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10 CENTŲ

Žemių turi, kiek tik nori, tik trūksta užkandžio

NEIL H. McELROY, Gynyboj 
departamento sekretorius, Se
nate pareiškia: “Pentagonas 
pasiruožęs“

PENTAGONAS PASIRUOŠĘS
Neil H. McElroy Senato komi

sijoje pareiškė, kad “Pentago
nas yra pasiruošęs sutikti bet- 
kokį netikėtinumą”. Apie Pen
tagono pertvarkymą planai bus 
pateikti kovo mėnesį. Raketų ir 
antiraketinių ginklų tyrinėji
mam, tobulinimui ir gamybai su
telktas visas dėmesys. Kai kas 
neskubinama tik dėl to. kad Pen
tagonas nėra linkęs kitus gin
klus apleisti ir sustoti tik prie 
vienos rūšies. Aptinkama naujų 
dalykų, kurie jau rytoj ar po 
ryt gali daug ką pakeisti.

• Prez. D. Eisenhoweris buvo
nuskridęs į Kansąs City, Į mirų- sitikimas, kad ir dėl nieko 
šio brolio Arthur gedulingas pa- (“zakuskų”’);
maldas. Velionis atvežamas lai- • rimti klausimai, kurie 

liestų Sovietų Sąjungos elgi-

Eizenhowerio laiškas Bul- 
gauinui, rašytas sausio 12, 
ligi šiol dar nesulaukė sovie
tų oficialaus atsakymo. At
sakymą norėjo parsivežti J 
AV ambasadorius , Llewellyn 
E. ‘ Thompson, atvykęs iš 
Maskvos į Washingtoną, bet, 
jam tebuvo pasakyta, kad 
“laiškas tebestudijuojamas”. 
Bet, matyti, jau gerai išstu
dijavo, jeigu atsako netiesio
giai.

NIKITA CHRUŠČIOVAS 
TYČIOJASI

Minske kalbėdamas (sau
sio 25) atmetė Eisenhowerio 
du siūlymus: nešaukti di
džiųjų konferencijos nepasi
ruošus jr erdvės tyrinėjimų 
nepaversti žudomuoju karu.

Maskvoje (sausio27) Indi
jos ambasadoje, kur buvo 
priėmimas diplomatam, 
Chruščiovas pasakė, kad de
rėtis reikia taip, kaip valgo
ma: pirmiausia pradėti nuo 
“ zakuskų f užkandžių), o 
paskui ateis ir kiti patiekalai. 
Apie tai. kad derybas turėtų 
paruošti ekspertai, atsakė, 
jog “svečiui nedera lįsti į 
miegamąjį”. Tie berniški iš
sireiškimai rodo štai ką:

' • Chruščiovui rūpi pats su-

doti Į New Yorką.

? --.
• Nikitos Chruščiovo pasityčiojimas iš EžseBhowerio laiš- 

i ko • Rusiškos “zakuskos” ir miegamieji kankanai • Vie
nintelis anglas, kuris gali ramiai miegoti. • Jungtinės 
Tautos sovie&m jau nebereikalingos • Sutartis dėl “kiau
šinių kainos”. j £

mąsi viduje ir užsienyje, lai
komi neliestinais (“miega
muoju“).

Ko tada norimu susitiki
mu siekiama? Pripažinti tas 
“zakuskas” (pavergtas tau
tas), kurias jau virškina. Ir 
tam reikia taikos. Tai pats 
Chruščiovas pripažino: “So
vietų Sąjunga turi žemių, 
kiek tik yra norėjusi, dabar 
jai tereikia taikos”. Dėl to, 
vakariečių diplomatų Mask
voje nuomone, sovietai nori 
betkokio susitikimo, kai 
dėl “kiaušinių kainos”.

RAMIAUSIA MIEGOTI 
MASKVOJE x

Britu ambasadoriui

ir

Patrick Reilly dūrė Chruščio
vas pašaipa: “Esi vienintelis 
anglas, kuris gali ramiai mie
goti”. Vadinasi, Maskvoje ka
rui nesirengiama. Bet anas 
ir kiti vakarų diplomatai vy
kusiai atsikirto:

“Maskvoje dėl to galime 
ramiai miegoti, kad mūsų 
kraštai jos nesiruošia pulti”.

O kaip su bolševikais? Į 
tą klausimą atsakė maskvi- 
nės “Izvestijos” (sausio 28). 
Pirmame puslapyje paskelbu
sios Eisenhowerio ir Anglijos 
bei Prancūzijos ’ atsakymus 
(tik po 2 savaičių).-juos “su
tašo” ir pagraso, kad Ameri
ka galinti būti “naikinamo
jo karo arena”’.

konfe- 
tinkančios 

ne “kitiem 
komunisti-

• JNGT1NĖS TAUTOS NE
BEREIKŠMINGOS

. Izvestijos dar pažymi, kad 
Jungtinės Tautos negalin
čios‘atstoti viršūnių 
rencijos. Jos esą 
tik Amerikai, o 
kraštam”, atseit, 
niem.

Ligi šiol tiko. Tiko ir pro
pagandai. ir veto, kol Sovie
tų Sąjunga pasijuto galinti 
kalbėti sputniku. Dabar jau 
nereikia ir netinka, nes ne
surenka balsų daugumos. 
Ypač netinka po pasmerkimo 
už Vengrijos terorą. Bet Jung
tinės Tautos vieną dieną dar 
tiks pasmerkti Sovietų Są
jungos pasaulinei * agresijai, 
kai viršūnės atsikąs derybų 
su bolševikais — Chruščiovo 
“zakuskų”. t

VVALTER P. REUTHER, AUW unijos pirmininkas kalba Senate

Reikalauja mažinti automobilių kainas
VValter P. Reuther. UAW 

pirmininkas. Senato komisi
joje iškęjė reikalą sudalyti 
vyriausybės komisiją. kuri 
turėtų patikrinti didžiasiąs 
įmones, ar jos pagrįstai ke
lia kainas. Vyriausybė nevers
tų tokias ar kitas kainas pri
imti. bet skelbtų visuomenei 
davinius, iš kurių matytųsi, 
ar kainos atitinka 
ir gamybai, ar jos 
tinai išpūstos.

Reutheris ypač aštriai puo-

lė “tris didžiuosius” automo
bilių pramonėje: ' General 
Motors. 
Jis sakė 
tik su
ne su visuomene ir pirkėjais. 
••Jei ir kitos bendrovės taip 
darytų, tai infihacija dar pa- 
aštrėtų”. Reikalavo automo
bilių kainas mažinti.

pramonėje
Fordą ir Chrysler. 

. kad tos 1 bendrovės 
savo pelno, o

išlaidoms 
yra dirb-

NORI PRADI RTI GELEŽINĘ SIENĄ

HOFFA PAREIGOSE
Transporto darbininkų iš

rinktam pirmininkui Hoffai. 
kuris kaltintas, kad suklas
tojęs rinkimus, teismas lei
do pareigas eiti. Toji unija 
dėl suktybių išmesta iš ALF

CIO.

STASSENĄ PAGYRĖ
Zarubinas atsisveikino dar ir 

Stasseną, jam pareiškęs, kad 
Maskva “jo pažiūras respektuo
janti". Gi dėl tų Stasseno pažiū
ru i nusiginklavimą buvo kilęs 
nesutarimas su valstybės depart-' 
mentu.

“Ką Maskva pagiria, tie turė
tų susimąstyti” — kartą pasakė 
Vokietijos kancleris K. Aden- 
aueris.

PreL J. Balkuno kalba atidarant antibolševikinę parodę

Praėjusią savaitę skaitė- vo ir žmogaus įstatymus, jie 
me spaudoje Gromyko pa- drįsta kelti triukšmą dėl 
reiškimą dėl galimo- santy- įvykių vienoje mūsų pieti- 
kių su Vatikanu atnaujinimo, nių valstybių, kur keliems 
Gromyko pareiškė, kad So- negrų studentams buvo pa- 

. vietų Rusija ir Vatikanas abu neigta teisė studijuoti kar- 
siekia taikos. Todėl, pasak tu su baltaisiais. Koks įžu- 
jo, abu turėtų dirbti bend- liai juokingas palyginimas! 
ram tikslui. Jie gyvena milijonų ištrem-
Vatikanas nesunkiai įžiū- tųjų vergų darbo vaisiais 

rėjo Gromyko dviveidystę ir Jlralo ir Sibiro kasyklose, 
“L’Osservatore Romano” at- bet tuo pat metu jie drįsta 
sakė kad “jokia bendra veik- skelbti varguolių, išlaisvini

mą Ūkusioje pasaulio daly
je — vargšų, kurie yra tur
tingesni už eilinį rusą.

ši paroda atskleidžia didįjį 
9 melą. Aš kviečiu visus ameri-

kaip “beklasė” 
sistema. Mes 

patyrę Krem-

Ženevoje .1955 metais buvo 
kalbėta ir tartasi dėl arti
mesnio ryšio tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vakarų pasaulio. 
Pats Chruščiovas kalbėjo: 
“Pažinkime vieni kitus”. Iš 
to nieko neišėjo, nes - laisvas 
pasaulis savietus arčiau pa
žino iš teroro Vengrijcįe.

Kai dabar vėl galvojama 
susieiti‘ir kalbėti apie tą pa-

tį “pažinimą”, pradžia pada
ryta JAV ir Sovietų Sąjun
gos sutartimi dėl kultūrinio 
bendradarbiavimo. Sutarti 
pasirašė sovietų Zarubinas 
ir JAV valstybės departamen
to S. S. Lacy. Dulles padėjė
jas rytų politikos reikalam. 
Keisis radijo, televizijos, spau
dos. meno? sporto informaci
jom ir žmonėm.

R. Drummond rašo, kad

IŠEIKVOJO MILIJONUS
Senato komisija, kuri ty

rinėja unijų negeroves, sus
tojo prie Philadelphijcs ir 
Newarko (Oper. Egineers U- 
nion, Philadelphia Local 542 
ir Newark Lokal 825). Tardo
mas tos unijos buvęs pirmi
ninkas Joseph S. Fay, už nu
sikaltimus sėdėjęs Sing Sing 
kalėjime. Jis prisipažino, kad

“šis tas. ir daugiau negu šis iš kalėjimo išėjęs nuo 1956 
tas. nes . didesniam skaičiui • mfctų gaudavo 13,600 dol. 
rusų ir amerikiečių padės “pensijos”, o jo žmonai buvo 

kom- gei’iau‘ vieniem ki*us -£>ažin- mokama nuo 12a iki 175 dol.

kad galėtų išlaikyti savo gy
vybę sovietų sistemos grandi
nėse ir terore.

Mes žinome, 
yra bolševikų 
esame gerai
liaus imperializmą. Chruščio
vas ir Bulganinas niekad ne
įtikins mūsų — 15 milijonų 
viduiio ir rytų Europos kili
mo amerikiečiu — kad jų 
“Taikos sąjūdis” nėra veid
mainiškas sąmokslas. Mums 
perdaug gerai pažįstami jų 
“geri norai” ir “garbingi 
tikslai”, žmogžudžiai ir va
gys visad liks žmogžudžiais 
ir vagimis. Jų pastatytoji ge-

FERENCE MUNICH. naujas 
Vengrijos maskvinis ministeris 
pirmininkas

KADARAS NEBEKADA- 
RUOJA 

Vengrijoje sovietiniam te
rorui ligi šiol talkino 1__
partijos sekretorius ir minis
teris pirmininkas Janos Ka- - ........... _... x .
dar. Nuo sausio 27 ministerio “Piliau bus pradurta ge- JOJ išeikvota nuo 3 du 4 im- 
pirmininko vietoje jau nebe- siena . įjonų enų.
kadaruoja. Maskva privertė Palaimintas yra naiviųjų
jį atsistatydinti dėl didelio tikėjimas, kai nieko kito ge- Savaitinis uždarbis^padide-
krašte nepasitenkinimo. Jo resnio negali padaryti. JAV J°_ ar
vietą užėmė Ference Muen- derėdamosi tik tiek padarė. Įmonės darbininkai 
nich. Vieni budeliai nueina, kad dar nereikia jai pristab- gruodyje mokėjo vidutiniškai 
kiti ateina. * dytl^ “Amerikos Balso”. 6 cn- va,andai daugiau nei

ti”. Herald Tribūne gi savo į savaitę. Komisijai pateikti 
įžanginiame reiškia vilti, kad daviniai rodo, kad toje uni-

1957

SATELITO PAKYLANT LAUKIAMA KIEKVIENU

la su Rusija neįmanoma, kol 
toje šalyje nėra laisvės”. O 
tos laisvės nėra nei Rusijoje, 
nei kurioje kitoje komunisti
nėje šalyje.

ši paroda pakartotinai įro- kiečius ją aplankyti joje ir ležinė uždanga negalės ap- 
do mūssų teigimą, kad bol- pamatyti teisybę apie komu- 
ševikinė sistema veda totali- nizmą.
nį karą su visuotino teroro Mums — albanų, bulgarų, 
ir baimės ginklais, prieš pa- čekosiovakų, estų, vengrų, 
vergtąsias tautas ir prieš Ii- latvių, lietuvių, lenkų, rumu-
kusias pasaulio tautas, ku- 

* rias ji siekia pavergti.
Grasinimais, melais, klas

ta ir jėga jie pavergę 200 mi
lijonų žmonių. Sovietų Socia
listinių Respublikų. Sąjungoje 
dabar yra daugiau kaip 34 
tautybės. Jos visos traktuo
jamos kaip kolonijos. Bet 
sovietų vyriausybė turi be
gėdiškos drąsos kaltinti “dė
dę Šamą” vilkišku gobšumu.

Sovietai išnaikino kara- 
chus, balkarus. kalmukus, 
kizliarus, Volgos vokiečius ir

nų ir ukrainiečių kilmės 
amerikiečiams faktai yra ži
nomi. Mūsų giminės gyveno 
komunistinėje priespaudoje.

saugot jų nuo teisybės ran
kos. Neišvengiamai ateis lai
kas, kai pasaulis nuteis ir 
pasmerks juos. Jiem vieta 
tėra už geležinių groti} jų ge
ležinės uždangos.

Mano padėka Pavergtųjų 
Tautų seimui už įdėtą dar
bą pai-uošiant šias nuotrau-

kiek “lais- gramas. išryškinančias ko 
munistinę tironiją viduje ir 
sovietinį imperalizmą užsie
nyje. Amerikiečių visuomenė 
turėtų studijuoti šią medžia-

Laiškai iš mūsų pavergtųjų kas, užrašus, žemėlapius, dia- 
tautiečių byloja 
vės” yra Sovietų Sąjungoje.
Mūsų nereikia įtikinti, kad 
komunistai ’ visuotiniai me
luoja. Mes galėtumėm su
teikti jums smulkias žinias gą. Teįsitikina ji. kad nuolai- 
apie kalinius ir vargus, apie dos nei kompromisai neįma- 
darbo koncentracijos stovyk- nomi su Sovietų imperija; 
las mūsų kraštuose. Mums kad sovietinė grėsmė galima 
žinoma ašarų, prakaito ir sulaikyti ir nugalėti tik vie-

Krymo totorius. Kalti taut- kraujo duoklė, kurią mūsų • ningu visų laisvų žmonių 
žudyste, pažeidusią visus Die- žmonės kasdieną atiduoda, ryžtu visame pasaulyje.

KAS GYVENA NEW YORKE AR PRAVAŽIUOJA PRO NE1V YORKĄ 
P.mNAI APIuANKYKIT GELEŽINKELIO STOTY GRANO CENTRAL

ANTIBOLŠEVIKINĘ PARODĄ
PARODA VEIKIA ŪSAS 24 VALANDAS. TRUKS IK! VASARIO 19

1956 gruodyje. Tačiau savai1 
tinis uždarbis 1957 gruodyje 
buvo mažesnis nei 1956. nes 
sumažėjo antvalandžial. Ma-

, žesnis per savaitę 1.13 dol.
raketų gaudymui ir leidimui. 33,^^ uždarbis- 1957 
eventualiu atveju, raketiniam 
karui.

Tuo pačiu metu yra tobu
linamas bepilotinis bombbne- 
šis Snark. šiomis dienomis 
jis tiksliai nuskrido ir savo 
taikinį . pasiekė už . 5000 my
lių. šie bombonešiai 

700-800 
greičiu, bet gali būti 

Jos efektyviai panaudoti 
šeštas sėkmingas skiriamos paruošti, personalą taikiniam sunaikinti.

Cape Canaveral bazėje. 
Floridoje, visa yra paruošta 
paleisti pirmąjį JAV satelitą, 
kuris sveria apie 30 svarų su 
visais reikiamais instrumen
tais. šį kartą satelitui iššau
ti paruošta armijos raketa 
Jupiter — C.

Prieš porą dienų dar bu
vo naujai išbandyta raketa 
Thor. Ji pasiekė jai numaty
tą aukštį, apie .10.000 pėdų, 
tai buvo

bandymas iš 11.
Laivynas tebetaiso ir tobu

lina savo Vanguardą. Armi
jos Jupiteris — C laukia pa
lankaus oro. Galimas daik
tas, kad abu satelitai iškils 
vienu metu. Cape Canaveral 
bazėje tam dirba 14.000 žmo
nių.

