtume sakę, 
jog tai “atominė bomba” len
kam. Taip jie buvo pritrenkti! 
Pačią stipriausią jų tvirtovę 
turėjo lietuvis užimti. Rodos, 
žemė būtų prasiskyrusi po 
lenkų kojom.

ŠVENTASIS LIETUVIS, BET_
Kai sužinojome, kad Kaune 

(gruodžio 1) tikrai įšventintas 
į Vilniaus . vyskupus Jurgis 
Matulevičius - Matulaitis, visi

INGRESAS | VYSKUPŲ 
KRIPTĄ

Kauno bazilikos šventmiuje 
liūliuoja minios Rina nusimi
nę vyskupai ir kapitula, vy
riausybės žmonės, dųūomataL 
Ena karstas šviesaus arkivys
kupo į kriptą. E bazilikos na
mų balkono atrodo, tartum jis 
plauktų viršum žmonių. Pa
kaktų praverti, ir arkivysku
pas laimintų ■... N^i jis mi- 
rė? Jisai tik ^užmigo Vienaty
je, palikęs mums graudumą 
širdyje. “Visa Lietuva gailiai 
jaučia arkivyskupo mirties 
smūš. ir apsigaubia skaus-

namie griežtai dabojo doros, rias kada noro gyvendama pa- Paskui panelė Ūdija tina 
Siuvėjoms, kurios pas ją gy- šaulyje buvo padariusi. Ir pa- kytt ją to paties klausimo 
vadavo, negalima būdavo pri- manykite, kad dar vtonnoliks griflud, b tol teteki A ša 
iminėti vyrų, o dėl kiekvienos kartų tięk Hko padaryti! Tai kol pagaliau ištaria jį i 
ne namie būtos valandėlės vi- vergų darbas! Bet kas, jei už ritoaL MažutirtoimėjiniHl 
sada turėdavo jai patiaišktiiti. tai moka! Dvasia pamžu at- Panelė UMQa turi ir 
Jeigu kuri iš jų eekmadienį į- bunka ir atpranta galvoti apie ghn fiiriilfclmiĮ O^ytĄ 
siųsdavo nueiti J Orčos sodą, ką ners kita — gaivia tik šoji gMntaM su paM

A BEAUTIFUL, INSPIRING 
PKTURE OF CHRIST 

16x20, six cok>rs, on pūna ctoth.

si Piršimasis rado palanku- labai širsta, kad tokių pat 
mo Washingtono sluoksniuose, žmonių yra dar gyvų. Bet kaip
bet sutiko nelauktą visuome- tik dėl to gyvieji turi parei- 
nės pasipriešinimą. Dauguma gą šaukti, 
laikraščių išvilko aikštėn Tito Tito dėmesiui tegalime pa- 
darbelius nuo pat karo pra- šaltyti, kad Amerikos legione, 
džios: jo bolševikinį žiaurumą, kuris kietai protestavo ir ža- 
žmogžudystes, suktumą, tūp- dėjo užkurti demonstracijų Kunigaikštis
čiojimą ant kelių kėdžių, tvir- audrą, jei čia atvyktų, katali- v^’ bet ka’bu ir lenkiškai. No-
čiauriai vis dėlto besilaikant kų rastų nelabai daug. Mes gi išmokti ’r gudiškai, kad
komunistinės diktatūros. To- džiaugiamės, kad katalikai la- būčiaa 13«as Pasmau
kia propaganda 1%ui buvo la- bai uoliai kėlė balsą prieš Ti- ti”.
bai nemaloni ir jam nieko ne- to vizitą. Kaip tiktai tos lygybės len-

Tžtas, be abejo, febą J“- laukėme jo pasirodant VDniu-
tenkinta^ kad išėjo kitaip, ne- Tito visai gerai padarė, kad je ir bėgome į irigresą. “Ką 
gu buvo laukęs. Jo kvietimo pakaltino katalikus. Nusikaltę- darys lenkai?”. Girdėjome,
smulkmenos nežinomos, bet lis labai gerai žino, kieno kad jie katedroje šauks, tryps,
galima būti tikram, kad po vi- krauju jo rankos labiausiai patriotines savo giesmes gie-
zito Anglijoje . ir Indijoje jis yra suteptos. Jis savo aukas dos, kaip tai buvo įpratę da-
dairėsi į Ameriką ir jai siūlė- mato kiekvienam žingsnyje ir ryti ne vienoje Vilniaus vysku

pijos bažnyčioje, kad lietuviš
ką ma’dą užstelbtų. Demon
stracijų nekėlė. Juos aprami
no naujo vyskupo ori laikyse
na, io asmenybės spindėji
mas ir jo žodis: “Ateinu var
du to. kuris yra meilės ir tai- 

Esu lietu-

Amerikos visuomenė savo liko, kaip tik paskubėti nevyk- 
pąriricė^ mnųjo vilką nuo šio 
kramto * durų, kurias ketino 
jmn praverti vyriausybės žmo- 
nės. Jiė sakė, kad pasikvietę 
Tūą į svečius, turės E to 
naudos. Visuomenė kitaip į tą 
rmkalą pažiūrėjo, sakytumei, 
pe^al Merkinės dzūkų priežo
dį: gausi E jo naudos, kaip E 
ožio vilnų.

Bet ne tik nauda ar nenau
da jautresniem žmonėm rūpė
jo. Tito kvietimas atvykti bu- 

-vo nesuderinamas -stt -žmngiš- 
kumū, moraliniais principais, 
kurių nė politikoje nedera 
laužyti, nes tuo pačiu palau
žiamas atsparumas betkokiam 
piktut Labai gerai, kad pasi
pylė protestai atskirų žmonių 
ir organizacijų. Tai parodė, 
kad visuomenė labiau vertina 
tikrąjį gėrį, negu vadinamąją 
gerą politiką.

Politika tik tada yra gera, 
kai ji dėl savo naudos nesi- 
gundo gerintis piktam. Rei
kia būti patenkintam, kad 
Amerikos visuomenė savo vy
riausybę sulaikė nuo tokio 
žingsnio. Tai žymiai sustipri
na šio krašto moralinį autori
tetą.

kalbančiųjų Šarką pasakyti ke- kiekvieno ten buvusiųjų tua
letą sakinių vengriškai, o mer- lietą iki mažiausių smulkme- 
giną, mokėjusią tik gėles par- nų. Laimingasis sužadėtims 
davinėti, išmokė pamėgti ady- buvęs jaunas, lenktynių ir ki

tokio sporto pasaulyje pagar- 
HUOBUKOS NAUJIENOS sėjęs, didftas. Visos aristokra

tų ir mokytinių pasaulio žy- 
mesnybės sugužėjusios į Šias 
ISILllllKak oBSuMau* IfUVęS 1MB*" 
paprastai Šaunus. Sąžiningasis 
laikraščio korespondentas ne- 
u&nirso aprašyti Karietos,

•UaSCIUFTION RATE* -
M40. 
9MO

Kapotas buvo patrijarkas 
“Žaliojo Rojaus” gyventojam; 
juo būdavo visiškai pasitiki-

kurios jų globai pavestas gra
žias, jaunas mergas... Ver
čiau nekalbėkime apie tai!...

Panelė Lidija su visu atsi
dėjimu įniko į darbą.

ji eidavo drauge, saugodama 
merginas nuo pagundų. Skal
bėja nekartą sakydavo, jog ji 
elgiantis ne taip, kaip kitos,

ma, o tą pasitikėjimą puoselė
jo jam Dėt priešais gyvenąs 
šaknelių pirklys. Adomas Ka
potas buvo gerbiamas autori
tetas net tolesniems regio
nams, nes ponios Spicmanie- 
nės sūnaitis jo nuomones iš* 
nešiodavo drauge su laikrodė
lių grandinėlėmis ir apikaklių 
sagirtėmis, kurias vaikščioda-



Pažink modernaus šventojorašyti apie Lietuvos priešus'
(Atkelta iš 2 psl)

KUN. J. LEMOYNE

ŠV. JONAS BOSCO
JO ASMUO, DARBAI IR AUKLYBA

REDAKCIJOS PASTABOS

LAISVES VARPAS

Kad paroda pasisektų ir ras
tų didesnio atgarsio, lapkri
čio mėnesį miesto centrinėje

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnau£nti seną fotografiją?

gus, — o koks jk bakus! w 
žemiau karo gaišų pašvaistės, 
ties viduriu tamsiausi debe
sys, lyg, rodosi, nuo jų ir so
dyba ir kryžius krypsta, griū- 
na Mėsininkas tuo norėjo iš- 
reikšti okupuotos Lietuvai

negailėdamas. Tame dtata jis 
torėjo fr 
gelbininkę, i 
tėviškėje suj 
Įriąi ateĮtafjė 
bolševikų okupaciją jis jau bu
vo Žinomas rangovas, kelias 
pradėtos mokyklas Kauno ap
skrityje pastatęs, pajėgęs įvyk
dyti ir kai x kariuos stambius 
kariuomenės užsakymus. Gi vo- 
kiečiams Lietuvą okupavus, Va
lerijonas įsigyja Vilniuje che
mijos produktų fabriką, suvež- 
damasįjį žaliavų už kelius

šiltojo Veagrijoje. Ir mūsų ir laiką. Pasiruoškime juos 
tautos- kraujas, kovojant už priimti. Neverskime juos bels

tis į mūsų širdis perilgai. Ne
kelkime klausimų detei mūsų 
sutarimo ar nesutarimo j ku
riuos ne rinkėjams atsakyti. 
Nenaudokime mūsų nesutari
mų ir savo pareigos jausmui 
užslopinti. Vasario šešiolikto
sios proga renkamos aukos ski
riamos visus lietuvius apiman
čiai organizacijai — Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kuri jas pa
naudos Lietuvos laisvinimo ko
vai pačiu tinkamiausiu būdu. 

"■■■■ .. . k. e-ta*.-

Ir be to, ar neperdaug buvo 
rašyta mūsų laikraščiuose a- 
pie Monako princesės Grace 
sutuoktuves ir ar neperdaug 
buvę rašoma apie jos laukia
mą kūdikį? Juk lietuviui iš 
viso neįdomu ar Monako prin
cesė pagimdys dukterį ar sū
nų ir kokiame lopšyje jis bus 
paguldytas.

Laikraščio skaitytojui yra 
daug maloniau matyti laikraš
tyje lietuviškus veidus, vaizde
lius arta bolševikų nukankin
to savo brolio fotografiją, ku
ri primena kenčiančią tėvynę 
ir paskatina daugiau už ją 
kovoti, negu karalių, karalie
nių ar karališkų lopšių nuot
raukos. Palikim karaliams ka
ralienes tai jų karališkus lop
šius, daugiau kreipkime dė- 
n^BSio į savo tautos aktualiuo
sius reikalus ir rūpinkimės 
vargšais lietuviais tai kitais 
nelaimės ištiktais įmonėmis, 
kurtų nūdien turime milijo
nus.

Brazilijoje, Sao Paulo mies
te, inž. Mikalojaus Ivanausko 
pastangomis pavasarį rengia
masi atidaryti didelę lietuviš
kos architektūros parodą. Jos 
tikslas supažindinti brazilų ir 
lietuvių visuomenę su lietuviš
kąja architektūra nuo seniau
sių laikų iki dabar. Tai patar
naus ir lietuviškai propagan-

foisėėįDeper^rankiainai teta 
jau šešiolika, metų. Laisvame 
pasaulyje pasklidę lietuviai 
laisvės kovą palaiko savo veik
la ir pinigine auka. Vasario 
šešioliktosios minėjimo proga, 
kasmet mums primenama pa
reiga aukos Lietuvos, laisvini
mo reikalams. Pareiga, kurią 
kiekvienas lietuvis jaučia. 
Duodamas auką jis stoja ša'.e 
savo brolio kovojančio tėvynė
je ar Sibiro, platybėse.,

Netrukusaukii rinkėjai pa-

STOUGHTON, mass.
Pranas Kasparas, 18 metų, 

išvyko į> Air Forces tarnybą.
Kazimieras ir Ona Railai at

šventė 50 metų vedybų su
kaktį. Kazimieras Raila yra ki
lęs iš Kuršėnų, Ona Ravan- 
skaitė — iš Akmenės. Iškilmė
se dalyvavo sūnūs Antanas ir 
Stepas, duktė Ona, brolis Rai- 
la iš Brocktorio su šeima ir 
būrys kaimynų.

Ir ankstesnis Zablickio lai
škas ir dabartinis R. Petkevi
čiaus virsta tartum pasikalbė
jimu tarp skaitytojų ir redak
cijos. Juos skelbiame, tardami, 
tad gali būti įdomūs ir kitiem. 
Tik šio laiško autorius nemo
ta skirti administracijos nuo 
redakcijos. Už laikraštį atsako 
redakcija.

