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Tai ne Lozorii
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i pataikė į 
į _ Jungtinių
1 Valstybių 
ar sankcijos

jeigu sankci- 
jš Izraelį'bus 
to Taryboje, 
irs prieš jas

jos karalium, pavergtų kraš
tų klausimas pavojingas. .

Ryšium su Daribininko pas
taba, kad NYT elgesysrašyti 
apie šnipus, kad jie 'yra “for- 
mer Lithuanians”, o apie de-

gyveno iš tiem reikalam ga
mybos, nueis j bedarbių eiles.

KĄ DULLES GALVOJA 
APIE TITĄ

Bishop, Va. vasario* 4 angliy 
kasyklose sprogo dujos. Žuvo 
37 angliakasiai. Tai didžiausia 
kasyklų nelaimė Amerikoje 
nuo 1951, kada žuvo 119 West 
Frankfort, I1L

Pavergtosios Europos Tautų 
atstovai sauso 28—31 lankėsi 
valstybės, departamente ir pas 
naujojo Kongreso lyderius. 
Valstybės departamente atsto
vus priėmė valst. sekr. padė
jėjas J. D. Beam drauge su 
atitinkamų skyrių pareigū
nais. Poros valandų išsikalbė
jime atstovai pateikė infor
macijas apie sovietų pavergtų 
tautu nuotaikas ir padėtį.

Išdėstė savo argun^antus ož 
reikalą suaktyvinti Jungtinių 
Tautų mic&tyvą, kad ji imtų
si ištirti vidurio bei rytų Eu
ropos pavergtų tautų padėtį 
ir atstatytų sovietų pažaistą 
teisę.

Delegaciją priėmė senato ir 
atstovų rūmų užsienių reikalų 
komisijų pirmininkai: šen. T. 
F. Green ir kongresriumas T. 
S. Gordon. senato respubliko
nu lyderis W. F. KBcnrfand ir 
senatoriai P. H. Dongas, K-

Teigiama, fa 
jų klausimas į 
iškeltas Saugi 
tai Prancūzija

Birža yra ūkinio gyvenimo 
barometru.

Joje seniai taip krito popie
rių vertė kaip vasario 5. Tai 
Hooverio, buvudo prezidento, 
kalbos padaras. Jis vasario 4 
per radiją įspėjo, kad matąs 
artėjai:žios dsprasifos ženklus. 
Kas prisimena 1929—31 me
tų depresiją, žino, ką tai reiš-

sibaigtų, tai įspėjo, kad atei
tų anarchija. Prancūzija gal
voja, kad reikia Europos ir 
Afrikos reikalus tvarkyti ne 
tarpusavio kova, o jų intere
sus derinant. Kalbėjo-apie ga
limą Eurafriką, kurioje Euro
pos protinės ir techninės pa
jėgos, o Afrikos resursai galė
tų sudaryti abiem pusėm nau
dingą bendradarbiavimą.

nūojamo vienai, tautybei po
būdžio, to laikrašSo korespon
dentas H. E. Salisbury laiške* 
paaiškino, jog jis turėjo galvo
je* pilietybę. O N. Y., Times 
nesimąsLpraktikos minėti ra
šomų asmęnų. “religinių įsiti
kinimų” , netiktų - essį rašyti: 
buVd suimtas katalikas, žy- 
das,

Lietuvoje grižo iš Sibiro ir 
apsigyveno ■ Pamūšyje kun. 
Jurgis- Danys, buvęs Linkuvos 
klebonas. ’

Kun. Povilas Drumžlys kle
bonauja Truskavoje.

Kun. Augustinas Liepinis 
klebonauja Panemunyje, Ro
kiškio ap.

savo veto. Prancūzija lig šiol 
buvo vienintelė, kuri JT pa
laikė Izraelio pusę. Gal dėl to 
Izraelis ir jaučiasi stipresnis.

Gen. sekr. Hammarskjoldas 
tebesidera su Izraelio atstovu, 
kad pasitrauktų- Leidžiamas 
taip pat gandas, kad Izraelis 
sutiks ir tokiu būdu išgelbės 
JT garbę, bet jam pirma rei
kia namie paruošti opiniją, 
kad pasitraukimas nereikštų 
visiškos kapituliacijos.

~ Knowtadas 
pačią skaudžia 
Tautų ir Jung 
politikos vietą 
taikomos tik i

Iš SANKCIJŲ NIEKO

Sprogus dujom
Reno, Nev., vasario 6 dujų 

keli iš eilės sprogimai pačioje 
judriausioje miesto dalyje ap
griovė namus dviejuose kvar-i 
faluose. Žmones teko skubiai 
evakuoti, kad griuvėsiai nepa
laidotų. žuvusių rasta viena 
moteris, sužeistų 41. Nuosto
lių 2 mil.

Maskvos paslaptingasis ligo
nis aiškėja. Jis esąs ne Lozo
rius Kaganovičius. Pastarasis 
sykiu su kitais bosais vasario 
5 dalyvavęs Sovietų vyriausios 
tarybos (parlamento) sesijos 
atidaryme. Tas ligonis esąs 
Viačeslav A. Malyšev, mašinų 
pramonės ministeris, elektro 
inžinerijos specialistas, gimęs 
1902. Buvęs ministerio pirmi
ninko pavaduotojas, planavi
mo komisijos vicepirmininkas, 
Įvairių ministerijų šefas, kur 
reikėjo organizuoti statybas ir 
pramonę.

VVashir.gtone Pavergtų Eu
ropos tautų delegacija padarė 
spaudos konferenciją. Neteko 
pastebėti didžiojoje spaudoje 
apie ją atsiliepimų. Ji dabar 
daugiau domisi Saudi Arabi-

Ir Maskva rodo šnipus
Maskva vasario 6 per televi

ziją ir radiją rodė tariamus 
4 šnipas, atsiųstus- amerikie
čių. kurie rengia prieš Sovta

niavski; tMs pat'metais pr«? 
mė popierius Vienoje. 1950 
Maskvoje susitiko su Korotko- 
vu, Fedotovu, Petrovu, aukš
tais NKVD pareigūnais. Po 
vienuolikos dienų jis jau Vie
noje susiriko su Cerniavskiu;
1951 Ziuriche, Vėl Vienoje;
1952 Ne w Yorke; 1953 vėl 
įteikė popierius Afanasij Jefi- 
movui; net 1956 New Yorke 
Soble įteikė vienam sovietų 
atstovybės pareigūnui 26 pus
lapių dokumentą.

Pasiekė žinia, kad lapkrityje 
ir gruodyje buvo naujų didės 
nių suėmimų ir trėmimų iš 
Lietuvos. Labiausiai buvo pa
lestas Kaunas ir Vilnius. Kai 
kurio tremiamieji Sibirą pa
siekė per 37 dienas.

, Lietuvo'e vėl sustiprėjo de
presijos nuotaikos po kilusių 
vilčių ryšium su įvykiais Ven
grijoje ir Lenkijoje.

gestijom. - >
Po vizitų valstybės departa

mente ir koogi 
turėjo spaudos 
Park Sheratori 
tainėje surengė priėmimą, ku
riame dalyvavo eilė. senatorių, 
kongresmanų, vriri- dep. pa
reigūnų, diplomatinio korpu
so narių ir spaudos bei radijo 
atstovų.

Delegacijos* pasikalbėjimam 
vadovavo pirmininkas V. Ma- 
senas ir politinės komisijos 
pirmininkas V. Sidzikauskas.

Alžiro klausimas atėjo į 
JT. Vasario 5 Syrijos atstovas 
po 5 valandų kalbos siūlė su
daryti Alžiro laikiną vyriausy
bę, kuri jau tartųsi su Pran
cūzija dėl taikingo santykių 
sutvarkymo. Prancūzijos at
stovas pakartojo, kad neleis 
JT kištis į Prancūzijos vidaus 
reikalus. Tačiau toliau paaiš
kino, kad neramumus Alžire 
atneša kiti iš šalieš. O jeigu 
Prancūzijos valdymas ten pa-

praįeisti laisvai Izraelio laivus 
Sueso kanalu.

Dulles vis dėlto mano,, kad 
sankcijų nereikės ir kad Izra
elis pasiduos tarptautinės opi
nijos spaudžiamas, kaip ji bu
vo pareikšta JT. Dulles pri
minė Izraeliui reikalą pagerb
ti Jungt. Tautas. Girdi, “Izra
elis yra JT padaras”, ir jo 
“buvimas daug priklauso nuo 
kitų valstybių geros valios”. 
Galima dėl to iš jo laukti 
“tinkamos pagarbos pasaulio 
opinija/’.

E tų, kurių vardai čia mi
nimi, Amerikoje buvo jau tik 
vienas — sovietų atstovybės 
tarnautojas Molevas. Bet kai 
tik .šie trys buvo suimti, jis 
lėktuvu dūmė jau į Paryžių.

palvo* atsistos“
Bet ar biudžetą sumažinti 

galima, ar galima nubraukti 
jame numatytas išlaidas? D. 
Lawrence (NYKT) sako, kad 
tai tegali tik Kongresas. Ta
čiau Kongrese vargiai kas 
drįsiąs pozicijas mažinti, nes 
tai nepopuliaru. Populiaru tik 
vis reikalauti naujų sumų 
tūkstančiam naujų, reikalų. 
Lawrence ragina Kongresą iš
drįsti, ries jei jis neišdrįs ei
lės reikalų atidėti, tai depresi
ja bus neišvengiama.

j ūkinę depresiją vedanti 
infliacija, kurios pirmieji žen
klai tai kilimas kainų, kilimas 

uždraudė sovietines algų, kilimas pragyvertimo ly
gio. Tą kainų ir atlyginimo 
lenktyniavimą tegali sustabdy
ti tik valstybės išlaidų mažini
mas, o to vaisius bus ir mo
kesčių sumažinimas. Jei tai 
pavyks, tai bus užkirstas ke
lias ir depresijai. 6 pareiškime spaudai vėl ra-

Panašiai būvį pasisakęs ir gino pačius dirbančiuosius ir
valstybės iždo sekretorius darbo įmones susiaurinti savo
Humphrey, reikalaudamas, reikalavimus, kad būtų iš-
kad btecfiata būtų sumažin* vengta infliacijai, kitaip teks

Senas kalbas atnaujina
Belgijos buvęs min. p’rm. 

ir užs. reikalų min. van Zee- 
land aiškino, kad reikia Vo
kietiją sujungti demilitarizuo
ti, sovietų kariuomenę ati- _ __ .... ______ ________________ _
traukti iki Vyslos, vakariečių tas, kitaip grtamti takte ds- nem ir atgenu nors Amerikai timą pasirašė 160 kongresma- kad lėktuvas neišlaikė ere dėl

praeita, kad *0 pMtal aid vatotyM Mis ksidralte kai* nų!). aptedėjUno motorą.

Izraelio atsisakymas pasi- ralio* ir 
traukti iš Gazos ir Aųabos sri
čių, koį riebus garantijų,. įne
šė sumišimo j Jungtines Tau
tas. . Arabų blokas, vadovauja
mas Egipto, vasario 6 svarstė 
klausimą reialąuti sankcijų 
prieš Izraelį — nutraukti pre
kybinius ir finansinius reika
lus su Izraeliu. Tačiau su pa
siūlymu nesiskubina, laukia 
Amerikos nusistatymo galuti
nai išaiškėjant, su dėmesiu 
priėmę valst. sekr. Dulles pa
reiškimą.

Westchestery vasario 6 pri
siekusiųjų teismas pripažino 
elektros kėdę Eckwerth, 29 
metų, už mokytojos Rosemary 
Spero nužudymą. Byla truko 
25 dienas. iki Reino.

' Buvę* teridenta* aliarmuo
ta apie infliaciją. Esąs prezi
dentas įspėja *l*te valstybės 
kontrolę kainom ir algom.

Mirtis po sniegu
Wardner, Idaho. vasario 5 

rastas 48 metų žmogus negy
vas šalia savo namo, kuris 
buvo visai sniego griūties 
sulaužytas. Sniegas iš Siera 
Nevalos kalnų užgriuvo ir 
daugiau namų, uždarydami 
jame gyvenusius žmones. Tik 
po 6 valandų pasisekė juos 
išgelbėti ir nugabenti į ligo
nine.

DULLES GRASINA 
SANKCIJOM

Dulles vasario 5 spaudos 
konferencijoje pareiškė tikįs, 
kad Izraelis pasitrauks iš Egi
pto teritorijos. Kitaip — Jung
tinės Valstybės rimtai pažiū
rės į sankcijas, jei jos bus 
balsuojamos Jungtinėse Tau- mi agentai, 
tose. *'

Grasindamas sankcijom, 
Dulles betgi pasakė, kad sank
cijos turės būti taikomos ne 
vienai pusei. Jeigu sankcijų 
teks imtis prieš Izraelį už 
tai, kad jis neklauso J. Tautų, 
tai jų teks imtis . ir prieš ki
tus kraštus, kaip Egiptą, “ku
ris taip pat nesiskaito su tarp
tautiniais organais. Priminė 
Dulles, kad Egiptas nevykdė

• New York© uosto vilkikų 
ir tanklaivių streikas tebeina 
visa savaitė. Unija reikalauja 
pakelti atlyginimą 20%. Da
bar gauna valandai $1.74 — 
2.80. Buvo siūloma 12%. Tiki
masi, kad susitars 15%. Tuo 
tarpu kuro ištekliai mažta.

pat atstovų rūmų pūnriMtfcas 
Sam Rayburn ir abiejų parti
jų lyderiai — J. W. MeCor- 
mack ir J. W. Martin jr. bei 
kongresmanai F. E. Walter. H. 
S. Reuss. Pastarasis vadovau
ja aktyviųjų jaunųjų demokra
tų grupei, kuri jap paskelbė 
savo tezes dėl centro ir rytų 
Europos demilitarizadjos zo
nos.

Šen. P. H. Douglas rengi* 
senatui rezoliucijos projektą 
dėl Amerika* politiko* Sovta 
ty pavargtų vristytoę atžvi* 
giu.

Jam talkina Sovietų paverg
tų tautų draugų amerikiečių 
pirnrninkas radijo komentato
rius Christopber . Emmet Jis 
sutiko pasinaudoti ir delegaci
jos pateikta medžiaga bei su-

AR SANKCIJOS TIK A
PRIEŠ MAŽUOSIUS? J į \

Respublikonu lyderis ir M
Amerikos de’egacijos prie JT ! n i '
narys šen. W Knowlandas ne- \
sutiko su Dulles pareikštu nu- ] S
sistatymu dėl sankcijų. Tokios O ' I I u .
sankcijos Izraeliui — kalbėjo j | 1
Knowlandas raikant jų Į Į į ’
Sovietų Sęj^i dėl jo* «gre- (&>MevM) ir jo žnom Myra New Yorko tei-
S-jos Vengrijoje, butų namo- mmt. t’i iatpinė^nMi Jiem <t*m mhrtieii bausmė.