•Gynybos departamentas da dar tik 
kuria dar dvi. tokias bazes j 
Pacifiko pakrantėse.

gruodyje vidutiniškai buvo 
82.92 dol:. arba 2.11 dol. va
landai.

Dnl les nežada*
ko kiti norėtuskren- 

mylių 
labai Bagdado pakto konferen- 

priešo vijoje. Ankaroje. Dulles pareiš
kė. kad JAV parems to pakto 
valstybes “didele jėga prieš bet 
kokią komunistų argresiją". 
Taip pat nurodė, kad tik per 

* paskutinius metus tom valsty
bės suteikė JAV pagalbos dau
giau. negu sovietai per keletą 
metų visam nekomunistiniam 
pasauliui. Tačiau Dulles paste
bėjo. kad JAV pagalba negalin
ti būti neribota, nes turi skaity
tis su savo ekonomine padėtim. 
Pažadėta 10 mil. dolerių patobi- 
linti susisekimui.
• Sonete pradėta investigacija 

krašto saugumo reikalais. Nevi- 
sa bus viešumai skelbiama, bet 
ginčam bus medžiagos bent 3-4 

• mėnesiam.
• Vokietijos kancleris K. A- 

ilcnaueris pareiškė, kad su So
vietų Sąjunga pasikalbėjimai ne
bus sėkmingi tol. kol Vakarų pa
saulis nebus tvirtai vieninga*

JUPITER-C. •rmljot raketa, kai Ji buvo bandoma dar n»gpu»čio Tada ji itkdo iki 600 myliu. 
Dabar paruoftta itkeRi salelių.

o Wosslngton Springs* S D. 
nusižudė 18 metų mergaitė, ku
ri prieš savaitė ištekėjo už 77 
metų senio



BASO ALMUS

PILĖNAI IR AUDRONE MASKVOJ
“Tiesos” korespodentas ra

šo, kad LTSR operos ir bale-

Liurdas švenčia Dievo Mo
tinos stebuklingo pasirody
mo šimtą metų. Liurdo ir 
Garbės. vyskupas Pierre Ma
rše Theas pakvietė į iškilmes 
ir Lenkijos vyskupus. Iš jų 
susilaukė atsakymo, atsius
to kardinolo Stepono Wy- 
szynskio. Jame pranešė, kad

gentas. Nuo 4949 jo “Pax” 
organizacijai perduotas bu
vęs bažnyčios turtas — laik
raščiai, labdaros Įstaigęs, re
liginių raštų leidimas, rožan
čių, medalikėlių gamyba ir

tikanas taip pat 1954 pasmer
kė Piaseckio parašytą kny
gelę “Esminis klausimas**.

1957 liepos mėn. kardino
las Wyszynskis uždraudė sa
vo kunigam bendradarbiauti 
su “Pax".

Tai jau aiškus stojimas j 
kovos \ poziciją prieš “Pax”,

Priežastis? Kardinolas jos

nenusakė. Jo žodžiai, kaip 
Juos mini “Our Sunday Visi- 
tor”, yra toki:

“Kai Liurdo garbingas 
šimtmetis buvo paskelbtas, 
vis* Lenkijos vyskupai norė
jo vykti į Liurdą ir atiduoti

kad jos žinioje dirbo 4,500 
tarnautojų ir jos metinės pa
jamos apie' 100 mil. zlotų. 
Toji jėga buvo atimta iš Baž
nyčios Įtakos ir paleista per 
organizaciją, kuri esanti “pa
žangių katalikų”, bet nepri
klauso nuo Romos.

klastingai kalbantį katalikų 
vardu, uzurpuojantį Bažny
čios teises.

Ar komunistinė Lenkijos 
vyriausybė savo padarą 
“Pas” parems kovoje prieš 
Bažnyčią ar Bažnyčiai ir ti- 

(Nukelta į 5 pus.) MARTHA STERN (DdDD)'su savo vyru, pabžgę į Maskvą

je betgi radęs per. maža “na
cionalinės intonacijos’’. Pri
mabalerina G. Sabaliauskai
tė buvo aptarta kaip “meis
triška, jaudinanti mokėjimu 
išsireikšti šokiu”.

Kauno halė garsėja
Jei ne garsioji Kauno spor

to halė, Kaunas vargiai, bū- t 
tų taip dažnai minimas TS 
RS ir Lietuvos sportinėj 
kronikoj. Paskutinė žinia sa
ko, kad joje kaunietės krep
šininkės rezultatu 65-57 nu
galėjo čekes “Slovan Orvis” 
komandą.

Lietuviai gastroliuoja Uk
rainoj

Gruodžio. pabaigoj ~ Ukrai- —■ 
noj — Kijeve, Lvove, Charko
ve ir kitur —'gastroliavo

kaltai Pradėtajam
“Mūsų episkopatas betgi J 

yra tokioje nepaprastoje pa
dėtyje,- kuri liečia kai kuriuos 
opius reikalus, kad mes tu
rime liktis namie ir saugoti j 

' tikėjimo, Bažnyčios ir Dievo ' 
brangenybes.

“Gal būt, mes taip pat ka-

kada mes galėsime daugiau

siais pilnos laisvės išpažinti 
tikėjimą.

“Tačiau
toųia tik šiek tiek šviesos
spindulių pro labai tirštus 
nuolat grėsmės ir aliarmo de- 
besis..."

šiandien tėra ma-

KARDINOLAS ST. 
VVYSZYNSK1

Kokias brangenybes vys
kupai turi saugoti, rodo vie
nas pavyzdys, kuriame susi
duria Bažnyčios ir valstybės 
interesai. Tai veikimas vadi
namos “Pax” organizacijos, 
kuriai vadovauja Boleslav

Piaseckio organizacija 
žalinga ar naudinga, 

pačių katalikų nebuvo 
tvirtos nuomonės.

šistas, < antisemitas, • paskui 
nacis ir pagaliau Stalino a-

ISLANDIJOJE KOMUNIS
TAI NELAIMĖJO

Ar 
buvo 

. tarp 
vienos
Prancūzijos katalikų žurna
le “Studess” dar ne taip se
niai buvo aiškinama, kad 
esą “Pax” dėka katalikų lei
diniai Lenkijoje nebuvo su
stoję. Taip galvoja tie, kurie 
mano, kad prie kiekvienos 
valdžios reikia prisitaikyti ir 
stengtis kuo daugiausia nau
dos ištraukti.

PRIVALAI SUSIDRAUGAUTI SU KARDINOLU SPELLMANU
Važiuoti ar nevažiuoti į Mask

va? Morozo angelai sargai, FBI 
pareigūnai, pasakė, kad tenai 

į jie nešima jokios garantijos. Tai 
; priklauso jau nuo paties Morozo 

apsisprendimo. Morozas apsi- 
i sprendė vykti.

1950 sausio 15 jis buvo jau 
Maskvoje. Aerodrome jį sutiko 
filmos it meno atstovai. Oficia
liai jis gi atvyko siūlyti pirkti jo 
pagamintų filmų. Jo Įgudusi akis 
tarp atvykusių pasitikti asmenų 
greitai išskyrė ypatingą figūrą. 
Ir jis neklydo. Figūra, nutaikiusi 
momentą, prakalbino Morozą:

* "Ar tamsta girdėjai naujausią 
Haifetzo plokštelę?"

Tai buvo tie patys žodžiai, ku
riuos buvo Soble įkalęs Morozui 
į galvą. Vadinas, prisistatė sau
gumo ryšininkas Eugenij Kova- 
liov. Jis turėsiąs būti geriausias 
vadovas po Maskvą.

MOROZO ISTORIJA (51 - lesnes instrukcijas:
Amerikoje Motoms turįs-su

sidraugauti kaip nors su FBI di- 
i rektorium EčL Hooveriu; turįs 

įsodinti agentą į Connecticut 
senatoriaus Bentono ofisą; turįs 
sueiti į artimus ryšius su kardi
nolu SpeNmanu> nes kardinolas 

' tikriausiai žinąs daug paslapčių 
iš FBI veikimo ir valdžios parei
gūnų; turįs palaikyti gerus san-

Klovos “Pilėnai” ir J. Indros 
“Audronė” — susilaukė ne- 
paprasto pasisekimo. Spek
taklius palankiai Įvertiną 
Maskvos kritikai. Ypatingai 
buvo išgirta dainininkė M. 
Aleškevičiūtė. “Jos balso tem
bras puikus, ji puikiai valdo 
tiek viršutinį, tiek apatinį 
registrą; vokalinį paveikslą 
atlieka tobulai... Daug ža
vesio, muzikinės nuojautos, 
skonio parodė E. Saulavičiū- 
tė... J. Stasiūno forte toks, 
kaip mūsų geriausių daini
ninkų, (!). Didelį Įspūdį da
li K. šilgalis, savo stipriu, 
gero tembro, laisvu balsu, 
Įsimena artistas A. Lietuvi- 
ninlms^ atUekąs Poako^ rolę “LTRS valstybinis” hhoras”, 

va(jovįlUjamas K Kavecko. 
Choras išpildė vakariečių, ta
rybines ir' lietuvių liaudies 
dainas. Choro programą iš
tisai perdavė Kijevo TV cent-

munistai tegavo 17 proc. bal
sų (9.360). Daugiausia pra- 

' laimėjo Reykjavikė, sostinė-
je, kur neteko viso ketvirta
dalio ankščiau turėtų balsų. 
Daugiausia balsų surinko ne
priklausomieji . (51 proc. — 
28.130). Socialdemokratai ga
vo 6.883, pažangieji — 6.628.

Islandija turi 162.000 gyv. 
Kitados priklausė Danijai. 
Nuo 1944 liepos 7 yra visai 
nepriklausoma šiaurės At
lante ji yra reikšminga bazė.
• Henry Cabot Lodge, JAV 

ambasadorius Jungtinėm 
Tautom, išskrido Į Persiją,. 
Pakistaną. Afganistaną 
Indiją.

ir

• Kipro saloje sukėlė 
monstfacijas turkai., 
nori, kad dalis salos būtų 
priskirtas Turkijai Susirė
mimuose su Britais žuvo’ 5 
žmonės. Graikai, kurių salo
je yra dauguma, laikėsi ra
miai. ’

metė ,kad Soble norėjo papildy
ti Morozo bylą Kremliuje ir jam 
priskyrė kitu būdu gautą pra
nešimą. «

Naktis po nakties ir pasikal
bėjimas po pasikalbėjimo. Juose 
Korotkovas ir jo pavaduotojas 
švietė Morozą, kaip jis turi lai
kytis Amerikoje. Ak, tas Soble 
apsileidęs! Soble turėjo apšvies
ti, indoktrinuoti Morozą. Dėl 
Soble apsileidimo dabar jie tu
ri Morozą šviesti. ..

Taip, Morozas turis su Soble 
niekur viešai nesusitikti. Jis tu- 

_____ , ______ ___ rjs nesusitikti ir nieko nežinoti
brūkšniai peleniniame fone. Vie- aP’® kitus-bendradarbius Da- 
jias toks brūkšnis — tai susiti- ^ar tik Morozas suprato, kam 
kūnas su šnipų viršininku už- Soble, išleisdamas Morozą į 
sieniuose Korotkovu. Pas jį nu- Maskvą, tvirtai įgrasino jam: jis

Maskvoje praleistos dienos 
Morozo atminime liko tik kaip 
keli brūkšniai, tamsūs, juodi

. Kitaip pažiūrėjo Vatikanas, gabeno Morozą Kovaliovas. Po 
poros valandų laukimo pasirodė 
pats viršininkas. Prie vodkos ir 
kaviaro Įprastinis pasisveikini
mas, kuris greitai virto Korot- 
kovo piktais žvilgsniais ir prie
kaištais.

kuris atstovauja principam, 
o ne šios dienos naudai Il
gai laukęs, jis tarė žodį. Pia- 
seckio laikraštį “Dzis į Jut- 
ro", pradėtą leisti 1945, Va
tikanas pasmerkė. 1955. Va-

LENKV
Europos Lietuvis (sausio 2) Į- 

sidėjo rašytojo Igno šeiniaus 
pranešimą apie Stockholmo len
ku minėjimą nepriklausomybės 
šventės lapkričio 24. Minėjimas 
porai savaičių buvo pavėlintas 
laukiant iš lx>ndono gen. T. 
Bor-Komarovvskio. kuris 1944 
karžygiškai gynė Varšuvą. Sve
čias atėjo į minėjimą su egzilinės 
Lenkijos diplomatais. Kalbėjęs

N

"Štai tavo pranešimai apie 
Dewey ir Warren. Tai gali būti 
nuorašas iš New York Times. 
Tavo laimė, kad Soble atsiuntė 
tavo raportą apie Baltųjų Rūmų 
posėdį anksčiau, negu apie jį 
buvo paskelbta spaudoje" .

Morozui buvo naujiena apie 
toki raportą. Jis betgi greitai su- tykius su atomo specialistu dr.

j . Qp0nfieimeriu>

Po kelių dienų pasikalbėjimų 
Morozas jau buvo pakankamai 
paruoštas didžiausiam pasimaty
mui. Kaip didelę paslaptį Korot- 
kovas jam pasakė, kad bus pri
statytas pačiam šefui, kuris yra 
Berijos vietoje, — P.V. Fedoto- 
vui. Korotkovas betgi įspėjo: 
“Kai šefas kalbės — jo negali
ma pertraukti; kai su šefu kal
bėsies, nevadink jo vardu pa
varde — jis to nemėgsta”.

Vasario 1 vakarą — viskas 
čia vakarais dedas — Kovaliovas 
pristatė Morozą Fedotovui ir jo 
palydovam. Morozas buvo nu-

— pareiškę “Tiesoj” vienas 
iš žymiausių Maskvos muzi
kų A. N. Bronas. “Pilėnų” 
muzika pagauna savo melio- 
dingumu, instrumentuote, 
dramaturgiškumu, joje gau
su lietuvių liaudies meliodi- 
N-

Nemažiau entuziastiškai 
muzikai aptarę ir baletą “Au
dronė”. Kritikas N. EI j aš jo-

Praplėsta Vilniaus TV 
programa

Vilniaus TV centras, 
nas moderniausių 
neseniai gavo TV 

, tačiau programų 
stadijonų dar vis 
Sekmadieniais programa vyk
sta jau nuo 1 valandos die
nos. Daugiausia rodomi fil
mai.
Smerkia perdėtą vaišingumą 

“Tiesoje” A. Baltrūnienė, 
“šeimininkės kampelio” re
daktorė, piktinasi lietuviuo
se tebepraktikuojamu svečių 
vertimu persigerti ir persi
valgyti”. Paprotys vaišinti 
per prievartą yra ir nekul
tūringas ir negražus, ir ža
lingas. šitaip besivaišinant 
pobūvis nebepasiekia tikslo, 
nelieka laiko pasikalbėti, pa-

vie- 
Sovietijoj, 
mobilius, 

iš teatrų, 
neduoda.

niekad nesusitiko su Albam ir 
tokios pavardės niekad nėra gir
dėjęs....

Pagaliau Korotkovas buvo pa
tenkintas — Morozas lengvai pri 
siima savikritikos supratimą ir 
reikalingumą. Davė-jam tada to-

STOCKHOLMĘ DĖL VILNIAUS

varde; greitai ėmė pasakoti kad’ 
Soble jo geras draugas jau 30 
metų. Atsisėdęs prie Morozo, 
kalbėjo apie viską — apie ato
mus, apie Čapliną — gėrė ir 
valgė ir vėl kalbėjo. Taip iki ry
to. Kai pusiau penktą rengėsi 
namo, Fedotovas pasakė Korot- 
kovui, kad atleistų šoferį, nes 
svečią, Morozą, jis pats nuveš
iąs į viešbutį. Korotkovas buvo 
pritrenktas.

Fedotovas nuvežė Morozą į 
viešbutį, keliom eilėm išbučiavo 
ir pridėjo:

"Jei kas padarys tau mažiausi 
neramumą, pranešk tik man"....

1950 vasaryje Morozas grįžo iš
Maskvos į Ameriką. Grįžo kaip silinksminti”, rašo A. Baltrū- 

stebintas, kad Fedetovas elgėsi patikimiausias iš patikimųjų, nienė. Rusiškasis pervalgdi- 
visai ne taip, kaip buvo Morozas Nuostabi tarnyba dviem ponam, nimo ir pergirdimo paprotys. 
Korotkovo įspėtas. Fedotovas vaidyba dvejopom kaukėm gąj,- kaip matyt, tebėra Lietuvoj 
pats prisistatė savo vardu ir pa- votrukčiais plėtojosi toliau (b.d.). nepasikeitęs.

vokiečių smurtų, tarp mūsų ir 
lenkų lyg buvo pradėjusi megz
tis kalba, lyg susidarė koks atos
lūgis. Bendro likimo dėlei ir 
bendros su .<tomis pavergto
mis tautomis laisvės kovos dėlei 
mes lietuviai buvom po truputi 

dangi Vilniui lenkai negalėjo pradėję primiršti Suvalkų sutar
ties sulaužymo pamoką, Pilsuds
kio ir želigowskio mums duotą 
kruviną pamoką, pradėjom pri
miršti peoviakus, Bocianski ir 
mūsų pačių lengvapėdiškus pa
klydimus ,pradėjus Jogaila.

herbu rankose. Ji laikė nemažą Tai, kas atsitiko lapkričio 24 
spalvotą kartoną, su žinomu Stockholmę, turėtumėm atsi- 
šventuoju brendančiu per van- minti ilgai Tai gal nedidelis, ne 
denį, su berniuku iškeltu ant toks kruvinas Įvykis, bet jis at
svertojo peties. naujina ir pagilina visas senas

Kai priėjo “vilnietės" eilė, ji žaizdas. Jis* rodo, kad lenkai

SPAUDA

Dešimtys mergaičių ir berniukų 
savo apdarais, šokiais ir dainuš
komis Vaizdavo ir simbolino 
Lenkijos sritis ir mietus. Tam 
skaičiuje “Wilno” ir Lvovą. Ka
dangi Vilnii 
pritaikyti kokio savo, lenkiško 
apdaro, tai kokios vienuolikos 
metų mergaitė. jį simbolizavu
si, buvo aprengta paprasta švie
sia suknele, su gelsvų gėlių vai-

Vilniaus

dc- 
kurie aP’c Lenkijos atsikūrimą 1918 

metais, o apie dabarties galimy
bes. kad jos nesančios labai nikeliu ant galvos ir..