1. P. Petkevičius, paremdamas 
p. ^ablicką, grįžta prie klausi
mo: ar rašyti apto Lietuvos 
priešus? — Esame į tai atsa
kę pastaboje prie p. Zablickio 
laiško. Tačiau šioje vietoje 
svarbu atkreipti dėmesį, tad 
reikia skirti du dalykus: infor
muoti ir pataikauti (a*rbti)... 
Policija taip pat skelbia pikta
darių pavardes ir jų paveiks-

Kristus gyvendamas žemėje- lūs, tat ar tai reiškia, kad po- ralaitis šv. Kazimieras). Taip šiųpūdoja laftrašSu, taipgalė-
nesidomėjo turtuoliais, tara- liclja jiem p*t*ik*uj« ir juos Kristus mokėjo atsistoti tarp tif tesinaudoti. Kiek energijos
bais ar Imperatoriais ir tand- turinčių ir neturinč i ų ir pinigo išleidfiama rengiant
ravo tik su paprastais, varg- £ vakari*- ir juos derinti, traukti organizacijų Ir asmenų sukak-
Šate žmonėmis. Taigi ir mes kurie su Lietuvos priešais vienus prie kitų, tad turintieji tis, Šeimyninius pokylius, ve* 
Kristaus mokslo sekėjai tarė- draupuįa, bna iš iv dovanai? išmoktų atsisakyti dalies savo turines vaitas, o prie to viso
tume mažiau rūpintis aukštojo _ patariama tylėti apie juos, turto artimo naudai, o neturto- įdėto rūpesčio ir pinigo užmir-

----------- ------- taomo žmonėmis, tat kreipti Tokiu atveju, ar tikrai reikia tieji atsisakytų pagiežos tarto- štaitia pridėti dar putvalandį 
toju yra pakriūtes J. Valtie- daugiau dėmesio į tą papras- nedėti foto prezidento Esen- tiems. Tai yra aiškiai pabrėžta laiko ir keletą dolerių, tad be
kūnis ii New Yorko. Tikima- tą tatogų, kuris amžių bėgyje bovverio, kuris sovietų marša- ir popiežių (Leono XŽH» Pijaus ,tų paraiyte korespondencija Ir
si, jog minėjime dalyvaus ir buvo vkų aptektas, niekina- i, Žukovą vadina savo didžluo- XI ir Pijaus XR) modalinėse padaryta klišė. O toki* taodr*
mierto valdžios fr kongreso nw tetiMBtajante. ju draugu ir ta*, neprisyda- encfltHtaot Čfatyūs sodaBntai WbteVtaas MKų
anmvei. . w<Nk < c

liaus žmogžudžių nuotraukų 
prikišta? Atrodo, kad Darbi
ninko administracija pradeda 
pataikauti komunistam...”

Jei lietuvis nenori matyti 
bolševiko veido, kuris mažai 
pažįsta bolševizmą, tuo labjau 
nenori jo matyti naujakurės, 
kuriam teko tiek daug nuken
tėti nuo bolševikų ir kuriam 
taip įgrįso pirmosios bolševikų 
okupacijos Lietuvoje tos Leni
no, Stalino, Molotovo jr kitų 
“mordos”, kuriomis buvo nu
kabinėtos sienos, tvoros ir net 
išvietės.

ags, vęė,* Valerijonas nusiduoda pa- 
j^ą rnžšč&L Prasidėjus vokie&y 
gvaįv bolševikų karui, jū vėl atgau
tai- na laisvę.

t-l

įtoą^ Liūdnas daUininko dangus, 
liūdna ir Vtaerljono Šimkaus 

dta istorija. Jobo kančia. O kas 
įjs kančią nugali, tą Dievas apdo- 

vanoja. Vatarijutas turėjo į- 
ganių statybininko paltotaną, 

...... ,.®*s gabumus. Jam šioje srityje per 
prie motėm sienos, statotafy- visą gyvenimą sekėsi ir, rodosi, 
mui, netenka sąmonės. Atriga- iš nieko jis^ pradėdavo, savimi

Amerikoje Šimkų pradžia bu
vo sunki — abu dirba fabrike 
kaipo paprasti darintaritat No
ras statyti, kurti, visas sunkeny" 
bes nugali. Valerijonas kiek 
padtobėjęs prie, kito rangovo, 
išlaiko kontraktoriaus egzami
nus. Dabar jis gauna visą eilę 
užsakymų, dygsta namas po na
mo. Jo statybą yra ypatinga — 
ką dirba, dirba gerai, kad tik

f - (Nukelta jį 5 psL)

giau sprendžiami, negu tokio 
marksizmo. Ir pats p. Petkevi
čius pažymi, kad marksistai “iš
tiesė pagalbos ranką skriau
džiamam žmogui. Laiško auto
rius pats žino, kaip jie tą ranką 
“ištiesė”...

4. Autorius geriau būtų pa
daręs sakydamas, kad praeity
je klaidų pridarė Kristaus 
mokslo vykdytojai, vadinasi 
krikščionys, bet jis pabrėžia: 
“teisingiau pasakius, katalikų 
Bažnyčia”. Tasai “teisingiau pa
sakius” ir yra laiško autoriaus 
klaida. Katalikų Bažnyčia, su 
kuria yra Kristus, kaip ir p. 
Petkevičius pažymi, klaidų ne
daro. Jas daro krikščionys, nes 
yra silpni žmonės, kaip ir kiti. 
Bet ir kalbant apie jų klaidas, 
nereikia pamiršti ir to, kiek 
krikščionys yra praeityje darę 
tam skriaudžiamam žmogui pa
dėti, kuris pagoniškam pasau
lyje buvo ir vergas. Vis mato
mos “klaidos”, o neįžiūrima 
nuopelnų. Pagaliau reikia žino
ti ir tai, tad bolševfemą pagim
dė ne viėn skurdas. Komunistų 
tarpe yra žymių intelektualų ir 
turčių.

5. šiame laiške teigiamo dė
mesio verta viena iš paskutinių 
minčių — tai dėti kuo daugiau 
informacijos api* Ifotaviu* tė
vynėj* ir čia: Informaciją apie 
esančius tėvynėje, o juo labiau 
atskirų asmenų paveikslus dė
ti, stipriai suvaržo atsargumas, 
tad jiem ten nebūtų pakenkta. 
Už tat informacijai apie lietu
vius čia yra pilna laisvė. Šioj 
vietoj fortlpi autoriui patarti ir 
tik pakartoti anksčiau skelbtą 
redakcijos apgailestavimą, tad

bibliotekoje buvo išstatyta da
lis jos eksponatų, tuo supažin
dinta su būsimos parodos 
apimtimi ir jos pobūdžiu.

Pirmoji savaitė buvo skirta 
lietuviškai ornamentikai, pra
dedant istoriniais laikais ir 
baigiant dabartinu. Buvo bent 
keli skyriai. Jų vienas, prois- 
torinis, buvo išstatytai visą 
mėnesį.

Antrąją savaitę demonstruo
ti lietuviški kryžiai Lietuvoje 
ir kituose kraštuose.

Trečioji savaitė skirta ar
chitektūrai. Čia parodyti, nuo
traukose visi istoriniai stiliai 
Lietuvoje ir naujoji statyba 
Lietuvoje ir užjūrio kraštuose. 
Taip pat buvo išstatyta ir lie
tuviškų knygų.

Si preliminarinė paroda su
silaukė plataus atgarsio: apie 
ją rašė ir brazilų spauda ir 
daug ją aplankė. Lietuviams 
tos parodos proga buvo dar 
surengtas literatūros vakaras.

WHIL — 1430 kilacydm —■ MadfforU, Man.
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai vMunfieirio. Jei norite k* 
Don pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai Iduokite ar siuskite 
veMM AKTAMJ1 F. KNntnn — UObaaatan Hoar. •• CM- 
tage 8L, Nww«»S, Mnas. Skyriai: LMhaaate Fanitare (X — A. Ir 
O. Tvaikai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 4K E. Broadvray, So. 
Boston, Masu; Antanas Daukantas Market, 187 Wetater Ave^ Ctan- 
brldge, Mas*. Telefonai: NOrvreed 7-1443; 80uA BmOm 3-4C1* ar 
3-1M4; KMM 7-3838.

Worcester9 Mass.
Vasario 16 minėjimas 

Woreesterio lietuviai praei
tyje Vasario 16 minėjimus 
rengdavo dvejose vietose, 
šiais metais numatoma rengti 
net trijose vietose.' Vienas iš 
tų labiausiai plačiajai lietuvių 
visuomenei pritaikytas Nepri
klausomybės šventės minėji
mas įvyks vasario 10 d. 4 vai. 
p* pietų Aušros Vartų parapi
jos salėje su labai turininga 
ir gražia menine programa, 
kurią atliks: Worcesterio me
no mėgėjų ratelis, moksleiviai 
ateitininkai ir skautės tai 
skautai. Minėjimą rengia: lie
tuvių bendruomenė Worceste- 
ryje apylinkė, Aušros Vartų 
parapija, Worce$terio mokslei
viai ir sendraugiai ateitinin
kai, skautų ir skaučių vietifiin- 
kijoo, tariu veteranų Ramovė 
ir meno mėgėjų ratelis. Kalbė

tojai, teisingiau pasakius, ka
talikų Bažnyčia padarė didelę 
klaidą, palikdama be globos 
paprastą žmogų ir dė to šios 
klaidos pasėkoje buvo pagim
dytos rafinuotas bedievis 
marksistas, kuris ištiesė “pa
galbos” ranką tam skriaudžia
mam Žmc^ui.

Kaip žinome, viso to pada
riniai yra baisūs ir nūdien be
dieviškasis marksizmas graso 
visam pasauliui. Dėl to Bažny
čia turi dabar atitaisyti praei
tyje padarytą klaidą ir išgelbė
ti savo egzistenciją bei pasaulį 
nuo marksizmo.
. Bažnyčia tai padarys, nes 
Kristus yra su Bažnyčia, tik 
reikia, kad ir mes būtume su 
Kristumi

Rokas Petkevičius

Po too paveikslu kartą sė
dėjo milžinas. Jis buvo dau
giau negu aukštas, sveriąs 
apie 250 svarų, tvirtos darbi
ninko rankos, kurios, rodos, 
vienu paspaudimu galėtų di
delį medį išjudinti, — plati, 
gražiai nuaugusi, krūtinė, 
plačios akys, liūdna šypsena, 
gelsvi plaukai, vietoms prare
tėję ir žilstelėję, o kaktoje ke
lios stambios raukšlės. Tai ir 
bus fotografija vilniečio, vi- 
suoiųeEiiHinkę, Valerijono Šim
kaus, sulaukusio 50 metų.

Trys Jobo pMigyvanimai
Vaikystėje Valerijonas ne

tenka tėvelio, o pirmasis Di
dysis karas gimtąją sodybą, 
stambų ūkį (Švenčionių aps
kritis, Tverčiaus parapija) su
deginu visus išsklaido, išve
ja. Ir taip Šimkus pas sveti
muosius lieka piemenuku. Ne
daug jo šeimininkas teturėjo 
širdies: vaikutis suserga, pa
liktas tamsiausioje ' kertėje, 
kurioje be priežiūros būtų ir 
miręs, jei nebūtų pastebėjusi 
kalėdojančio kunigėlio įžvali 
akis. Sis daktarą parūpina, su
šelpia, | mokyklą paragina. 
Gabaus būto vaikučio — per 
trumpą laiką pasiruošia taip, 
kad lengvai išlaiko egzaminus 
į antrąją klasę. Nuo tada Va- 
terijonas ir dirbo ir mokėsi, 
pasiekdamas aukštąjį išsilavi
nimą

Jaunystėje, praėjus karui, 
grįžta į tėviškę, kurį jau buvo 
lenkų okupuota. Čia jis viską 
atstato, sutvarko, atliekamą 
laiką pašvenčia lietuviškumui 
kituose žadinti, su lenkinimo 
kėslais kovoti. Vėl priverstos 
bėgti, lenkai karšto patrijoto 
negalėjo pakęsti. Valerijonas 
laimingai pasprunka į nepri
klausomą Lietuvą pas savus, 
o savieji nepriima, darbo ne
duodami Jis padeda Vilniui 
Vaduoti Sąjungai, važinėda
mas su paskaitom judomais 
paveikslais. Kiek įsimaišo ir 
politiniai motyvai — suimtos 
lieka Augustinas Voldemaras, 
jo tikras dėdė, nukenčia ir Va
lerijonas, išsiunčiamas į priver
čiamojo darbo stovyklą, nors su 
voldemarininkų judėjimu jokių 
ryšių neturėjo.

V. Šimkaus gyvenimo vidur
dienyje Lietuvą pavergia bolše
vikai, įtraukdami jį į nepatiki-

priimti Jugoslavijos Titą? Te
kis rūstus, kokio norėtų p. Pet
kevičius, nebuvo ir popiežius, 
audiencijoje priimdamas buv. 
prezidentą Trumaną, nors jis ir 
pasirašė Potsdamo susitarimus 
su Maskva.
Jei “koegzistencija”, bičiu

lystė su bolševikais, yra vienas 
kraštutinumas, tai “izoliacioniz- 
mas”, užsidarymas ne tik nuo 
bolševikų, bet ir nuo visų, ku
rie turi su jais reikalų, yra 
antras kraštutinumas. Ir vienas 
ir antras yra žalingas.