VASILIEV M. MOtEV, So
vieto atstovybė* WasMngtone 
sekretorius, sausio 27 buvo 
pravytas K JAV už šnipinė£- 
ma-

Vengrijos Kadaro vyriausy
bė jau puola kardinolą Mind- 
sženty, kad jis atleido nuo pa
reigų 18 “demokratiškai ir 
progresyviai nusistačiusių” 
kunigų, kurie koliaboravo su 
režimu. Taip pat kardinolas 
esą įspėjęs katalikus nekolia- 
boruoti.
. Taip skelbia komunistai, gal 
būt, norėdami provokuoti kar
dinolą amerikiečių akyse, nes 
Amerika suteikė jam azylio 
teisę su sąlyga, kad nesiims 
veiklos už atstovybės sienų.

prisiekusiųjų tdsmas pradėjo 
vasario 4. Kaltinami Jack Sob
le, 53 metų, ję žmona Myra, 
52 metų, ir jj ob Albam, 64 
metų. Tvirtina ta kaltinime, 
kad jie buvo S vietų apmoka- 

o ganizavo kons
piraciją prieš Imeriką, susiti
kinėjo su svetines valstybės 
agentąis. Tokių susitikimų ir 
medžiagos perdavimų FBI yra 
pririnkęs gana daug; juose mi
nimi apie 10 vardų: 1947 New 
Yorke perdavė popierius,
1948 Šveicarijoje -Ženevoje su
sitiko su M. Korotkovu, Beri- 
jos pareigūnu; po keturių die
nų vėl su juo Lausannoje;
1949 Paryžiuje perdavė popie
rius kažkokiMp“ VitaHj Cer-

New Yorke laikraščių išve- 
žiojimo bendrovės tarnautojai 
streiką baigė. Reikalavo pa
kelti atlyginimą ir sutrumpin
ti darbo savaitę iki 35 valan
dų. Lig šiol jie dirba 40 ir 
naktiniame darbe 37,5 vai. At
lyginimo gauna 101—104 sa
vaitėje. Siūlė' savaitei 9 dol.

KALINIŲ KOMANDA 
SUŽAIDĖ...

Point-of-The Mountain, Utah, 
vasario B kaliniai pagrobė sar
gybinius ir apie 25 civilinius 
asmenis. Jte reikalauja, kad 
atvyktų gubernatorius su jais 
pasikalbėti. Tarp suimtųjų yra 
ir apylinkės krepšinio koman
da, kuri buvo atvykusi žaisti 
su kalinių komanda. Kaliniai 
juos pačius sumetė į krepšį.

NAUJI VEŽIMAI B LIETU 
Kongrese palanku, spaudoje;

Streiko išvengta
Manhattano ofisų bei di

džiųjų pastatų elevatorių tar
nautojai, prižiūrėtojai, valdy
tojai išvengė streiko, susitar- 

naujos sutarties. 
Jiem bus pakeltas savaitinis 
atlyginimas 3 dol., nuo 1958 
pradžios dar 2. įstaigos mokės 
į jų pensijų fondą. Po 10 tar
nybos metiį gaus tris savaites 
atostogų. Bendras jų jaūųėji- 
mas savaitei 8 dol. Atlygini
mo minimus bus 69,50 iki
82.34, nuo 1958 — 71,50 iki
84.34.

Lenkijos ir Prancūzijos 
komunistai išvien

Paryžiuje jie turėjo septy
nių dienų bendrus pasitari
mus ir vasario 5 paskelbė dek- 
liaraciją. Joje pasisako 'prieš 
Amerikos politiką viduriniuo
se rytuose.

• Jordanijoje policija su- 
konfiskavo sovietinius laikraš
čius 
filmas.

• Saudi Arabijos karalius 
jau pareiškė esąs palankus 
Amerikos vidurinių rytų pla-

yra svetimas ūkinio gyvenimo 
varžymas, reguliavimas.

Gal tai aliarmas prieš biu
džeto svarstymą. Gal tai opi
nijos ruošimas prieš' operaci
ją. kad taip neskaudėtų, kai 
nubrauks sumas. Paskutinėm 
dienom ir birža vėl kiek atsi
tiesė. Tačiau tie, kurie siūlo 
sutrumpinti, biudžetą, tuo tar
pu tyli, kas bus. jei nuk-rpus 
biudžeto sumas valstybinio kaltas d*l
masto reikalam, bus nukirpti , V,"? ,
ir patys reikalai, ir tie. kurie LĖKTUVŲ NELAIMIŲ

Atstovų Rūmų prekybinė tus “slaptą karą”. Sulpei pri- 
komisija pradėjo tardyti pas- sipažino. Tačiau įdomu, kad 
kutinės dvi lėktuvų nelaimes tie šnipai sakėsi' atvykę į So- 
— Kalifornijoje, kur du lėk- vietų Sąjungą 1953, 1954. Va- 
tuvai ore susidūrė, ir New dinasl, juoa lig Itol laikė ir
Yorke. kur penktadienio va- tik dabar rodo, 0d atevartą

Valst. sekr. Dulles vasario 5 karą žuvo 20 ir 80 buvo su- Amerikoje pridėtą trijų aorta 
Prez. Eisenhoweris vasario pareiškė tebemanąs, kad susi- žeistų. Lig šiol tikrosios prie- tintų šnipų bylą.

tikti su Jugoslavijos Titu bū- žasties aiškiai susekti nepasi-
tų naudinga, nors jis ir atsisa- sekė. Kaltinama, kad tektu- 
kė nuo kelionės į Ameriką vas, atsižvelgiant į blogą orą,
dėl kilus o Kongrese pasijlfta buvo perkrauta*. Vis daugiau
šlnimo (peticiją prieš jo kvle- -pagrindo randa aiškinimas,



TIK AŠ DEMOKRATASVARDAN TOS LIETUVOS

DIDELI POTVYNIAI

(Ent. on 54th St_)

PARAMPUT TRAVEL
BUREAU

LIETUVOS BEHUKLAUSOnYBES

MINĖJIME
SEKMADIENĮ

2 valandą po pietų

P ARK PLACE

INVOKACIJA
Kalbas pasakys

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas

3. Geriausi it įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

{ĖJIMAS NEMOKAMAS Nuomavimo reikalu kreipkitės į manege'rį V. E. MI-
MINĖJIMĄ RENGIA IR VISUS KVIEČIA

Vėliavas pagerbs
LITHUANIAN AMERICAN VETERANS ir LADIES AUXILIARY

liaudininkai) jau tada bendru 
frontu kovojo už nepriklauso
ma Lietuva".

buvo palikti mažumoj. Jie ne
sudarė net pilno trečdalio vi
sų Lietuvos tarybos narių’’.

Meninėje programoje:
“RŪTOS" LIET. RADIO ANSAMBLIO CHORAS, vad.

A. Kačanauskas į ■/
RŪTA GRAUDUSYTĖ, piano solo 
AUDRONĖ BUTVYDAITĖ, deklamuos

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVTTED

Dideli žygiai nemanomi be 
kliūčių ir -nesusipratimų. Jie 
yra antra medalio * pusė be
rengiant, ir aną Lietuvių Die
ną — rinkliavas pasaulio baž
nyčiose nukentėjusiai nuo ka- 
p* Lietuva* Porą -jų nupasa
koja kun. dr. V. Bartuška.

Be svetimos pagalbos ko
mitetas nebūtų galėjęs atsi
šaukimų nė išplatinti, veikiant 
karo cenzūrai. Kun. Purickis

vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės paskelbtam ak-

‘Mes visi. — sakė Ford.

čia: papūgiškai imama karto
ti: tik mss, socialdemokratai 
ir dar liaudininkai esam de
mokratai...

Šalia Sovietų agresijos arti
muose Rytuose yra dar arabų 
pabėgėlių problema, Izraelio- 
Arabijos ginčas ir Suezo kana
lo klausimas. Amerikos tauta 
šiais klausimais laikoma tam- 

žinbma tik tiek, kad

Galus su^ galais suvesdamas, 
J. Purickis Lietuvių Dienos 
rezultatus taip vertino:

"Rinkliava davė palyginti 
nedaug__ Viso surinkta buvo,
rodos, ap. i- milijoną litę. Gai
la, kad komitetas nepaskelbė 
jokios apyskaitos. Visi pinigai 
pasiusti į Lietuvą. Bet ši rink
liava__ turėjo nemažos pro
pagandines reikšmes. KomTte- 
tas gavo iš toliausių pasaulio 
kampu paguodos'ir užuojautos 
atsiliepimų".

(Pirmasis nepriklausomos 
Lietuvos dešimtmetis).

Free re^ation to Pocconos. nusldim^ j jaikavį.
Florida. Bermuda. Europe Etc.

Agent for

ta pridėti, kad tik mes ir 
šiandien Lietuvą vaduojam ...

Ir tai vis Vasario 16 proga,
ir tar vis vardan tos Lietuvos...

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

tas į Portugaliją, trečias j Vb- 
ketiją, kad atsišaukimai išei
tų į visą pasauli, neš karo lai
kais paštas buvo suvaržytas.

Grižus komiteto nariam jš 
kelionių ir besidžiaugiant, 
k«:n kiekv:enam sekas, staiga 
birželio 25 vyskupo Karevi
čiaus laiškas, rašytas gegužės 
27. Visų komiteto narių ir no-' 
sy s ištįso — -

vyskupas protestavo prieš 
jo vardo panaudojimą po atsi-

-- Open daily ’til 9 P. M. 
Serving also Bay Ridge.

Boro Park. Bath Beach and

Šv. Tėvas ' BeneolLtas XV 
davė tik sutikimą organizuoti 
pasaulio bažnyčiose rinklia
vas. Jis įsakmiai nurodė, kad 
Lietuvos vyskupai patys turi 

į kreiptis į,-kitus vyskupus. Tad 
' Šveicarijoje sudarytas Vykdo- 
-^masisLietuvių Komitetas nu- 

—sprendė; kad reikia kreiptis i 
Žemaičių vyskupą Pr. Karevi
čių; tegul jis tokį atsišaukimą 
.parašo. Komiteto sekretoriui 
kun. J. Purickis ir vicepirmi
ninkas kun. V Bartuška su
rašė ir atsišaukimo projektą. 
JĮ išsiuntė vysk. Karevičiui. 
Išsiuntė vasario pabaigoje. Pa
rašė tuojau dar du laiškus. 
Atsakymo nebuvo nė į vieną. 
Pasiuntė telegramą, kad leis
tų padėti pavardę po atsišau
kimu, nes reikia^ Skubėti. At
sakymo nebuvo. Tada kovo 21 
Vykdomasis Komitetas svars
tė kas daryti, kad' negauna 
jokio atsakymo iš vyskupo.

Ir nutarė padėti po raštu 
vyskupo pavardę, 

pasiremdami dėsniu “qui 
tacet censentire videtur" ir 
“salus populi »suprema lex 

- esto’’ — kas tyli, matyt su
tinka; tautos gerovė yra svar
biausias įstatymas.

Padėjo parašą, atsišaukimus 
Į maišus, ir vienas komiteto 
narys su jais į Prancūziją, ki

ta komiteto darbą pavadino 
"nusikaltimu dorai ir teisei"; 
griežtai reikdavo, kad iš ko
miteto o'rminmkų pasitrauk
tų kan. Olšauskas; pasipsrkė 
atsišaukimo tekstą, pridėjo sa
vąjį ir liepė ji išsiuntinėti...

v Komitetas suko galvas, kas 
galėjo nutikti. Bartuška spė
lioja, kad vyskupo Karevi
čiaus laiškas galėjo būti vo
kiečių karinės valdžios spaudi
mo vaisius. Aname išsiuntinė
tame atsišaukimo tekste buvo 
kalbama apie Klaipėdą, Įsrutį, 
Stalupėnus kaip apie Lietuvos 
žemes ir sunkią vokiečių oku
pacinę valdžią. Atsišaukimą 
vokiečių paštas buvo plačiau 
išvežiojęs. Tik per vėlai apsi
žiūrėjęs negalėjo būti juo pa
tenkintas. Ir spaudė vyskupą...

Komitetas, nors kaip jam 
buvo tas įvykis kartus, jau 
nebegalėjo daryti žingsnio at
gal ir siuntinėti vyskupo teks
tą. Ta’p reikalas ir liko ..:

• Ask for Mrs. Stewart 
• Tours Excursion 15 Days 

Plūs 2 Tnavcling Days.

_ ._____ . _ ____ hįrtyti šnipųir
siųsti į Ameriką bą^Ariglijos Vokietijos >

- cūtijosKannnoias Amette
stfte Olšauskui, kad komite- 
as nesąs Ententei ištikjnas...

Tik'vėliau paaiškėjo daiykų, 
kurie ro^ kad komitetas tu? 
rėjo vtarp priešų ne tik leh- 
ktis, bet saviškius J. Puric
kio rankose atsirado kun. dr. 
Viskanto dviejų skundų .origi
nalai: vienas prieš . Gabrį, o 
kitas — J>rięš Komiteto na
rius. Tų skundų originaluose, 
mašinėlė rašytuose, buvo kele
tas pastabų, Viskanto ranka 
rašytų ... "

renkamas 
karalius,- 

kartu su

Vadinas, tik mes tokie nar- 
polizuota socialdemokratų ir sus Vasario 16 akto gynėjai ir. 
liaudininkų eksploatacijai. Bol- kai mes pasišaliname iš tary- 
ševikų nuolatinis kalimas, kad bos. tai niekas negali sakyti, 
tik jie demokratai, prigijo ir kad ardome vienybę. Betrūks-

• Irako kunigaikštis taip 
pat atvyko Amerikos pagalbos 
prašyti. Ji priėmė prezidentas 
antradieni.

pu atrodo, kad rusai pirmieji 
to siekia.

ROBERT B. MEYNER, New Jersey valst. gubernatorius 
LEO P. CARLIN, Newarko miesto meras 
VYTAUTAS VAITIEKŪNAS, Lietuvos Laisvės.

Komi Joto narys
Adv. ANDREV7 A. SALVEST, N. J. valstybės gynėjo 

pade 5jr j
Adv. KAZYS F. PAULIS, N. J. L.T. pirmininkas

nuo gyvenimo realybės, žo
džiu. mes visi kalti už tą leng
vapėdišką posakk "Tesižino 
Jurgis, ar tesižino Ike”'. (The 
Intcr-Racial Press of America.