PALM IRO TOGLlATTl, Itali
jos kontuniotv veda® — Mask
von garsintuvas

šviėsios. Pasisakė už dabartines 
vakarines Lenkijos sienas (ligi 
Oderio ir Neissės). nes. “Rusija 
atplėšė mums rytų žemes su 
Lvovu ir Vilnium'. -Išeitų, kad 
jos ir paliekamos Rusijai ar kam 
kitam. Bet ne. Minėjimo meninė besisukdama aplink užtraukė vengia pasimokyti iš savų klaidų 

kad jie, deja, tie patys, kokie bu-programa pavaizdavo. ko lenkai dainelę apie Vilniaus ir jo apy-
tebesiekia. Ignas šeinius rašo: linkių grožį, o refreno forma vo. Tikromis savomis žemėmis 

Meninės minėjimo dalies pa- kartojo: “Wilno nasze od starych
baigon buvo išrikiuotas kenkų czasow” — “Vilnius mūsų nuo 
organizacijų mokyklas Stockhol- senų laikų”....

' r:e patriotinis vaikų paradas. Lenkų organizacijų išlaiko- toja faktus, klastoja istoriją.
“ “ • mos mokyklos mergaitei įkalta Vilnius, girdi nuo senų laikų

dainelė nebuvo pademonstruo- lenkiškas miestas. Jie nei kiek 
. ta taip sau kur uždarai Ji buvo nesiskaito su kitų tautų, su sa- 

ITALI JOJE pademonstruota viešame ir labai vo artimiausių kaimynų ir ben-
ateiųantį pavasari renkam oficialiame lenkų tautiniam mi- dro likimo draugu šventais ir 

mas naujas parlamentas. Ko- nėjime. egzilinės Lenkijos dip- gyvais tautiniais interesais, 
munistai jau dabar yra iš-

- vystę akciją atgauti praras
tą žmonėse pasitikėjimą, ku
rį labiausiai buvo 
iš Sibiro 
italų karo belaisviai.
tat jau primirštama. Komu- _________ » -
nistų vadas Italijoje Palmiro ’ šis įvykis Stockholmę palic- su lenkais prie bendro stalo, 
Togliatti —•Maskvos garsin- čia mus visus. Po 1939 ir 1940 kaip Suvalkuose ar kitur, nęga- 
tuvas savo agitaciją atremia metų, po Hitlerio ir Stalino su- įima pastatyti savo ginklo ker-
Į “Sovietų taikingumą”. sitarimo ir bolšetikų ir nacinių tėn ar palikti anapus .durų.”

jie nenori tenkintis ,o ieško kaip 
ir ieškoję visokių pretekstų, kad 
tik daugiau prisigriebus. Klas-

apgriovę
nelaisvės paleisti

Dabar

tematinių ir karinių atstovų aki
vaizdoje. — lietuvių akyse.

Atsistojau ir išėjau. Bandyta 
minėjimo rengėjų mane sulaiky-* 
t i. prašylą likti pietums. Pri- 

.minta. kad buvau pažadėjęs tar
ti žodi.

Mes negeidžiam lenkų tautai 
nieko bloga, geidžiam, kad ir ji 
atgautų savo laisvę ir visišką ne- ų 
priklausomybe. Bet lenkai jau 
ir'šiandien moko, kad turėdami 
reikalo su jais visados turim bū
ti nepaprastai atsargūs. Sėdant

shorthand to get a 
Būt with lunches 

expensive, it*s

It’s easy for the giri who knowš 
good job vith good pay noiradays. 
and shoes and shover presents so 
harder than ever for her to save
That'š why so many vorking girls are invest mg m 
Savings Bonds on the Payroll Savings Plan. Onee'you 
tell your pay Office hov ciuch you want to save each 
payday, you can relax and knov that your saving is 
being done for you. Automatically your money vili

■ go into safe and sure U. S. Series E Savings Bonds.
And now every U. S. Series E Bond bought since 
February 1, 1957 pays a nev, higher interest — 
3 1/4% vhen held to naturity! It catures faster. 
too. in only 8 years and 11 aonths. And tedemption 

,values are higher. especially in the earlier years.
la your boss a handsoae bachelor? Is he consider- 
ate? Save a sense of bumo r? If so, narry h i® 
atriek. If not, it sakes good sense to invest your 
hard-earned dollars In Savings Bonds. Then you can 
sake a lot of good things eone your vay. Likę a 
trip to Europa. 0r a car of your ovn. (And if a 
aan bappens along, too — so such the better. 
You*11 need extra money then for things likę 
fesinine frilis and frying pans.) -
So start investing today in Savings Bonds — cithcr 
on the Payroll Savings Plan vhere you vork or 
regularly ahere you bank.

_____ • ..1
rUT OF tnST AMOUCATS SAVINGS BELONGS IN O. S. SAVINGS BONDS

FV (’.,S. Gvrernffienr not pav for thit adrrrtisinįt. Tht Trttsufv 
jot thrv patriotir iorution, th* Mt+rtising Cou»ti enj
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Jei Lietuva būtų laisva, kiek 
šiemet joje būtų džiaugsmo'ir 
pasididžiavimo švenčiant kety-

Vliko prezidiumo riausios Tarybos atsišaukimas

PRENUMERATOS KAINA
„tuo 
. MM 
. SMO

Forciga
LcikrMtl tvarko REDAKCINI KOMISIJA. Vyr. rao. 8. SUŽIEDĖLIS

■tai saugomi Ir gražinami auto* tam* prašant. Pavarde paprašyti atratpantai mM* 
ttaal Uretakla redalccUęe nuomone* Ui skalbimą turtai ir ktabg redakcija mataalto. 

REDAKCIJA: ŠIO Willoughby Avė.. Brooklyn 21.. N. Y. Tel. CLentnore 5-7281

Stalinas paskutinėje savo kai- kam negali garantuoti neliečia? 
boję, pasakytoje kompartijos mybės: antra, diktatoriai nie- 
XIX kongrese Maskvoje, nurodė, " kam ir niekada neutralumo ne

pripažino. Baltijos valstybių neu
tralumas praėjusiame kare nuo 
bolševikų invazijos jų neapsau
gojo. Stalino ir Hitlerio sutartis 
buvo sudaryta ne Baltijos neu
tralumui išaugoti, o jį sutrypti.

' šiuo metu su neutralumo idė
ją bolševikai siekia skaldyti jiem 
nepageidaujamą laisvų kraštų 
vienybę ir drumsti nuotaikas 
viduje .Tai ryškiausiai pasiro
dė šiom dienom vakarinės Vo
kietijos parlamente. Neutralu
mo šalininkai, socialdemokra
tai, tiek pritriukšmavo ir taip 
šaukė prieš kanclerį Adenauerį, 
kaip krašto “išdaviką”, kad 
Maskvai tektų gerą pinigą su
mokėti už tokį jos siekimų gy
nimą. Neutralumo idėja neša 
bolševikam vaisių bent tiek, kad 
žmonės dėl to kivirčijasi.

kad “pačiu didžiuoju bolševikų 
Aajnngininku yra kapitalistinių 

I kraštų nesutarimas”. Chruščio- 
vas savo “tėvą ir mokytoją” nu
vainikavo, bet jo testamenti
nius žodžius pasilaikė ir jais re
mia postalininę politiką. Pirma
sis jos siekinys yra nesutarimą 
sukelti, antrasis — pasinaudoti 
ten, kur jo jau esama.

Kokios priemonės tam naudo
jamos? 1

** pasauliui skelbti apie Lietuvos
skriaudą. Tu turi šauktis laisvo- ' ^1 v^ose}>a^ny^use^e^uy^’ jo pasaulio pagalbos ir paramos 
Lietuvą iš sovietinės vergijos 
išlaisViųti. Tu turi persergėti sa
vo brolius tėvynėje apie naujus 
okupanto kęstus ir kartu praneš
ti jiems, kas Lietuvos išlaisvini
mui yra daroma. Tu turi paleng
vinti jų priespaudą ir padidinti 
jų vilų.

Tu gali tai padaryti ir darai. 
Ypač šiais sukaktuviniais Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo metais, kada šaukiamasi į 
Tavo jausmus ir išmintį.

tėvynė mūsų’—visuose minėji
muose ir mokyklose. Trispalvė 
plevėsuotų visuose Lietuvės mie-

dalyvautų eisenose. Senesnieji 
pasakotų jaunesniesiems apie 
laisvės ir neprilausomybės ko
vas^ jaunesnieji ryžtingai pla
nuotų tiltus į vis šviesesnę tė
vynės ateitį.

Deja, Lietuva rusiškoįo-sovie-

Koegzistencija yra primasis 
pleištas, kurį Maskva varo į tar
pą savo priešų. Ji suskaldo va
kariečius į dvi grupes: vieni pa
sisako už glaudesnį bendradar
biavimą su bolševikais, kiti į- 
spėja, kad su Maskva bendra
darbiavimo negali būti. Nesuta
rimas bolševikam jau talkinin
kauja. Užuot visiem susijungus 
į bendrą frontą, pasireiškia par
tizaninis ieškojimas koegzisten
cijos. Kai kurie negeistini reiš
kiniai pasirodė net ir lietuvių 
visuomenėje. Apie tai buvo už
siminta šio laikraščio spaudos 
apžvalgoje. Gi praėjusią savaitę 
iš Washingtono išvykdamas so
vietų atstovas Zarubinas aplankė 
viceprez. R. Nixoną ir pakišo 
gundantį obuolį: daugiau drau
gaukime ir vieni kitus pažinki
me! Tikra nesąmonė: atrodo, 
tartum Amerika nebūtų ligi šiol 
turėjusi progos pažinti tikrojo 
bolševikų veido. “Pažinkite 
mus” — reiškia susikaldykite 
už mus ir prieš mus. Tai koeg
zistencijos pleištas.

Neutralizacija yra antras bas
lys į antibolševikinį frontą. Už 
jo nusigriebia sovietinės imperi
jos paribio kraštai, kurie tiki, 
kad karo atveju jie išvengs ne 
tiktai atominių smūgių, bet ir 
pirmosios bolševikų invazijos. 
Du dalykai užmirštami: viena, 
modernūs ginklai ir karas nie-

Kad būtum tikras, kad tavo 
dosnios aukos Lietuvos laisvini
mo reikalui sunaudojamos tin
kamai, kad tavo dosnumo ne
mažintų jokia propoganda, nei 
priešo, nei svetimųjų arba net 
kai kurių savųjų kitokius tikslus 
turinčiųjų, kad neabejotum — 
žinok:

Iš kiekvieno 100 dolerių, ku
riuos Vlikas gauna Lietuvos lais
vinimo veiklai, išleidžiama: -

46 doleriai radijo valandė
lėms Madride, Romoje, Vatika
ne išlaikyti ir mono£orin£|0 sto
ties darbui. v

29 doleriai Eltos biuleteniams 
anglę, vokiečių, italę-ir lietuvių 
kalbomis.

10 dolerių politinei veiklai 
(iš kurių 7 dol. ryšiams —raštų 
ir asmeniškiems — su tarptau
tinėms intituci jomis, sveti
momis vyriausybėmis, parla
mentais, politikais, žymiais vi
suomenės veikėjais palaikyti ir 
3 dol. Lietuvos apjungimo etno
grafinėse sienose klausimui).

8 doleriai ūkio išlaidoms (pa
talpą nuoma Europoje, kuras, 
šviesa, telefonas, paštas, rašti
nės reikmenys) ir

7 doleriai administracijos iš-, 
laidų.

Ūkio išlaidas padalinus pusiau 
tarp informacijos ir politinės 
veiklos, gausime, kad iš kiekvie
no . 100 dol. išleidžiama radijo 
ir informacijai 79 doleriai, po
litinei veiklai 14 dolerių ir ad
ministracijai, kuri tap pat su
sieta su- politinės veiklos sri
tim, tik 7 dol.. Visi tie septy
ni doleriai tenka išimtinai Euro
pai, kadangi visi politiniai ir ad
ministraciniai darbai, kuriuos 
Mikas dirba JAV. nėra atly
ginami.

Lietuvi, Tu buvai ir esi tas, 
kurio auka ir pasiaukojimas į- 
galina tęsti visus Lietuvos lais
vinimo darbus. Lietuvos nepri-

, Tavo sudėtomis aukomis iš
laikoma monotoringo stotis Vo
kietijoje, kuri kasdien nurašo 
Vilniaus radijo stoties praneši
mus apie įvykius krašte, kurie 
sudaro žymią dalį medžiagos 
Vliko informaciniams leidi
niams (Eltai), Vliko . išlaiko
moms radijo valandėlėms per 
Madrido, Romos ir Vatikano ra
dijo stotis, o taip pat-siunčiama 
kasdien Amerikos Balsui, Euro
pos Laisvės Komitetui, Lietuvos 
laisvės komitetui ir kitiems.

Tavo sudėtomis aukomis Vil
kas išleidžia Eltos informacijas 
anglų vokiečių, italų ir lietuvių

Žinok keturi, kad Vyriausias ' kaltomis, Jos praneša svetimų- 
Lietuvos Išlaisvinimo komite- jų ir lietuvių spaudai apie gyve- 
tas esi Tu pats. • nimą ir Sovietų priespaudą oku-

puotoje Lietuvoje.
Tavo sudėtomis aukomis 

rašomi memorandumai ir raš
tai Jungtinėms Tautoms, kitoms 
vyriausybėms, tarptautinėms or
ganizacijoms ir kitiems, prašant 
Lietuvos laisvinimui užtarimo ir 
pageltos.

Tavo sudėtomis aukomis kas
dien per Madrido, Romos ir Va
tikano radijo stotis oro bango
mis skrenda į okupuotą Lietuvą 
tiesos žodis iš laisvojo pasaulio.

Žinok, kad peršamoji koeg
zistencijos dvasia gali aptildyti 
oro bangas į okupuotą kraštą iš 
svetimųjų stočių, bet iš Tavo au
komis išlaikomųjų stočių tiesos 
žodis į tėvynę skris, iki Lietuva 
bus laisva.

SU-

aštuoniolika metų okupantas 
trypia tautinę trispalvę; nutildė 
Tautos himną, užčiaupė musę 
brolių lūpas pareikšti laisvės 
troškimą ir stengiasi užkimšti jų 
ausis, kad iš laisvojo pasaulio ne
būtų išgirstas nė vienas tiesos 
žodis. Už Tautos himno giedoji
mą — areštas; už Vasario 16 
minėjimą — kalėjimas; už tau
tiniai patriotinių jausmų parei
škimą demonstracijose —Sibi
ras.

Tylūs ir susikaupę bus šiemet 
Vasario 16 Lietuvos miestai ir 
sodžiai. Miestų grindiniu ir kraš
to keliais kaukšės tik okupantų 
kareivių batai ir girdėsis jo ru
siški keiskmai. Bus žiūrima, kad 
verguvės pančiai laikytų kietai, 
kad išsilaisvinimo viltis būtų už
gniaužta.

Tačiau Viltis, kaip tas laisvų 
padangių paukštis: kuo dau
giau ją baidai, tuo aukščiau ji 
kyla; ir kuo aukščiau pakyla, 
tuo toliau mato. Mato, kaip už
griuvusi audra ir viesulo verpe
tai, ir perkūnai, ir žaibai rauna 
su šaknimis ar laužia pusiau di
džiuosius medžius ir lenkia prie 
žemės mažesniuosius, bet taipgi 
mato, kad tolumoje už juodųjų 
debesų krašto šviečia šaulė, ku
ri atris, kuri išklaidys tamsą, ku
ri ateities audros nulenktuosius 
daigus atželdins ten, kur po au-

PAKELĖSE LAUKĖ DIDELĖS ŽMONIŲ MINIOS

VYSK. K. PALTAROKAS, pašarvotas Pa ne včžio katedroje

Sputnikai yra naujausia 
stipriausia priemonė sukelti 
geležinės sienos sąmyšį. Gąsdi
nimu sputnikais ir raketomis 
keliama panika. Ji buvo apėmu
si ir Amerikos visuomenę, kuri 
vis dar nenustoja liaupsinusi 
“sovietų mokslo pirmumo ir pa
žangos”. Jei nereikia akių už
merkti prieš realybę, tai nesvei
ka yra ir perdėti.