3. Kristaus daug kas šaukiasi 
į liudininkus, nesirūpindamas, 
ar Kristus tokiu liudininku no
rėtų pabūti. Šiuo kartu laiške 
žmonės suskirstyti į dvi “kla
ses” ir Kristus pastatomas su 
“paprastais vargšais žmonėm”, 
o prieš juos kita “klasė” — 
tai “turtuoliai, karaliai impe
ratoriai”, kuriais Kristus “ne
sidomėjęs”. — Taip, Kristus 
teikė savo “kalno” palaimini
mus “ntaurtėltem, bet pridėjo: 
cfvMioį*; Kristus laimino takr 
tančius ir trokštančius, bet pri
dėjo: teisybė*... Neturtėlis 
dvasioje dar nėra tos, kuris pi
nigų neturi, ar mažai turi. Jei
gu jis ir nieko neturi, bet nori 
iŠ kito paimti, ir pats turtuoliu 
virsti, tai jis nėra jokis netur
tėlis dvasioje nes jis neturi 
“neturtėlio dvasios”. Tik tas, 
kuris nieko ar maža ką turėda
mas, nori turėti tiek, kad ga
lėtų patenkinti būtiniausius sa
vo gyvenimo reikalus; tik tas, 
kuris turi daug, bet savo reika
lam tenkinasi maža kuo, o turi
mus išteklius paleidžia artimo 
naudai, tie gali būti kandidatai 
į Kristaus laiminamu* neturtė- lietuvių organizataįoe, klubai, 
liūs dvasioje (tokis buvo ir ta- parapijos, Šeimos ne visada p«-
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Nauja brolija
buvo įsteigta sausio 23. Para
pijos mokyklos salėje susirin

kari yra įgaliota Inturisto, 
Maskvoje, čta vietoje pri
imti muitus. Kasdien ati-

pasiėmęs iš Nete Yorko šiaudi
nę skrybėlę. Be jos čia neįma
noma. Vienoje didžiojoj gatvėj 
po palme pamatome Kalėdų 
iškabintą senelį. Kaip juokin
ga: tokiame karštyje šiaurie
tiškas Kalėdų senelis ...

Viena miesto dalis pastatyta 
j ant. uolos, kita ant siauros 

salelės ir trečia — kontinente. 
Mfestodalys ~ sujungtos dide
liais totais ir tilteliais. Vaizdas 
nepaprastas, tikra Venecija. 
Bet šiauriečiui tas nežmoniš
kas karštis ir nepirmos eilės 
švara užtemdo galimą grožį. 
Kaip prieš dvidešimt metų, 
pamatęs Veneciją, buvau nusi
vylęs, taip lygiai ir braziliška 
Venecija negalėjau per daug 
džiaugtis.

Žmonės malonūs ir simpa
tingi. Ko paklausus, šoka aiš
kinti, o kai pamato, kad nieko 
nesupranti, patys lydi iki vie-

Ar turi kišenėje klijaus?
Užsukome į paštą, kuris šiek 

tiek primena New Yorko cen
trini paštą prie 34 gatvės ir 8 
Avė., tik viskas mažesnio mas
to. Nusipirkę pašto ženklų, ne
pajėgiame jų užklijuoti ant at
virukų. Pamatęs mūsų tuščias 
pastangas, vienas brazilas pasi
gauna už rankovės ir priveda 
prie didelio volo, pavilgo paš
to ženklą ir tada spaudžia ant 
atviruko. Laikosi! Pasirodo, 
kad tas volas pamerktas kli
juose. Dėl klimato negalima 
išlaikyti pašto ženklų su kli
jais. Jie išleidžiami be klijų, 
o kai reikia vartoti, visur yra

Altoriaus h* Rožančiaus 
draugija

sausio 27, sekmadienį, turė
jo pamaldas už savo mirusias 
nares.

Po pamaldų įvyko metinis 
susirinkimas parapijos salėje, 
kur buvo išrinkta nauja valdy
ba. Narės praleido laiką pokal
biu ir susipažinimu.

Legionierię Auxiiiary,
kurią sudaro Amerikos lie

tuvių legionierių žmonos, sese
rys ir motinos, ruošia vakarie
nę vasario 2, šeštadienį. Vaka
rienė įvyks Lietuvių salės nau
jame ir gražiame Maple kam
baryje. Tai bus dešimties me
tų sukakties minėjimas. Vaka
rienės pradžia 7 v. v. Per visą 
tą laiką pasišventusiai slaugė 
ir lankė sužeistus karius, šel
pė jų šeimas, patekusias var- 
gan. Kviečia visą lietuviškąją 
visuomenę dalyvauti ir parem
ti, kad jos galėtų ir toliau tęs
ti tą kilnų darbą. į

Jonas Obelinis

Kun. Juozas Ąntpszewski,
Šv. Alfonso parapijos vikaras, 
visų mėgiamas už jo gražų ir 
nenuilstantį veikimą, sunkiai 
serga. Visi parapiečiai linki 
greito pasveikimo.

• Jonas Leonas, gyvenąs
8205 Kosciuszko Avė., Cleve- 
land 3, Ohio. rengia demokra
tinės istorinės medžiagos stu
diją apie 1926 gruodžio 17.

O P. Liet. Bendruomenės

f f-r—!*»-* ** - -

Tokie žiaurūs pergyvenimai, 
o nė kiek nepalūžo. Iš kur to
kia ištvermė? Valerijono žvilgs
nis nukrypo į kryžių, o atsaky
mas buvo trumpas: “Dievas 
mane palaiko jei aš kurią die-

Bingo party
buvo suruošusios mūsų darš- 
Čiosios sodalietės sausio 25. 
mokyklos salėje. Gausus žmo
nių dalyvavimas parėmė jų 
parengimą, kuris praėjo gra
žiai ir linksmai.

Žiema '
Baltimorėje kaip ir nepasiro
do. Čia truputį šalta, čia vėl 
jau šilta. Bet šiais metais šal
tis pasirodė, kokio nėra buvę 
per 40 metų. Senesnieji prisi
mena, kad anais laikais žiema 
būdavo nuo spalio iki gegužės!

jiems jau įteikti. Aukų rinki
mas pradėtas vasario 1.

Skautės paruoš tautinius 
ženklelius, kurie bus prisega
mi visiems minėjimo dalyviam.

Jonas Soliūnas, moksleivių 
ateitininkų centro valdybos 
pirmininkas, ir Bronė Kulytė 
sausio 27 lankė moksleivius 
ateitininkus ir dalyvavo ta 
proga sukviestame susirinki
me.

Juozas Audėnas, L. Politinės 
Vienybės Sąjūdžio pakviestas, 
apie kovo vidurį kalbės phila- 
delpiečiams politiniais klausi-

Reymond, J. Stango ir A. Meš- 
kūnui.

Organizacijoms bei įstai
goms, aukojusioms šv. Mi- 
šiom: Vyčių Centro Komite-

Mano brangiai ir mylimai 
Motinai Petronėlei Lusienei 
(Norkūnaitei) staigiai ir neti
kėtai mirus, visiems prisidė- 
jusiems bei atsilankiusiems į 
laidotuves, iš pat širdies gilu
mos tariu ačiū. Nuoširdus ačiū 
visiems tiems, kurie šią sun
kią man valandą mane užjau-

Pirmuoju laivių
(Atkelta iš 4 psl.) 

klijentai būtų patenkinti. Visi 
jo statyti namai pasižymi mo
dernumu ir patogumais, žino
ma, kad nuo kiekvieno namo 
šis tas ir atlieka. Vila Springs, 
prie pat valdiško ąžuolyno, jie 
įsirengia lietuvišką sodybą, pa- 
puošdami ją kryžiumi, prijung
dami tautinę klėtį. Jei kas gal
votų. kad Sunkai yra šykštūs, 
klystų iš pagrindų. Jie remia 
menininkus — savo rezidenci
jos sienas išpuošdami visų di
džiųjų lietuvių dailininkų origi
naliais paveikslais. Jie yra Lie
tuvių Rašytojų draugijos mece
natai. O kas besuskaičiuos. kiek 

pakietų į Vokietiją bei Lietuvą 
kenčiantiems broliams yra pa
siuntę, ne vieną šimtinę ir Bal
tui paklojo, rėmė dainų šventę, 
globojo skautus, šių eilučių au
toriui tenka pažinti kelius, ku
rie įsigijo jų statytus namus.— 
Viena našlė keliais tūkstančiais 
mažiau sumokėjo, kitas didelę 
nuolaidą gavo dėl gausios šei
mos.

tas nuo karto vėdina jūros"vė- 
jetis. 6 mes įsRuovėm ir išve 
žėm jų “miegamąjį”. Mums 
išplaukiant, įpūškė didelis bri
tų prekinis laivas, kuris atvyk
sta specialiai ananasų pasiim
ti Vadinas ir jis daugelio lo
vas išveš-----

Pasiekėm Rio cte J šnairo
_ Po poros dienų, gruodžio 
12,Inū^^ 
de Janeiro uostą. Visi kelei
viai susijaudinę, anksti atsikė
lę, gėrisi nepaprastais vaiz
dais, kurte kaip filme sukasi 
pro akis.

Septintą valandą prisitrau
kėme prie kranto. Susirenka 
švariom gražiom uniformom 
apsivilkę tarnautojai. Jų veidų 
spalva tamsi.

Gavęs turistinę kortelę, lei
džiuosi į krantą. Jau antrą 
kartą mindau Brazilijos žemę. 
Vienas sohdnos . išvaizdos po
nas pamujarlyg mane pažintų -Kanadon, kur 
Pagalvoju, kad čia gali būti 
mūsų ministeris dr. Frikas 
Meieris. Nulipus jis man pa
duoda ranką, draugiškai pasi
sveikina.

— Kaip malonu, — sakau, 
— po dvylikos dienų vėl praš
nekti lietuviškai. Juk tamsta 
dr. Meieris?

Paklaustasis atsako angliš
kai, kad manęs nesuprantąs, 
bet kartu pastebi, kad dr. 
Meieris yra laukiamajame. Jis 
parodo aukštą namą su laikro
džiu.

Gavęs tokias “geras ir aiš
kias” informacijas, žingsniuo

džio ryšininku, o Bronius Dir- Girdzijauskienei, S. Balttmiš-
mėnas — sekretorium. kienel. V. Žukauskienei. L
MsMoMal atoftfainkai vasa- Liūnienei. N. Vasiliauskienei

rio 2 šv. Andriejaus parapijos ir P Laurinaitienei Bostono ___ ______________
salėje ruošia šokių vakarą, liet, radijo valandėlės vedėjui ^lės Lusienės laidotuvių, tuo tydimas. keliauja, ir
Pradžia 7 vai. A Kneiįul velionę atminu- mažindami mano sunkų šte- kenUjo ir ko

vojo po BttgMi lietuvišku dan-

Tautimę šokię grupė, 
jau nekartą pasižymėjusi da
lyvavo prezidento Eisenhowe- 
rio inauguracijos iškilmėse, 
kurios Įvyko gražiame Shore- 
ham viešbutyje sausio 21. Mū
sų šokėjai gražiais tautiniais 
rūbais ir linksma muzika labai 
paįvairino iškilmes. Publika 
kiekvieną šokį palydėjo galin
gu rankų plojimu.

Lietuvi? Franto bičiuliai sau
sio 27 d. išsirinko naują val
dybą, kurion įėjo Edmundas 
Binkis, Adolfas Gaigalas, Ba
lys Raugas ir Albinas Šmulkš
tys. ... Apaštalystės Maldos Drau-

seimas ruošiamas kitais me
tais rugpiūčio 24 — rugsėjo 1 
d.d. New Yorke.

o Liet. Bendruomenė Ame
rikoje, atžymėdama savo pen- 
kerių metų veiklą, yra numa
čiusi išleisti metraštį, kuria
me bus sudėti aktualūs straip
sniai lietuvybės, kultūros ir

nas, išleidžia LB Tarybos na
rys J. Kapočius. Lietuvių En
ciklopedijos leidėjas.

tuvos nepruttausomyoes mine*; 
jimas įvyks vasario 17, sek
madienį. Iškilmingos pamaldos 
bus 10 v. St. Mattbews kated
roje, 1725 Rhode Island Avė., 
Banketas 12 vai. Dupont Pia- 
za Motei, Dupont Room. Jei 
kas tą dieną lankytųsi Wa- 
shingtone, kviečiamas daly
vauti minėjime, tik prašome iš 
anksto rezervuotis vietą ban
kete, kuris kainuos 3 dol. Ra
šyti adresu: Mrs. L. Jurkus 
(Eurkoos Louise), įves PI, S. 
E.. Washington,D. C — - '
• Vasario 16

kas norėtų įteikti kitataučiam 
daugiau spausdintos informa
cijos apie Lietuvą ir lietuvius 
anglų kalba, tesikreipia į 
“Lituanus” redakciją. Nese
niai pasirodžiusio numerio ti
ražas šiam tikslui buvo kiek 
padidintas. Nepriklausomybės 
šventės rengėjai įvairiose vie
tose gali lengvai šiais “Litua
nus” žurnalo egzemplioriais 
pasinaudoti. Prašom rašyti, 
kartu pažymint ir egzemplio
rių skaičių: Lituanus, 916 Wib 
loughby Avė., Brooklyn 21,

rio 2 d., 11 vai. ryto, šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje. 
Vestuvių pokylis įvyks 5 vai. 
po pietų, L. Tautinio Pašalpi- 
nio Kiūto patalpose.