‘ LATEST 
A TEA* LN>T'*SST RATS

Gravesend Sections 
Honeymoons 

• Vacatio.is Resorts o 
• Tours—Cruis.es •

Henry Ford D, Fordo auto
mobilių bendrovės pirminin
kas, sausio 28 San Francisco 
mieste pasakė kalbą, kurioje 
kritikavo Amerikos valdžią už 
apsileidimą užsienio politikoje 
Amerika, kuri vadovauja pa
sauliui, turėtų jausti didesnę 
atsakomybę spręsdama tarp
tautines problemas.

Henry Ford, metęs žvilgsnį 
į užsienio biznį, nurodė Rusi
jos veržimąsi į Vengrijos, Len
kijos it artimųjų Rytų plotus. 
J s pareiškė., kad Amerika , čia 
turėtų būti aktyvesnė, pasiro
dyti su savo išmintimi ir vienin
gumu. “Neužtenka pasyviai re
aguoti, — sakė Ford, kada duo
damas aliarmas d plomatiniam 
gaisrui. Mes privalome atsisto
ti priešaky ir vadovauti visu 
sumanumu’’. Jis taip pat už
klausė valdžios, kaip yra pasi
ruošusi sutikti naują Sovietų 
ekonominę ir politinę agresiją? 
“Aš patarčiau, sakė-Ford, pasi- 
prieš.nti realia ir toli prama- 
tančia ekonomine programa. 
Jei Amerika sugebės pakelti 
žmonijos gerovę, ypač skurdan 
patekusių tautų, Rusijai kelias 
bus užkirstas. Kitaip Rusija 
mus likviduos”.

Taigi, reikia realiai ir nesi- 
jaudinčiai pažvelgti į pageltos 
teikimą užsieniui. Nepirkinėki- 
me vaikiškai meilės ir simpati-

Nuostoliu priskaičiuojama per 
vieną bilijoną dol.

Taigi pagal Naujienų J. VI- 
kčio logiką išėjo taip: nedemo
kratinė konferencija paskelbė 
demokratinę * savo valią ir jai 
vykdyti išrinko nedemokrati
nę Lietuvos tarybą.

Tik iš tolimesnio J. Vlkčo 
straipsnio matyti, kad jis turi 
ypatingą supratimą apie de
mokratiją. j Jam demokratai 
tėra “socialdemokratai ir de
mokratai (būsimi liaudinin
kai), o “klerikalai ir liberalai" 
jam yra “tautininkai”.

Vadinas, demokratija mono-

• Prancūzijoje gėrimas di
dėja. Kai 1950 Mendes - Fran
ce buvo paskelbęs pieno gėri
mo programą, alkoholinių gė
rimų suvartojo 20,6 milijardų 
galonų, o 1955 išgėrė 24,8 mi
lijardus.

Vadinas, kovotojai už ne
priklausomą Lietuvą tik mes. 
o kiti — ne. Tai dar vienas 
monopolis.,

3. Ir Vasario 16. dienos ak
to riteriais prisistato socialde
mokratai su liaudininkais: 
Girdi, kai buvo 
Urachas į Lietuvos 
* ‘socialdemo'kratai.
liaudininkais, iš Lietuvos tary
bos pasišalino, protestuodami -ThrouKh Europe
prieš toki nutarimą, nes tas AbitgaUon. • No Chargei Ine. 405 Lesington Avė. New 
nutarimas buvo priešiškas c^auer tŽavS. ^Ork' N’ Y)

254 Knlckerbocker Are.
Brooklyn 87. N. T.

» HV 7-2*47

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

esame verti papeikti už tai, 
kad nepramatėme ir šias pro
blemas apleidome. Pirmiausia 
kaita valdžia už stoką infor
macijos tautai, už tūpčiojimą 
politinėje opozicijoje; kongre-

cėazūros Gibraltare. Vokietijo
je kun. A. ^Steponaitis rado 
paramos — Erzbergerį, kūno 
dėka reikalai tanai gražiai 
tvarkėsi. Be tokio tarpininka
vimo paketai "Italijoje išgulėjo 
geležinkelio stotyje iki po ter
mino. Panas ai nutiko Austri
joje

Tačiau vieną dieną komite
to pirmininkas Olšauskas par
vežė iš Berno iš Rusijos pa
siuntinybės liūdną, net labai 
liūdną JLnią. -Naujai- revoliuci
jos paskirtas atstovas. Onou 
jam pareiškė, kad ■
- komiteto delegatam nebus 
duodamos visas į sąjungininkę 
kraštus.

Ir tikrai — po kelių dienų 
Bartuška gavo kvietimą užeiti 
į • Anglijos atstovybę. Jis jau 
turėjo Anglijos viza vykti Lie
tuvių Dienos reikalais. Sekre
torius, priverstas porą valan
dų Bartušką palaukti, paskui 
sėdėdamas ant stalo, išdidžiai 
paprašė, kad Bartuška duotų 
savo pasą, - ir ant vizos už
spaudė “Canceled”. Kodėl — 
.nesakė. Kai Bartuška siūlė ki
tą kandidatą, atsakė, kad Ang-

2. Apie Lietuvos ‘tarybą, 
ieuri skelbė nepriklausomybės 
aktą, papasakoja J. Vlks kitų 
Lietuvos laisvinimą skatinan- 
qų. dalyku (
, “Sudarytcj Lietuvos taryboj 

nei klerikalai nei pažan'gos at
stovai neturėjo aiškaus nusi
statymo dėl Lietuvos ateities. 
Iki tol jie baveik visi buvo Ru
sijos valstybės šalininkai ir . Henrv Ford dar nastebėio

kuri būtų sutrukdžiusi po- tai remia... vardan tos Lietu- rencija, iįkuria buvo atsiųsta būtų pasitenkinę, ir gal apri- 527 on*5«h,stF)d,k CS*5 kad netolimoje ateitvje ir Vo-
mę, jei 6ūtų susilaukę nors ir 
ribotos, bet šiokios tokios Lie
tuvai autonomijos. Demokrati
jos šalininkai, sacialdemokra- 
tai ir demokratai (būsimi

straipsnio pabaigas, manys, 
kad straipsnis bus parodęs, 

vyniuose žuvo 15 žmonių ir hngą Prancūzijos karo cenzu- kaip lietuviai laisvinimą karš- Vadinas, ta Vilniaus konfe- 
apie . 15.000 yra * benamiai.

ra mėnesių. Kan. Olšauskas vos. Kas paskaito ir straipsnio 214 atstovų-iš visos Lietuvos,
nuvyko į Portugaliją, kur ra- ą vidurį, ras dalykų, kurie pa- turėjo būti nedemokratiška,

/ ' jeigu (savo valiai vykdyti) ji
išrinko tokią nedemokratišką 
Lietuvos tarybą, nė trečdalio 
demokratų. O konferencijos 
valia buvo išreikšta jos rezo
liucijoje:

“Kad Lietuva galėtų laisvai 
plėtotis, turi būti sukurta ne
priklausoma Lietuvos valstybė 
demokratiniais pagrindais”.

soje.
šias problemas pirmieji pasi
šokę spręsti rusai. NeT Jung- 

F$>r A. Complete Travel Service tūlės Tautos nei kun kita 
Send for* free liferature
to anjnvh^e inthe/vo^ imtis, kai Amerikos nusistaty 

No charge for Information Service
’AABCO TRAVEL INC.

mą ir kliudymą administraci-
x . . 4. , t jai: prekybininkai, ūkininkai Airlute & Steamship tKkets žimininkės už atitolinu 

Complete & Courteous Service 
CLoverdale 64830 

7601 New Utrscht Avė.
(Corner 76th St.)

4. Lietuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokią salė.

dės suprasti! kas slepiasi ir po 
dažnais šių* dienų šūkavimais.

1. Vardan tos Lietuvos J. 
Vlks straipsnį pradeda:

“1917 m. rugsėjo 19 d. kon
ferencija Lietuvos tarybos sąs- 

tai aroiai - var. sute^sroviniaisjagrin-
dan tos Liotoyos" daK salminkai

Amerikos devyniose pietį- su pakais nuvyko Į Marseille

Naujienose sausio 29 J. 
Vlks straipsnį “šešėliai gied
roje” vasario 16 proga baigia 
šūktelėjimu:

"Vasario 16 d. Lietuvos ne
priklausomybės akto paminė
jimo metu gera proga parody
ti, kad Lietuvos laisvinimo by
la nėra pamiršta ir^viąę kari

nėse valstybėse nuo' tfidelių “Prancūzijoje. Rusijos konsulas 
lytų pakilo vandenys Mississi- Bereznikovas buvo palankus. 
PPL Tennesseė ir kitoše upė- dėjo Rusijos diplomatinius 
se, kai kuriose per 5 pėdas antspaudus ant Purickio at- 
aukščio normalaus lygio. Pot- vežtu maišu, ir nebuvo reika-

Tours%25e2%2580%2594Cruis.es


.'■Visi' repatriantai Vilniuje

Uaai įtraukia radakdjoa auomon*. Už (kalbinat turtai ir kalba redakcija naatiako.

Netoli geležinkelio stoties

atkreipęs

Pątenkinti tik gauną riebius

Kalendoriuje nieko nemini-

nori

. Būdingi atsivežtieji leidi
niai, gauti E kan. J. Stankevi-

ypatmgą dėmesį 
Paleckis,

kuris pasisakęs 
būtinai sustiprinti

nėjusios, keikusios savo liki
mą, verkšlenusios ir vis lau
kusios geresnių dienų...

viešbutis”, kuriame grįžusieji 
apgyvendinami. Patalpos siau
ros ir niūrios, šeimos ir parie-

sritį, nesąmoningi katalikai,

Kiekvienam delegatui toji ke- rys dejuoja muilo trūkumu. 
.............................. * * Kai kurie miestai ir mieste-

BrooMyn, N. Y. 
pumi __
Užrianyje .4-___

MSB

ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.
Reent»r«d m ctea* MMttBr st BrooHy*. N. Y. May 25, HM, sadar tka 
uf March 3, 1879, ortginaHy aatarad aa areded ciaaa Maltai at Bcat&ų Mm*.
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PRKNUMESATOB KAINA
grįžo Lietuvon. Po kiek laiko

I jais nepasitiki, va*

tuviškaL Kaune ne visose į- 
staigose galėjo lietuviškai su
sikalbėti. Kai kuriem buvo 
paaiškinta telefonu, kad taip 
esą todėl, jog < “čia jokios Lie
tuvos nėra”. . 

1 . t

priemonėmis.

Piknikas — Lietuvių diena 
ir 10 metų sukaktis nuo įsi
kūrimo Kennebunkporte šiais 
metais bus liepos 14 <L Tiki
mės iki. to laiko pastatyti ar
chitekto J. Moloko suprojek
tuotas stacijas vienuolyno par
ke ir Kūdikėlio Jėzaus švento
vę. Pikniko metu bus pašven
tinimas. Meninės programos 
metu išgirsite visiems gerai 
žinomą puikųjį solistą V. Veri- 
kaitį iš Toronto ir jo vadovau
jamą kvartetą. Taigi, šį jubi
liejų rengiamės visokeriopai

lieji mūsų geradariai ir prie
temai kartu pasidžiaugs su 
mumis, aplankydami mus tą

Cape Cod. walk to Grummans, 
7 rooms Plūs bath patio

Ir šiais metais Tėvai Pran
ciškonai prie Atlanto rengia 
vasaros stovyklą _ berniukams.___vežami mūsų .parūpintomis
Stovykla prasidės birželio 29 ' ~
ir baigsis liepos 27. Kurie gi 
norės, galės pasilikti ir ilgiau. 
Šiais metais bus pakviesti ypa
tingai prityrę vadovai — sto
vyklavimo žinovai ir kultūri
ninkai, kad šių metų stovykla 
būtų tikrai pavyzdinė, maloni, 
atgaivintų kūną, sustiprintų 
religinę bei patriotinę dvasią.

Split levei. 8 rooms- plūs bath. 
neąr Grummans, gEir.-te 
Tašt Męadow — $19^9* 

Mother and daughter cape, 
plot 64x23|. Cyclone fence.

5 bedrooms, 1% baths, garage

repatriantus , .Kūne Dusią Urugvajuje nėra stipri. Iš 5i- 
vežami nemokamai. Tačiau qoq Urugvajuje gyvenančių 
•tarp jų nebus nė vieno E de- r i^tuvių komunistų partinių - 
legatų. aktyvistų bebus koks 100

Ypatingas priėmimas buvęs Tačiau Kremlius Urugvajų te- 
ir pas kun. J. Stankevičių, belaiko svarbiu savo postu vi- 
kuris teiravęsE apie Urugva- p. Amerikai ir visaip re- 
jam lietuvius katalikus, jėzui- mja

■

"ll1.

.>v.,- - į>- : >..& ■ .. . , • .•, -

URUGVAJUJE kai kurie lie- . girdėti per maža kalbant lie- grįžti atgal . į Urugvajų ar P. 
x , Amerika?; rafegina apšaukti

“beprofials”. Vietos BetuviaTį

8 rooms, 1*4 baths, garage, 
flnished basement

Domaatic yearty _______ _ _ N00
Brootdyn, N. Y. ___________ NSO '
HNf year _________________  83.50
Foreign _s____ _______ J6.50

.LaikrMtf tvarko REDAKCiNft KOMISIJA. Vyr. rod. S. SUŽIEDĖLIS

Katalikiškos spaudos vajus
Amerikoje kiekvieną vasa- tižiosios spaudos , konkurenci- 

. rio mėnesį skelbiamas katali
kiškos spaudos vajus. Bet 
kiekvienais metais taip pat 
nuaidi nusiskundimas^ kad ne 
visi katalikai savąją spaudą 
skaito ir ją remia. Tokiem ka
talikam -šiemet Newarko diece
zijos savaitraštis The Advoca- 
te primena šios švi Pijaus X 
žodžius: “Būti kataliku ar 
bent vadintis kataliku, o dar 
labiau priklausyti kuriai kata
likiškajai draugijai ar organi-

- ’ zacijai ir neskaityti ir neremti 
katalikiškos spaudos, yra tik
ras absurdas (nesąmonė)”.