Reikia žinoti, kad Sovietų Są
junga dar gudriau veda nervų 
karą negu tai darė Hitleris. Ta
da didžios Europos valstybės nu- droš liks dykynė, 
sileido Miunchene (1938), kad 
turėtų taiką, bet tai buvo įžanga 
į karą. Kai dabar dėl tokio pat 
nervų karo norima rasti taiką 
viršūnių susitikime, reikia pri
bijoti nuolaidų, kurias gali tekti 
atpirkti dar baisesniu karu.

Tam karui besiruošdama, 
Maskva daro visa, kad nesutari
mas antitolševikiniame fronte 
būtų kuo didesnis. Tai jos di
dysis sąjungninkas.

Kiek savo nesutarimu mes jį rytojaus!
ramstome? Tu turi žinoti apie viską, kas apie Ivalandą nakties. Savo bu- rint šalčio, išlaukė iki vakaro 7 - dyse”.

ir 
už

Jau sreit bus mėnuo, kaip 
mirė didysis vyskupas K. Palta
rokas. Iš Lietuvos vis ateina nau
jų žinių apie jo laidotuves, štai 
esame gavę laidotuvių nuotrau
ką —vyskupas guli pašarvotas 
Panevėžio katedroje. Jo veidas 
rimtas, sukauptas, tartum bylotų 
pasiliekantiems apie ištvermin
gumą ir didžiąją auką.

Nors praėjusį karta rašėme, 
kaip vyskupas buvo palaidotas, 
bet vėl turime laišką su smul
kesniu aprašymu. Laiško auto
rius iš Žemaitijos nuvažiavo į 
vyskupo laidotuves. Tai rodo, 
koks populiarus buvo vyskupas 
aavo kenčiančioje tautoje.

Vysk. K. Paltarokas, susirgęs

Mūsu broliai ir sesės paverg
tame krašte prarado visa, bet 
išlaikė viltį ir tikėjimą, kad lais
vės saulė Lietuvai patekės. Mū
sų esančiu išeivijoje pareiga, 
daryti visą, kad jp viltys išsipil- 
dyty ir kad naujoji Aušra Lie
tuvai būty ’ priartinta.

Laisvėje esantis lietuvi! Tu esi 
susipratęs patriotas.. Tu myli 
Lietuvą. Tu nori jai laisvės ir 
šviesos. Tu nori jai laimingesnio Kūčių vakare, mirė savo bute

Vilniuje naktį iš sausio 2 į 3, sirinko didelė minia ir, nežiū-

te buvo ir pašarvotas. Tą dieną 
jį lankė daugelis vilniečių.

Paskui buvo pervežtas į šv. 
Teresės bažnyčią, kur buvo at
giedotos egzekvijos, aukotos mi
šios ir pasakyti du pamokslai. 
Pamaldose dalyvavo labai daug 
žmonių.

Iš Vilniaus vyskupo karstą 
vežė specialiu autobusu. Pane
vėžio vyskupijoje pakelėse laukė tuvės užsitęsė iki 4 vai. Nežiū- 
didelės žmonių minios su žvakė- rint šalto oro, jose dalyvavo la- 
mis. Ilgiau buvo sustoję Raguvo- bai daug žmonių.kurie pripildė 
je, kur autobuse buvo atidarytas - - - - - - —
jo kartas, ir žmonės ėjo atsi
sveikinti. Sustojo ir Miežiškiuo
se.

Panevėžyje buvo pranešta, 
kad kūnas bus atvežtas 5 valan
dą. Prie Pajuostės kryžkelės su

valandos. Nors buvo paruoštas 
gedulingas vežimas, bet jo kars
tą į katedrą nešė vyrai. Palydėjo 
sižiulė minia su žvakėmis, su 
giesmėmis.

Katedroje karstas buvo padė
tas koplyčioje. Ten jis pašarvo
tas išgulėjo tris dienas. Su juo 
atsisveikinti ėjo ne tik Panevė
žio gyventojai, bet ir daugybė ki
tų, suvažiavusių iš Įvairių Lietu
vos miestų. Atsisveikindami bu
čiavo vyskupo kojas. Vaikai, 
kurie nepasiekė jo kojų, juos 
pakėlė tėvai. Jo kojas bučiavo 
ir kunigai ir inteligentai.

Sausio 7 buvo laidotuvės. Ku
nigai 11 vai. giedojo egzekvijas. 
Jų metu Rygos arkivyskupas 
aukojo mišias. Paskutines mi
šias celebravo vysk. J. Stipona- 
vičius, kuris perėmė velionies 
pareigas.

Atsisveikinant vyskupai bu
čiavo į petį. Laidotuvių pamoks
lus pasakė vysk. J. Steponavi
čius, kan. Stankevičius, Gajaus- klausomybės 40 metu sukaktį 
kas, Antanaitis, Juodagalvis.

Po to karstą nenešė į katedros 
požemi, kur jis sau buvo pasinio 
šęs pasilaidojimo vietą. Laido-

rint šalto oro, jose dalyvavo la-

minėdamas ,būk teisingas sau 
ir Lietuvai — padidink savo ry- - 
žtą ir dosnumą. Ateina laikas, 
kada Lietuvos vadavimo darbai 
turi būti ne tik išlaikyti, bet dar 
daugiau išplėsti.

VLIKO PREZIDIUMAS IR VYK
DOMOJI TARYBAir katedrą ir šventorių. Kunigų 

buvo privažiavę 200.
Savo laišką anas žemaitis bai

gia šiais žodžiais: “Jo kūną pa
laidojome su dideliu skausmu, kad JAV raketom gaminti 
bet jo dideli darbai, jo didelė būtų paskirta vienas būijo- 
meilė žmonėms, jo paprastumas nas su ketvirčiu dolerių. Dėl 
amžiams pasiliks tikinčiųjų šir- to turės dar pasisakyti Se

natas.

Atstovy Rūmai sutiko,

PAMESTIEJI
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Melskis daugiau už mane, se
sute, nes mūsų gerasai klebonas 
mirė. Mano liūdname padėjime 
man yra džiugu pagalvoti, kad

mėn. įvykį, Bauraino melą,'ir 
jie siūlosi man padėti kai aš iš
eisiu iš kalėjimo. Ponas man iš 
anksto patarė pasinaudoti jo 
pasitikėjimu. Aš jam labai dė-

lankymą ta ponia man pasakė, 
kad jos vyras rūpinasi manimi; 
jis yra gana įtakingas. Jis norėjo 
sužinoti, ar aš nenorėčiau pasi
naudoti teismo duodama malone 
ir gauti bausmės sumažinimą. 
Buvo atsiklausta kalėjimo vir
šininko, kuris pasakė, kad aš at
rodąs truputį neramus. Taip. 
Taip, neramus, tu aiškiai su
pranti, sesute! ir truputį nenuo
lankus. Viską, kaip tu matai, 
aš gerai suprantu, nes aš nie-

yra garbinamas. Tačiau, man 
atrodo, kad aš tų žmonių niekad 
nemačiau mišiose, kada jie bū
davo Tracy. Man taip dabar Tei
kia drąsos!

Tavo vyresnysis brolis.
Danielius.

Po kokių dešimties mėnesių 
Enguerrandas, su sąlyga saugo-

dėti galvon vaizdą didžiųjų a- 
lėjų ir gatvių Paryžiuje.

Mes gyvename Touro gatvėje, 
visai arti Muette Vartų; šitai, 
tikriausiai, tau nieko nepasako, 
bet' mes esame už kelių žings
nių nuo Boulognės Miško, nors
ir jis nėra kaip gražioji “Sarme- 
zų” giria, bet aš ten randu daug 

ti augintinį, išvadavo jį iš kalė- ramybės. Aš manau, jei tektų 
jimo. Po trumpo laiko Danielius gyventi pačiam Paryžiaus vidu- 
Donadieu išmoko valdyti laik- ryje, aš negalėčiau atsigauti, 
raštininko automobilį, kaip ge- P. Enguerrandas turi daug

kados nesilioviau skųstis dėl riausias Paryžiaus šoferis. Jis draugų, Tikėk manim, mūsų
savo pasmerkimo. buvo laimingas. Aišku, tai ne- automobilis per dieną padaro

Kitas dalykas. Aš visuomet buvo pilna laisvė, bet jis jau daug kilometrų. Štai aš dabar
gyniau Svenč. Mergelės meda- nebuvo kalinys 897 Nr., neturįs įsitraukęs į naują pasaulį, ku-

paprašiau leisti į bažnyčią, jis 
truputį susiraukė ir tik pagaliau 
su dideliais atsargumais man 
leido eiti į pirmąsias sekmadie
nio mišias. Aš suprantu nuo šio 
laiko jo mintis. Be abejo, jis 
bijo, kad jo skaitytojai neatei
tų prikaišioti jam namuose ne
silaikant bedieviškumo taisyk
lių, kurias jis jiems perša.

‘ Aš nieko ypatingo tau nepa
sakysiu apie ponią Enguerrand. 
Ji yra labai maloni ir saugo, 
kad aš nereikalingai nenuvarg- 
čiau, bet mano atsargumas jai 
yra tas pats; aš negaliu pripras
ti ir išsiaiškinti atstumiantį ju-

tu turi globą pas savo gerąsias 
seseris. Pasakyk man, ar jos 
tave labai myli? Tuo aš esu 
tikras. Kaip gi galima būtų ne
mylėti mąno mažosios Teresės, 
tokios malonios, tokios papras
tos, tokios geros!

Iki pasimatymo, sesute. Tavo 
vyresnysis brolis

DanMius.
Fresnesų kalėjimas, gruod. mėm 
Mano sesute,

Ar tu atsimeni tuos paryžie
čius, kurie atostogų metu atei
davo ieškoti pieno pas mamą 
Baurainienę? Tu atsimeni, kad 
ponia dažnai kalbėdavosi su 
rųumis. Jie aplankė manė. Po
nas yra laikraštininkas. Atrodo, 
jis domisi beteisiais vaikais, ku- 

■’ rie trokšta laimėti gyvenime. Jie

kojų .Iš jų aš sužinojau apie 
kunigo VieiUoto mirtį, jie pasi
rodė gana prislėgti.

Sesute, tu matai, kad Apvaiz
da mūsų neapleidžia.

Po šito pasimatymo ponia 
viena mane aplankė.

Nežinau, kokio jausmo aš 
klausau, bet aš tiesiog jos ne
mėgstu. Kada ji paima mano 
ranką, aš ją nesąmoningai iš- 

! traukiu. Tu prisimeni, aš tau 
apie tai sakydavau jau Tracy. 
Ir tačiau aš jaučiu, kad ji no- būsiu paleistas, kiek galima Tačiau kai kuriais atžvilgiais aš 
retų mane padrąsinti, sušvelnin
ti mano skausmą, bet jos globa 
mane sirgdina. Be abejo, tai 
pareina nuo to, kad mes esame 
pripratę gyventi, kaip laukiniai, 
ir visus žmones laikyti lauki
niais. Aš supratau, kad reikės

tikėlį, kurį aną gegužės mėn. . jokio savarankiškumo. P. En- ris manė truputį drumsčia. Vi- 
vakarą man uždėjai ant kaklo.
Dėl šito dalyko aš esu susimu
šęs su vienu kaliniu, ir už tai 
buvau keturias dienas uždary-

guerrandą, kuris norėjo jam 
grąžinti gyvenimą, jis laikė iš
gelbėtoju. Tai — skydas, po ku
rio apsauga jis galės žengti pir
mus žingsnius. Koks džiaugs
mas jo laiškuose!

Sesute, — rašo jis Teresei, 
— aš esu laisvas, ar tu ąupran-

. Nežiūrint to nemalonaus įvy
ko, man pritaikius bausmės su
mažinimą — aš būsiu čia tik 
aštuoniolika nenešiu, vietoj dvi- ti? laisvas! šitomis valandomis 

užmirštu, kad buvau neteisin-dešimt keturių, -—jei p. En
guerrandas pasirūpins mano gai nuteistas. Taip gera jausti, 
priežiūra. Ponia tikisi, kad aš I ...................... .....kad aš jau beveik turiu laisvę!

graičiau; galimas daiktas, kad esu visados dar kalinys, nes En- 
šitie žmones mane paims tar- grerrandui yri įsakyta griežtai 
nauti Aš gyvensiu jų namuose, mane prižiūrėti.
ir bus man pavestas automobi
lis. Ar tu žinai, kad tas laik
raštis, kūjį redaguoja šis ponas, 
skelbia sąžinę, garbę ir pareigą! 
Neabejotiria, kad aš parteksiu į

desį, kurį aš kartkartėmis sa
vyje pajuntu, su ja būdamas.

Aš tau negaliu slėpti ir to. 
kas man labiausiai nepatinka, 
kad atradau jų “Maksą”. Tu at
simeni tą žiaurų išdykėlį, kurį

suose žodžiuose, kuriuos ištrū
kęs čia girdžiu, aš matau daug 
blogų žymių .Klausydamas Bau
raino, aš žinojau, su kuo turiu 
reikalą; .čia po-Juoku sliapiasi 
piktesni žmonės, kaip Baurain- jie atsiveždavo į Tracy. Jis jau 
as. . .

Iš. visų žmonių, kurie čia pra
eina ar kuriuos mes aplankome, 
aš matau tik vieną žmogų, ku
ris man atrodo nuoširdus; jis 
vadinasi Andrius Lorotas. P. 
Enguerrandas jį labai myli, o 
tačiau jis yrir labai į jį nepa
našus.

P. Lorotas yra krikščionis. O 
Enguerrandas, ar tu tikėsi? —

beveik vyrukas. Jis atrodo ne
patenkinąs savo tėvo, ir aš kiek 
kartų iš tolo dalyvavau labai 
karštuose jų ginčuose. Tu gerai 
supranti, kad manęs nebuvo pa
sigailėta. Vieną vakarą jis ty
čia labai garsiai kalbėjo apie 
mane, nes jis žinojo, kad aš esu 
prieškambaryj. Jis paklausė sa
vo tėvą, kokia teise jis renka 
tuos jaunuolius iš kalėjimo ir 
atsiveda namo. Ir jis pridūrė: 
“Šitie, beteisiai vaikai visi yra 
valkatos". Ir pasakyk, kaip .rei-

Kada būsiu visai apsigyvenęs, 
aš tau pasakysiu apie savo die- neigia Dievą. Tai man truputį
nos darbą. Pradtia yra sunki, kelia nerimą. Aš ėmiau skai-
Bet tu žinai, kad aš turiu valios, tyti jo laikraštį, kad įsitikinčiau,

.ir nereikės man daug laikoiš- ar aš neklystu; deja, tai besanti kia man laikytis, kada aš jį su-
klebonas jiems ptpasakojęs ge^. , jausmus. Per paMratinįjį apsi- namus’, kur, be abejė, Dievas mokti valdyti automobilį ir įsi- tiesa. Kada aš čia apsigyvenęs tinku! Tačiau paskutinėmis die-

nomis aš jam daviau suprasti, 
kad reikėtų su manim skaitytis. 
Jis mane pasišaukė visai atski
rai :“Ei! pasakyk gi, buvęs ka
liny, ar negalėtumei man padėti 
tas lentynas mano kambary? 
Tur būt, tu išmokai ko nors ten 
kalėjime”! Mano kraujas užvirė. 
Aš priėjau prie jo sakydamas, 
kad jo žodžius ne labai tesu
pratau. Reikia tikėtis, kad mano 
veidas žaibavo pykčiu, kuris 
mane buvo užvaldęs. Jis pabūgo 
ir pradėjo teisintis. Bet aš jo 
žvilgsnyje išskaičiau, kad nuo 
šios dienos aš namuose turiu 
priešą

Ir dabar, valio! AŠ baigiu nau
jiena, kuri, esu tikras, bus link
smai sutiktą Tu žinai, koks bū
tų džiaugsmas tave turėti prie 
savęs, mano geroji mažoji se
sute. Tu man rašei, kad tau bū
tų didelė laimė atrasti savo bro
lį. Gerai, Šio mėnesio pabaigoje 
bus laisva kambarinės vieta. Tu 
pasiruošk. Enguerrandas sutin
ka viską sutvarkyti su prieglau
da.. •

Danielius
Ir po penkių dienų Danielius 

jau Lyono stoties perone laukia 
greitojo traukinio iš Nevers, ku- - 
ris turėjo ateiti trečią valandą. ■ 
Artinosi Kalėdos, ūkanotas lai
kas, viskas apsnigta, bet Danie
liui atrodė, kad Žėrinti saulė 
šviečia aikštes.

(bus daugiau)
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įspūdingiau ir iškilmingiau pa- 1 USCUAKtVU 11CIUV1 
minėti Lietuvos nepriklausomy- • _

sukaktį. Ka- minėjimai Muenchene ir Heidei-
Nėra'vil&ų, kąd tai būtų ga

• baltijo taut švenčia tokią pat su- į vokiečių radijofonus, kad jie 
kaktį, tai tuo reikalu buvo su- ' - -
sitikę lietuvių, latvių ir.* estų

kuo plačiau paminėtų.
Birželių tragiškuosius įvykius 

nutarta visom trim tautom pa
minėti drauge.