Antanas Impulsvičius savo 
artimųjų tarpe, sausio 26, at
šventė penkiasdešimtąjį gim-

Ypatingą padėką trokštu pa
reikšti: VVaterburio šv. Juoza
po par. klebonui kun. J. Va- 
lantiejui, kun. A. Karaliui sa
vo maldomis velionę palydė
jusiam amžinybėn, už pravedi- 
mą šv. Rožančiaus prie karsto, 
bei aukojimą iškimingų šv. 
Mišių; asistuojant kun. P. Sa- 
buliui ir A. Gurkliui MIC iš 
Marionapolio, už aukojimą šv. 
Mišių prie šoninių altorių 
kun. P. Pranskui iš Bridge- 
port Conn., ir kun. B. Benise- 
vičiui iš Naugatuck Conn. Pa
maldų metu dalyvavusiems 
presbiterijoj kun J Baliui Watertwri0 
be. kun. kleb. J. Valantrejue. skyriui A; Kontautui g

Muz. prof. A. Aleksiui ir jo Bostono, Liet. Darb. S-gos 
vadovaujamam chorui už daly
vavimą laidotuvėse ir už su
giedotas giesmes, koplyčioje. 
Prof. A. Aleksiui ir sol. K.

turėti klijaus ar nešioti bon- 
kutę kišenėje.

Užsukome į gana švarų res
toraną paragauti vėžių, kurie 
čia esą garsūs, čia jie gaudo
mi ir vežami į kitas Brazilijos

Automobilis papuoštas Lie
tuvos trispalve. Susitinkame 
kitų pasiuntinybių ar ambasa
dų automobilius su jų vėliavė- 

mu į rankas ir žiūriu: gruo- lėmis. Taip mes nuvažiuojame 
džio 8. Ne taip blogai. Bet tik į Lietuvos pasiuntinybę, (bd.)

Jet norite siusti siunti
nius į SSSR, Lietuvą, Lat
viją, Estiją, Ukrainą ar 
kur kitur kreipkitės į se
ną, pačią patikimiausią 
firmą

PARCELS TO RUSSIA,

vietas. Valgių kainos perpus 
mažesnės nei J. A. Valstybėse, 
o vėžių tai ypatingai žemos. 
Visų kitų prekių ir patarnavi
mų kainos svyruoja priklauso
mai nuo to, kas jomis intere
suojasi. Pavyzdžiui iš uosto už 
taksiuką sumokama 200 kru- 
zeirų (apie tris dolerius), o iš 
miesto į uostą tik 30 kruzeirų 
(45 centai). Mat, mieste yra 
taksiukų pasirinkimas, tai ir 
kainos normalios, o prie uosto 
atvažiuoja tik atsitiktinis, tai 
ir kainos kitos. Be to, čia yra 
paprotys iš amerikiečių dau
giau imti.

Džiaugėmės, parvilkę kojas 
į vėsų laivą. Grįžo ir kita ke
leivių grupė, kur buvo išvyku
si maudytis. Iškepė kaip vė
žiai karštoje saulėje.

tos apžvalga, žvilgsnis į JAV 
lietuvių gyvenimą apskritai. 
Metrašti redaguoja J. Cicė-

kę lietuviai katalikai diskuta
vo, aiškinosi, pagaliau, priėję 
vienos bendros minties, įstei
gė naują organizaciją vardu 
“Brolija gilesnio pažinimo ka
talikų tikėjimo”. Šios Brolijos 
tikslas: daugiau pažinti katali
kų tikėjimą ir tas žinias per
duoti jaunimui ir savo arti
mui.

na yra man jau žuvusi”...
Palanga vaidenas

Argi doleris ir jo nesuvilios, 
kai kas paklaus? Jis pats atsa
ko: “Lietuvai tapus laisvai pir
muoju laivu į ją grįšiu. Jei Die
vui patiks, su Onute ketvirtą 

ToHAhmh. kart4 bursimės. Norėtume ti-
■ - ■ kusj aniiių prafeisti Palangoje.

Moterų S-gos atstovėms. P1* P” b*n*'* !t’,X,'nDe >*•
vadovaujamoms Mrs. S Dum- K«kdos. . Mary Grtnattameu {
Senes, sukalbėjusioms Rotan- T »i™s karo invalidus, visus ne-

Francis Makauskas. • tekusius sveikatos kovoje už
ir mt. E. azu- laisvą ir nepriklausomą Lietu- 

Bsmardas Žukauskas išrink- gijos narėms, už organizuotą Kas> va”. O duok. Dieve, kad kilno
tas L. Politinės Vienybės Sajų- dalyvavimą laidotuvėse: O. Teatleidžia visi tie, kurių j„ visuomenininkų ši graži ava- 

...   čfa nėra išvardinta, kurte už- kuo greiiiau teįvyktų.
prašė šv. Mišias, vienokiu ar ir taip per gyvenimą tas fab 
kitokiu būdu prisidėjo prie nu ir dvMia mauna, Valerijų- 
mano brangios Motinos Petro- _ ištikimiausios drangto

Vasyliuno koncertas
Vasario 2 d. 8 vai. vakare, 

Methuen Memorial Music sa
lėje, Lavvrence, Mass. smuiki
ninkas Iz. Vasyliūnas rengia 
viešą smuiko koncertą. Progra
mą sudaro keturios Mocarto 
sonatos: Sonata A dur. K. 305. 
Sonata E moli K. 304, Sonata 
A dur. K. 402 ir Sonata Ą 
dur, K. 380. Fortepijonu paly
di smuikininko sūnus Vytenis 
Vasyliūnšs. Lavvrence ir arti
mesnių vietovių lietuviai nuo
širdžiai kviečiami savo atsilan
kymu paremti mūsų smuiki
ninko pastangas. Koncerto sa
lė yra prie 28 kelio. 220 
Broadvvay, Methuen. Mass.

Centro Valdybai, Wat. Rūtos 
Dr-jal šv. Onos Dr-jai, Gyvo
jo Rož. Dr-jal Moterų S-gai.
Apašt. Maldos Dr-jai. Wat. bal-

Seliokui už grojimą vargonais suotojų registr. įstaigai (City ną neužeinu į bažnyčią, tą die
tai solo giesmes pamaldų me- Hali), . Waterbury Trust Co',

General Baking Co., Wat. mie
sto savivaldybei (Town Clerk 
skyrius), Conn. Senatoriui 
Mr. Mrs. Domink Castelano,

—- Tamsta ne pirmas, kuris 
tuo stebisi, čia tarptautinė 
laida.

Greit įsitikinu ir aš, kad ne 
New Yorke spausdinta, bet 
Lamoje, Peru valstybėje. Pir
mieji trys puslapiai skirti nau
jienoms, ketvirtasis vedamie
siems, penktasis vėl naujienos, 
o šeštas, septintas, ir aštuntas 
— finansai, sportas. Kaip ten 
bebūtų; grįžęs turėsiu 
skaitymo visam vakarui.

Atėjo simpatingas po****
Suradęs laukiamajame paš

tą, parašiau atvirukų, bet dr. 
Meierio vis nerandu. Tada 
griebiausi telefono knygos. 
Pabambinsiu į Lietuvos Pa
siuntinybę. Bevartant atėjo 
simpatingas ponas. Tai ir bu
vo dr. Meieris. Greit prisista
to ir jo energingas šoferis Juo
zas Juraitis. Jis čia gyvena 
devynerius metus ir pasiruošė 
šu šeima išvykti į Hamiltoną,

■ yra jo brolis. 
Išvykimą vis atideda dėl tech
niškų kliūčių.

Mieste trafikas nemažesnis, 
kaip Nėw Yorke. Mūsų Jurai
tis nardo čia puikiausiai.

— Tamsta drąsus vairuoto
jas, — atsargiai pastebiu.

— Tik nusileisk, tuoj liksi 
užpakalyje. Kai šoferiavau 
Austrijos ambasadoje, tai pra
džioje ambasadorius žvalgėsi 
kaip zuikis. Po kurio laiko 
manim pasitikėjo, ramiai snū
duriuodavo namo grįžtant.

Pasirodo, mūsų tautietis ne 
naujokas tarp diplomatų, ei
lę metų dirbęs Austrijos am- 

ju į tą namą. Dideliame lau- basadoje, kame ne tik šofe- 
specialus volas. Namie reikia kiamajame kalbinu vieną, kai- naro, bet ir atlikinėjo smul-

binu kitą, bet vis be pasek- kiuosius reikaliukus po Brazi
mių. Žiūriu, tame pačiame na- lijos įstaigas. Jis pažįsta Rio 
me didelis kioskas su laikraš- de Janeiro kiekvieną kampe- 
čiais. Tarp jų pamatau pasi
ilgtą “The New York Times”. 
Nusiperku. Esu naujienų ne
paprastai pasiilgęs. Tai skai
tysiu, tai skaitysiu laive. Pai-

Kun. P. Pranskui už pasku
tini velionei patarnavimą ka
pinėse. Vyčiu vyr. komiteto 
atstovams kun. A. Karaliui ir Wat. aldermanui Mr. Mrs. Ste- 
B, Kapočienei iš Boston. Mass. phen Petkus, 
ui dalyvavimą laidotuvėse.

• "Ltotuvię Dienose" sausio 
numeryje viršelyje pristato
ma dainininkė Aldona Stem- 
pužienė, toliau randame ir 
straipsnį apie ją ir kelias nuo
traukas. Numery rašo: V. Var
dys. E. Turauskas. Irena Nau- 
džiūnaitė — Joerg. Antanas 
Gustaitis, supažindinama su 
latvių vyskupu J. Rancenu. 
nuotraukose pateikiamas Liet. 
Stud. Sąjungos suvažiavimas. 
Klaipėdos miesto vaizdai lie
tuviškojo ’ gyvenimo aktuali-

Stasys Barzdukas, JAV Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas, kaltos philadelphiečiams 
Vasario 16 minėjime. Minėji
mas įvyks L. Muzikinio Klubo 
salėje, vasario 17 d., 3 vai. pp.

Finansę komisija nustatė 
tvarką aukoms rinkti Vasario 
L6 minėjimo proga. Aukos bus 
renkamos pakviestų rinkėjų, 
kuriems specialūs aukų lapai 
jau dalinami. Minėjime — sa
lėje bos išdalinti vokai aukom 
ir kas dar nebus atidavęs savo 
auką rinkėjams, ją galės įteik
ti minėjimo meta, šiais me
tais minėjimas ruošiamas iškil- niais. 
ingesnis, su stipresne menine Marija Grėbifouskionė pakvie- 
programa, todėl ir išlaidų bus tė gimines ir artimuosius daly- 
kiek daugiau, {ėjimas į minėji- vauti jos dukters Marijos Mag
mą yra nemokamas, bet finan- delenos ir Jono D. Daugino 
sų komisija prašo dalyvius pa- jungtuvėse, kurios įvyks vasa- 
gal išgales didesnės aukos.

L. Mono Ansamblio choras 
dalyvaus minėjimo programo
je. Leonas Kaulinis, kad ir pa
sitraukęs iŠ choro vadovo pa
reigų, sutiko- su choru progra
moje dalyvauti.

Lietuviai studentai dalyvaus 
aukų rinkime. Aukų lapai

to, kalbamės su bendrakelei
viais, kad tikrai gaila tų žmo
nelių. kurte turi čia gyventi: 
amžinai nesibaigiantis karštis 
paįvairinimas tik lietingais pe
riodais. Kiti įrodinėjo, kad jie 
kaip tik laimingi, nes, tokia
me klimate užaugę, nieko kito 
nematė. Jiems netenka rūpin
tis nei šiltais drabužiais, nei 
namų šildymu, o daugeliui ir 
namų nereikia.

Vis man neišeina iš minties 
tie vargšai, į kurių miegamąjį 
įsibrovėm vidurnaktį. Juk tie 
ananasai jau kokią savaitę ar
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Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino

4. Lietuviški maisto gaminiai.
5. Naujai išpuošta šokių salė.

SH 4-1171

diskusijas 
klausimu.

nario prez. A. Smetonos prisi
minti bei pagerbti.

K. Žukas gražiai tvarko Va-

imtas. Tolimesnes Žinias mie
liems skaitytojams praneš ra
dijas ir spauda dar toli prieš 
šio reportažo pasirodymą.