Tai nesąmoningi katalikai, 
nors jie dėtųsi ir labai moky
ti. Jie nebeįvertina spausdin
to žodžio reikšmės ir įtakos, 
arba kitaip tariant, tą įtaką 
perleidžia nekatalikEkajai 
spaudai, kuri pamažu sugriau
na jų tikėjimą.

o
* .Amerikoje yra daugiau kaip 

30 milijonų katalikų, bet jie 
neturį nė vieno savo dienraš
čio. Tėra leidžiami dieceziniai 
savaitraščiai ir daugiausia 
vienuolių redaguojami žurna
lai Susidaro įspūdis, tartum

kurių galima buvo . išskaityti 
didelis nusivylimas. s Laikraš-^ 
čiuose jau buvo rašyta, kaip, 
viena lietuvaitė,. pristatyta 
kalbėti iš Vilniaus radijo, ap
siverkė. Kita Italijoje pabėgo 
iš laivo, nes pamatė, kad jau 
beplaukiant, nebuvę laisvės. 
Dar keli jaunuoliai, tėvų iš
vežti, kreipėsi į Urugvajaus 
vyriausybę, kad jiem padėtų 
grįžti, nes jie Urugvajuje gi
mę.

Tokios negerbs žinios sovie
tam sukėlė rūpesčio. Jie tada 
parinko Urugvajuje

pačius ištikimiausias komu-

ją. VE dėlto jie galėtų dau
giau padaryti, negu turi. Sa
kysime, Amerikoje, mažesnės 
tautybės įstengia turėti savo 
dienraščius, o labai gausūs ai
riai jų neturi, nors kai ku- _______
riuose miestuose katalikai pa- ni^ Tr sudarė » įtega- 
siekia daugiau kaip 50 pro
centų. Aišku, kad jie išlaiko 
to miesto didžiuosius jaikraš- 
čius, kuriuose skaito tik nuo
trupas apie katalikų reikalus.

riant, kad laikraštis teturi in
formuoti: duoti žinias, kurios 
visiem tinka. E dalies tai yra 
tiesa, bet už tos tiesos slypi 
vienas pavojus. Jokia žinia 
nėra žmogui visai neutrali 
Kas ką skaito, tuo pamažu ir 
persisunkia. Sakysime, kas 
nuolat skaito religijai drungną 
laikraštį, pats pasidaro jai vė
sus. Jei neturi galimybės pasi
rinkti didžiojo katalikiškojo 
laikraščio, tai būtinai turi at
sverti bent savaitraščiu ar re
liginiu žurnalu. Kitaip toks 
skaitytojas pasidarys ne tik 
absurdu, bet ir tikėjimui prie
šu.

Tai buvo pravartu nuvažiuo
ti į Lietuvą bei Rusiją ir grį
žus papasakoti, kad anos vi
sos žinios esančios melagingos. 
Delegaciją sudarė Urugvajaus 
lietuvių kom. organizacijų pir-

oiunAs tM* ki
Kai kur po prakalbų Vilniu

je ir kitur skaitytojai likdavo 
net be klausytojų, o kiti vi
sai atvirai, ypač kolchozinin- 
kai ir darbininkai, tariamuo
sius “svečius” pasitikdavo to- 
kiais žodžiais: “Mes už jus 
geriau ž nom, kokia padėtis 
Lietuvoje”. Išvadinę juos niek
šais, išgamomis, šnipais, žmo
nės pastebėdavo: “Velnias čia 
jus ir atnešė”...

Kiti susipyko su savo gimi
nėm, kurių ne vienas taip pat 
delegatus keikė. Visus stebino, 
nors oficialiai jie ir kitaip tei
gia, Lietuvos žmonių, tiek 
mieste, tiek kaime, blogas ap
sirengimas ir apavas. ^ ' ‘

Ekskursantai negali atspėti/ 
kur dingsta Lietuvos fabrikuo
se gaminami audiniai ir batai.

Kai kurie iš ekskursantų 
giminėms atidavė visas balti
nių ir viršutinių drabužių at
sargas. Ypač sujaudino vienos 
senelės, motinos skurdas. Ra
do ją gimtajame kaime, gyve
nančią tvarte, nes pirkioje 
buvo įsitaisęs kolchozo parei
gūnas rusas. Kiti nerado ne 
tik savo gimtinių, bet' nė gi- 
min ų. Ir įsitikino, koks Lietu
voje siaučia skurdas. Kaimo 
vyrai dabar tik žirklėmis barz
das apsikerpa ir prašė skuta
mųjų mašinėlių, peikdami, ko
dėl tų j'ems neatvežė. Mote-

didesnės atodairos. Viešbutį " 
repatriantai ispaniškai vadina 
“Vargše balandėle”. Rytais 
nustatytą valandą visi išvaro
mi lauk, ir .durys iki tam tik
ros valandos vakare užrakina
mos. Tuo būdu repatriantų ___
žmonos ir dukterys priverčia
mos greičiau ieškoti kokio
Zbo oSp M g«i dyki. VASAROS STOVYKLA BERNIUKAMS

Stovyklautojai E New Yoi- 
ko apylinkės bus ir šiemet at-

klubo pirm. Čaplikas su duk
ra ir žentu, komunistinės ra- 
dijos valandėlės vedėjas P. 
Revuckas su dukra ir jo padė
jėja R. Diktaraitė; ji veda ra
dijo valandėlės ispanEkąją 
programą. Į delegaciją nepa
kliuvo nei vienas kitokių pa
žiūrų lietuvis, net nė vienas 
eilinis komunistas ar jų prita
rėjas, taip pat nė vienas ne- 
turtingesnE žmogus.

Toji de'.^gacija ir nuvažiavo 
Lietuvon. <

Lėktuvan ją palydėjo ir ke
lionę į abu galus apmokėjo 

katalikiškoji spauda'tegali bū- ’ • Sonetu atstovybė Urugvajuje,
ti religinė. Kituose kraštuose Lietuviam katalikam dar rū- a . atsiėio anie 7 500 dola. taip nėra: katalikai tun Jabai pi savo tautybės išlaikymas. ri nįj pridėjo liai tokie, kokie liko karo pa-
įtakmgus savo laikraščius. Spauda mums visada buvo nė cen(o. dar baigoje: griuvės aL ištisi plo-

VE dėlto, jeigu suimtame i ginklas už savo kalbą ir savo gavo 70 dolerių “smulkiom tai apaugę piktžolėmE ir krū-
krūvą visą pasaulinę spaudą tairtą.^ Ji visada E mūsų reika- laidom”. Vilniuje žydai klau- maE. Tokie atrodo E dalies
tai katalikai pagal savo skai- aukos. Reikalauja ir ginėjo ar jje neturi dolerių. Šiauliai, kai kurios Vilniaus
čių, kuris prašoka 4<X) milijo- dabar, nes lietuvEkoji spauda smulkesnius banknotus dalys, Varėna' ir‘kitur. Griū
nu, spaudoje yra atsilikę. Prie- netun tiek skaitytojų ir skel- sjū]ė po 20 ir 30 rublių, už vėsiuose lindį elgetos ir “chu-
žastis labai paprasta: katalikai bimų, kad galėtų lengvai su- stambesnius — iki 70 rublių 
savo metu apleido spaudos vestl ^4 su g^u- nj doleri. Oficialiai gi rusai Nė vianas E šutiktęję anks- 

už dolerį temoka 4,50 rub. tesnip repatriantu, išskyrus 
Grįžusieji delegatai tebe- <*U/ neH patenkinti.

pasirinkti tokią spaudą, kuri varo komunistinę propagandą, _,__________ o____ i_____„
eina su tikėjimu, o ne prieš bet*E jos išlenda irgi apsivy- atlyginimus komun'stų vado- 

_ ----- ------- — ----- 1 vai A. Vaivuckas ir J. L ekavi
čius. Visi kiti reptriantai pa-

Lietuviai katalikai Ameriko- 
kūne griebėsi ir tesignebū je jurį galimybę ir pareigą 
liberalinės ir antikatalikEkos 
spaudos. Ji išaugo ir įsigalėjo 
katalikų skaitytojų paspirtimi. Jei katalikui reikia rinktis, limas. Privačiai dar atviriau 

jis negali svyruoti tarp katali- pasipasakoja. Jie patys Eiti- ___ ___ ____ _________
Kur katalikų yra mažuma, kEkos ir nekatalikEkos spau- kinę, kad ne tik Vilniuje ir kliuvo į .eiliniu skurdą ir nu-

jiem sunkiau atsilaikyti di- dos. Klaipėdoje, bet ir Šiauliuose sivylimą. Tuos, kurie

M. JOKAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI

— Tenai pasiliko.
— Kodėl?
— Todėl, kad mane E 

nybos pašalino.
— Tai kuo nusikaltai?
— Tuo, kad peržengiau 

tyniasdešimtuosius

grįžo E krautuvės namo. Su
stojo nustebusi.

— Ką reiškia, tėve Adome,
ŠE ginklas tamstos rankoje?

— Nieko... taip sau ...
norėjau tik šunį nušauti.

— Vargšą Budrių? Už ką gi 
norite jį nušauti? ?

—Kad jam netektų valkiotis

11
— Dar didi ir tikra laimė, 

kad visi tie įvykiai atsitinka 
kažkur užsieniuose, o ne mū
sų krašte, — guosdavo jį teta 
Zuzė.

— Tačiau aš tos didžios lai
mės baisiai nemėgstu! —- at
sakydavo tėvas Adomas. — či
gonų patarlė sako:

‘Teapsaugo mus Viešpate 
nuo trijų dalykų: nuo perne
lyg puošnių suknelių, nuo per
nelyg brangių gėralų ir nuo 
pernelyg didelės laimės”.

sep-
F . _ amžiaus

metus. Man pasakė, kad aš 
esąs jau persenas.

— O ką daugiau jie tau pa
sakė?

— Kad man tenai jau nebe
są kas veikti, kad aš galįs 
drauge su šunim eiti, kur akys 
veda.

Skalbėja garsiai pravirko.'«
— ŠventasE Dieve, kas da-

i bar Iras? bonką šarmo tirštimų.
— Aš žinau, kas bus. Kad — Bet, mano Dieve, kas 

valdybos ponai turi tiesą, tai jums čia atsitiko?
aEku kaip dieną, čia sunku — Nieko ypatingo neatsiti- 

* ginčytis. Tegul verčiau žūsiu ko... et, iš^iė mane E tar- 
j aš vienas, negu galėtų dėl ma- nybos. ** '

no kaltės žūti šimtai Žmonių.

—Kaip? Vadinasi, norėtu
mei nusižudyti?

— šiaure pEtaliete atsiras 
ir man kulkutė.

O Zuzana, užuot raminusi 
jį, skatinte skatino:

laimė dar gali ir mane ištikti.
Vieną dieną, pagaliau, E 

tikro atūžė geležinkelio aud
ra. Kažkurioje provincijos sto
tyje iešmininkas prasnaudė 
traukinio atėjfano valandėlę; 
pabudo tiktai Egirdęs garvežį 
švilpiant, o tada, išsigandęs, 
ŽmogelE kreipiklį pasuko Į 
užimtą kelią. Dar laimė, kad 
mechanikas laiku pastebėjo 
klaidą, išleido garus, ir visas 
įvykE apsiėjo be žmonių aukų.

— Didi laimė, kad šitai at- Na, paduok man dvivamzdį dėlė nelaimė, tačiau argi dėl

už reikalą 
akciją už 

lietuvių iš P. Amerikos ir ki
tur grįžimą namo. E Lietuvos 
būsią repatrijuota dar 100,000 
lenkų, bet lietuviai b:jo, kad 
ta proga nebūtų vykdomos 
naujos deportacijos. Paleckis 
smulkiai klausinėjęs apie pa
žangiųjų . Urugvajaus lietuvių 

' veiklą ir ten esančius “fašis
tus”^ Atsisveikindamas eks
kursantams įdavė gintaro ga
baliuką su linkėjimu, kad jį 
“tėvynėn grąžintų paskutinis 
E Urugvajaus grįžęs lietuvis”. 
Jau šnekama apie naujus 7

vienas E ekskursantų “tarybi- 
nėn tėvynėn grįžti” nuolatos 
apsigyventi nemano. Kai kas 
verčiau sutiktų su valkatomis 
Montevidejuje gyventi po til
tu negu važiuoti į bolševikų 
“Elaisvintą Lietuvą”.

tus ir kt. AtsEveikindamas 
apdovanojęs savo suredaguota 
maldaknyge, Katalikų kalen
dorium ir rožančium.

Delegatai kai kur turėjo ir 
incidentų. Juos visur po Lietu
vą lydėjo bent du civiliai ap
sirengę vadovai. Net tėv škėse 
tebuvę leista pabūti tik po 
porą valandų, žodžiu, “ange- ma apie Lietuvos svarbiausias 
lų sargų” jiems netrūko. Nė valstybines datas. (E)

— Girdi, š’rdyte? Vadinasi, 
ir aname pasauly je. negausė
sime nemokamo buto! — atsi
liepė senE ir karčiai nusijuo
kė.

— Labai man tatai ’rūpi!— 
įterpė skalbėja.

Moterys visada atkakliau 
stengiasi įvykdyti ką pasiry-

luošasis mano kūnas, suram
bėjusioj! mano siela? — klau
sė tėvas Adomas.

— Aš taip pat jau nebega
liu įveOrti darbo, — atsiliepė 
skalbėja. — Kai lauke lyja, 
man taų> ima skaudėti sąna-

ir troškulį, kad tik galėčiau

nuo aukštų ponų ir pador ų 
žmonių, nes kažkas smaugia 
gerklę, kada tenka pasakyt : 
“Ponuliai, pasigailėkite!”, O 
aukštieji ponai ir gerieji žmo
nės neieško ir neranda tokių 
slapukų. Aš, panele, nieko ne
moku maldauti; niekada to 
nesu mokęsis. Beveliju kentė
ti badą ir skarmalais vilkėti.