Jaunimo klausinuu
Buvo aptarti ir vargo mokyklų 

šioms būsimiems pasitarimams jaunimo auklėjimo reikalai. 
išrinktas ' pirmininku E. Simo- Buvo_pasiūlyta, kad trijų pabal- 
naitis, sekretoiimni estų k—teto

mas buvo prieš 2 metus). Latviai 
pasiūlė dažniau susitikti ir ap
tarti bendrus reikalus drauge.

Pasitarimuose išaikėjo, kad 
užsieniečiams, buvusiems Vokie
tijos kariuomenėje ir pateku
siems belaisvėn, už kam belais
vėje išlaikytą laiką neįmanoma 
gauti jokio atlyginimo. Esantie-

prasme. * 's
Be to, būvą aptarti dar ir kiti

viaom trim tautom aktualūs rei * 
kala! Kitas pasitarimas, numato
mas šaukti vasario mėn. Muens- 
tėryje, kur yip estų ir latvių ko-^ 
m i tetai.

Paskutiniame PLB seimo or- 
| ganizadnio komiteto posėdyje 

pakeista seimo konstitucija ta 
prasme, kad seimo atstovai tu
ri būti išrinkti ne vėliau kaip 

i 3 mėn. prieš seimą. Anksčiau 
L' buvo —6 mėn. Pakeitimas rei- 
I kėjo padaryti nes kai kurių kraš-

rime dar dalyvavo estų bendrut

tietiąkų bedruomenių centriniai 
komitetai drauge interventuotų 
Vokietijos socialinių reikalų mi
nisterijose ar kitos atitinkamos 
įstaigose dėl materialinės pagal
bos šeimoms leisti savo vaikus 
į mokslus. Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad estai turi 20 vargo mo
kyklų su apie -200 mokinių, be 
to, dar vieną korespondentinę 
mokyklą. Jaunimo rengtoje sto- 
vvykloje dalyvavo apie 110 vai
kų. Ehtviai turi 27 vargo mokyk
las su 330 mokinių. Apie 25 
proc. vaikų iš mišrių šeimų jų

narys K. Ozolinš ir švietimo re
ferentas E. Abolinš.

Svarbiausia pasitarimų tena 
buvo trijų Pabaltijo valstybių 
40-ties metų nepriklausomybės 
atgavimo minėjimas. Norima 
padaryti minėjimus kiek galima 
didesnius, įspūdingesnio ir pa
veikti vokiečių opiniją Nutarta 
lietuvių ir estų minėjimus dary
ti drauge, nes šių tautų nepri- - nelanko. Niedersachseno vyriau- 
klausomybės atgavimo datos be- sybė duoda vargo mokykloms 
veik sutampa. Numatyti dideli pašalpų.

Lenkijos vyskupai į Liurdą nevyks
x (Atkelta iš 2 psl) 

kintiesiems apraminti už
čiaups savo kūdikiui burną, 
o gal net keliu sudroš?

Komunistinei vyriausybei 
“Pax” buvo įrankis traukti 
katalikam nuo Romos. Ta
čiau įrankis tik tiek vertin
gas, kiek jis tikrai pagauna 
Lenkijos tikinčiuosius ir lai
ko savo įtakoje. Jei ne — 
įrankis netikęs, ir reikia ieš
koti kito.

Kai Vatikanas pasmerkė 
Piaseckio laikraštį, po metų 
vyriausybė jį uždarė. Kai Va-

knygą, pačiam Piaseckui bu-

MIRĖ KILNI LIETUVE, UŽAUGINUSI 100 VAIKU
Iš Lietuvos pabėgusi Amerikoje buvo uoli Balfo veikėja

Waterburyje sausio 16 po WATERBURY, CONN.

va Venclauskienė — Jakševi- 
čiūtė. Gimusi ir augusi Siau
buose dar prieš pirmą pa
saulinį karą ištekėjusi už Ka-

talkininkavo Baliui.
Šiemetinis Balfo vajus įvy

ko sausio 18. Anksčiau val
gius pagamindavo Venclaus- 

zimiero Venclausko, kuris ne- kaitė, dabar staiga mirus 
priklausomais laikais buvo motinai, ji nebegalėjo to pa

daryti. Reikėjo skubiai kitus 
šaukti į talką. Balfo pirmi-

priklausomais laikais buvo 
žinomas Šiaulių advokatas, 
miręs antrojo pasaulinio ka
ro metu.

Velionė pasižymėjo plačia 
visuomenine veikla, ypač glo
bojo skautus ir buvo jų gar
bės narė. Tačiau labiausiai

kviete savo žmoną, Zementai- 
tienę, Maruškevičienę. Patal
kinus kitiems valdybos na
riams, — J. Davičikui, P. Jo- 
kubauskui, . p. Vžtliūnienei, 
Maruškevičiui, Puodžiukai- 
čiui — valgiai ir visa puota 
buvo parengta. Balfas vi
siems pasidarbavusiems nuo
širdžiai dėkoja.

P. Jokubauskas

bais. Būdama turtinga, ji

čius, pamestinukus ir juos 
augino. Visi žinojo Šiauliuo
se Venclauskų didelius na
mus, kurie buvo pilni augan
čio jaunimo. Savo vaikų tu
rėjo lik dvi dukteris, sveti
mųjų ten gyveno bent kelio
lika.

Suteikdama pastogę ir glo
bą, ji stengėsi vaikus ir iš
auklėti, išmokslinti. Iš jos 
namų ne vienas "yra baigęs 
aukštąsias mokyklas, įsigijęs 
profesijas ir tapęs amatinin
ku. Yra išauginusi net 4 žy
dus, kurių vienas vėliau ta
po kunigu. Per savo gyveni
mą ji išaugino per šimtą sve
timi} vaikų ir juos pastatė 
ant kojų.

Senutė Venclauskienė tu
rėjo pasitraukti iš tėvynės, 
ir 1950 su dukterimi atvyko 
į Ameriką, apsigyveno Water- 
buryje. Per didįjį potvynį, ji, 

, pasigriebusi savo katiną, vos 
beišsigelbėjo.

vo patarta išimti ją iš apy
vartos.

Gomulkos vyriausybėje an- 
tistaliniam nariam ne prie 
širdies yra ir Piaseckio aiš
kus Stalinui bei Maskvai iš- KOPLYTĖLĖ Vokietijoj, Bava

rijos kalnuose _t_.

Žilevičium. Ji veiks bendradar
biaudama su Bendruomenės Ta
rybos nariu kultūros reikalams 
A. Mikulsidu ir visais, kurie da
lyvauja koncerto rengimo dar
buose. Pagal išgales organizaci
nis komitetas stengsis padengti 
choristų kelionės išlaidas. Kon
certas įvyks Carnegie Hali, žy
miausioj New Yorko koncerti
nėj salėj/ talpinančio] arti tri-

ankstesniu konstitucijos pakei
timu, nutarė atstovus rinkti vi- 

[- suotinio balsavimo keliu. JAV 
tokie rinkimai įvyks balandžio 
27 d. kartu su naujosios Tarybos 
rinkimais. y

Seimo darbotvarkės projek
tas,- org. komiteto paimtas, yra 
išsiuntinėtas kraštų bendruo
menių vadovybėms susipažinti, 
pareikšti savo nuomones ir pa
siūlyti pakeitimus. Po to jis bus 
komiteto galutinai priimtas ir 
pakviesti pranešėjai.

Kartu su darbotvarkės pro
jektu išsiuntinėti plati anketa, 
kurios atsakymai sudarys me
džiagą pilnam lietuviškosios iš
eivijos organizacinio ir kultūri
nio gyvenimo vaizdui sudaryti.

Vasario pradžioje bus gauta 
pirmoji seimo žymenio, paga
minto pagal dail. V.K. Jonyno 
projektą, kvota. Jo kaina — 1 
doleris. Visi bendruomenės pa
daliniai ir organizacijos, tikima, 
Įsijugs į žymens platinimo darbą 
Kiekvienas lietuvis turėtų įsigy
ti gražų ir reikšmingą žymenį, 
tinkamą nešioti visur ir visada.

Greta finansų komisijos, va
dovaujamas K. Cheledinc iš Phi- 
ladelphijos, New Yorke' sudary
tas techniškas lėšų telkimo cen
tras A. Trečioko vadovybėje.

Seimo progą Įvyksiančio kon
certo ruoša eina pilnu tempu. 
Pakviesti ir sutiko dalyvauti šie 
choraif Čiurlionio iš Clevelando,

kinti, kodėl valdžia padarė 
dar vieną žingsnį, sumažin
dama Piaseckio valdžią ir jos 
dalį grąžindama vyskupam.

Labdara, kuri tavo atiduo
ta “Pax”, dabar leista vers
tis ir Lentajos vyskifpam. 
Jiem leista palaikyti santy
kius su Amerikos katalikų 
vyskupais ir priimti iš jų 
labdarą Lenkijos žmonėm. 
Už kelis milijonus dolerių 
tos Amerikos katalikų pagal
bos jau pasiekė Lenkiją.

Taip Lenkijos vyskupai 
jaučia, kad turi saugoti sa
vo ganomuosius nuo gundy
mų — panašių kaip “Pax”, 
saugoti nuo provokacijų prieš 
valdžią, saugoti ir nuo provo
kacijų prieš Maskvą, iš kitos 
pusės palaikyti ištikimybę 
Vatikanui. Ir visi tie rūpes
čiai verčia būti tokioje aliar
mo padėtyje, kuri neleidžia 
jiem 'palikti tikinčiuosius ir m Dabar vėl leista Lenkijos Dainavos, Vyrų, Stevens ir Pir- 
vykti į Liurdą.

is religinio
- gyvenimo

• šimtas metų vasario 
sueina nuo Marijos apsireiš
kimo Liurde, Prancūzijoje. 
Ta proga į Liurdą vyksta di
delės maldininkų ekskursi
jos. Iš Europos vyksta 530 
grupių, iš Azijos ir Okeani
jos — 8, iš abiejų Amerikų
— 109, iš Afrikos — 4 ir iš 
vidurinį rytų — 12.

Liurde šią vasarą bus tarp
tautinė vyrų konferencija. 
Bus sudarytos tarptautinės 
aklųjų maldininkų grupės, 
lakūnų, karių. Rugsėjo 10-17 
d. vyks tarptautinės Marijos 
kongresas.

• Lenkijoje katalikų Baž
nyčia vėl gavo teisę rūpintis 
labdaros reikalais. Caritas
— labdaros, organizacija — 
iš vyskupų buvo atimta 1949

n

Paskutiniame posėdyje daly
vavo arch. Molokas iš Čikagos. 
Jis, Lietuvos Jn&nierių ir Ar- 
chitektų Sąjungos vardu, siūlė 
atgabenti iš Brazilijos lietuvos 
architektūros parodą, ten turė
jusią nepaprasto pasišdšmo, ir 
ją parodyti seimo zproga New 
Yorko visuomenei Inž. ir Arch. 
Sąjunga pasižadėjo eksponatus 
savo lėšomis į J A Vatgabenti. Ko
mitetas pasiūlymui iš principo 
pritarė. Dabar ie^omos_tam 
tikslui tinkamos patalpos ir ban
doma ją įderinti į kitų ta proga 
rengiamų parodų eilę.

PLB Seimo organizaci
nius Komitetas

NAUJIENA!!!

Pilnai garantuota 
jungą, Lietuvą, Latviją, 

Estiją.
Pristatome per 2 savaites.

100 rublių $10.00
$ 5.00

$50. Tačiau gafite siųsti 
perlaidų kiek norite.

W. ONOS 1

M. vyskupam susisiekti su Ame- myn —: visi iš Čikagos, Varpo 
rikos vyskupais ir per NCWC — iš Toronto ir Vyrų choras iš 
gauti pagalbą. Amerikos pir- Bostono. " 
mieji siuntiniai su drabužiais Koncertui rengti komisija 
ir maistu jau pasiekė Lenki- New Yorke papildyta muz. J.

....................... -------------

• Katalikų laikraštininku, 
lietuvių, šventė surengta Chi- 
cagoje sausio 26. Buvo pa
maldos marijonų vienuolyno 
koplyčioje, pamokslą pasakė 
Tčv. Jonas Kubilius. Po to 
buvo užkandžiai ir susirin
kimas Draugo dienraščio pa
talpose.

• Prof. Gemelli, pranciš
konas, katalikiškojo Milano 
universiteto steigėjas, sulau
kė 80 metų. Popiežius jam 
atsiuntė sveikinimo laišką. 
Ryšium su profesoriaus su
kaktimi, Romoje norime ati
daryti medicinos fakultetą, 
priklausantį MilancT švč. šir
dies katalikų universitetui.

NEWAKK, N. J.

-Marijos Apsireiškimo Liurde jubiliejiniais metais 
įsigykite vysk. Petro Bučio gražiai parašytą knygą 3

SVC. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIURDE
Knygoje aprašyti visi Marijos pasirodymai, jos prašymai bei į

Liurde vykstantieji stebuklai.
Knyga 510 pusi., gražiai įrišta, kainuoja, tik 1 doL 

Užsakymus siųsti:

FRANCISCAN FATHERS
KENNEBUNKPORT. MAINE
 Z --------------

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų, 

vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. 
nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? 

Jums geromis sąlygomis padarys

• Katalikai ž urnatistai 
praeitais metais turėjo savo 
tarptautinę konferenciją Vie
noje, šiais metais, ryšium su 
vykstančia tarptautine paro-

* da Belgijoje tokia konferen
cija šaukiama Briuselyje. 
Kviečiami viso pasaulio ka-

V talikų. laikraščių leidėjai ir
Bendruomenės Balsas jau PHILADELPHIOS ŽINIOS Amerikos Lietuvių Inžinie^ redaktoriai.

Waterburyje jij&r jungusi praėjusio sekmadienio radijo ’ rių ir' Architektų Sąjungas
centro valdyba Vasario 16 su
kakties proga Lietuvos lais- 

samblio choras, vadovauja- vinimo reikalams paskyrė 
mas muz. Juozo Strotios.

JAU GYVENAME VASARIO 16 MINĖJIMO ŽENKLE

į visubmeninę veiklą, buvo valandėlę skyrė Vasario 16.
Balfo uoli narė, priklausė šv. sausfo 30 lietuvių (fclegacija SuPpa — Petrauskaitė, An- 

, Juozapo parapijai, iš jos baž- buvo paimta Philadelphiios tanas Gedv^ ir meno an- nyčios ir palaidota Kalvari- burmistro Minėtai ruošti -
jos kapinėse sausio 20 d. komitetas išleido atsišauki- mas muz- Juozo stroUos* $ 25.00 auką.
Su ja gyveno duktė Danutė, į phUadelphijos lietuvius, Bendruomenės valdybos po- 
kita duktė liko Lietuvoje. kuriame, raginama darbu ir sMyje, įvykusiame sausio 25,

D. auka jungtis į lietuvių tau- senoji valdyba savo
Skelbiama perdavė naujai išrinktajai.tos laisvės

V Y T. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan SL, Eidgėwood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tek HYadnt 7-4677

Sausio 21 palaidota J. But- 
noras ir Supinskienė; sausio 
22 — A. Spitris, buvęs ilga
metis Darbininko skaitytojas 
ir LDS narys; sausio 24 — 
Katrina Girkonienė.

ir sekanti minėjimo tvarka. Ten pat buvo aptartas šių 
Vasario 15 d., 7 vai. vak. šv. metų veiklos planas.
Andriejaus parapijos bažny- Aukų rinkimas' Vasario 16 
čioje pamaldos už žuvusius proga jau pradėtas. Apie pu* 
dėl Lietuvos laisvės. Vasario sę rinkėjų sudaro studentai. 
16 visose lietuvių bažnyčiose Aukų lapuose pažymėta, kad 
pamaldos užT tėvynę ir 3 vai. surinkti pinigai bus perduoti 
po pietų iškilmingas minėj!- Amerikos Lietuvių Tarybai, 
mas muzikinio klubo salėje,

Efelfo 137 skyrius reiškia R Minė>
gilią užuojautą Danutei Venc- jime_ pagrindinę kaJbą ^pasa- įvyks vasario 2 d., 3 vai. po
lauskaitei, jos mamytės mir- kys Vytautas Volertas iš Bal- pĮetq Rąvenhill Academy pa
ties proga. Tiek 8t Venclaus- timorta Ūminėje programo- talpose, 3480 W. Schooi 
kfenė, tiek jos duktė uoliai je dalyvaus solistė Veronika House La.

Ateitininkų studentų ir
Inrarių susirinkimai

• Pakistane Karachi mies
te, atidaryta nauja kunigų 
seminariją, pašvęsta Kris
taus Karaliaus garbei. Semi
narijai vadovauja misionie- 

K.Č. riai kapucinai.

NAUJAUSIA JONO AISČIO POEZIJOS KNYGA

Kristaliniam Karste
Kaina $2.0 0.

Taip pat galima gauti naują leidinį Juozo VaičeliŪDO

Kaina $3;Q0 215 pusi

Gaunama DARBININKO administracijoje

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduoksetanadKeniais
WHIL —. 1430 kitocydM — MtedfonL Mm.

Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 13 vai. vtdordienio. Jei norite ką ' 
non pasveikinti ar praneM, tai asmeniškai {duokite ar siųskite 
ve«Uaf ANTANUI F. KNDĖIUI — UltaMu ItoMo Bonr, 00 <M- 
toge St, NonraaO, Naša. Skyriai: TMkaaafcn FaruHmi <X — 
O. Ivaškai, 328 W. Broadvray, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Muša.; Antanas Daukantas Markei, 187 Weteter Avė, Chm- 
bridge, Mas*. Telefonai: NOrw«od 7-1449; OOutib Balau 94919 ar 
9-1949; KIiMsa I 74699.

LAISVES VARPAS
Naujostoc Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radto Programa 

WHIL, 14o kNocydos

WORC, 1318 MtocyUet



Aukščiaasias misų įstatymas

M

Stou<rhtono žinios

BALTIMORES ŽINIOS

Lito" bankas veikia Mon-.

Mikas

M ar-

Pinigus siųsti kartu su
užsakymu

Medžiagų radioaktyvumui nū- lįį

Iš suminėtų čia faktų aiškų, 
kad daryti mane Alto ir Vilko 
priešu yra ne kas kita kaip gry
niausios rūšies demagogija.

Posėdis baigtas jaukiomis vai
šėmis. Prieš Jšsiskirstant, visi

Lietuvių Bendruomenės
Baltimorėj apylinkė savo me

tinį susirinkimą turėjo sausio 
18 Liet, svetainėj. Įvairių komi
tetų pranešimus išklausius, pa-

| S g •

Toliau ginantis man teko už
sistoti už LB Tarybą, nes buvo 
parduodami iškreipti kai kurie 
jos nutarimatšia progai pareiš
kiau taip pat savo apgailestavi
mą Jkad LB yra tendencingai 
kritikuojama1 bei pašiepiamai 
traktuojama, ir išraškiau savo 
nejaukumo pergyvenimą dėl to, 
jei kas imtų panašiu būdu kriti
kuoti ir Altą, čia vėl buvo į- 
žiūrėtas grasinimas Altui. Fak
tais. kalbant apie .tai, kaip LB 
traktuoja Altą reikia žinoti štai

gai. Amerikos liet.

LIETUVIŲ VISUOMENES 
SKALDYTOJAS

nes centre, šiemet pradėjo

žmogus verziąss 
lietuvių Bendruomenei.

Speciali radijo programa
Vasario 16, minint Lietuvos 

nepriklausomybės 40 m. sukak
tį, iš WAYE siųstuvo nuo 12:00 
ligi 12:30 vai. *bus speciali pro-

— fin. sekr., W. Strimaitis — 
kasos globėjas; J. Blažys ir P. 
Valent — tiekimo komisija; J. 
Jurgutis ir Malakauskas — ūk
vedys ir pardavėjas, J. Elkavi- 
čms —tvarkytojas; patariamo- 
joj valdyboj - P. Valent, J. 
čenčius. J. Vitkauskas. Kl. Cės- 
na.'J. Vareska ir durininkas M. 
Norkus.

grama. įtaiką išsirūpino vedėjai 
A. Juškevičius ir K. Laskauskas. 
Programa rūpinasi bendrai Bal- 
timorės Uet. Draugijų taryba su 
vietiniu LB skyrium. Žodi tars 
Marylando gebematorius T. Mc- 
Kcldin ir senatorius John 
shall Buter.

• Studentų dienos, durias 
Liet. Stud. Sąjunga buvo nu' 
mačiusi surengti Hartforde 
vasario 1-2 d.<L, yra. atšauk
tos. Jos nukeliamos į Velykų 
atostogas. Smulkesnės infor
macijos bus suteiktos vėliau.

■M ?
/'■ . "i

LB į savo įstatus įsirašė pa
ragrafą, kad LB organai vykdy
dami LB uždavinius, bendradar
biauja su Altu; LB visados kvie
tė Alto reprezentantus į savo or- 
ganimojamg didesnio masto pa- 
rengėnp garizės komitetus fpvz. kūno, LB finansų komisijos 
kultūros kongrese, tautinių šo
ki? faetivafo); LB pareigūnai, 
išgirdą apie AHo nutartą šaukti 
Amerikos liet, kongresą, skubėjo 
vykti tartis, norėdami išvengti 
dvilypumo ryšium su tais pačiais 
metais šaukiamu PLB seimu ir

O Anglijoje mirė Jonas Mi- 
čhelkevičius, 56, ir Z. Pocevi- 
čius, kuris nukrito nuo rūsio 
laiptų ir, stipriai susižeidęs, 
mirė.

šitoks rašymas, LB Tarybos 
nario prof. S. Kfūupailna žo
džiais, . yra darbas kritikų ir 
ŠmetitiEiL ^“kričių čia turime 
neapmokamų ir ligonių**. Blo
giau, kad šie ligoniai randa 
prieglaudą kai kurių mūsų 
vadovaujančiu žmonių prik
lausomoje spaudoje.

Jurgis Pečiukaitis,
senos kartos lietuvis staigiai 

mirė sausio 18. Palaidotas More- 
land Memorial kapuose sausio 
22. Liūdėti liko žmona Marija 
ir dukterys Evelina. Amelija. 
Pranė ir eilė anūkų. ’

Jonas Obelinis

sitarta dėl ateities darbų ir iš
rinkta nauja valdybuj.

Lietuvi? meliodijos
radijo programa sausio 19 bu

vo itin įdomi. Joje dalyvavo ki
no artistė Rūta Kilmonytė ir pa
pasakojo savo gyvenimo vargus, 
rūpesčius, darbą ir pasisekimą.

MILDA KARMAZINAITė IR ALGIS GRABNICKAS susituokė sausio 25 Apreiškimo parapijoje 
Brooklyne. Jaunuosius supa pamergės. Iš kairės į dešinę sėdi R. Tilvikartė ir J. Kiverytė, stovi že

miau — Ruokytė ir D. Kaunaitė, aukščiau — V. Stasiukynartė ir 'N. Jankauskaitė. .
Nuotrauka Vytauto Maželio

e Muensteryje. Vakietijo- 
je, lietuvių gyvena nedaug, 
bet jos apylinkei priklauso 
namažai Bocholte. Hagene 
ir kitur gyvenančių tautie
čių. Krašto valdyba dės pa
stangų Bacholte ir Hagene 
įkurti vargo mokyklą.

Galų gale jis buvo toks dide
lis. kad darbininkai nebegalėjo 
kasti. Taip ir paliko nepasiekę 
sprogUno centro.

Iš surinktų duomenų specialis
tai padarė tokius sprendimus.

Sprogimo milžiniškas karštis 
bematant sutirpino aplinkinius 
akmenis ir pavertė juos skysta 
mase, kuri visiškai uždarė spro
gimo vietą ir nepraleido jokios 
radioaktyvios dalelės. Gi likusi 
bombos energijos dalis buvo pa
versta Į šilumą, kuri, lyg ko
kiame uždarytame virtuvės ka
tile, dar ir dabar tebėra kalne.

Neseniai buvo atliktas labai 
įdomus bandymas — atominė 
bomba susprogdinta po žeme. 
Bandymas pavyko, tačiau jis da
vė visai kitus rezultatus, negu 
laukta.

Atominės Energijos Komisijos 
narius tai verčia susimąstyti. 
Gal tą uždaro katilo principą ga
lima pritaikyti atominės bom
bos sprogimui ir iš jos gauti en
ergija. Mokslininkai nori dabar 
i tą kalną įvesti Vandenį, kuris 
tuoj pavirstų į garus ir suktų 
turbinas, gamindamas elektrą.

Jeigu tai būtų pritaikyta, tai 
tokiu būdų pagaminta papras
čiausia atominė jėgainė, kuriai 
tikriausiai nereikėtų nei jokių 
apsaugos priemonių prieš radio- 
aktvvuma.

mokykla^ kurioje niokosi 50 
mokinių. Mokyklai vadovau-

Tai antrasis man daromas 
priekaištas. Esą naujieji atei
viai į senuosius lietuvybės 
pionierius ėmę žiūrėti iš 
aukšto ir kiekviena proga 
pabrėžti, kad senieji imigran
tai esą bemoksliai ir beraščiai. 
“Ypačiai tai mėgdavo akcen
tuoti p. Stasys JBarzdukas”.

Nebegaliu atsakyti už vi
sus naujuosius ateivius. Apie 
save žinau, kad viešai kada 
kalbėdamas ar rašydamas se
nųjų lietuvių ne tik nežemi-

Tačiau buvo įeitas dar nepa* 
australų geofizikos prefese- tirtas reiškinys: artėjant prie 

riui Keith Edward Bullen. Jis pa sprogimo centro, didėjo karštis, 
prašė amerikiečių, kad šie at
liktų tokį mokslini bandymą. 
Bullen buvo sukūrę^žemės dre
bėjimo bangų teoriją ir ją no 
rėjo patikrinti bandymo metu.

Kai žemė dreba, iš žemės cen
tro eina stiprūs smūgiai, kurie 
atsimušę i įvairius žemės sluogs- 
nius yra vienaip ar kitaip nu
kreipiami. atgręžianu. Pavyz
džiui. per smėlio plotus drebėji
mas lengviau pereina nei per an
glies sluogsnius. Profesorius no
rėjo sukelti stiprų žemės dre
bėjimą paviršiuje. Turėjo susi
daryti drebėjimo bangos, kurios 
eitų i žemės centrą ir. atsimušti- 
sios nuo įvairių žemės klodų, 
sklistų aplink. Taip Bullen no
rėjo padaryti įvairius skaičiavi
mus apie žemės sudėti.

Šią mintį jam pakišo toks at
veji?. Kai ieškoma alyva ar ang
lis .žemėje sprogdinamas dina
mitas. Jis sukelia lengvą drebė
jimą. kurio bangos, eina gilyn 
ir pasiekę anglies ar alyvos 
sluogsnius. vėl grįžta atgal. Seis
mografai tai užrašo. Taip galima 
nustayti ne tik gylį, kur yra ang
lis. bet ir jos kiekis.

Kadangi sprogdinimas turėjo 
grynai mokslinį pobūdį, jis bu
vo iš anksto* praneštas. Tai bu
vo praeitais metais regsėjo 19 
d. 18 valandą pasaulio laiku. Tuo 
metu ir sėdėjo prie aparatų tie 
600 mokslininkų.

• Bradiorde. Anglijoje, 
stambiame tekstilės pramo-

pirm. P. W. M. Chase, Tau
tos Fondo pasų ir ženklelių 
adnrininstratorius p. A S. 
Trečiokas ir kt).

Iš to aišku, kad manęs da\ 
rymą lietuvių visuomenės 
skaldytoju reikia laikyti 
šmeižtu, kuris yra piktos va
lios darbas ir sunkus nusi
kaltimas, nes juo čia nori
ma sąmoningai pakenkti ne 
tik man, bet ir visai lietuvių 
visuomenei. .

bus, niyyelTms, pasjaukoji- nimas, ir nepasitiksimo 
mą. LB vaidybose su jais sktektimas. Guodžia tai? Jkad 
(B. Bacevičiene, K. S. Kur
piumi, Flor. Saukevlčiumi, P.
J. Žiūriu) visuomet rasdavau 
bendrą kalbą Mano pirminin
kaujama LB apylinkės valdy
ba yra surengusi senųjų A- 
merikos lietuvių veikėjų pa
gerbimo vakarą su senųjų 
scenos darbuotojų atlikta 
programa . (vakaras paliko 
geriausių atsiminimų). Pa
galiau esu visos eilės senųjų 
lietuvių bičiulis, juos lankąs, 
pas juos viešįs ir 11. Su eile 
senųjų lietuvių veikėjų ben
dradarbiauju LB Taryboje, 
senieji lietuviai veikėjai yra 
visos eilės LB organų, prieša
kyje (be minėto prel. J. Bal-

• Baltalo. N. Y. lietuvių 
klubas vasario 9 rengia Lie
tuvos nepriklausomybės mi
nėjimą International Institu
to patalpose. Kalbės Kana
dos Liet* Bendruomenės St. 
Catherines skyriaus pirminin
kas St. šatkus. Meninę prog
ramą atliks solistė Vlada Sa
baliauskienė ir muzikas Pet
ras Arminas, abu iš Roches- 
terio, N. Y.

Lietuviu svetainės
dalininkai posėdžiavo savo 

patalpose sausio 16 d. 8 v.v. Su
sirinkimas buvo svarbus, nes 
išrinkti kandidatai į direktorius. 
Besvarstant ateities planus, bu
vo sustota ties klausiniu, kaip 
į lietuvišką organizacinį veiki
mą įjungti jaunimą, kuris lig kurie ištinka kiekvieną, besiver 
šiol tais dalykais nesidomi. Se
kančiame susirinkime, įvyku
siam sausio 30, iš kandidatų iš
rinkti šiem metam direktoriai.

žiantį į kino žvaigždžių viršūnes.
Altoriaus ir Rožančiaus

draugijos sausio 26, 3 vai. p.p. 
šv. Alfonso bažnyčioje susirinko 
pasimelsti už mirusias nares. 
Vėliau mokykloje posėdžiavo ir, 
pasikvietusuos kitas parapijos 
moteris, nuoširdžiai drauge pa
sisvečiavo.

šv. Alfonso
parapijos gavėninė vakarienė 

įvyks vasario 9, sekmadienį, mo
kyklos salėse. Kun. K. Pugevi- 
čius talkinamas moterų ir vyrų, 
vakarienės rengimui vadovauja. 
Pradžia 5 vai. popiet. Visi lietu
viai kviečiami atsilankyti. Pel
nas skiriamas mokyklai išlaiky
ti. Jaunimas galės linksmai pa
sišokti. grojant geram orkest-

pirmininku Vokietijoje iš
rinktas K_ Narsčius, sekreto
riumi V. J. Bylaitis.

tegu jis nors suprantąs, kad 
pasiimąs Bendruomenės 
duobkasio vardą...

Viskas čia susimaišę krū
von: ir niekinimas, ir žemi-

Per 1957 metus
Stoughtone mirę lietuviai: 

Magdalena Strimaitis, Emilija 
Pasakauskas, Julija Tručinskas, 
Marija Chesnat, Viktoras Ran
ka, Titas šilanskis, Pranas A- 
nusevičius, Ramona Gedminie
nė, Pranas Legaskis. Marija Ru- 
by, Ona Chesnat Jonas Majeris 
ir Adomas Jurgelevičius.

LB DUOBKASYS
Toliau man sukraunamos 

tokios nuodėmės: aš esąs be 
takto ir padorumo suprati
mo; mano rašymas — pliauš
kalai; mano (ir kitų LB dar
buotojų) darbas — separa
tizmo kromelninkų ir muš
kietininkų pastangos; esąs 
faktas, kad yra lietuvių, ne
pritariančių esamai p. Barz- 
duko vadovaujamai bendruo
menės organizacijai; esą tik 
dabar pamatę, į “kokias pa
vojingas rankas yra. patekęs 

nau. ne tik neniekinau, bet ¥etuvta»
visuomet esu kėlęs jų dar- ^vimas”; atokių pakurų 

vr^.ooic VaŪOVaUtl

pavyzdžiu, yra susiorganiza
vę į savo draugiją — Kuni
gų Vienybę. Jos susirinki
mas įvyko sausio 22 Toronte.

Bomba išsprogo laiku. Keliu 
tūkstančių pidu kalnas net šok
telėjo į viriu apie 6 colius, bot 
jautriausi seismografai nieko ne
atžymėjo — žemė nesudrebėjo.

Ir kodėl nesudrebėjo žemė? 
Tai buvo visiem didelė mįslė, 
kuri pradėjo aiškėti (ik daug 
vėliau. Po gero mėnesio dar
bininkai ėmė raustis į kalną. į 
sprogimo židinį. Buvo naudoja
masi visos saugumo priemonės 
nuo radioaktyvių spinduliu, bet 
čia buvo keisti dalvkai.

Lietuvių namų 
draugijos metinis susirinki
mas įvyko sausio 19. Pirm. A. 
Raila atidarė posėdį, o atitinka
mi pareigūnai padarė smulkius 
pranešimus. Paaiškėta, kad 
draugijoj yra 118 narių, kurių 5 
pernai mirė. Mirusieji pagerbti 
susikaupimo minute. Finansų 
sekr. J. Overkienė pranešė, kad 
pajamų būta 53,635.61 dol. iš
laidų — 57,645.25 dol. Išlaidos 
šitaip pasiskirsto: prekių pirki
mui — 31,149.79 dol.; algom — 
7,343.03; namų išlaikymui — 
3,650.45; apšildymui — šviesai 
— 1.406.78; mokesčiams — 
1,368.15 ir kt

Šiem metam valdybą sudaro: 
Antanas Raila — pirm., J. Bla- pasilinkėjo našaus darbo ir pa
šys —vicepirm.. Vyt. Poškus sisekimo.
—protokolų sekr., J. Overkienė

• Tris knygų bibliotekas, 
po 30 tomų kiekvieną, virš 
$ 150.00 vertės, laimėjo Pet
ras Maldeikis iš Gicero. III.. 
Vyt. Maželis iš Brooklyno, N. 
Y. ir Baltimorės Lietuvių 
Tautinis knygynas, šias kny
gas. skelbdama prieškalėdinį 
išpardavimą, paskyrė Gabija.