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai. )

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuor. oja už prieinamą kainą.

1955 ir 1956 metus jis surin
ko $409.50 ir per Balfą gim
nazijai persiuntė $405:50. Bū
relio globojamasis Vincas Kai
lius 4-joje klasėje mokosi pir
muoju mokiniu.

Liet, vfonybės sąjūdi* vasa
rio 3 po pamaldų lietuvių sa
lėje rengia viešas 
tautinės vienybės 
Kalbės V. Mariūnas.

Dr. Ad. Damušis,

diumas, buvo sveikinimai ir 
kalbos. Vienas dalykas tavo 
naujas —- atsidarius uždangai 
garbės prezidiumo tarpe lau
reato vieta buvo tuščia. Regis, 
naująjį laureatą publikoj šiais 
metais iš dešimties gal tik vie
nas tebuvoiššif ravės, todėl tą 
akimirką daugelis žiūrovu nu
sivylė — šiais metais laureato 
gyva akimi nematysim. Ir tik 
jury komisijos sekretoriui V.

Pereitų metų gruodžio 23 va
kare iš rašančio šias eilutes 
apylinkės prapuolė dvi gimna
zistinio amžiairi ^mergaitės —

» • •• ••• *V**VM*V ** ««« *VA*»*Asano 1« gnnnanj® rėmėjų |ui Datar štai
būrelio Nr. 143 reikalus —

Standumą vėž^nty. Tegu jį 
***** ™tą pirš

tus drebam prię šio reportažo, 
fr vis nd^ųgje^Įtyįkhi. savo 
vasarinę vilą,■ t$jj;’;iffininhi*r metu 
p šalta. Kai PantimJurkui už 
jo “Smflgaičių akvarelę” 
“Drangas** įteikė tūkstantinę, 
tai oras Chicagoje ir atšalo. 
Buvo ir atodrėkis. Bet tuo me
tu šiurpi žinia supurtė visą 
plačią Cricagą ir jos priemies
čius. ..

H. W. FEMALE

Tad šaltis ir šiurpūs kaimy
nystės įvykiai neleido laiku 
aprašyti žemaičio Pauliaus 
Jurkaus triumfo šventės Chi
cagoje.

Ji buvo didi ir graži. Paly
ginus erdvi Sokolų salė apati
nėje savo dalyje nepajėgė su
talpinti visos. publikos. įpusė-

tovėse ši šventė paminima tik 
pamaldomis, straipsneliais vie
tos laikraščiuose ir mokyklose. 
Viešų ir didesnių minėjimų 
neberengiama. Minėtos drau
gijos parodo, kad jos gali tą 
Lietuvos šventę minėti ypatin
ga programa.

Minėjimus visi mėgsta. Ku
riems sunkiau lietuviškai su
prasti, jiems pasakoma žodis 
angliškai, a lietuviška progra
ma, vaizdelis, dainos ir kita 
visiems taip miela ir artima 
prie širdies. Jei jau gali minė
jimą surengti viena draugiją, 
tai ar nelengviau tą patį pada
rytų visų draugijų bendros pa
jėgos. čia yra gražus darbas 
mūsų lietuviškiems susivieni
jimams, L. K. Moterų Sąjun
gai, vyčiams, chorams, sodali- 
cijoms ir kitoms apylinkėj 
esančioms draugijoms.

Apylinkė gražiai surengia 
Lietuvių dieną vasarą. Kaip 
būtų gražu, kad visa apylinkė 
pamečiui vb kitoj vietoj su
rengtų Lietuvos nepriklauso
mybės ir Lietuvio dieną. Lie
tuviško kraujo lašelių ir šir
dies kampelių ir čia dar esa
ma nemaža. Tft reikia neleisti 
be laiko "sunykti, užsidaryti, o 
kūrenti tietuvišką ugnelę, 
kiek ir kur tiE galima.

panašus įvykis pasikartojo su 
dviem mergaitėm.

Miesto burmistras davė Įsa
kymą policijai būtinai išaiškin
ti žmogžudžius, pats šerifas 
ėmėsi vadovauti sunkiai ir pa
slaptingai bylai. Policija sker
sai išilgai išpurtė apylinkes tų 
vietų, kur buvo rasti mergai
čių lavonai, bet nerasta jokio 
drabužėlio, jokių pelenų, ly
giai kaip kad buvo su trimis 
nužudytais berniukais.

Mergaičių lavonai, po nuo
dugnaus tyrimo, buvo pašar
voti netolimoje koplyčioje. Du 
balti, uždengti grabai skendo 
gėlėse ir minios žmonių slinko 
pro grabus, nešdamiesi didžią 
mįslę: kas nužudė? Nužudytų
jų mergaičių motinai — ne
turtingai fabriko darbininkei 
—chicagiečiai jau sudėjo 11,- 
000 dol. aulų. .

Bet štai tik prieš porą valan
dų radijas pranešė žinią, kad 
dviejų nužudytųjų mergaičių, 
Grimes seserų, žudikas jau su-

Minėjimo programa bus Į- 
vairi ir Įdomi. Kalbą pasakys 
kun.Vac. Paulauskas iš Put
liam, Conn. Dalyvaus klebonas 
kun. Karkauskas ir jo vikarai 
kun. Matutis ir kun. Vilčins
kas. Yra pakviestas miesto 
majoras Morellie. Hartfordo 
jaunimas vaidins ir dainuos.

šukėti aktoriaus Valiuko 
lūpomis atkurti Smi’gaičių vai
zdai.

Kaip kiekvienais metais,taip ’■r kalboje iškėlė faktą, kad že- 
maįčiij širdis — Telšių gimna-

Rezervinė taip pat draugiš
kose rungtynėse pralaimėjo 
Passako rezervinei 0:2. Nepa
sirodžius beveik visai rezervi
nės ekipai, pagalbon šoko jau
niai, ką tik atpylę vienas rung
tynes. Rezervinė su net 7 jau- 

(Nukelta Į 8 psl.)
pravesta kepurių — skrybėlių 
varžybos. Kiekviena narė buvo 
su tam vakarui padaryta ypa
tinga kepure, dažnai apkrauta 
visokiais naudingais dalykais. 
Kiekviena buvo varžybų keliu 
“parduota”, o pinigai — drau
gijos kasai. Linksmai ir norim 
visos kepurės buvo išpirktos, o 
draugija pasidžiaugė arti $30 
pelnu. Taip visos turėjo pro
gos pasilinksminti ir paremti 
savo draugijos reikalus. \

viena
siems. Prie to stalo buvo ir jų 
dvasios vadas kun. K. Batutis, 
kurs buvo pagerbtas vardinių 
proga. Mat, jis gimęs sausio 
19. Po vardinių sveikinimų ir 
arbatėlės bei kavutės buvo 50perweek.

5 Turret Lathe Operatore 5

2 Engine Lathe Operatore 2

2 Boring Bar Operatore 2

Baranausko ir J. Urbšaičio, 
sausio 13 pobūvy buvo pakelti 
A. Banys ir A. Ivinskas. Kal
bėjo J. Gražulis (salės direk
cijos vardu), A. Banys, apyl. 
pirm. J. Virbalis, radijo klubo 
pirm. J. Stempužb, K. S.

Bendruomenė* Vaidilos tea
tro sausio 12 susirinkime bu
vo išrinkta nauja valdyba: Z. 
Peckus, Ig. Gatautis ir A. Bal
čiūnaitė. Administratorius Z. 

arė veiklos ap- 
. papildė meno 

vadovas akt. P. Maželis. Svei
kino apyl. pirm. J. Virbalis.

Lietuvių namę garbės na
riais, be jau esamų J* Sauke-

Vasario 16 minėjimu Įvyks 
vasario 17, sekmadieni, lietu
vių svetainėje, 354 Park St., 
2 vai. popiet. Visi lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 
Bent veną kartą metuose su
eikime visi į mūsų brangios 
šventės minėjimą, čia pagerb
sime tėvynę Lietuvą ir prisi
minsime vargstančius mūsų 
brolius ir seses anapus geleži
nės uždangos, čia atnaujinsim 
ryžtą kovoti ir dirbti už Lietu
vos laisvę.

3271 E. V,n Norman 
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Ist and 2ndshift 
Mušt know an setttps

Lietuviškas sporto savaitga- 
W prasidėjo nekaip: Šeštaom- 
nį lemiamas krepšinio pir
menybių rungtynes Lietuvių 
Atletų Klubo krepšinio koman
dai laiku nepasirodžius, laimė
jimas be žaidimo tėty Wil- 
Uambrughui, kuris ir įeina į 
baigminę grupę. Buvo žaistos, 
tik draugiškos rungtynės, ku
rias, o likimo ironija, LAK 
lengvai laimėjo. Dar taip blo
gai atletai sezono niekados nė
ra baigę. Aišku, komandos da
lyvių amžiui siekiant 30 me
tus, sunkumų atsiranda: šei
ma, visokie reikalai ir pan. 
Jąu būtų laikas jaunesnių pa
ieškoti ir juos bandyti. Futbo- 
1 įninka i, atrodo jau susiprato.

'Sekmadienį pažliugusi aikš
tė neatbaidė futbolininkų ir

Burroaghs orN.CH
High Salaries—5 Day Week 

Escellent Working Conditions 
MAT1ONAL BANK

OF ALBANY PARK

giasL
Prieš tai jauniai draugiškose 

rungtynėse baigė su Gott- 
sebee 3:3.

Bendruo
menės apyl. valdybos kviečia
mas, vasario 10 po pamaldų 
lietuvių salėje skaitys paskai
tą apie atominę revoliuciją.

St. Barzdukas, Bendruome
nės centro valdybos pirm., 
sausio 19 lankėsi Toronte, 
Kanadoj, kur dalyvavo Kana
dos LB Tarybos posėdžiuose. 
Vasario 17 jis vyksta Į Phila- 
delphiją, kur kalbės vietos 
Bendruomenės apylinkės ren
giamame Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjime.

Vakarienė Ohio gubernato
riui O’Neill pagerbti Įvyksta 
vasario 23, 6:30 va’. Carterio 
viešbuty. Iniciatri i adv. J. 
Smetona ir kt. rūpinasi, kad 
šalia kitų tautinių grupių bū
tų stipriai atstovaujami ir lie
tuviai. To reikia lietuvių, svo
tui politiniame Amerikos gy- Dučmana* 
venime sustiprinti.

Pabaltijo jaunimo — lietii- 
jįį vių, latvių ir estų — vakaras 
!£ įvyksta vasario 2 lietuvių sa- 
» Įėję. Programoj koncertinė 
>* dalis, tautiniai šokiai ir pasi- _ vidaus, F. Saukevičiaus, F.

linksminimas. Kviečiama ir 
$į lietuvių visuomenė. Pradžia 7 

vai. vak.
J. SatoMvida* sunkiai su- 

>’ sirgo ir paguldytas į Doctors 
>* ligoninę, kur padaryta opera-

Mirė
A. a. Ona Patsevičienė, 331H 

SchuylkOl Avė., mirė sausio 
25. Velionė ilgai ir sunkiai sir
go namie ir ligoninėj, kur ir 
mirė aprūpinta paskutiniais 
sakramentais. Giliame nuliūdi
me paliko sūnų ir dukterį ir jluitykRo ^Ašdus* 680 Busb- 
daug artimųjų. Iškilmingai pa- ., . - „ M Y
laidota sausio 28 iš šv. Petro o*00*1^* R. v.

TAMAOUA, PA.

HELP W. MALĖ

ir Povilo bažnyčios šv. Jėzaus 
Širdies kapinėse, New Pbila- 
delphia, Pa.

zija - per 20 metų išaugino 
tik du rašytojus — Vytautą 
Mačernį ir Paulių Jurkų, at
sieit, mažiau negu šauliai . ar 
Biržai Bet V. Mačernis mūsų 
literatūron įplaukė putojančia 
srove, taurios, atrodo, ir am
žiai neužšaldys. Reikia tikėti, 
kad ir kito žemaičio, — Pau
liaus Jurkaus, kūryba neliks

baigiantis Vitiukas ryžtingu 
šūviu daro 4:3, o neilgai tru
kus Biledtis pasiunčia kamuo
ti į aukštąjį vartų kamputį- 
Pasekme 5:3 rungtynės ir bai

/ , WECANUSE
Three men are needed to 
round our distriet in this 
area who have had farming, 
pelling or meębanical . repair-

jus programai, net buvo ati- 
- daryti balkonai ir ten užsėsta 

nemažai vietų. ' Kas sutraukė 
tiek žmonių tą vakarą? Juk 
žmonės literatūra ir knyga, 
anot Babrausko, vis mažiau 
domisi -Bet, didžiam džiaugs
mui, šios “Draugo*’ romano 
premijos iškilmės žmonių gau
sumu pralenkė ir pernykštes.
Tai kas per paslaptis? Nekly
stu pasakęs, kad graži ir di
džiai kultūriniai vertinga 
“Draugo” romano premijų tra
dicija randa vis didesnio at-

lą ir pranešus laureatą, ploji
mams garsiai aidint, į sceną 
įžygiavo Paulius Jurkus. Vė
liau jį papuošė raudonų rožių 
puokštė, oficialūs sveikinimai, 
draugų linkėjimai

Paulius Jurkus iš triukšmin
gų New Yorko gatvių savo kal
boje nuėjo pasidairyti po ma-

sio 20 į naują valdybą buvo 
išrinkti: J. Stempužią, P. J. 
žiūrys, A. Mikulskis, M. Dun- 
duraitė ir Gailiušienė. Žiūrys

aštuonerius metus. Bet kas bus su gėlėm ir sodais? Jiem tokie 
‘stebuklai” nepatinka. 'matėme trejas rungtynes.