— Ne, to niekada nebus! 
Iki aš turėsiu nors mažiausi 
kąsnelį duonos, turėsime jį 
abudu! Nuo šiol už du trūsė-

— Dar ir kita mintis mane 
sulaikė nuo tokio sielvartin
go žingsnio, toliau kalbėjo Li
dija, — būtent ta,, kad nusi
žudėlius po mirties neša į

_ O aš čia išnirsiu visa jauni medi- nes, nebetinkančius darbui; kamno seių.
. a kai pjausto jų kūnus, o paskui tenai juos aprūpina viskuo — To aš savo ruožtu nelei-

.p. 0d mirtfes, taip pat ir elgiasi siu. Nenoria, tad manęs
su jais neprastai. taip kamuotumeE! Jau šį tą

- Kai visi trys imsime gal-

me. žinau, kad čia, sostinėje, 
yra neturtingųjų , prieglauda, 
į kurią priima padorius žmo- siu! — sušuko moteris ir ap-

— Tai gali būti, žinoma, di-

skelbiami laikraščiuose.
— Tai baisus daiktas! —su- — Tai tiesa. Ir aš apie tai sugalvojau. Vieną karią pre-

Šuko Zioana ir veidą užsid jn- jau galvojau. Aišku, tenai kių traukinto esu padaręs ma
gė prikyšte. T

— Pagalvnfrifp verčiau apie mu gyventi. Tačiau, brangioji je išvydau būrį driskių, kurie
mudviem su fanorur būtų ra- žą skylelę. Tam tikroje rieto-

DidVą, o ne apie tokias beisy- draskė .1
sitiko ne mūsų stotyje! — su- pištalietą. to tuojąu apie nusižudymą gal-* bes. žudosi ponai, kurie bijo Pfjį*** w

— Brangusis vyre! . voti? fturižiūrėkite j man*1 skurdo, bet ne skurdfiai, ku- tam rrikaHnga prot^dja. **”k*ĮL
— Juk to namie nepadary- Argi buvo kada nors kas nors

Deja, senE turėjo pernelyg siu, ne čia, prie tavęs; nueisiu i

Panelė Lidija paprašė Kapo- Šuko teta Zuzė, dėkingai su- 
rą paaEkinti, ką E tikro ši dėdama rankas, 
patarlė reiškia.

— Tai yra štai kas, mieloji tikslią nuojautą, kai iš ankšto sau ant Dunojaus kranto, toli trenktas į pragarą, kaip ai esu *__ r_______ , r_________
panele: pernelyg puošnios su- purtėsi nuo pernelyg didžios už tilto, kur manęs neiivys jo- nutrenkta, Ir ris dėlto nenusi- ^aėmė pavojingąjį ginklą bei

tikslu. Nuo štoi būsiu šiukšli- 
______________________ riems neturtas yra seniai pa- — O jeigu ji reikalinga? ninkas!

iš tokio ankšto dangau* nu- Žįstamas bičiulis. Aš esu skaidusi tadkrušduose, —- Ai vargas man! — aima-
Tai pasakiusi, panelė Lidija kad miesto atstovai esą gailės- naro skalbėja. — Negi teks

knelės yra tos, kurios perdaug laimės. Kitą dieną jis parsi- kia gyvo žmogaus, akis, 
įvairiaspalviai lopytos; perne- vilko su savo šunim namo pri- — Vadinasi, ir man reikia 
lyg brangūs gėralai yni tie, slėgta< susisielojęs, nusimi- * žudytis!
kurie vaistinėje reikia pirkti; nęs. šį kartą jis nebeparsine- — Tepasigaili Dievas ir ta- 

" pernelyg didelė laimė ištinka Šė nei viela apipinto žibintu- vęs!
tada, kai, pavyzdžiui, apvirsta vėlio nei makšties su signali- . Panelė Lidija atptrado akai- 
vežimas, ir žmogus nulūžta ne vėliavėle. byklos tarpduryje kaip tik tą
tiktai koją, kai gali mirtinai — 0 kur vėliavėlė ir žfidn- valandą, kada abu atndkd bu-
užsimušti. Btyau, kad tokia tuvėtis? — paklausė žmona. vo amžinai beatrisveikfasą. Ji

až tikrai būčiau nusižudęs.
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jie toj flora iš mūsų užmirš- įsigyti klebonijoje arba pas 
—“~s *— platintojus, o minėjimo dieną 

—prie įėjimo į salę. P. S.

Lietuvos iškilmė, taip

NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

Vasario 17, sekmadienį, Webster Hali, 11 St. 3 Avė., New Yorke
rengia

Minėjime sutiko dalyvauti ir kalbą pasakyti kongresmanas DANIEL J. FLOOD

PRADŽIA 4 VAU P. P.
Kviečiame visus kuo gausiausiai minėjime dalyvauti

rinkta'nauja valdyba. Sodalie- 
tės gaudai dalyvavo mišiose 
ir posėdyje. . Jų gražus pavyz
dys skatina kitas sekti jas ir 
įstoti į šią gražią bažnytinę 
organizaciją. >

and insdrocting pagans? Write: 
Sfeters of St. Joseph o( Cluny, 
Brenton Rd., Newport, R. I.

Pat Bany .
Every Sunday night 
20 years and over 

Donation 11.00

choras vasario io d. parapijos mokosi liet 
salėje ruošia šokių vakarą.. ro pažangą.
Kviečiami visi. K. č. fTai ypač paliudijo sausio 28

dymas ,ir atominės energijos 
apvaldymas. 1938 metais jau

Meniną programą np^dys: OPERETĖS CHORAS, vadovaujamas muz. J. STANKŪNO, kuris tai progai parengė naujų dainų;
* solistas ARNOLDAS VOKIETAITIS ii Washingtdno, pagarsėjęs TV dainininkas.

Akompanuoja ALEKSAS MROZINSKAS.

2 BANDS 2 BANDS 
CLUB ST. STPHBN 

A DANGE FOR 
YOUNG ADULTS 

every Friday n$gM 
. t hreughout tte year 

— Muricby — 
MfaDvntMY* 
Continsous Danei ng 

. from t to 1130 
Savoy--Ch*-aM—Mambo

vadovaus 
energingi 
vedėjtf-

paskaita apie dantų higieną. 
Skaito dr. B. Gruzdienė. Įėji
mas nemokamas.

• PLB Seimo, kuris kitais 
metais vyks Ncw Yorke. bus 
ir sporto šventė, kurią organi
zuoja New Yorko lietuvių

10, 4 v. p. p. Tarptautinio 
Instituto patalpose. 111 Kirby 
Avė., Kultūros Klubas ruošia

KAVIBt LYCEUM 
6th Avė. & Proddont St.

Brookiyn, M. Y.
Contihuous Music by

čiai ir vyresnės skautės. Bus 
šokiai, bufetas. Lietuviškoji vi
suomenė ir jaunimas kviečia
mi dalyvauti pasilinksminime.

jime. Nurodoma ir minėjimo 
tvarka, šeštadienį, vasario 16, 
7 vai. vakaro, šv. Andriejaus 
parap. bažnyčioje . paklaidos

. vauja atstovai iš įvairių lietu-

dešimtmečio pats didžiausias v 
išradimas yra atomo suskal-

kuris kitais

prie mūsų religinio ir tautinio 
kilimo. L. A.

PAMOKOS METUpnuieifikoitu gimnazijeje Kjennebunkport. Me.

Dalyvavo Darbininko vakare ££

maldos už tėvynę, o 3 v. po 
pietų — iškilmingas minėji-

MD radijo- stoties nuo 3:30. bendri pusryčiai ir metinis 
iki 4:00 vaL Ji prasidės invo- 
kacijos malda, kurią atkalbės 
mūsų naujas vikaras kun. A. 
Brangutis. Programoje kalbės 
Marylando gubernatorius The- 
odore R. McKeldin ir V. Vo- 
lertas. ^Programa baigsis him
nais.
> Tą'patį vakarą Baltimorės

Dievo malonės, kad trispalvė mam gyvenimui 
vėl plevėsuotų laisvoj nepri
klausomoj Lietuvoj. Mišias au
kos mūšų klebonas prelatas L.

yra gimę Amerikoje arba 
Andriejaus parapijos tremtyje, tačiau labai mielai lietuviškas programėles su 

deklamacijomis, vaidinimais, 
dainomis...

Grynai religiniam auklėji
mui gimnazija turi savo koply
čią. kurioje kas rytą laikomos 
mišios. Koplyčia įrengta jau
kiai ir skoningai. Didžiajame 
altoriuje žėri įspūdingas Auš-

kiame atvykstant su aukų la
pu. Tačiau ir kiti aukų rinkė
jai nežada nuo studentų atsi
likti.

Muzikas Juozas Strolia nau
jasis ansamblio choro dirigen
tas, apsigyveno Balčių namuose

nėję yra itin gyva. Tenka 
džiaugtis, kad netrūksta pa
stangų bei. sumanymų.

Tos pastangos ir sumanymai 
lietuvių pranciškonų šv. Kazi
miero provincijoje jau yra ta
pusios tikrove.,

Praėjusį rudeni Kennabunk- 
porte, Maine, jų atidarytoji 
gimnazija -šviesiai žvelgia į 
ateitį.'

Dideli sumanymai pradėti 
kukliai įsteigiant* pirmai- -Čiuožykla, Mokiniai šiuo metu 

—. ------------- ,,-------- ;siais“n^»ltik vfeną klasę^raWelkę dėmesį!
1424. S„ 3rd St Tikisi verstis jau davė? gražiu vaisių. Iš pat pasiruošimą .Vasario 16 šven-

kančia sunkioje komunistinėje į§ piano ir smuiko pamokų, o pradžias sūšitelkė 17 mokinių, " ~
♦, taįp pat pianinų derinimo bei norinčių lietuviškoje aplinkoje

taisymo. Pasiekiamas telefonu siekti mokslo. Jie daugiausia Pat brangi jaunimo širdžiai.

- j<4>
Kennebunkporte, Me„ yra ke- 
lėtas neturLngų berniukų, ku- ‘ 
ri negali užsimokėti už moks
lą, bet labai nori mokytis. Jie ? 
ir pranciškonai labai dėkotų, 
jei atsirastų geradarių, kurie 
už juos sumokėtų po 300 dol. 
Auką galima siųsti mokyklos 
rektoriaus vardu: Tėv. Jurgis /į 
Gailiušis, OFM. Franciscan Fa- ' ? 
thers, Kennebunkport, Maine.

• Tautos Fondui Kanadoje
per 9 metus surinkta 33,000 
dol. Praeitais ųpetais aukų su- J| 
telkta 4,179 dol. ’

• Nowark, N. J. Amerikos * 
lietuvių karo veteranų ir jų ' 
moterų padalinio susirinki
mas įvyko sausio 29 šv. Jur- 
gio salėje. Išrinkta nauja val
dyba šiems metams: John Ro- 
sant, Anthony Karpavich, Sam 
Navitsky, John Yankauskas, 
Albin Janks. Moterų padaliny-
je išrinkta: Agnės Borey, Ona | 
Milkes, Ann Bogacheff, Ame- 
lia Kauneckis, Eva Sharon.
Naujų valdybų įvedimas į pa- | 
vergas bus v^arm 24, T'vaE'-'^^^ 
p. p. šv. Jurgio salėje.

• Tautinię šokię šventė 
rengiama Chicagoje birželio -A 
30. Jau dabar sudaromos į- 
vairios darbo komisijos, kurių
bus apie 10. Svarbiausiai’ fi- 
nansų komisijai pirmininkauja 
J. Pakel, o iždininku pakvies- 3 
tas A. Gintneris. . ; 3

• Kanados LB drauge su 
latviais ir ėstais išleido bro
šiūrą “The Greatest Tyrany”.

• New Britamo “Vinco Krė
vės” skautų vyčių būrelis, pa
dedant skautų tėvų komitetui, 
kovo 2, 8 v. v. šv. Andriejaus 
parapijos salėje rengia šaunų 
vakarą -=^ Užgavėnių blynus.

buvo pasisekę uranijumo ato- 
mų perskelti. Pirmoji atominė v 
bomba išsprogdinta 1945 me- y 
tais Alamogordo, N. Mex. Da- y 
bar atominė energija tėra pri- y 
taikyta povandeniniam laivui y 
varyti. Bet greit ją taip apval- y 
dys, kad ji suks elektrines, va’- y 
rys lėktuvus ir raketas neš j y 
mėnulį. y

mis patalpomis ir gausiu mo’ 
komuoju personalu. Abiem at
žvilgiais turima planų bei su
manymų. Jau šiuo metu keli 
kunigai ruošiasi mokytojo dar
bui. šv. Bonaventūros univer
sitete prie Buffalo studijuoja 
Tėv. Rafaelis šakalys. Niagara 
Falls universitete— Tėv. Juve
nalis LSauba, Quincy kolegijo
je — Tėv. Jonas Adomaitis ir 
Biddefordo kolegijoje. Maine 
— Tėv. Jonas Dyburys.

Pamečiui viena klase ug
dant gimnaziją, tenka susidur
ti ir su kitais reikalais. Vienas 
tokių yra gero lietuviško kny
gyno suorganizavimas. Turin
tieji atliekamų knygų ir laik
raščių komplektų yra prašo
mi . paaukoti šiai gimnazijai. 
Taip pat pranciškonai tikisi, 
jog atsiras tokių geradarių, 
kurie sutiks apmokėti pavie
nių neturtingų mokinių išlai-

•THK HOLT W1I1 0T GOO" 
Tbis is our molto—Why IKK make 
it yours and dedlcate your Mfe lo 
t be Cause of Christ in forefgnand 
home missions by tca<+inję, cartng 
for the s»ck. aged. orphans. tepers,

(Atkelta iš 4 psl.)
šaka po karo padarė milžiniš- kaimynu; studentui, kad lau
ką pažangą.
20PJ^,talSrpl^k^ am^ 

rikiečio namas. Jame atsirado 
iki tol nežinomi moderniausi 
aparatai: televizija, skalbimo 
mašinos, džiovintuvai ir kito
kie elektriniai išradimai, šal
dytuvai.

dol. Visais reikalais kreipia
masi į gimnazijos rektorių: 
Franciscan Monastery. Kenne
bunkport. Maine.

Kitados Amerikos tietuyių . 
aukomis Kretingoje įkurta šv. 
Antano kolegija turėjo lemia
mos reikšmės pranciškonų at
gimimui. Reikia tikėtis, kad ji. 
atgaivinta Jungtinėse Valsty-

pakelti gavėnioje rengiamos 
trijų dienų rekolekcijos.

sie metai pranciškonų gim
nazijai yra labai reikšmingi—

jie parodė, kad ir sunkiose 
tremties aplinkybėse yra įma
noma telkti lietuviu jaunimą i 
savus mokslo židinius ir ji au
klėti patriotinėje dvasioje.

šiuo keliu pasiryžta eiti 
pirmyn. Sekančiais metais ati
daroma antroji klasė, į kurią 
pereis dabartiniai mokiniai. Į 
pirmąją ateinančių metų klasę 
jau gaunami norinčiųjų stoti 

• prašymai. Vietų esama BO-čiai 
mokinių. ~ Mokykla Mtosmet 
augs viena klase, kol susidarys 
visos keturios.