• Kun. dr. V. Cukuras sau
sio 27 grįžo iš Italijos, kur 
Romoje išleido dvi savojdizer- 
tacijas

AUKŠČIAUSIASIS MUSŲ 
(STATYMAS

Skaudu tai konstatuoti, 
bet taip yra. Mums reikia 
tai žinoti. Dėl to pasisakiau 
atvirai, kad pažintume tą vi
suomeninę atmosferą, kurio
je reikia dirbti ir tarpusavy 
bendradarbiauti, bendrauti 
dėl to, kad visiems mums 
yra vienas aukščiausias įsta
tymas— '

tai Lietuvos ir lietuvių 
tautos ateitis bei tikimas.

Tai įpareigoja, mus visus. 
Jaučiuosi ir aš \ipareigotas. 
Gi bendruomeninėje savo vei
kloje daugiausia remiuos to
kioms dviem mintimis. Vie
ną jų išreiškė mano literatū
ros prof. V. Mykolaitis — 
Putinas: “Idėjos užsidegėlių 
mes permaža turime, dėl to 
toks pilkas, nuobodus ir ne
vaisingas yra mūsų gyveni
mas”. Antrąją — arkivysk. 
J. Matulaičio: “Pradėjus dar
bą, reikia užsispyrus varyti 
ligi* galo, pasitikint Dievo 
pagalba: kai nepavyks, tai 
bent bus ramu, kad ne iš 
mūs kaltės”.

šitie du raginimai nebelei
džia nuleisti rankų ir sun
kiausiais momentais, kurių 
turime visi.

Baigdamas nuoširdžiai dė
koju LB Clevelando apylin
kės valdybai, sudariusiai są
lygas man pasisakyti. Viešai 
dėkoju ir mūsų spaudai, LB 
mintį ginančiai, jos reikalą 
keliančiai, nuo neužtarnautų 
puolimų ją ginančiai — Ai
dams, Darbininkui, Dirvai, 
Draugui, Į Laisvę, Laisvajai 
Lietuvai ir kt. mūsų laikraš
čiams bei žurnalams.

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-IJcturių

trealyje. Kanadoje. Per praeitus 
metus jo indėliai išaugo nuo 
75.089.90 iki 121.045.60 dol. pa
skolos nuo 54.876.00 iki 106. 
249 90 dofc; narių skaičius nuo 
226 iki 289 Praeitais metais 
bankelis turėjo 5.614.71 dol. 
pelno.

• Lietuviška mokykla pradėjo 
veikti Port Arthur. Kanadoje. 
Vadovauja L Mitalienė.

ja J. Varanavičius. Vokieti
jos krašto valdyba šiai mo
kyklai padovanojo 78 lietu
viškas knygas.

ŠVENTAS KAZIMIERAS pagal Vatikano dokumentus
Tek«l»2Z2p»L Vaizdų 35 psL

(gaunama Darbininko aįdministracijoje, 910 Willoughby Avė., Brooklyn ,21, N. Y.

• Montrealyje. Kanadoje, 
Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje sausio 25 buvo suor
ganizuotos pamaldos už vysk. 
K. Paltaroka.

DR. D. PlIJiA
516 E. Broadnay

So. Rmton 27, Mbm*.

gyv. 51 Myrtle St, lankyda
mas universitetą pasižymėjo 
futbalo žaidime. Šiuo metu jis 
tarnauja kariuomenėj — yra lei
tenantas. Už drausmę ir pažangą 
apdovanotas garbės ženklu. Jis 
yra vedęs ir jo žmona padova
nojo pirmąjį sūrių.

bet bus sukeltas žemės drebėji- statyti naudojamas taip -vadina
mas, kurį užrašys jautrūs seis- mas Geigerio aparatas. Jis čirkš-: 
mografai. • damas tuoj praneša, kur yra ura-

Tų dirbtinų žemes drebėjimų nijus ar radioaktyvūs spinduliai, 
reikėjo vienan žymiam žemės Dabar aparatas visai tylėto, 
drebėjimo ekspertui

Speciali Atominės Energijos 
Komisijos sudaryta grupė Neva
rioje, kur jvyksta atominiai ban
dymai, bombą pakišo po kalnu. 
Kai atomas sprogsta ore ar ant 
žemės paviršiaus, jis savo ener
gijos didesnę galį išmeta į vir
šų. Dabar, pirmą kartą kalnu 
prislėgta bomba, sprogus turėjo 
sukelti žemės drebėjimą.

Visame pasaulyje prie seis
mografų sėdėjo 600 mokslinin
kų ir laukė, kaip aparatai užrašy 
žemės drebėjimą. Tačiau jų vil
tys nuėjo niekais. Seismogragai 
nieko neatžymėjeu nors bomba 
ir sprogo.

Mokslininkus tai apvylė, bet 
bandymas atvėrė dar iki šiol ne
patirtus reiškinius, kurie verčia 
persvarstyti atomo panaudojimą 
elektrai gaminti..

Iki šiol sprogdinant ateitai ne 
bombą negalima buvo jos nus
lėpti.

Išmestos į erdvę radioakty
vios dalelės vėjo .buvo išnešioja
mos po visą pasaulį. Specialūs 
aparatai jas pagaudavo ir užra
šydavo. Taip pavyzdžiui ameri- 
kiečiai nustatė, kad 1949 metais 
rusai išsprogdino pirmą atomi
nę bombą.

Mokslininkai galvojo, kad ir 
Nevądos bandymas bus kaimynų 
užregistruotas. Jie tikėjosi, kad 
gal nebus radioaktyvių dalelių.



Ponas Toks užbėgo į lietuviš
ką užkandinę, susikūprino už 
stalo ir laukia, ausdamas patrio-
tinęs svajas.*
, — Prašau, — priminė pada
vėja. išsirinkit valgius, hioj pat 
pristatysiu. — čiauškėjo.

—Norėč gamako. — tarė po
nas Toks.

—Ką tokię? — nesupratusi 
išsižiojo padavėja.

— Gamako. — pakartojo 
nas Toks. — Žinote, aš jo ne
turiu, o norėč turėt Jis labai 
pravartu ne tik namie, bet už 
vis labiau ‘Visuomeniniam gyve
nime. Ar tai kokiam posėdy, ar 
svarbiam susirinkime pasikabi
ni. išsitiesi ir....aktyviai dalyvau
ji. Gal keistai išrodo?

— Keistai, tuo labiau, kad 
tamsta gamako nori čia. Aš na- 
niau. kad norėsi valgy t saky
sim. kopūstų su lietuviškom deš
rom.

— Ką aš veiksiu su kopūstais?
— pyktelėjo ponas Toks, 
jaugi lietuvišką dešrą apsikabi
nęs išsitiesi ant kopūstų?! Tai 
įžeidimas, nuvertinimas žmo
gaus, sulyginimas su dešra! — 
ponas Toks paraudęs argumen
tavo.

—Ei. tamsteliuk, truputėlį 
šalto kraujo, — ramino jį pa
davėja. — Leisk man paaiškinti. 
Tamsta juk esi užkandinėj, kur 
žmonės valgyti renkasi, o ne ga- 
makuose suptis. Aš čia negaliu 
tau jo pakabinti.

— Reikėtų dar ir to. kad man 
užtaisytum. — piktai nusikva
tojo ponas Toks. — Nebent už 
durna mane laikai! Juk aš pui
kiai žinau, kad čia rimta užkan
dinė. Ką čia veikčiau su gama- 
ku? Manai, kad jį valgyčiau?

• —Ne, nemanau; — teisinosi
padavėja.—Reikalui paaiškėjus, 
tai ko nori užkandžiui?

—Ne užkandžiui, o užsrėbiui 
duok šen kunkulienės. — pap
rašė ponas Toks.

LIETUVIU DAINOS DR MUZIKOS SKLEIDĖJAS JAV
Jono Cižausko 50 mėty muzikinės veiklos sukaktis

vusį Metropolitan operos daini- choru išpildė iš Naujalio mišių 
. ninką F. J- Sadlier. Buvo Cleve- “Kyrie” ir Cąligavemnt 
lando miesto .operos narys. Var- Kitataučių parapijoje jis daž- 

nai pagroja Marija, Marija — 
Sasnausko, Pulkim ant kelių — 
Žilevičiaus, choro pagiedama 
Dambrausko “Dieve, .Dieve”, 
verstą į lotynų kalbą kun. dr. 
M- Ražaičio.

čižauskui kaip gregorianiškos 
muzikos žinovui, buvo* pavesti

gonų meno mokėsi pas pagar
sėjusi amerikieti vargonininką 
E.A. Kraft Su .bažnytinių choru 
per 7 metus surengė daug kon
certų, operečių, dramos veikalų, 
važinėjo koncertuoti ĮĄdtas lie-

- Vasario 9 lietuvių salėje’ 269 
Second St Elizabeth, ‘‘Lietuvos 
Atsiminimų” radijas ir “Rūtos” 
kultūros draugija rengiąs kon
certą ir balių, skiriamą pagerbti 

Imuz. Jonui Čižauskui jo 50 me- 
tų muzikinės veiklos Amerikoje 
proga. . » '

Jonas čižauskas muzikos pra
dėjo mokytis pas vargoninką • tuvių kolonijas. Buvo suorga- 
Jurevičių, paskui pas komp. J. nizavęs simfoninį orkestrą, ku- _ ____________
NaujalĮ Kaune. Čia jam daug riuo ir kitataučiai gėrėjosi. Tu- mokyti net 3 Alerian vienuolyno 
kartų teko vargonuoti katedro- rėjo didelį skaičių mokinių: jų broliai, kurie vargoninkauja to 
je. -Atvykęs į Ameriką 1907, tarpe kitataučių kun. bei vargo- vienuolyno koplyčiose. Jis pats 
gavo vargonininko vietą pas ninko pareigas eina šv. Mykolo kuri laiką vadovavo vienuolyno 
kun. J. šeštoką New Yorke. Iš ną garsino per radiją, kuri a- ~ ' - - -
čia persikėlė vargopuoti į Mt. nuo metu dar buvo retenybė.
Carmet Pa., šv. Kryžiaus lietu
vių parapijoj. Radęs gerų jėgų 
chorui išmokė giedoti.VVitto šv.. 
Liucijos mišias, C. Sasnausko 
kantatą “Broliai” ir kt.

Kai 1911 vedė choro solistę 
Mariją Paleckaitę, ši įskatino to
liau studijuoti muziką. Baltimo
rėje kompozijos ir harmonijos 
mokėsi pas komp. Oust. balsą 
lavino pas Ch. Bochau. Lietuvių 
parapijoje vedė 80 narių chorą, 
kuris giedojo Naujalio. Mozarto. 
VVitto. Palestrini ir kitų kompo
zitorių mišias, važinėjo koncer
tuoti į Washingtoną.

Čia 1918 buvo suorganizavęs 
bene pirmą Amerikoj lietuviu 
simfonijos ansamblį 30 instru
mentalistu.

•Jonas čižauskas 1926 buvo 
pakviestas Philadelphiįos mies
to 150 metę jubiliejinėse iškil
mėse diriguoti jungtiniam cho
rui arti 1000 daininiku. Išpildė 
taip pat Bacho kūriniu rečitalį 
1000 tūkstančiu dolerių vertės 
vargonais. Klausėsi apie 15,000 
žmonių.

Dabar jau 13 metų vargoni- 
nin-ko pareigas eina šv. Mykolo 
vokiečių parapijoje Elizabethe. 
Dažnai yra kviečiamas groti ki
tataučių bažnyčiose, kur su sa
vo choru išpildo primicijoms ir 
kitoms iškilmėms specialią mu
ziką. Newarke, Essex House 
viešbutyje, sukrengtame diece
zijos chorų koncerte su savo

Meldžiamasi už pavergtas 
tautas

šeštadienių vakarais • nuo 
7‘.00 iki 8:00 vai. lietuvių 
parapijos bažnyčioje yra lai
komos šventos Valandos in
tencija už pavergtas tautas, 
persekiojamus katalikus ir 

1 išmeldžiant atleidimo savo 
nusikaltimų Dievui.

Sausio 4 šventoji Valanda

chorui. Jo didysis parapijos cho
ras sekmadieniais išpildo Lietu- ‘ 
vos eucharistiniam kongresui 
komp. J. Naujalio parašytas mi
šias. Iš jo mokinių vienas gieda 
šv. Patriko katedroje N. Y., 
kiti koncertuoja Įvairiuose mies
tuose.

Jo žmona, Marijona čižaus- 
kienė, taip pat muzikė, chorve
dė, solistė, su savo dainavimo 
studija plačiai žinoma.

Jonas Čižauskas ilgus metus 
priklauso L.R.K. Susivienijimui, 
daug , dirbo vyčiams ,yra narys 
Newarko diocezijos vargoninin
ku^ draugijos. 1917- 1918 su de
legacija važinėjo Lietuvos rei
kalais i Washingtoną pas prezi
dentą Wilsoną.Daug. jėgų bei 
sveikatos yra aukojęs ir aukoja

GUODŽIAMA LAIŠKU, kai 
laikraštyje-buvo parašyta, kad 
Marietta Crossen. 5 metų, Seat- 
tle, Wash„ . turi nepagydomą 
auglį

savo tautai. Lietuvos vyriausy- $ 

bės buvo apdonavotas Gedimi- £į 
no ordinu. v

Turi parašęs trejas mišias, per $ 
60 lotyniškų motetų, harmoni- § 
zavo apie 50 dainų solo balsam ū 
ir chorui. Turi taip pat parašę 1 
kantantą “Vilniaus senelis”, o-.Į| 
peretę “Moterų biznis”. Kantata Ss 
išpildyta Cleveiande, Detroite 
ir Baltimorėje.

Mielam jubiliatui linkime ge
riausio pasisekimo ir sveikatos 
dar ilgai taip rūpestingai dirbti 
sunkiose, bet garbingose parei
gose. Jokūbas J. Stukas

vienas kitas, kuris arba visą 
sumą iš karto sumok'a, arba 
pasižada ją mokėti kas mė
nesį po $ 10.00 ar mažiau, 
arba patogiam laikui esant. 
Tikėkimės, kad laikai page
rės ir vieningai dirbdami gal. 
ir išmokėsime šią skolą.

Moteris statybininkė.
A.a. Antanas Dubauskas,

Tąr ■■ 1 ■ V _____ A___________

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuneius

LIETUVOJE, LATVIJOJE. ESTIJOJE. GUDIJOJE.
UKRAINOJE IR LŽKARPAČIO RUSIJOJE! ’’

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
Muitai iUE viU><>n^> xtla>kaM yra matinis. n<*gu už pamūias

Vilnone.* ni^«lž:ag>; '̂ iA ritiniu ir atlaikau pačiom prielnatuiau-ooni kainum 
vimim jum* ainio % stambiu* KrautuvAa

ę RFCKRięTFIM Inr • i8-m-i» ORCHARD ST„ jJ. DLVnLnJ ILIH, ltlU.f cor, Oelancey. NVC. fiR 5-4525 j
S. BAck^natmna krautuvas.' kalbama HisiSkai, lenkiška* Ir ukralnmtiAkai j į

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN, IR SEKMADIENIAIS. ISSKVRUS Į Į 
SESTADtENIUS. NUO 4 RYTO IKI 6:30 VAKARO 

Ats neSkite Sj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

SVARBU NEWARKUI IR APYLINKEI 
žinoma siuntinių siuntimo firma 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
veikianti 25 metus ir turinti skyrius Philadelphijoje, New Yor

ke Chicagoje, Bostone, Los Angeles, Cleveiande, Rochesteryje ir 
Detroite, pareikalavus saviems klijentams

. ATIDARO NAUJĄ SKYRIŲ NEVY ARK, N. J.
Užsirašykite naują adresą: 

GLOBĖ PARCEL'SERVICE, INC.
RAIMOND PLAZA WEST, NEWARK, NEW JERSEY

(Priešais Pennsylvanijos stotį) Tel. Ml 2-5334
Mes siunčiame siuntinius į visas SSSR respublikas ir Lietuvą. 
Skubus patarnavimas — Prieinamos kainos — Oficialus pranešimas 
apie pristatymą garantuojamas — Ypatingas dėmesys atsiuntu- 
siems siuntinius iš kitų miestų. — Oro paštu siuntiniai išsiunčiami 
tuojau. Mūsų įstaigoje galite gauti visokiausių daiktų siuntimui, 
įstaiga atidaryta kasdien ir šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vak.
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SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Urmo (vvholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei 

paltų medžiagos, šalkos.

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS | LIETUVĄ

200 Orchard St. New York 2, N. Y.
Kampas Houston St
Telef. AL 4-8319

—Puiku, — apsidžiaugė pa
davėja. — Tik man neaišku, jei 
leisit paklausti, kodėl kunku
lienės atėjęs prašei gamako?

—Nieko panašaus! — užriko 
ponas Toks. — Aš gamako ne
prašiau, o tik konfidencialiai iš
sitariau, kad “norėč.” Sveikoj 
galvoj norėt ir prašyt reiškia vi
siškai skirtingas sąvokas, saky
sim, kaip tauta ir jos reikaliukai.

— Ačiū, ačiū, — atsipraši
nėjo padavėja, bėgdama kunku
lienės.,— Dabar man aišku. Aš 
buvau sumaišiusi idėjas.