Pirmoji komanda taurės 
rungtynėse įveikė antros ly
gos ekipą iš Passako 5:3 (3:3). 
Svečiai, pradžioje oberlygos 
vardo neišsigandę, įvarė mū
siškiams gerokai strioko, ves
dami jau pirmose minutėse 
^9 Arerisui ^naudojus fl"m. 
baudinį neilgai teko laukti, kol 
priešininkas iš susigrūdimo 
pakėlė pasekmę iki 3:1. čia 
kiek susigriebia LSK ir Gra
žys iš neįmanomos padėties 
pagerina iki 3:2. Po kelių mi
nučių tas pats Gražys po vy
kusios rošados pasiekia ir išly- 
ginamąjį įvartį. Antrame kėli
nyje žiūrovai mato gana silp-

MINĖS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ
šv. Petro ir Povilo parapijos 

moterų draugija, kurios dva
sios vadu yra kun. kleb. K. Ba
tutis, rengiasi Lietuvos nepri- - 
klausomybės minėjimui Per
nai ši draugija sėkmingai pa
minėjo brangią lietuviškoms 
širdims šventę, todėl ir šiemet 
tą šventę minės. Programos 
vadovė M. Jacey pareiškė, kad 
šiemet bus šauniai Lietuvos 
šventė paminėta ir visi džiaug
sis. Minėjimas įvyks vasario 
18 dieną, vakare. Mat tą dieną 
draugija savo metiniame susi
rinkime priims naują valdybą, 
turės Keiterių paruoštą vaka
rienę ir ypatingą programą 
Lietuvos nepriklausomybei at
žymėti.

Didelė garbė tenka Moterų 
Draugijai už jos tokį lietuviš
ką nuoširdumą, atsilankant sa
vo ar savo tėvų žemės ir tėvy
nės gyvenimą. Visoj šioj apy
linkėj ši draugija ar tik ne
bus antroji, kuri rengia Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mą. Pirmoji yra šv. Rožan
čiaus Draugija šv. Kazimiero 
parapijoj, St. Clair, Pa., kur 
klebonauja kun. P. Laumakis. 
Visose kitose lietuviškose vie-

amerikietės. Buvo užaliarmuo- 
ta policija ir FBI, ir visi ieško
jo dingusių mergaičių. Bėgo 
laikas, spaudoje sklido žinios, 
kad tai vienur, tai kitur tos 
dvi mergaitės pasirodė, bet 
taip vis niekas jų nenutvėrė. 
Dabar štai; atodrėkio metu, 
sausio 22, vienas pravažiuoto- 
jas šoferis atsitiktinai pamatė 
Willow Springs apylinkėje prie 

" kelio išmestus du lavonus. Ta 
akimirka šoferį pritrenkė. Jis 
grįžo namo, pasiėmė savo žmo
ną ir vėl abu atadardėjo į tą 
bais^ vietą. Tėn^ galėjo du 
nuogai išrengtų mergaičių la
vonai TV ir radijo stotys per
traukė programą ir pranešė 
baisųjį įvykį. Bematant į Įvy-. 
kio vietą buvo pristatytas tė
vas. Jis atpažino prieš tris sa
vaites dingusių savo dukterų 
lavonus. TV stotys perdavė 
pirmuosius vaizdus iš Willow 
Springs. Žinia pritrenkė Chi- 
cagą. . .

1955 spalio 18 toje pat Chi
cagoje paslaptingomis aplinky
bėmis buvo nužudyti trys mo
kyklinio amžiaus berniukai, 
kurių nuogi, subadyti kūnai 
buvo rasti Robinson miškelyje.

„ . „ ,, Ta trijų berniukų nužudymoracijos narais Po pamaldų ausi
Cbicagą, dar nėra išaiškinta, 
nors daugiau kaip metai laiko 
prabėgo, nors 100,000 dol. 
fondas ir premijos tam reika-

CLEVELA1\D, OHIO
Verikatčio koncertas 

sekmadienį
Clevelando moksleivių atei- 

tininkų kuopa _jau nebe pir
mas kartas vaišina clevelari? 
diedus šauniomis meno puoto
mis. Vasario 3, sekmadieni, 
jie vėl ruošia tokią puotą, pa
sikvietę sol. V. Verikaitį ir jo 
kvartetą, kurie Clevelande 
koncertuos pirmą kartą. Prog
ramoje bus išpildomi Martino- 
nio, Vanagaičio, Petrausko, 
Reed, Kennedy, Rodgers, Kup
revičiaus, Berlin, Brahmso, 
Tosti ir kt. kūriniai. Koncer
tas Įvyks 6 vai. vak. šv. Jurgio 
lietuvių parapijos salėje. Po 
koncerto šokiai prie puikaus 
orkestro, užkandžiai, gėrimai. 
Bilietai gaunami spaudos kios
ke ir prie įėjimo. Koncertą 
rengia moksleiviai ateitinin
kai’, (J. K.)

Mirė gyd. Kazlauskas
Atrodęs sveikas ir judrus, iš 

vakaro gydytojų susirinkime 
daręs pranešimą, sausio 18 
netikėtai mirė gydytojas A. J. 
Kazlauskas. Velionis buvo su
sidaręs gerą vardą, tad jo pa
tarnavimu naudojos ne tik lie
tuviai, bet ir kitataučiai. Jo 
staigi mirtis buvo sutikta su 
liūdesiu.

Gimęs Clevelande, Kazlaus
kas čia ėjo ir mokslus — šv. 
Jurgio parapijos mokykloje ir 
John Carrol universitete. Me
diciną studijavo St. Louis, Mo. 
Atlikęs gydytojo praktiką St. 
John ligoninėje, toliau Cleve
lande jis įsitaisė savo kabine
tą (6902 Superior Avė.) ir dir
bo Polyclinic ligoninėje. Be 
chirurgo darbo, jis dar 13 me
tų atlikinėjo ir teismo medici
nos pareigūno uždavinius (De
puty Čuyahoga County Coro- 
ner). Dalyvavo ir lietuvių gy
venime — veikė vad. lietuvių 
banke (The Superior Savings 
and Loan Associątion), retkar
čiais pasirodydavo parengi
muose ir kt. Mirė tesulaukęs 
52 metų. Mirtį plačiau minėjo 
ir vietos amerikiečių spauda.

lapos mūsų literatūros soduo- 
se. Tokie tūkstantinės nunios 
linkėjimai buvo tą sausio mėn. 
12 ė vakarą Sokolų salėje 
simpatingam ir paprastais žo
džiais kalbančiam žemaičiui 
Pauliui JurkuL

Sol A Stempužienės atlikta

i- solistes stiprybė operų arijose, 
žus, ramius Smilgaičius, kur Tikrai šios solistės daug kas 
gyvena ir kruta tik geri žmo- pasiges “Rigoletto” operos lie- 
nės, į klausytojų širdis sugrį- tuviškuose spektakliuose Chi- 
žo ramiais ir sultingais tėvy-. eagoje. Todėl ir gaila, kad ji 
nės aidais, sėjančiais ilgesį ir negyvena Chicagooje...

tas garbės nariu ir įteiktas 
jam diplomas. Klubo pereitų 
metų apyvarta buvo $5695.00, 
metinių išlaidų turėtą $3759.- 
00, kasoje $1936.00. Taigi 
klubas tvirtai stovi ant kojų. 
Tačiau tenka stebėtis pąčių 
narių visai menku domėjimu- 
si: iš 300 i susirinkimą teatsi- 
lankė vos 26. Abejingumo epi
demija neaplenkė nė radijo 
klubo.

hteolituanai metinę šventę 
sausio 26 minėjb iškilmingu 
aktu ir pobūviu Colonial Gar- 
dens salėje, sausio 27 pamal
domis šv. Jurgio bažnyčioje 
už mirusius ir žuvusius korpo-

mas vietos šv. Petro ir Povilo 
Moterų Draugijos pravestas la
bai paprastoj ir gaivinančio j 
nuotaikoj. Po savo visų darbų 
ir gražios religinės programos, 
visos narės pradėjo minėti 
gimtadienius tų, kurios tą mė
nesį yra gimusios. Visos susi
rinko prie savo sausio mėnesio 
stalo, buvo pasveikintos —lai
mingo gimtadienio palinkėta. 
Ten buvo ir gražus pyragas su
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PLANUOJI VAŽIUOTI?
TRAVEL AGENCIES

BUREAU

PLANNING A TRIP?

JI T**

Gripsholm 
Restaurant

Finest Swedish Smoergasborn 
Luncheon—Cocktails—Dinner

Honeymoons, Moncy Orderi 
* No Service Charge, 

Foreign Remittences

Rb4 5. e5 h6 6. Rd2 
b:c Že4 8. Vg4! g6 9- 
10. Rd3 Že6 11. R:e4 
V:e4 c:d 13. Žf3 Va5 
d:c 15. Bbl V:a2 16.

ALL TOURS 
TRAVEL AGENCY

k9ns;bažnyčioms ir moky
kloms. Rakaliagas automobi

lis ir rekomendacijos.
WH 4-7185

The Franciscsns, Frian Mlnor Conventual, have opened a new 
seminary, solely for candidates to the brotberhoed. The tralningy 
program Indudes Frandacan spiritas] Ufe, manual and deriesi 
skilia. Ordinary ages: 16 to 30. For Information, write: Vocatlon 
Director, St. Francis Seminary, Staten Island 14, New York.

GDmltar 8*1030

82L99O. Home of dtatlnction. AB 
brt* spitt ĮeuĄ 7% toMMF

4 Seasons Travel Service, Ine. 
Van Croft Hotel Lobby 

Worcester, Mase.

Jei nori ką paskelbti 
/ DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLamnora 26916

AUTO INSURANCE
F. 8.1/

Certificates for 1957 
License seeured immediately 
-- Large Savmgs—Easy i 

payments 
mhft Barfror

to appreeaite vatae. WalkingiBst- 
anee to Catholie Scbools . and 
ehurch. Located on Martin Ave„ 
vest of Bellmore Avė.—Buflder. 
Su 5-2288 ar SU 1-0298.

152—11 89 Avė. 
Jamaica 32, N. Y.

RR Sta. Beautlful Colonials and 
Cape Cods 6 large rooms, 2 baths, 
large plot, patfo, oversized gara- 
ge. Country setting. Choice of 
point or paper. $23^00.
479 Columbus Avė. Btvd. on Prem. 
Cro« HQ1 BHg. On, 80 3-9356

PRIESTS & SEMINARY 
STUDENTS 

surrs—topcoats 
HATS SLACKS 
and aceessories 

FACTORY OUTLET 
ELMER RENZETTI 
1222 Arch Street 

PhHadelphia 7, Pa. 
LOcust 4-1976

FOR SALE
At Y our Own Price Within 
Reason in Pa. ResorįArea 
5H ro6msr Liquor License,- 

Ali Equipped, Repair Garage, 
10 Acres

Wrrfe Box 45 
Narrowsburg, N. Y.

G1FT FOR THE SICK 
Enrollment in the Novena to 
Our Lady, Health of the Siek.

Card will be mailed to 
address you send.

' Offering $1.00
Sferine of Our Lady 
Health of the siek

Vista Maria 1 Cragsmoor, N.Y.

........ ..

ROCKVTLLE CENTER 
323,490.

2 car garage — 4 bedrooms 
185 ft. landseaped corner.

See this prevvar custom built home. 
Perfect for proffessional man or 
large family, Convenient to par- 
ochial school and Catholie ehurch. 
Near RR Station. Eat in kitehen. 
14x16 dining room. Thourough 
Hali. Huge living room with fire- 
place. Glass enclosed heated sun- 
porch. 33x10 downstairs lab. up 
stairs 4 bedrooms V& baths. Fully 
floored attic. Automatic heating 
System. Copper plumb. Parųuet 
floors. Štorms-sash-screans. Finish 
pla^ ropn^. and walkrbom in base-

SAVE — $97 
ON AIR FARE TO EUROPE 

(With Stopovers To!) 
Normai Tourist Roundtrip Fare 

To Paris —$55&00 
Excursion Roundtrip Fare $46L00 
To be sure, make įyour /rešėrvat- ’ 

ionš early. While we can offer 
choice dates. Also—ask about 

our Tours Through-.Europe . 
No Abligation. • No Charge! 