.Turint prieš akis ateitį, jau 
dabar rūpinamasi erdvesnė-

vergijoje. Kviečūuna remti 
laisvinimo kovą sava .auka ir____________

Mendelis. Mišiose dalyvaus į- dalyvauti iškilmingame minė- ho 7-6577 
vairios lietuviškos organizaci- 

’’ jos.
Sekmadienio vakare įvyks 

Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas, kurį ruošia Lietuvių _______ ______

. Bendruomene Lietuvių svetai- vės sekmadieni, vasario 17, 
nėję. Programa prasidės 7 v. 
vak. Garbės kalbėtojas bus 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
V. Sidzikauskas. Meninę dalį 
programos atliks šeštadieninės 
mokyklos vaikučiai ir mūsų 
pagarsėjusi tautinių šokių gru
pė, kuri pasižymėjo Washing-

mingą puotą, kuri įvyks lietu
vių svetainėje ir prasidės 7:30 
vaL Kaip ir kiekvienais me
tais, taip ir šiemet,. Taryba, 
kuriai vadovauja advokatas T.

■ Grajauskas, kreipėsi į guber
natorių ir miesto majorą, kad 
jie vasario mėn. paskelbtų 

. “Lietuvių dieną”. Žymūs as
menys dalyvaus toje puotoje; 
Marylando .gubernatorius, se-

sto majoras. Vakaro vedėjas 
T. Grajauskas pristatys gar
bingus svečius, kurie savo 
kalbose pareikš simpatiją lie
tuviams ir akcentuos mūsų 
tėvynės tragediją. Vakaras 
prasidės invokacija, kurią at
kalbės kun. A. Dranginis. Po 
vakarienės ir trumpų kalbų 
bus gera, proga pasisvečiuot, - 
nes gros geras orkestras.

Sekmadienį vasario 17, 10 
vai. šv. Alfonso bažnyčioje į- - 
vyks iškilmingos mišios su asis- 
ta. Tos mišios bus paaukotos 
už tuos, kurie žuvo dėl tėvy
nės laisvės ir už visus ken
čiančius brolius ir seseris pa- 

. vergtoj Lietuvoj ir ištrėmime

žino, artimesnėje lietOvių 
kolonijoje būna koks spektak- . 
lis, tai važiuoja jo pamatyti. 
Sausio 26 buvo nuvykę į Broo- 
klyną, kur Darbininko meti
niame vakare žiūrėjo vaidini
mo “Vincas Kudirka”. Visiems 
labai patiko spektaklis. Sek
dami vaidinimą, jie gyvai jau
tė dabartinės Lietuvos kan
čias ir nesigėdino ašarų ku
rios išsiveržė iš jų akių.

Graudulinės (Grabnyčios)
Šv. Alfonso bažnyčioje šeš

tadienį, vasario 2 buvo Mari
jos Įvesdinimo šventė. Labai 
daug žmonių dalyvavo mišio
se. žvakės buvo šventinamos 
ir buvo graži procesija. Daug 
kas įsigijo pašventintas žva
kes po mišių.

Jonas Obelinis

Bėtuviskas mokslo ir W
Įspūdžiai iš pranciškonų gimnazijosSenas Amerikos lietuvių 

troškimas, be pradinių mokyk
lų, turėti ir savas gimnazijas 
pamažu pildosi. šiuo metu 
aukštesniųjų mokslo įstaigų 
kūrimo mintis mūsų visuome-

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Vasario Šešioliktosios minė

jimo garbės komitetas išleido 
atsišaukimą į Philadelphijos 
lietuvius, kuriame primenama 
garbinga mūsų tautos praei
tis, carų priespaudos laikai, 

nefrftbttso- 
ir dabartinė

mogos. Gimnazijoje patrioti
nėmis -r- lietuviškomis temo
mis skelbiami konkursai ir 
pasižymėjusiems teikiamos do
vanos, įsigytas kinas, kuriuo 
rodomos jaunimą auklėjan
čios filmos. Netrukus manoma 
išleisti ir periodinį laikraštėlį, 
kad kiekvienas galėtų išskleis
ti savo gabumus raštu. Fizi
niam auklėjimui, be. kitų lavi
nimosi priemonių, įsteigta ir

—29 dd. įvykę semestriniai 
egzaminai. Visi turėjo progos 
parodyti, ką pasiekė per pir
mąjį mokslo pusmetį. Į egza
minų programą lygiomis tei
sėmis įėjo ir lietuvių kalba’, ros Vartų Marijos paveikslas, 
Jei čia Maino valstybės švieti- nupieštas dail. L. Vilimo. Ant
mo vadovybė skyrė tokią pat sienos kabo didžiulis A. Ta-
vietą, kaip ir anglų kalbai. Po 
egzaminų nauju užsidegimu 
pradėtas antrasis mokslo pus
metis, kuriame silpnesnieji 
pasiryžę padaryti didesnę pa
žangą, o gabesnieji nepasiten
kinti savo laimėjimais.

Gimnazija yra ne tik moks
lo, bet ir auklėjimo Įstaiga.

Jaunimas auklėjamas krikš-

Nashua, N. H.
Vasario 24 d. 3:30 v. po piet 

šv. Kazimiero parapijos salėje 
po bažnyčia ruošiama. Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
ir savo globėjo šv. Kazimiero 
švenčių minėjimas. Svarbiausiu 

kalbėtoju yra pakviestas iš 
Manchesterio
Meninėje dalyje parapijos ir 
vaikų chorai padainuos keletą 
liaudies dainelių.

Parapijos klebonas nuošir
džiai kviečia visus Nashua ir

ję, 2715 E. Allegheny Avė.
Pr«L Igno Valančiūno var

dinės šv. Kazimiero parapijo-
ione per prezidento inaugura- . j® ^ėtos tradiciniu 

banketu dalyvaujant dideliam 
skaičiui parapijiečių ir svečių. 
Banketas įvyko vasario 3 d.

Ms ir kitos savaitgalis ski
riamas aukoms rinkti Vasario 
šešioliktosios minėjimo proga. ___________ _____ ________
Pirmą kartą mūsų gyvenime apylinkės lietuvius minėjime 
didelį gyvtimą renkant aukas gausiai dalyvauti. Bilieto kai-
rodo lietuviai studentai. Jei na 75c., iš anksto juos galima čioniškoje ir lietuviškoje dva-

- # . šioje. Religiniais bei tautiniais __________________ ______
tikslais ruošiamos konferenci- kultūra yra verta pagarbos kymo išlaidas. Mokinio išlai-
jos, pamaldos, minėjimai, pra- bei meilės. Jaunųjų dvasiai kymas metams kainuoja 300

cijos ceremonijas.
Lietuvi* dalyvauk šių metų 

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties minėjime!

Ištikimybės dovanos
Sekmadienį, vasario 3, šven-

mošaitienės austas kilimas, 
kuriame lietuviškoje aplinkoje 
pavaizduotas šv. Pranciškus. 
Ten jis maloniai žvelgia iš 
lietuviškos gamtos, atsistojęs 
tarp bažnyčių, varpinių, gyve
namųjų namų. lyg skatinda- 

į_ ' mas jaunimą nepamiršti bran
gios tėvų šalies. Tie žavūs or
namentai kilime, išskleidžia 
mūsų tautodailės grožį, kas
dien byloja, jog lietuviškoji



HELP W. MALĖ

Kaip tai nereikia' —už-

Good
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MILWAUKEE CRANE 
AND SERVICE CO.

be the principai rausės in most 
cases:

* Sausio 19 LSK Sakalas šven
tė metinę šventę, kurios pro
gramą sudarė sporto varfybos 
ir damų bei šokių vakaras. 
Sporto varžybose pažymėtinos 
krepšinio varžybos suHamil-

• Lbtuvai&ų Sosorų Insti
tutas, kuris koordinuoja lietu
vaičių seserų darbą mokyko- 
je, Pittsburghe išleido jau Nr. 
2 savo biuletenio LSI Banner. 
Biuletenis turi keturis pusla
pius, spausdintas spaustuvėje.

S. Laniauskienei, Ateities 
klubo pirm, ir Balto direkt. S. 
Laniausko žmonai, sausio 25 
buvo padaryta sunki operaci-

Nauja radijo klubo valdyba
Radijo klubo valdybon per

rinkti: Pr. Puidokas, P. Ar
mėnas, Vyt. Žmuidzinas, R. 
Kiršteinas ir Br. Krokys. Gar
bės pirm, išrinktas Pr. Sala- 
džius, kaip daugiausia pasi
darbavęs šiai liet, radijo va
landėlei ir jos išlaikymui.

Matysime Brandos atestatą
Vasario 9, šeštadienį, Cleve-

ArtkrMs?
Ūke many other problem 

diseases, arthritis ana. rheu- 
matism arise not from one bot 
from a combination of causes. 
And such combinations are 
frequently different in differ 
ent persais. Our research 
flndings slw the following to

Artėjant
ponas Toks įsmuko į menknie
kių krautuvę, kurią čia visi va
dina “Gift -Stop”.

— Rodos, būsiu pataikęs į 
dovanotinų daiktelių sankrovą, 
— mandagiai pasiteiravo.

— Taip yra, — meiliai nu
sišypsojo jauna pardavėjl — 
Ką galėčiau pasiūlyti?

•— Man nesudaro skirtumo, 
kad tik būtų dovana. Gali bū
ti ir širdinė, raudonu kaspinu 
perjuosta, gali būtiirbirbynė, 
jei turite. Anądien buvau kon
certe ir mačiau, kaip vienas 
muzikantas birbino tokiu ožra
giu. Labai man traukė per au
sis. Pagaliau, man vistiek. Iš
rink, kas pačiai širdį veria!

— Bet, — mikčiojo mergi
na, — kaip aš galiu? Negi 
sau dovaną renkuosi, čia ren
kasi tie, kurie ateina. Prašau 
pasidairyti, kas tamstai patin-

kviečiamos dalyvauti vfeos or
ganizacijos su' savo veUavo- 

ymis. Eisenai vadovaus liet, le
gionierių Gudyno postas. Pa
rapijos sateje-3v.p4>. iškil
mingas minėjimas, kurto me
tu kalbės svečias Jonas Matu-

šventės mtoėjimas įvyfc .vasa- 
nol7d.toktaprograma: M 
vai. pamaldos abiejose lietu
vių bažnyčiose, 11 vai. šv, Jo
no .katedroje, 6 vai. vakaro 
aktas įę . koncertas WHK salė
je (5000 Euclid Avė.). J šį 
bendrąjį minėjimą kviečiami 
atsilankyti vist

Bendruomenės apylinkės 
Vaidilos teatro naujai išrinkta 
vadovybė pareigomis pasiskir
stė šiaip: Ig. Gatautis - admi
nistratorius, Z. Peckus—• pa- 
vąduotojąsirūkio vedėjas, Ą. 
Balčiūnaitė -— šekr. Vadovu 
ir toliau pakviestas akt. P. 
Maželis, dramaturgais — M. 
Venclauskas ir Em. Skujenie-

Ist and 2nd shift 

Mušt know all setups

“taip”. Vadinasi, iš pat pra
džios susikalbėjom, o dabar 
jau nebesusikalbam.

Žaibo sporto klubo narių 
susirinkimas šaukiamas vasa
rio 10 d. 4 vai. po pietų apati
nėje lietuvių salėje. Bus ren
kama nauja valdyba, pagerbti 
pasižymėję sportininkai, svar
stomi.sporto reikalai ir kt. Po 
susirinkimo — vaišės ir pasi
linksminimas.

Jonyka, P. Kvedaras, J. Nava
kas, Reškevičius ir Mikėnaitė. 
Naujoji valdyba, pasiskirsčius 
pareigomis, nutarė suruošti 
Vasario 16 minėjimą su įdo
mia menine programa. Toli
mesniems reikalams aptarti 
valdyba nutarė artimiausiu lai
ku sušaukti pasitarimą.

__ Vietinis

VKko {rivmininkas. tfe- 
išpildys sol.

We have lately issued reports onour valuable re- 
yarch findings and excellent results in the treatment of 
rancer, multiple sclerosis, poHo, cerebral palšy and maitai 
leficiency, heart diseases and arthritis at the Spėars 
Shiropractic Hospital, Denver, Colo. As a result, thou- 
sands of “hopeless” and dis- 
rouraged people who knew lit- 
Ue about this institution or 
rhiropractic have found new 

•aope and blessed relief from 
these and many other types of 
disease.

Reports are now in the mak- 
Ing on our latest research find
ings and gratifying results in 
tuberculosis. epilepsy, rnuscu- 
iar dystrophy, headaches, and 
other problem aihnents. Al- 
though thfs article deals spe- 
ciflcally with arthritis and 
rheumatism, you are invited 
to ivrite us for free informa- 
tion on the great relief being 
given here. and by competent

fTCTTTPYIF ’ 1311(10 liet Vaidylos teatras at- 
IzaJlEiKklJCi vyksta Rochesterin ir šv. Jur
tom! liet kurie parapijos salėje vai-
didele persv^a bu«» nugateti. <iins Brandos ątestątą, 3 veiks- 

šiai pnhpfrai gana nuotaikingai 
pmtotoavo solistė Vlada Saba
liauskienė it muz. P. Armono 
vadovaujamas vyrų kvartetas 
Vyrų kvartetą sudarė P. Ar- 
monas, J. Adomaitis, Pr; Pui
dokas ir Vyt; Žmuidzinas, 
akompahavo VL Sabaliausk e- 
nA Solistė ir kvartetas publi
kos buvo labai šiltai priimti.

Programai baigiantis muz. 
Petras Armonas, švenčiąs 50 
metų sukaktuves, buvo pasvei
kintas radijo klubo pirm. Pr. 
Saladžtous, Bendruomenės 
skyr. pirm. J.-Jurkaus ir kt.

; Organizuojamas Kuttūrosz " 
Fondo skyrius 

Ant Ragelio pastangomis 
organizuojamas Kultūros Fon
do skyrius. Pirmaisiais nariais 
įstojo ir’ po 5 doL įmokėjo: 
kun. Jonas Bakšys, Mykolas 
Ventys, senosios liet, kartos 
veikėjas, švenčiąs 50 m. vedy
binio gyvenimo sukaktuves, 
Ant. Ragelis ir kt

Pradės veikti 
lituanistiniai kursai

-rr- Bendruomenės skyr. valdy
bos pastangomis yra organi
zuojami lituanistiniai kursai 
aukštesn. mokyklų liet, stu
dentams. Lektoriais maloniai 
sutiko būti: rašytojas Jurgis 
Jankus, VI. Sabaliauskienė, 
Al. Jančys, J. Valiukėnas ir

' OMAHA, NEBRASKA
Paminėtas prof. St. Šalkauskas metinėje apyskaitoje teko pa- 

Sausio 27 Omahos ateitinin- stebėti, kad kun. Juozas Juse- 
kai - sendraugiai susirinko Ri- vičius šia proga laikys padė- 
boku modernaus pastato -erd-__kos mišias 9:00 vai. jryto. .Be.

to, teko nuginti, kad parapie- 
čiai su organizacijomis rengia 
jubilijatui pagerbti įdomią 
programą, įteikti dovaną, su
rengti skanius užkandžius ir 
pasilinksminimą.