Free Ticket Delivery 
CAVAUER TB AVEL 

254 Kniekerbocker Avė. 
Brooklyn 37, N. Y.

HY 7-2947 
Ask for Mrs. Stewart 

Tours Excursion 15 Days 
Plūs 2 Tnaveling Days.

Special limeted Time Offer 
New ’57 Ford 6 Pass. Sedan 

$60 per month indudes tąsęs & Insurance

THOMSON A. M. & CO.
WorH Wide IndivMiial Tours 

Cruises — Honeymoons 
Air and Sea Reservations 

14 E. 28th St., N. Y. C.
MU 64)757

Complete erureh furnishings 
in Wood-MarMe-Wrought iron 

and composition. 
Out Door Statuaries. 

356-360 Main St., 
Charlestown, P. O. 

Tel. CH 2-1285 
Boston 29, Mass.

Accredited by State Board of 
Education and the National 
Nursing Accrediting Service 

Throo Yoar Program. 
High School Diptana— 

Chemistry required. 
For Information write

Hunting and Fishing Trips, 
Business & Weekend Tirps 

Cafl Now ES 5-6862 
1928 Coney Island Avė. 

(Cor. Avė. P & Kings Hwy) 
Budget Vacations Airanged 

(Pay Later Plans) 
Authorized 7 Bonded Agents 

Licenced by State if 
New York.

ONLY $150 DOW
Ad mnrFhoM: MASONO 0-2017

At Leevood Golf Course. Near
Catholie Institutions. Crestwood

Prisco Travel Bureau 
ŪDRLD WIDE 

TRAVEL SERVICE
I DeKalb Avė. Brooklyn, N.Y. 

MAIN 5-1150 - *

McGETTIGAN’S 
TRAVEL BUREAU

Air and Steanaship tickets 
Tours — Cruises 
Resorts — Hotels 

Reservations
32-58 Chestnut St^ 

Philadelphia, Pa. 
EVergreen 6-1331 

Kalbame lietuviškai

50 years serving Travelers 
Airline, Steamship accomodations 
Member of ASTA Travel Agents 

228 Lafayette SU, N. Y. C.

19M Atlantic Avw • 1W ElflirdĄv*
;■ ... 

Servidnc Forde for <mr 40 we AO Uaad ea

Garantuotai taiaonMi televizija, kambariniai bei auto radto 
st^rintuvai (an^Hifiers), plokštelį automatai 

(record dtangera).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodbaven, 
Rkhmoud HiD, Ozone Purk, Forest žfiD, Jamaica.

Darine atfekunas Įaityiuato trrhnfrn, priprato
- Free of cost 

Domestic and International 
Tours and Cruses 

Honeymoons 
Vacations

Romanas Arlauskas, Austra
lijos korespond, pirmenybėse, 
kuriose jis laimėjo pirmą vie
tą, pakeliuj sudorojo Viktori
jos žaidėją L. Spinks, prancū- y- tu jį niekada nėra rami, 
ziškoj partijoje.

t -v9- a- - ą {vairus tirpai.
Imigradjoe patarimaL 

Užsienio pašto perlaidos. 
Delmar Travel Service Ine. 

7310-13 Av^ rkiyn> N. Y.
TE 7-2149

į ją žiūriu ir galvoju.
— Ką gi tu galvoji*

Balti — R. Arlauskas, 
Juodi — L. Spinks.
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Žc3 2f6

4. Rg5 
R:c3 7. 
Rcl c5 
d:e 12. 
14. 0-0 
Bb3 Va5 17. Vf4 Že7 18. Vf6 
Bę7 lSL Ba3 Žd5 20^Vh4 Vd8 
21. Ve4 f5 22. e:f VJ6 23. Že5 
Vf5 24. Ve2 a6 25. Žc4! Kd8 
26. Brl Bd7 27. g3 Kc7 28.
Že5 Birt 29. Vc4-j- Kd8 30. 
B:d54-I čia juodi pasidavė.

SPINKS

HONEY MOON 
VISIT THE 

JOLLY TRAVEL SERVICE 
INC.

129 St. Nicholas Aro* 
BrooHyn, N. Y. EV M701 
Serving the Travel Needs off 

Greater Brooklyn for
10 years 

Hotels, Tours, Honeymoons, 
CTuses, etc.

Rate $1.295
Coed 16 to 24 Private bus. 
Irst claas hotels, 2 adult

FTSH-B-INN

Finest Seafood Restaurant 
In The Bronx 

Complete Special Lunčbeon and 
Dinners or Alacarte 

Delidous Lobster Dinner 
Our Spedalty 

2454 Creston Avė. 
Cor. Fordham Road 
(Near Alexanders) 

Bronx, N. Y. 
Ft> 4-8247 

Member of: St. Barnabas Parish 
We can doknfortably Serve 60 

People at Čbmnaunlon Breakfast 
Anaiviprsarys and any 

Sodai Gathering.

H. E. HUlman, Director. 
8618—HOth St., Richmond Hill, 

New York. Tel. VI 9-7362

Honeymoons
• Vacations Resorts •
• Tours Crukss •

Free resarvation to Pocconos, 
Florida, Bermuda, Eurppe Etc.

Agent 
Airline & Steamship tickets 

Complete & Courteous Service

SISTERS 0F MISERICORDIA ffORKS OF MERCY 
in HospHais end in Sodai So^rfco.

Generoiis souls wbo wish to devote their Hves to the
Service of God are invited to wrtte to:
Sfeto* Sdnt Moradk, 531 EactM St„ N. Y. Cit*

RE 44511

^^^JFOrRENT^L^ -

JAMAICA
Išnuomojamas 4 kamb. Imtas, 
naujai atremontuotas. Centri
nis šildymas ir karštas van
duo. Šalimai katalikų bažny
čios. Nuoma 65 mėnesiui. Tel. 
REpublic 9-9071?

Announces its 1957 
Student Tour 

Visiting France, Belgium, 
Holland, Germany, Denmark, 

Sweden, Norway, England 
June 19 — August 10

Some experience hi making 
Injection Mdds 

Good futurefer the 
right numin Ezpendinf 

opa#-

Baras, Salė vestuvėms, 

parengimams, susirinki* 

mams, etc. .

FREIKHAl, N. į. apylinkėje par
duodame sodyba: 8% kamb. na
mas sa didele veranda, dvigubais 
naujais langais ir peteliais, alieju
mi šildomas, su garažu 3 autom, ir 
10 akru žemės. Galima turėti viš_ 
tu ukf. Kaina 96.000. Kreiptis j 
mv. MOnument 3-0556.

penktądieul prdiišė Caimbridge 
Hue, santjto 3:2. Rimas Ka 
rasas pralaimėjo prof. Coolid- 
ge pirmoje lentoje, antroje— 
minusą gavo Alg. Ivaška, už
tat kitos trys lentos pelnijopo 
tašką: S. Kazlauskas, Gedimi
nas Kuodis ir naujai įkeltas į 
komąndą dr. Kazys Bobelis, 
šeštadienį lietuvių pirmoji ne- 
atsilaikė prieš Western Elec- 
trie, jHralaimėjo 2:3. Sulošė: 
G. Šveikauskas, K- Merkis 
^4, P. Kontautas 0, A. Ketura
kis 0 ir A. Karosas 1. Septy
niolikmetis Gediminas Švei
kauskas šiemet įkeltas iš B į 
A komandą, darosi stipriau
sias jos žaidėjas. Po penkerių 
rungtynių jis pelnijo 4-1 taš
kų, K. Merkis 3-2, o kiti ma
žiau.

Vasario 1 d. lietuvių B run
giasi su Boylston klubu pas 
juos, o vasario 2 d. lietuvių 
pirmoji vyksta į Quincy.

Tcrw^^g<^” l^gt^^,; 
lietuvių Vytis baigė lygiom su 
ukrainiečiais 3-3. Sulošė: Vai
tonis 1, Matusevičius 0, Ste- 
paitis 1, Fabricius 0, Paškaus- 
kas 1 ir Sirutis 0. Su estais 
pralaimėta 3^4-2^,. Prieš es
tus laimėjo: Ramanauskas, 
Genčius, Sineka ir Petrauskas 
po tašką ir Juozapavičius ^4, 
o prieš YMCA Ramanauskas 
i-., Genčius, Sineka ir Abro
maitis po vieną.

Baltijos Šachmatu klubo 
čempionate jau sužaisti septy
ni ratai. Pirmauja Rankis pa
sekme 51/4-1 įveikęs paskuti
niame rate ankščiau pirmavusį 
PamiŲęns, kuris liko anhroje 
vietoje rezultatu Tre
čiuoju eina Žirnis 4-1. Staknys, 
patyręs septintame rate pirmą 
pralaimėjimą prieš Atlik, uži
ma sekančią vietą santykiu

darbui 4—8, 4—12: dlploipuotoa 
4—12,. 12—8; geras atlyginimas su 
butu arte be. jo, 5 darbo dienos, 
40 valandų, apmokamos atosto - 
gos, “siek Ūme” po 6 mėru, malo. 
nfos, darbo. ralyguB, "no emergent 
casc”. Priimame pratymua •‘house. 
kceping and dlėtry". Kreiptis | 
Adm. Bulldlng arba telef. Selden 
2-3535. Ext. 4. Suffolk Sanatorium, 
HaltsvUle, L. I.

WO0DSIDE 
ONE FARE ZONE 

new 2 family houses, 22 ft wi- 
de solid brick, 7 rm duplex 
apt. (4 bedrooms, 2 baths) 
plūs 5 room apt..
• Modem kitehens • Hot wa- 
ter beat • Oversized rooms
• Garage & parkmg • Loads 
of Closets • Plaster walls.
Liberal finandng available, 2 
blocks IND subway, 10 minut
es to 42nd St assodated te- 
race 50th St & 31st Avė.
Model open daily and Sun. to 
8 P. M. Directions: Northern 
Blvd. to 51st St, turo north 
to 31st Avė. by Subway: GG 
local train to 46th St. Sta. (ūse 
48tb St exit).

Bcnsonhurst Area 
Open daily ’til 9 P. M. 

Serving also Bay Ridge, 
Boro Park. Bath Bęach and 

Gravesend Sections

IHLLTOP CAMPS
Hilltop for boys 5—16 

Hill Manor ter girls 5—16 
Catholie Services at camp 

Separate camps on ihountain lake 
near Hancock, N. Y. 2200* Alt. 
Daily ridhig, expery instruction 

included in fee. Al! Jand and 
water sports. Baseball, rifling, 
water skiing, dancing. Matare 

staff. Own farm. 150 ml. N. Y. C.
. Also open June and Sept.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

TcL: VI 62164

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kojMjos ir 
11 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.

Woodbavcn 21, N. Y.
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‘Darbininko’' vakaro salėje.

ghby Avė.

AUTO INSURANCE

William J. Drake-

LIETUVIS ADVOKATAS

PAIEŠKOJIMAI

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

ŠOKIŲ VAKARĄ

Juozas Andriušis

tl'ldota

423 Metropolitan Avė. 
Bn oklyn, N. Y.

L iro- -

BALFo centras yra prašo
mas paieškoti "Sekančių asme-

PROGRAMOJE: 1956 metų geriausių New Yorko - New Jersey

Ga’ima atsiimti Darbininko

amžiaus, bet be -treniruočių 
bent paskutiniu metu jokios 
pažangos nerodo. Bent daugu
ma tą dieną rezervinėj žaidu
sių jaunių įrodė, kad tarp jau
nių ir rezervistų skirtumo kaip 
ir nėra, nors Passako būta gal 
ir kiek minkštesnio priešinin
ko. Atrodo^ kad jau kitais me
tais su rezervinės komandos 
sudarymu vargo neturėtų bū-

Kungytė, gyv. Telšių aps. Var
nių vals. išvyko į JAV 1913;

Teresė Sundienė išvyko iš

Buvo svarstyta daug 
į reikalų. Vienas M 
anų td Vasario 16 M

Lietarty Darbininkę Sąjun
gos, 8 kuopos, metinis susirin
kimas šaukiamas vatfErio 3 d., 
po paskutinių mišių, parapijos

GRAB0R1US 
BALSAMUOTOJAS

Vasario 16 minėjimas, 
rengiamas N. Y. Alto, įvyksta 
vasario 17 d. 4 v. p. p. Webs- 
ter Hali. Kalbės kongresmanas 
Flood ir J. Tysliava.

Baltijos Draugija rengia di
delį koncertą, kuris įvyks 
Bostone, vasario 8 d., Jordan 
Hali patalpose, žada gausiai 
vykti ir iš mūsų apylinkės.