Įdomus sutapimas
Parapijai išsilaikyti kasmet 

parapiečiams yra išsiunčiami 
ai* pristatomi į butus sekma
dieninei aukai vokeliai, šiais 
metais pristatant šiuos voke
lius, su nusistebėjimu vienam 
iš mūsų parapiečių teko pri
statyti vokelius į “Pilgrims 
Church” patalpas. Prieš kele
tą metų šioje “Pilgrims 
Church” buvo giedama pro
testantų giesmės, sakoma kar
šti pamokslai, o šiemet iš šių 
patalpų bus remiama šv. An-

Route No. 66. bus stop ’... block from p’ant 

Employment Office open ueckdays from 8
Salurdayš from 8—12.

NURSĮNG CURE

SENILE
Propcsstonal Care Optional 

Privalė of Semi_Private-Bath ' 
Reasonable Rates

Near Transit and Parkway 
IN 8^253

’ C LEVE L A N D, O H1 O
Jaunimas tautinių šokių šven- 

teV kuri įvyks: ^ritetio 3P"Chi- 
cagoje, rengiasi su visu atsi
dėjimu. Malonu, kad šiuo svar
biu tautiniu įvykiu jis dmuisi 
ir gausiai j jį jungiasi. Šokių 
pamokos vyksta šv. Jurgio 
parapijos salėje sekmadieniais 
tuojau po ^pamaldų ir lietuvių 
salėje antradieniais 7 vai. vak. 
Be paskirų šokėjų, Clevelando 
grupę sudarys ir organizuoti 
vienetai — čiurltoniečiai, li
tuanistinės mokyklos Grandi
nėlė, imtasi iniciatyvos pri
traukti ir vyčius. ' šokių mo
kytojai — L. Sagys (vadovas), 
Raulinaitienė ir Aukštuolis. 
Organizaciniais reikalais rūpi
nasi Bendruomenės apylinkės 
valdyba.

Alto skyriaus rengiamasis 
Lietuvos Nepriklausomybės

VL Sabaliauskiene, muz. P. 
vadovaujamas choras; 

^knmpnnuns muz. 7^0011 aš

stou, ar čia “dovanų krautu
vė'’, ir tamsta atsakei, kad

NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 
SIUNTINIAMS GABENTI | SSSR 

I UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ 
IR KITUS KRAŠTUS.

Stankūne maisto pntduktns, naujus h- dėvėtus drabužius, 
medžiagas, vaistus ir f. .

SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.
- Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą. — 

— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje. — 
Siuntiniai, siunčiami oro paštu, pristatomi 7.Z0 dienų bkgyj 

Siuntvjas gauna asmenišku* gavėjo pakvitavimus.
VLSI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKSTU 

MUITU. IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIEČIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 val > vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vftl. ryto ir 4 vai. po pietų.

Reikalaukite katalogų. Rašykite rusiškai arba angliškai. 
Netoli Pennsylvanljos gelžkelio stoties Nevvarke.

PACKAGE EXPRESS CO.
31« MARKET !*T, NEVVARK. N. J.—MItchrl *J84M 

(Siuntiniai persiunčiami su Parcels to Russia. Ine. leidimu'

GENERAL NURSING 
Young Men .and Women 

Baby nursing—Care at alcoholks 
Nursing Companfams 

Jobs waiting with excellent 
- salaries Classes — 9:30 AM 
To 8:30 PM Monday to Frfday 

Hospital affiliated 
Intėmstfcmsl Rrid Services

sėto i “dragštore” nusipirkti 
dantim krapštuko.

Theae are genera] terma-ap- 
Nied to a jNunftd and destruc* 
tive Inflammatory procesą 
which *ffecta jotnts, museles 
and seanetimes other tissues 
or tne oooy. TCneumatum ts 
the more----------
K may ap 
ef 10___ -'A___ __________________________
mėanOrtnt?^^’ imans in- 
flammation. Titus, arthritis 
means tnflanunation or rheu- 7
matism of one or more Jolnts. 
The vartom narnės given ‘................  __
rheumatic and arthritic all- . *----- ĮĮ—*7* J“”11”1 |o(nt eancer. m
t^,’airf<^eei^ofha<h-an<^ tel" orgaas. Just as sorne cancerr are Jotai tĮĮropmlor jni

^nnoinauons oi ooiiiįtno 4^1 wnw
> 'ssr nreligaaat Ing and the "eating“ types, tn MM ftr tocHMaM prast et
rt sklreaėy hrthre. its advaneed stages arthritis resaNs to somos off MNrsa*
, ~------ often te a comMnatton of ėtooassa — flkva. Aka asai- . . T «Towing and degenerątlnj naami et Msafls yan woad to
prove shnddat to orocesses. In some SBrttnrftfc got e* tossntar*

n b«rt tbo Ojų post _ ___

5 Turret Lathc Operators 5
2 Engine LatheOper.tar.; 2

2 Boring Bar Operators 2 chiropractors everyvrhere sptaal etri Iterotsgh apsatogs Csassr tod Rodust s* tiems who fioefc to Spears
from these and many other di- betweea stot Mate, oMestap ©tter Msssom from every statė in the Union
seases in patients of all ages. coagetata and laterference eeveral fcreign countriea

k cancer tesektam a separate prodata thefr results as mir-*** *• AntePte—gtos«MM> to the jštetr otaer varta 3- m^tinet disease. ftlsusu- eculoas, we do not eisim to
aRy the end produet ot other «ne. Ordy notare caras. Our 
dteeases and often flourishea tob to to asslst natūra. This 
in comMnatton wtth other we are dotng to the sattofto 
tooeaoea. The diseases whicb tton of many Urausanda. Be 
may end te a malignant con- cause aboat 90% of our p» 
tetton toown as cancer are tfenm mach us after hsvtag 
■Mta&.of been gtvmi op or dectered to-
or **lttar types, and the ad- ctttabto 'tosewhere^ netmaBy 
vancea suges or srvarrasų sotne of arrivo too loto

mafartty go heme weO sotis lOKl OniUrTlS SYKI ITulnuS ----tsmlsnAte
AfiĮi-Įui mvM m m t F WKI UlvgvNISlormsns irs so nMUiKMnt a-— n > y __ _ _ _ 
they might accurately be con- <y “ art"n
sMered rheumatoU types of ™ «"» rheumatnm.

joints, the cartiiages forming 
the articulating surfaces are 
literally destroyed; and in 
others the joints enlarge by 
excess bony būt diseased 
grovrth, while some joints 
show similar enlargements 
combined with destruction of 
both the cartDage and the 
articulating ends of the bones.

W«tk ot Speon AaMBtoo
The discoveries and develop 

tnents made at Spears Chiro 
practic Hospital for the regen 
eratton of damaged or des
troyed joints in children and 
the reectivatiOn of adult joints 
badly damaged by other dis
eases. are also prdving helpful 
in many instances in the treat
ment of malignant arthritic 
ioints.

Arthritis and Rheumatism Being 
Conquered by New Discoveries

searchers at Spears Clnroprao 
tie Hospital have found- much 
evidence indicating that ad- 
vanced arthritis is a rheuma- 
toid type of malignancy. Ar
thritis is seldom fotai, tart its 
actions and symptoms are sim
ilar in many ways to certain 
types of cancer. Its prindpal 
distinguishing feature is that 
it attacfcs omy the joints. Būt, 
urilikė other types of malig
nancy, it may manifest itself 
in gravth or destruction, it 
may enlarge or destroy or do 
both to the joints it attaeks.■

X-ray revefottons, certain 
tdood and other tests also ex- 
actly shnulate thoee of cancer. 
Foods that aggravate cancer, 
aggravate advaneed arthritic 
conditions; and the treatment 
at Spears that is proving so 
effective in cancer, te very 
heipfUl to the treatment of ad- 
vanced arthritic conditions.

sta iš tikrųjų nori? — maišė
si mergma.

— Nes tamsta nenori mo
kėti. Tamstai, matyti, nieko 
nereikta, — širdo pardavėja.

— Tai galvelė, dar nesu
pranta. Juk aš aiškiai klau-

ment
Scmetimes only one jolnt fs 

af fected and sometimes sev- 
erto or all joints; apmetime* 
only musrtee: šerneUtnet both 
^nu^iri^ss a^vd jdsR^k ^Jc^nnettnp^i^i 
the whoie aystem te aOtctoA

WE CAN ŪSE
Three men are needed to 
round our distriet in this 
area who have had farming, 
selling or mechanical repair- 
ing experience, to demons- 
trate and Service our farm 
and shop maintenance eųuip- 
ment. If you have a car or 
pick up and desire to be per- 
manent and make over $157.- 
50 per week.

Write
Gerald G Hcdapp 

Box 209 
Cicero, HHnois.

“Čia už tikrus pinigus gausite 
net krus menkniekius“.

Ir ponas Toks, užtrenkęs 
duris iŠ kitos pusės, nukunk-

starting rate, escellent working conditions. Paid 
£ holidays and vacations, hospitalization and Hfe Insurance 

program. 45 hours week. time and ha’.f on Saturdays.

vioje salėje rūsy paminėti 
prof. St. Šalkausko 15 metų 
mirties sukaktį. Ateitininkų- 
sendraugių pirm. Jurgis Da
mijonaitis skaitė paskaitą. 
Taip pat š:a proga buvo aptar
ti einamieji reikalai. Susirin
kusiųjų pageidavimu valdyba 
liko ta pati ir antriems me
tams.

Pirmininko J. Damijonaičio 
pakviestas, atsilankė į minėji
mą Omahoje viešįs buvusis šv. 
Antano parapijos klebonas 
kun. Jurgis Jonaitis. Savo kal
boje kun. J. Jonaitis kalbėjo 
apie praeitį Omahoje ir lietu
vius Amerikoje. Kun. J. Jo
naitis gyvena Tuscon mieste, 
Arizonoje. Jis ketina po trijų 
metų vėl atsilankyti Omahoje 
ir atšvęsti savo 5° metų kuni- tano parapija. Tempora mu- 
gystės sukaktį. tantur et nos mutamur in

illis!
Kovo 3 d. sukanka 25 metai. Prisimins Vasario 16 

kai kun. Juozas Jusevičius Omahos lietuvių bendruo- 
yra šv. Antano parapijos kle- menė sausio 20 išrinko naują 
bonas. Praeitų metų parapijos valdybą. Į valdybą įeina: J.

soma 
of n____ __

**rhcunMiflc*-ncurtT or recur- not tnabt iw d 
mat rhoaniMSe tovor. toMI tto hc* *

nustebo mergina. — Kur tam
sta radai tokį džentelmeną, 
kuris už dovaną reikalautų 
pinigų. Tai būtų...

DONRO HOMES
1 Family Solid Brick
6 Rooms, 1’ į Baths 
Šcientiflc Kitchen 
Built in Oven
Winter Air C’onditioner
Front & Rear Porches 
1 Block from Church.
Schools, Shoping Centers

Mode): 1311
Hteka St (5 biocka no. Gun 

HU! Rd 1 btočk W. Boston Rd

riko ponas Toks. — Man rei
kė k> dovanų bet dabar ansei 
siu :r be jų. Tik norėčiau, kad 
ateityje neprigaudinėtumėte 
kitų savo iškaba “dovanų san
krova“. Geriau užrašykite:

- —~Ašį rodos, aiškiai sakiau, 
kad man ir šis ir tas patinka,
— spyrėsi ponas Toks. —Tam
sta irgi labai patinki Tik at
virai kalbant, nenorėčiau nei 
tamstos akelių šlovint, nei 
kokių komplimentų po ko
jom barstyt, o tiesiai pasaky
siu: kiekvienas daiktelis, kad 
ir ne iš pigiųjų, man labai 
tiks. Meldžiu išrinkti’

— Kad jau tamsta taip no
ri, tai gal imki aną didelę šir-

su saldainiais? Jie pirmos 
rūšies ir labai skanūs. Arba 
aną mažesnę? Beje, kiek tam
sta nori mokėti už dovaną?

— Kaip tai mokėti už dova
ną? — pastatė akis ponas 
Toks. — Dovanos juk dovano
jamos, ar ne? Gal tamsta ne
si niekada gavusi dovanų? 
Leiskite man pareikšti užuo
jautą.

— Atsiprašau, aš esu gavu-

— Tai būtų nepadoru, ar 
ne? — perkirto ponas Toks. 
— Bet gražiai mergaitei, kaip 
tamsta, reikalauti pinigų už 
dovanas, jau bus padoru, ąaa?

— AŠ nesuprantu, ko tam-



Veda K. Merkis

(Nukelta j 8 psl.)

OISPLAY

marus, etc

FOR HOLYDAY

10 years

KORTU 5th IR HAVEMEYERST8.,

THOMSON A. M. & CO. , 
World Wide IndivMuM Tours

141 Rast 44 St 
^ Ya> 47.Į«. Y. 

MUrrayffiU 74764-54-7

H. E. Hillman, Director. 
8618—UOth St. Richmond HH1, 

New York. TeL VI 9-7362

Reikalingas pardavėjas 
komiso pagrindu. Pardavinės 
. religinius dalykus katalikiš

koms bažnyčioms įr moky
kloms. Re&alingas automobi

lis ir rekomendacijos. 
WH 4-7185

vidury, čia geriausiai 
renka S.
Ged. Kuodis 3-3.

P. Tautvaiša; 1950 Massa- 
chusetts p-bėse, drąsioje par
tijoje sudorojo buv. Naujosios 
Anglijos meisterį Fliegelį. 
Partija buvo įdėta į “Boston 
Herald”.

Hotels, Tours, Honeymoons, 
Cruses, etc.

Prisco Travel Bureau 
WORLD WIDE 

TRAVELSERVKE
1 DeKalb Avė. Brooklyn, N.Y. 

* MAIN 5-1150

2 car garage — 4 bedrocm.“
185 ft. landseaped corner. 

See this prewar custom buUt kome. 
Perfect for proffessional man or

H. W. MALĖ * FEMALE

REGISTRUOTOS SLAUGĖS • 
darbui 4—8, 4—12; diplomuotos 
4—12, 12—8; geras atlyginimas su

l""1" liiii nu m r Im iiijį . ■■■Įiy
•' ■ %." j-,' ■ _/ ‘ .