Semestrinis mokestis 20 
dol. Tiems, kuriems būtų sun
ku užsimokėti, bus duodamos 
stipendijos. Paskaitos -vyksta 
penktadieniais 6:45—8:30 v.v. 
Fordhamo universitete (Bronx 
Campus, Keating Hali, 114 
kambarys). Laiką ir vietą bus 
galima pagal studentų pagei
davimą pakeisti. Pirmoji pas
kaita vasario 1. Informacijos 
reikalais kreiptis: Rev. V. Jes- 
kevičius arba dr. A. Vasys, 
Box No. 566, New York 58, 
N. Y., TeL FOrdham 7-5400 
Ext 218.

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMA1CA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statioe)

Liet. Motery Klubo 
susirinkimas

įvyks vasario 3 d. 3 v. Tauti
nių Namų svetainėje, 484 E. 
4th St., So. Bostone. Susirinki
mo dienotvarkėje svarbūs pa- 
sitarūnai būsimo pobūvio rei
kalais. - . ...

Brooklyno muziejuje 
vasario 3, 3:45 bus paskaita 
apie olandų tapybą. Vasario 
10 viešame koncerte išpildo
mi Brahmso, Sorrentino, Du- 
bensky ir Rapoport kūriniai. 
Koncertas 2 v. p. p. Įėjimas 
laisvas. Taip pat transliuoja
ma per WNYC radijo stoti.

Krikštai
Spalio 26 d. šv. Petro para

pijos bažnyčioje pakrikštyta 
Eugenijaus Kleino ir Vidos 
Karosaitės - Kleinienės dukra 
Daivos ir Irenos vardais. Tė
vai gyvena 158 Adams St 
Dorchester, Mass.

Vedė
Sausio 26 d. moterystės sa

kramentą šv. Petro parapijos 
bažnyčioje priėmė Adomas 

Tamašauskas iš 
E. Hampton N. Y. su Marijo
na Griniene iš So. Boston.

EASY PAYMENTS 
IMMEDIATE COVERAGE 
RAYMOND H. PALUCH 

103 West 42nd Street 
New York 36, N. Y.

BRyent 9-3398 
Night Phone LO 7-9232

WA1TKUS j
P UNERA L HOME;

197 Weteter Aveme j
Cambridge, Mms. i

PRANAS WAITKUS ;
Laidotuvių Direktorių* !

. . ir palsamuotGjas

PitaraavimM dleaa ir nakt} 
Nauja moderniika koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas ip- 
miaustomis kainomis. Kainos tosBOSTONO MASKJS SAMBCK18 mettaiame Uartln rire vakare saasio 20. Viduryje st®vi režiserins Ip. 

Tvirhatas, t kaire — akt. H. vaidines Kn dincs. Priekyje kalba Antanas Gustaitis. Nuotrauka
Vyt. MaieHe.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Balis 
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOM«

bendra komunija jvyks kovo 
mėiu 10 (L, Scą^tlingbmes Ko
vo Motinos bažnyčioje, Pavis 
ir Bergen gatvių kampas, Ke- 
amy, N. J. Mišios už F. Razva- 
dauską, mirusį 1956, lapkričio 
4. Po mišių bendri pusryčiai. 
Smulkesnė programa bus duo
ta vėliau. v

Jau yra pranešta, kad, ren
giamasi pobūviui su— užkan
džiais ir šokiais, gegužės 25, 
L. A. P. C. salėje, 1134 Schuy- 
ler Avė., Kearny, N. J. Ta pro-, 
ga bus pagerbtas Charles Ba- 
son, daug nusipelnęs vyčiams. 
Parengimo komitetą sudaro: 
L. Janonis, J. Sabel, L. Žin
džius, V. Guzevich, V. Laukže
mis ir G. Mack. Bilietas $4*00.

Antanas Malakas iš Newark 
ir Regina Mockeliūnaitė iš 
Brooklyn susižiedavo Kalėdų 
dienoje. Vyčiai nuoširdžiai 
juos sveikina. ~ ’ F. V.‘

Amerikos Lietuvių Kataliku 
Klubo naujosios valdybos prie
saiką, sausio 20, priėmė adv. 
Jonas Grigalius. Valdybą su
daro: pirm. Jonas Survila, vi- 
cepirm. Petras Radaitis, sekr 
Juozas Mackevičius, fiu. rašt. 
Vilemas Žukas ir ižd. Ksave-

Pavasario semestro litua- 
.nistikos paskaitoms Fordhamo 
universitete norima sutelkti 
kuo daugiau lietuvių studen
tų. kviečiamas New Yorko ir 
apylinkės lietuviškas jauni- 
mas pasinaudotišia proga. Pa- 
skaitas skaitys: A. Salys, J. 
Purinas, J. Brazaitis, S. Sužie
dėlis, K. Pakštas, M. Gimbu
tienė, J. Aistis, V. Jeskevi- 
čius, A. Vasys. Be reguliarių 
lietuvių kalbos paskaitų klau
sytojai turės progos susipažin
ti su Lietuvos istorija, lietu
vių literatūra, tautosaka, tau
todaile ir archeologija.

F U N E R A L B OM »
2&£W.Broadwty 

South Boston, Mass.
JOSEPH BARACEVKIUS

PADĖKA
Praėjus “Darbininko” va

karui, tenka maloni pareiga 
išreikšti nuoširdžią padėką vi
siems prie jo pasisekimo prisė
dėjusiems. Ypatinga padėka 
priklauso Bostono Liet. Dra
mos Sambūriui bei jo vadovy
bei; visiems, kurie su tikru 
nuoširdumu priglaudė nakvy
nei vaidintojus. Nuoširdus 
ačiū, kurie pi įsidėjo savo dar
bu prieš vakarą ir jo metu. 
Taip pat tikra padėka pri
klauso visiems į šį vakarą at
silankiusiems ir tuo parginu
siems mūsų spaudos darbą.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui

ALB. BALTRONAS-BALTON
Reikalu Vedėjas ■' 

660 Grand Street 
Brooidyn* N. T.

NOTARY PUBLIC

Minės Vasario 16
Vasario 15 d. 9 vai. ryto šv. 

Petro parapinės mokyklos mo
kiniai dalyvaus pamaldose už 
Lietuvą. Tuoj po pamaldų vi
si susirinks į salę po bažnyčia, 
kur įvyks Vasario 16 minėji
mo programa. Po to jie pra
dės vienos savaitės žiemos 
atostogas.

pildo prityrę specialistai 
Juozo Grabau įstaigoje 

227 Bėdford Avė. 
Brooklyn, N. y. 

ST 2-7524

Rūpinasi remontu
Šv. Petro pakapinės mokyk

los mokytojos seselės rūpinasi 
mokyklos patalpų remontu, 
kad tuo palengvintų parapijai. 
Dvi savaitės ligi vasario 15 
mokyklos mokiniai namuose 
renka atliekamus medžiagos ir 
geležies gabąlū^į kuriuos va
sario 15 suneš į. mokyklos rū
sį. Visa tai pardavus, susida
rys lėšų mokyklos rūsiams 
pertvarkyti ir atremontuoti.

tni įvairūs dokumentai. ‘
Įvairiose draudimo įstaigose apdraatHama autonobOMA 

namai, baldai, Madai ir asmeninis turtsu nuo ugnies ar pairtų 
ritau atsakomybės bei pavoshno. Save galite apsidrausti hso 
netatatagų atsitikimų bei ligos, karta apmokant Ir Urminis

Adų. A. O. Šalna,
Lietuvos konsulas Bostone, 
dalyvavo ukrainiečių 39-tose 
nepriklausomybės paskelbimo 
iškilmėse, kurios įvyko sausio 
27 Roxbury,. Mass., ir pasakė 
sveikinimo^ kalbą, i

Skautai minės Vasario 16
Bostono lietuviai skautai ir 

skautės vasario mėn. 16 d. 
6 vaL vak šv. Petro parapijos 
pobažnytinėje salėje turės iš
kilmingą sueigą, kuria teis pa
minėta Vasario 16. Gi vasario 
17 d. 10 vai. ryte jie dalyvaus 
iškilmingose pamaldose už 
Lietuva.

Sunkiai serga
Misijonierius kun.

Bružikas S. J., kuris dirbo mi
sijų darbą Urugvajuj, sunkiai Thompson 
susirgo. Jau keli mėnesiai, 
kaip guli lovoje. Reikalinga 
daryti nugarkaulio op®-acija, 
bet bijomasi, kad. neištiktų pa
ralyžius, todėl bandoma gydy
ti masažais. Gydymo išlaidos 
labai didelės ir todėl misijo- 
nierius prašo jam pagelbėti. 
Aukas siųsti: Rev. J. Brazi
las, Casilla 1565 Montevideo, 
Uruguay, So. America.

J. Romanas įdomiai papasa
koja apie pasaulio įvykius per 
A. Kneižio vadovaujamą radi
jo valandėlę. Pastaruoju metu 
paaiškino apie bombininką 
Jurgį Miliauską - Meteskį ir 

Kazimieras Matulaitis kilęs areštuotus New Yorke šnipus, 
iš Mariampolės, buv. viršila; 
Chicago, Melrose Park;

Stasys Kurtgys ir Bronė

Bagtaiūnas ligoninėje
Lietuvių Atletų Klubo spor

to vadovas Antanas Bagdžiū- 
nas sekmadienį buvo paguldy
tas ligoninėn — kur pirmadie
nį buvo padaryta operacija. 
Ligonis žada grįžti namo, o 
taip pat ir sporto gyveniman 
po kokių 10 dienų. Bagdžiū- 
nas Yra pasižymėjęs ne vien 
tik kaipo sporto veikėjaš. Jis ~ 
žaidė taip pat aktyviai futbo
lą rezervinėje nuo pat pirmos 
jos įsikūrimo dienos. Šį sezo
ną jau deja aikštėje aktyvių 
tarpe jo daugiau nebematėme. 
Sporto bičiuliai linki jam grei
čiausiai pasveikus pasirodyti 
rungtynėse žiūrovų tarpe.

šeštadienį žaidžia ir moterys 
' Po ilgesnės pertraukos ma

tysime ir vėl Lietuvių Sporto 
Klubo moterų krepšinio ko
mandą. šeštadienio vakare, 6 
vai., YMCA patalpose (179 
Marcy Avė.) LSK susitinka su 
St. Johns moterų komanda. 
Kaip pamename, pirmąsias 
rungtynes mūsiškes prieš šią 
komandą yra laimėjusios.

Neaišku kaip bus dabar, nes 
priešininkės bent šį kartą ža
da pasirodyti pilname sąstate.

Toje pačioje salėje po mo
terų rungtynių 6:45 vai. pir
menybių rungtynes žaidžia 

administracijoje, 910 Willou- LAK vyrų ekipa su latviais.

Sekmadienį futbolas
Sekmadienį matysime ir vėl 

trejas LSK komandas žaidžiant 
namie. Pirmoji taurės varžy
bose priešininku turi Greek- 
Americans, kurie pereitą sek
madienį, laimėdami Newarke 
2:1, patiekė nemažą staigme
ną. Mūsiškiams ir vėl kietas 
riešutas, nes lygai vėl susitai
kius su US Futbolo Sąjunga, 
gali būti pakeistas visa taurės 
varžybų sistema. Rungtynių 

f pradi?.2,:^ V!L New F“- 
MUMOS FASUVKOJ1MAS į 

ilgalaikė dovana — asmeninė j Pncsžaisinyjc susitinka abic- 
rgiiginė plokštelė, ranka pieš- f jų klubų rezervinės 12:45 vai.

I ' Tikimės, kad išponėję rezer- 
keramines plyteles ir įdeginta. x A > • v
“God Biess (Jūsų pavardė) f visįai šį kartą nepabugs š!a- 
Home", įdėta i paauksuotus | pios aikštės ir pasirodys visi, 
geležies rėmus. Siųsti $3.98. jį 11 .on

Michaei Prince Į Jauniai ten pat 11:30 vai.
708 Avė. < i“ Brooklyn 23, ny | turi draugiškas rungtynes su 

Hoboken FC.

Mirė
Sausio 28 d. po gedulingų 

pamaldų šv. Petro par. bažny
čioje palaidota Ona Leikienė 
75 m. amžiaus. Velionė gyve
no 84 Marine Rd. So. Boston. 
Nuliūdime paliko sūnų. Palai
dota Naujos Kalvarijos kapi
nėse.

) , ) ras Pilkoms. Direktoriais iš-
; ' ( '' , s rinkti: K. Samalas, H. Plekavi-

Į čius, J. Malinauskas, A. Survi-
,.A - - lienė, D. Keršis, A. Daukantas

- ir J. Tamošiūnas. Maršalka P.
■ Kirstis, šeštadienių vakarais 

patarnauja O. Survilienė, E.
“ z ■ Janiūnienė, P. Migauskienė,
Z -- B J- J- Tamašiūnas.

Susirinkimas išreiškė gilią pa- 
SCENA B pMtattale vetam. B k. I 4 — Valerija (L NBrotakytė), Vln. dėka praeitų metų valdybai UŽ 

Af|eU$ ma Įtaeta (BL TaWiH» ir Ji^Bėiė CE. MariJeiMta). Nuatr. Vyt. gra^J darbą