1%, A. Karosas 1 ir A. Kli- 
nuškovas, ' Bostono meisteris, 

j ?
•, Bkiasėje lietuviu ’ - su 3 
laimėjimais B 6, stovi lentelės 

taškus 
•Kazlauskas 4-1 ir

Senar&te wi» ethiiBtain laka 
near Hancock, JL X VOBt Alt. 
Daily .rfding, expery instruction 

induded in fee. Ali land and 
water sportą Baaeball, rifUng, 
watn- skiing, danring. Matare 

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

Ba’tais — Tautvaiša, 
... Juodais —-Fliegėl.

1. d4 d5 2. Žf3 2c6, 3. Rf4 
Rf5 4. c4 e5 5. Ž:e5 Ž:e5 6.

Broofdyn, N. Y. EV 2-8701
Serving the Travel Needs off 

Greater Brooklyn for

PLANNINGATRiP?
■ Air & Steamship Tiekėte •ruRT/mr

Tour&r-Ouses
Honeymoons, Money Orders 

No Service Charge, 
Foreign Remittences 
Columbia Exchange 

• A Treveljtareau
6502 llth Avė. B’klyn, N. Y. 

DE 1-2525

G. SEHONELL & BROS.

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

228 Lafayette SU N. Y. C.

GIFT FOR THE SICK 
Enroįįment in the Novena to 
OurLady, Health of the Siek.

Čard win be mailed to
. address you send. 

Offering $1.00 
Šhrine of Our Lady 
Health of the siek ,

LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS 
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA JUS Į 

RENGIAMĄ

Į0.oe0Oo»ooeo9Oooe»9o<ĖBoeooi99iSfr»oe»»»peeeo»»< 
SISTERS OF M1SERICORCNA ffORKS OF MERCY

Ifl FIMptVMS otKI m >OCHM ^•rViCBe

HAVING TROUBLE 
STARTING YOUR CAR 

THESE DAYS?
THE BEABL
12 Volt Batteries 

81&99
Exdiange 
TO FTT

Baras, Salė vestuvėms, 
parengimams, susirinki

ALL TOURS 
TRAVEL AGENCY

Personalized Services

M» RIDGEWOOD AVB.
Garantuotai taisoma tdevtadK kambariniai bei auto radto, 

stlpctatuvai (ampttflpra), pioitftrihi automatai 
(ncoid changfn).

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven» 
Rtchmond Hm, tane Pirk, Fonat ISD, Jamafca.

Generous souls who wish to devote their Mves to the 
Service God are invited to write to: 
SMMr Salnf Marce*, 531 Esat M SU N. Y. ‘City

RE 44511

KONCERTA-mm
ŠEŠTADIENI, VASARIO 16 d. 1957

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE
BBOOKLYN, N."Y.

Programoje: VASARIO 16-eioe MINĖJIMAS 
"RŪTA” ANSAMBLIO MENININKAI v 
STAIGMENOS

f Šokiams gros R. Butrimo orkestras. Veiks vaisingas ir gausus bufetas
PRADŽIA: 8 Vai

HONEY MOON 
VISIT THE 

JOLLY TRAVEL SERVICE PLANUOJI VAŽIUOTI?
Lėktuvų ir laivų bilietai visur 

Povestuvinės kelionės.
Įvairūs tripai.

Imigracijos patarimai 
Užsienio pašto perlaidos. 

Dabnar Travel Service Ine. 
7310—13 Avc^ BTdyn N. Y.

TE 7-2149

u» 
teni krepšiiųą Ipmaiida tešė

' imivnp 
mntopfor t

D1SPLAY

REAL ESTATE

TRAVEL AGENCIES

Crom HilI BMg. Co, SC 8-98S6

NORVVOOD GARAGE 
1522 S. BlvtL, Brohx 

Corner 172 St 
DA 8-6566

(APPLICATION FOR 
(APTS ACCEPTED)

Skaitykite "Aidus" 680 Bush- 
wick Avė. Brooklyn 21, N. Y.

Hotels—Airlines, Special consfd- 
eration given to, the CIergy

Cruises — Honeymoons 
Air and Sea Reservations 

14 E. 28th St., N. Y. C. 
MU 64757

McGETTfGAJTS 
TRAVEL BUREAU

Air and Steamship tickets 
Tours — Cruises 
Resorts — Hotels 

Reservations
32-58 Chestnut Stų
PhildBelphia, Pa. 
EVergreen 6-1331

MANHATTAN 
TRAVEL SERVICE

Specializing in Air and 
Steamship Travel to Ireland

TAUTVAIŠA
(Padėtis po 13. Bei!) Jei 

13... R:c4? 14. Rc7 ir balti 
laimėtų valdovę.

SAVE — $97 
ON AIR F ARE TO EURORE 

(With Stopovers Tool) 
Normai Tourist Roundtrip Fare 

To Paris — $558.00 
Excursion Roundtrip Fare $461.00 
To be sure, make your reservat- 

fons erly, whiie we ean-offer 
A- choice dates.

AIsJ — ask about our Tours 
our Tours Through Europe 

No Abligation. • No Charge! 
Free Ticket Delivery 
CAVALIER TRAVEL 

254 Knickerbocker Avė. 
Brooklyn 37, N. Y.

HY 7-2947
, Ask for Mrs. Stewart 

Tours Excursion 15 Days 
Plūs 2 Traveling Days.

Chev. Dodge, Plyna, De soto, 
Chrysler, Nash, Pont, Hudson, 

Stude, Rambler, Austin. 
Morris Minor, Hillman Minx 

—Also— 
Buick, Cad. Pack, Olds. 

$1&99

FOR SALE
At Your Own Price Within 
Reason in Pa. Resort Area
50 rooms, Liąuor License, 

Ali Eųuipped, Repair Garage, 
10 Acres

Wrtte Box 45

butu arba be jo, 5 darbo dienos, 
40 valandų., apmokamos atosto - 
gos. “siek time” po 6 mėn., malo
nios. darbo ■ sąlygos, “no emergent 
case”. Priimame prašymus “house. 
keeping and dietry”. Kreiptis i 
Adm. Building arba telef. Selden 
2-3535. Ext. 4. Suffo’k Sanatorium, 
HaltsviBe,: L. I.

R:e5 d:c4 7. 2c3 C6 8. e4 Rg6 
9. R:c4 b5 10. 2:b5! Va5-Į- 
11. 2c3 R:e4 12. 0-0 Rd5 13. 
Bei! 2e7 14. 2b5! Kd7 15. 2d6 
Bg8 16. Vb3,J6 17. R:d5 2:d5 

. 18. Vh3-H ir juodi pasidavė.

FLIEGEL

AUTO INSURANCE 
F. S. 1

Certificates for 1957 
License sęcured immėdiately 

Largė Savings^-Easy 
'payments 

Julius Becker 
555’E. Tremont Avė.

1 Bločk East of 3rd Avė. 
CY 9-8500

EVERGREEN 
NUR5ING HOME

Chroniniams ligoniams — sene
liams — sveikstantiems. Kai
nos — $35.00 ir'daugiau—Tel. 
GReenleaf 6-1616. 217 Warbur- 
ton Avė. Yonkers, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkw*y stotis.)

TeL: VI 4-2144

Restaurant
314 Easf 57th Street 
New York 22, N. Y.

Finest Swedish Smoergasbom 
Luncheon—Cocktails—Dinner 

PL 9-6260

large family, Convenient to par- 
ochial school and -Catholic church. 
Near RR Station. Eat in kitehen. 
14x16 dining room. Throu^i HalL 
Huge living rooms with fireplace. 
Glass endosed heated sun-poreh. 
33x10 open porch downstairs tav. 
up stairs 4 bedrooms baths. 
Fully floored attic. Automatic oil 
hot wather heating system. Cop- 
per plumb. Parąuet floors. Stonus 
_sash-6creans. Finish play room 
and workroom in basement.

BO 6-1686 
Principais only

John’s ekipa. Nors mūsiškės ir 
laimėjo 18:16 (6:6), bet labai 
jau prastai dengė: po mūsų' 
krepšiu kartais, atsirasdavo 
net trys laisvos priešininkės. 
Mūsiškės karščiavosi, net ir 
patyrusioj! Ąrensienė. Šiaip 
jau moterys turi neblogiausių 
duomenų ateičiai. Žaidė ir 
taškus laimėjo: Ąrensienė (6), 
Gintautaitė ir Senkutė (po

— (4), Endriukaitytė ir žukąps- , 
kienė (po 2), Kapočiūnaitė 
Kreicaitė, Vasikauskaitė ir Vi- 
leniskytė..

Vyrai, nenorėdami sugėdin
ti moterų, irgi nieko ypatingo 
neparodė, nors ir' įveikė ne-' 
perstipriausius latvius 46:37 
(23:18). Šlubavo metimai. Pa
davimai geresni galėtų būti. 
Po lentomis taip pat nekaip 
ėjosi. Iš mūsiškių taškus gavo: 
Daukša (12), Keskonis (11), 
Šlepetys (9), Kidžius (6), Ba-

EASTCHESTER X
At Leevvood Golf Course. Near 
Catholic Institutions. Crestwood 
RR Sta. Beautiful Colonials and 
Cape Cods 6 large rooms, 2 baths, 
large plot, patio, oversized gara
ge. Country settlng. Choice of 
paint or paper. $23^00.

Asscfciate Terrace 
50th St. aadr31st Avė. 

Atvira iki 8 va), vakaro. 
Vykti Northern Blvd. iki 51 
Streeto North ahd 31 Avė. 
GG local iki 46 St. stoties 

46 St. Exit
RA 6-1550 • RA 8-9236

kos, taip gi aliejiniai portretai *
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber : 
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gera1 

ir pigiau nei kas kitas. s
85—27 88th St. Woodhawwi 21, N. Y. }

and Great Britain. 
55 Wost 42nd St. 

N«w York 36, K Y.
CH 44410

Domestic and International 
Tours and Cruses 

Honeymoons 
Vacations

TRAVEL AGENCY
Miami specialiais

FOLLOVV ST. FRANCIS
Franciscans need priests for par- 
ishes, missions and schools. To 
learn about the religious priest- 
liood in the Order of the most 
boyish of saints, write to: Voca- 
tion Directon O. F. M. ConvM St. 
Francis Seminary, Staten Island, 
14, New York. GIbraltar 8-1030.

Hunting and Fishing Trips, 
Business & Weekend Tirps 

Call Now ES 5-6862 
1928 Coney Island Avė. 

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

(Pay Later Plans) 
Authorized 7 Bonded Agents 

Licenced by State if 
New York.

,WOODSIDE ZONE 1 
(2ND SECTION) 

(NOW OPEN)
Nauji 2 šeimų plytiniai namai, 
22 pėdų ilgio,"7 kambariai — 
duplex. 4 fniegamieji 2 vonios. 
Taip pat 5 kambarių butas. 
Moderni virtuvė. Karšto van
dens šildymas. Ypač dideli 
kambariai; garažas ir porčius. 
VAtSHA 4’/2%—30 metų mor- 
gičius, 2 blokai iki požeminio, 
10 minučių iki 42 gt.

Paaiškėjo, kad į kiekvienais 
metais sudaromą lygos rinkti
nę ir šiais metais pateko du 
lietuviai. All-Stars ekipa, kuri 
žaidžia vasario 16 turės Dauk
ša (ketvirti metai iš eilės) 
ir Bačanską.

FUTBOLAS
Penktadienį New Yorke 

siaučiant sniego pūgai, LSK 
pralaimėjo prieš Grek-Ameri- 
cans 0:1 (0:1). Visi žaidikai 
slidinėjo, nerasdami tvirtesnės 
atsparos, bet sunkesnio svo
rio graikai sugebėjo geriau 
išsilaikyti ant kojų. Na, ir 
taktiškai jie daug geriau žai-

20 minučių pragudrėjo, pra
dėdami žaisti aukštesniais ka- o 
muoiiais. bet jau buvo per vė- pne§ Boylstoną. Pirmoje len
tų. Tiesa, likus žaisti kelioms toje pustaškį uždirbo Alg. 
minutėms, Ramanauskas turėjo Ivaška iš lygiųjų su Kingu ir 
išlyginamąjį įvartį, bet jam ne- trečioje — J. Grinkus pilną
pavyko. Iš mūsiškių žaidė: Bil- tašką, įveikęs Sprinsky. A kla-
kanych; Vaitkevičius, Mileris; 
Murphy, Arens, Jokūbaitis; 
Butrimas, Vitiukas, Gražys, Bi- 
leckis, Birutis (Ramanauskas). 
Susižeidus Būkanychui ranką, 
į vartus stojo Butrimas, kur 
sugebėjo net 11 metrų baudinį 
sulaikyti. Graikai mūsiškius 

. persvėrė pirmame kėliny.

Mary Immaculate Hospitai
* School of Nursing 

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

Thrco Year Program.
High School Diplomą— 

Chemistry reųuired.
For Information write

Mis* Eilėn C. Starte, R. N. 
Diroctor of Nursing

152^-11 89 Avė.
Jamaica 32, N. Y.

* Toronto tarpklubinės baig
tos šitaip: 1. Vokiečių klubas, 
2. Ukrainiečiai, 3 vietoj lietu- ] 

ketverių rungtynių. Laimėta 
prieš YMCA, lygiom su ukrai- 

. mečiais, pralaimėta estams ir 
vokiečiams. E partijų surinkta 
111/2-12^.
Komandoje žaidė ir taškus lai

mėjo: P. Vaitonis 3-0, Matuse
vičius ir Stepaitis po l1/^^1/^, 
Fabricius 1-3, Paškaūskas 3-1, 
A. Sirutis 1^-216. . Toronto 
Vytis savo kredite turi du To
ronto lygop laimėjimus (1950 
ir 1955) ir dukart pabaltiečių 
p-bėse.

Bostono tarpklubinėse lie
tuvių pirmoji suklupo prieš 
Quincy l%-3^. Tašką laimė
jo K. Merkis, įveikęs Mocano 
ir P. Kontautas pustaškį iš ly
giųjų su Garvinu. Lietuvių 
B suklupo tokia pat pasekme

sėje baigtas pirmasis ratas. 
Po šešerių rungtynių pirmau
ją Boylstono klubas su 
taškų ir 21—9 iš partijų. 2 v. 
Quincy su 5—1 ir 22—8. Lie
tuvių komanda atsidūrė prieš? 
paskutinėj vietoj, nors iš par
tijų turi 14—16. Beto lietu
viai vieninteliai išplėšė pus-
taškį iš Bostono meisterio — 
Boylston klubo.

A. DaPRATO CO.

Estabhshed 1883 
Complete erureh fumishings 

in Wood-Marble-Wrought iron 
and composition.

Out Door Statuaries. 
356-360 Main St., 

Charlestown, P. O. 
’ Tel CH 2-1285 
Boston 29, Mass.