—Nesumaišyk kunkulienės, 
— numykė atlaidžiai ponas Toks 
ir parimęs ant stalo vėl pasinėrė 
į patriotines svajas, atsidusda
mas retkarčiais garsiau:

— Medinukė galva, kad ir 
gražiai garbanuota!

Tuo pačiu laiku mokėsi gre- 
gorioniškos muzikos pas komp. 
prel. L. Manzetti ir laflkė Pijaus 
X liturginės muzikos mokyklą 
New Yorke. Atostogų laiku gro
davo šv. Jono katedroje.

Sukaktuvininko išpildyta so
lo daug gražių scenos veikalų, 
koncertų, operečių. “Baltimore 
Sun” muzikos kritikas J.O.L. 
savo metu rašė: Čižauskas turi 
balsą nepaprasto švelnumo ir 
grožio’ '“Baltimore News” kriti
kas rašė: “Jono Cižausko dai
navimas atskleidžia muzikinio 
tembro baritoną. Jis, be to. yra 
įgudęs choro dirigentas.”

Vėliau vargoninkavo šv. Jur
gio lietuvių parapijoje Clevelan- 
di. Balsą toliau lavino pas bu-

D-jos narių. Sausio 11 šv. 
Vardo D-jos nariai turėjo 
šventą Valandą šeštadienį, 
kurioje dalyvavo ir iš Čika
gos atvykęs Anton Nack. Jis 
nepaprastai džiaugėsi, galė
damas melstis savo patrono 
šv. Antano bažnyčioje. Sek
madienio rytą visi nariai ėjo 
bendrai šv. Komunijos ir po 
šv. Mišių rinkosi bendriems 
pusryčiams parapijos salėje. 
Čia A. Nack tarė keletą žo
džių ir ragino ypatingai mels-, 
tis, nes tik per maldą galimą 
bus išgelbėti pasaulį iš komu
nizmo nagų ir išlaisvinti pa
vergtas tautas. Vakare 10:15 
vai. d-jos nariai kalbėjo ro
žančių radijo KOIL stotyje, 
o sausio 18 mūsų parapijos 
mokyklos ir aukštesniųjų mo
kyklų mokiniai irgi turėjo 
Šventą Valandą. Mūsų 
nytėlė buvo pripildyta 
žaus jaunimo.

baž-

MALONIAI VISUS KVIEČIAME Į

RADIJO KONCERTĄ-BALIŲ
skiriamą

Ml Z. JONO CIŽAUSKO MUZIKINES VEIKLOS 5© METŲ SUKAKČIAI PAMINKI!

VASARIO - FEBRUARY 9 DIENĄ, 1958
LIETUVIŲ LAISVES SAUJE

269 Second Street,
• KONCERTO PRADŽIA 4:30 VAL. P. P.

Elizabeth, N. J

DALYVAUJA:
"Rūtos” radijo ansamblis, vad. Algirdo Kačanausko, išpildys muz. Jono Cižausko 
kantatą "Vilniaus senelis”
Oper>is solistė Izone Joodytė-Matthews, kontraltas iš New Yorko
Skart’į v;yčin oktetas iš New Yorko, vad. muz. Myk. įJuberskio
Pagarsėjjvų Ispanijos (Madi*do> šoke j' JnKja Strazdiene

-*• "Rrtos” tautinių šokių grupė, vad. Ja’rvgcm Matulaitienės
ir U: t-s tšutin’us šoklus pašoks estų mo’ s'inės draugijos ansamblis iš New Yorko.

v; d. .Mirė Zimmerman

N*no 7:30 vai. vak. šokiams gros E. ANDRIUŠKEVIČIAUS orkestras 
ĮĖJIMAS $1.50 TIK ŠOKIAMS $1.00

Rengia: "Lietuvos Atsiminimų” radijo ir “Rūtos” 'kultūros organizacija

ŽINIOS Iš OMAHOS, NEBRASKA
Nauja katalikiška aukštoji 

mokykla.

Omahos arkivyskupija, 
jausdama didelį trūkumą ka
talikiškųjų aukštesnių mo
kyklų, stato pietinėje Omą- 
hoje naują aukštesniąją 
vysk. Ryan vardo mokyklą. 
Pastatas kainuos 3 milijonus 
dolerių, šią sumą Omahos
vyskupas Gęrąld Bergen pa- _ 
dalė kiekvienai katalikiškai dirbo prie statybos; bet ir 
parapijai pagal jos dydį ir Pa^ statė. Jis buvo nupirkęs 
įnašus. Taigi ir mūsų parapi- keletą tuščių vietų namų 
jai tenka mokėti $ 20.000 statybai. Jam mirus, jo žmo- 
dot trijų metų laikotarpy, gi na Elena, kun yra skrybėlių 
neišmokėjus reikalingos su- modistė, savo vyro nupirk- 
mos, teks parapijai dar mokė
ti 5% už,likusią sumą. Nors 
parapija turi dar nemažą 
skolą ir savosios mokyklos, 
bet jau po Kalėdų, su para- 
piečių dosnia pagalba, įneš
ta $ 3.000.00. Mūsų parapija 
nėra gausi, vos 500 šeimų, 
tad ši uždėtą skola tenka 40 metų sukaktį, šios sukak- 
kiekvienai šeimai po $ 40.00. ties proga nepasišykštėkime 
Paskutiniu laiku daugelis yra paaukoti Lietuvos laisvinimo 
nedirbą, bet visgi atsiranda reikalam. Vietinis

tuose tuščiuose vietuose sta
to naujus namus ir juos 
parduoda. Linkėtina , geros 
sėkmės.

Ruošiami minėjimai
Bendruomenės vald. stro- 

- piai ruošiasi atitinkamai pa
minėti Vasario 16—tosios

•p.ATERSON, NEW JERSEY
Vyčiai rengiasi minėti šV. Kaži- vietą pusryčiuose, prašom kreip

tis į D. Duikutę. 133 Prospect 
Avė., Maywood. N.J.

Kaip žinome, šiemet yra 500 
metų sukaktis nuo šv. Kazimie-

mierą
t švęsdami šv. Kazimierą. New 
Yorko ir New Jersey vyčių ap
skritis kovo 2 rengia bendrą ko
muniją ir pusryčius Patersone. ro gimimo. Lietuvos vyčiai yra 
Šeimininkais yra vietinė 61 vy- pasiskyrė ji savo organizacijos 
či'ų kuopa. Pamaldos bus 10:30 
šv. Kazimiero bažnyčioje. Pater
sone. Mišias aukos kun. J. Kinta, 
parapijos klebonas ir 61 vyčių 
kuopos dvasios vadas. Pusry čiai 
bus tuoj po pamaldų.

Parengimo komiteto pirmi
ninkė yra Dorotėja Kutkutė. jai 
padeda: Dalia Slepakovas. Ona 
Yuskailis. Juozas Jacobus ir 
Jurgis Mondeiko. Smu kesnė 
dienotvarkė bus pranešta vė
liau. Kas norėtų rezervuotis sau

^=- . /■ \

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, {vairiausiais ap- 
draudos reikalais, federalinio ir vals
tybiniu taksy (Income Tax) užpildy
ti, pirkimui piniginitj perlaidy (Mo- 
nevOrders).

Kreiptis —-

HAVEN REALTY
Josepli Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ.. WOODHAVEN 21. N. Y.

TEL. VI 7-4477

šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vaL rak., 

sekmadieniais — 1 vai. p.p. Ugi 5 vai. vak.

globėju. Tai • šiai sukakčiai bus | 
išleistas specialus “Vyties” nu- i 
meris. Kas norėtų Įsigyti ši nu
meri. gali kreiptis Į apskričio , 
valdybos narius. t ,

Kortų vakaras rengiamas va
sario 9, 7:30 v.v. šv. Kazimiero 
par. salėje. 147 Montgomery i 
PI.. Paterson. N. J. Vakaru rū
pinasi D. Dutkutė. padedant Da- , 
lia Slepakovas. Ona Yuskaitis ir 
Julės Setnick.

F.V.
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® SPORTAS
Apygardinės stalo teniso 
ir tinklinio pirmenybės 
Vasario 1 ir 2 Hartforde 

bus rytų Amerikos lietuvių 
stalo teniso ir tinklinio pir
menybės. Rengėjai, Hartfor
do Grandis, atrodo, turėtų 
nusiglemžti daugumą pirmų
jų vietų.- Vyrų vienete meis
terio vardą bandys ginti Ku
bilius (Grandis). Komandi
nėse varžybose pernykščiam 
meisteriui Hartfordu! per
daug vargo taip pat nebus, 
nes bent iš New Yorko kon
kurentų neturės. Tinklinyje 
taip pat meisterio titulas tu
rėtų tekti šeimininkams. 
Brooklyno LAK, likvidavęs 
savo tinklinio sekciją, tur 
būt, nestos meisterio titulo 
ginti. Gaila, bet T? šiose var
žybose dalyvių iš New Yorko 
nematysime. y J

Suvažiavimas Rochesteryje.
Vasario 1 ir 2 į Rochesterį 

suvažiuoja visos Amerikos ir 
Kanados mūsų sportinės 
veiklos administratoriai. Rei
kalas tokį suvažiavimą šauk
ti buvo jau senai pribrendęs, 
ypač kad centrinis Faskas 
savo kadenciją baigia šiais 
metais.

SPRAUSMIN1Ų LĖKTUVŲ žvaigždė Palmdale bazėje (Calif.)

<0 ŠACHMATAI

New Yorko sporto savait-

Atletų Klubas šeštadienio 
vakare žaidžia YMCA pir
menybių paskutiniąsias rung
tynes. Priešininku yra stip
roka Ridgewood ekipa. Mū
siškiai tuo tarpu sukinėjasi 
34- vietoje. Laimėję šias 
rungtynes, užsitikrintų teisę 
dalyvauti baigminėje grupė
je. ir dar eventualiai galėtų 
laimėti pimąją vieta. Rung
tynių pradžia 7 vai. vak.

Sekmadienį futbolo visos 
trys ekipos turi pirmenybių 
rungtynes savo aikštėje New 
Farmers Ovai Nr. 2. Pirmoji 
žaidžia su Giuliana FC 2,30. 
Rezervinės susitinka 12,45, o 
jauniai žaidžia su B-W Got- 
tschee ten pat 11,30 vai.

Krepšinio pirmenybės Bos
tone,

Vasario 8 ir 9 Bostone 
įvyksta antrasis apygardinių 
krepšinio pirmenybių ratas. 
Pirmasis ratas sėkmingai 
praėjęs Brooklyne, jau paro
dė mūsų neperblogiausią 
krepšinio klasę ypač vyrų, 
grupėje. Rungtynių Brookly
no LAK : Waterburio “Gin
taras” tikrai bostoniškiams 
gali pavydėti kiekvienas 
krepšinio mėgėjas. Aišku, na
mie žaidžianti Bostono “Dai
nava’ 
bet
Jaunių 
“Vytis” 
baimės, 
jaunių
kiti konkurentai nelabai pa
vojingi. Moterų klasėje svei
kintinas komandų skaičiaus 
padidėjimas: prie New Yorko 
LSK ir Waterburio “Ginta
ro” prisidėjo Bostono ir Wor- 
cesterio. Apie pastarųjų eki
pų pajėgumą nieko kol kas 
pasakyti negalime, bet 
ar taip newyorkictįs 
pasitemti.

Bostone tokio masto
viško sporto pasireiškimas 
bene tiktai pirmas. Linkėti
na rengėjams ir organizato
riams sėkmes, nes dalyvių 
skaičius šį kartą smarkiai 
prašoks pirmąjį ratą.

PIRMENYBES BOSTONE
Vasario 8 ir 9 Bostone įvyk

sta antrasis rytų Amerikos 
lietuvių apygardinių krep-

Veda K. Merkis
Amerikiečiai Bisguier ir 

Lombardy draug su Medina 
pimavo Bagotos tarpt, šach
matų turnyre, Columbijoje, 
turėdami po 2Y2-V2 tš., Mar
tin ir Panno po 2-0. Argenti
nos didmeisteris Najdorf tu
rėjo 1U2-1V2-

Latvis Ivars Kaime, 18 
metų, Pennsylvanijos meis
teris, laimėjo Amerikos tarp
kolegines pirmenybes, surin
kęs 6L2-Y2 taško. Saidy iš N.

šinio pirmenybių ratas. Jau 
pirmasis ratas buvo sukėlęs 
didelio susidomėjimo, o ant
rasis, aišku, bus dar įdomes
nis. Kadangi pirmenybės pra
vedamos taškų sistema, rei
kia laukti gerų kovų, štai, 
jau Brooklyne Waterburio 
“Gintaras”, neparodęs sena- 
jąm meisteriui jokios pagar
bos, vos tik jo neįveikė. Bos
tone, gi visko gali būti.

o
šiuo metu Brooklyno LAK 

pirmauja su dviem laimėji
mais ir be pralaimėjimo, kuo
met “Gintaras” turi viena 
laimėjimą ir viena pralaimė
jimą. Brooklyniečiai, pralai
mėję vienas rungtynes, meis
terio titulo dar neprarastų, 
bet turėtų . žaisti greičiau
siai dar
kad išaiškintų 
Nepamirštinas ir.
kuris namie pasirodys geres
nio sąstato, prie savos pub
likos. Neaišku, kokiu sąsta
tu Atletų Klubas galės iš
vykti, dėl egzaminų įvairiose 
mokyklose.

Moterų klasėje New Yorko 
LSK, daugiau patyrusi eki
pa, turėtų išlaikyti pirmavi
mą, nors kitos komandos, 
kaip Waterburio “Gintaras”, 
Bostono “Dainava” ir Worces- 
terio “Vytis”, gali kartais iš
krėsti staigmeną.

Jaunių klasėje ir 
cesterio “Vytis” be 
New Yorko LSK ir
rio “Gintaras” nekokie prie
šininkai. Gaila, kad Brookly
no LAK • jaunių krepšinio 
ekipos mokyklų sezono metu 
sugaudyti negali. Jie tikrai 
galėtų būti vertingas prieši
ninkas Worcesterio “Vyčiai”.

Kadangi į žaidynes gali iš 
mūsų apygardos vykti tik po 
dvi ekipas kiekvienoje klasė
je, drįstume spėti, kad vyrų 
grupėje rytų Ameriką atsto
vaus Brooklyno LAK su Wa- 
terburio “Gintaru”, moterų 
grupėje — New Yorko LSK, 
jaunių — Worcesterio “Vy
tis”. Atletas.

vienas rungtynes, 
nugalėtoją. 

Bostonas,

' žada būti pasiruošusi 
kokiam netikėtumui.

klasėje Worcesterio 
gali ir toliau būti be 
nes Brooklyno LAK 

ekipos nesiunčia, o

vėl Wor- 
pavojaus 
Waterbu-

šiaip 
turės

lietu-

Lietuvos Vyčiu Kadi jo Programa
Transliuoja iŠ stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kilocyclcs 

KIEKVIENA SEKMADIENĮ NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

KNIGIITS OF LITHUANIA W1jOA
________ BRADDOCK, PA.

1900 
Ona

apie

6-1.Yorko baigė antruoju su 
1956 m. tarpkolegines JAV 
p-bes laimėjo taipogi latvis 
Edmar Mednis iš N. Y.

Toronto B lygos rungtynė
se lietuvių Aušra įveikė Cent
ral YMCA 3&-2^. Lošė: V. 
Petrauskas 1, V. Genčius 1, 
J. Matulionis, P. Mačiulaitis, 
S. Kazlauskas 1 ir M. Slap- 
šys

Bostono B lygos rungtynė
se So. Bostono lietuvių p. 
d-jos B komanda sužaidė su 
stipriu Brattle klubu 214-2 y2- 
Lošė: A. Ivaška, Rimas Ka
rosas 1, A. Karosas, S. Kaz
lauskas 1 ir Edm. Spiraus- 
kas %.

Pirmenybių A klasės len
telė rodo tokį stovį: 1. Cam- 
bridge “Y” 8y2-y2, 2. Lithu- 
anian CC 6-3, Quincy 4-4, 
seka Boylston klubas, Bran- 
deis ir Harvardo universite
tai.

Sandrin.

GIMIMŲ IR ARTIMŲJŲ PAIEŠKOMI
Montvila, Jonas, gim 

ar 1901 m., ir jo motina 
Montvilienė.

Tereikaitė, Karolina,
60 m. amžiaus, išemigravusi 
į JAV dar prieš karą ir gy
venusi Chicago.

Kaurynas, Antanas, x gyv.
Chicago.

Tamošaitis (Tamosat), 
Paulius, prieš karą gyvenęs 
Tilžės apskr., Vokietijoje.

Matikovas, Petras, Marty
no s., gim. 1903 m. liepos 22 
d. Misučių km., Šilalės valse., 
Tauragės apskr.

Motvilas, Jonas, iš Taura
gės apskr., Batakių valse.

Munkevičius, Petras, ir 
Munkevičius, Jonas.

Kybartas, Stanislovas, s. 
Prano, išemigravęs į • JAV 
1912 m.

Benetienė — Petkaitė, d.
Jono.

štuopys, Povilas, a. Juozo, 
ir štuopys, Viktoras.

Lipkienė — šlentnerytė, 
Hendrijete, gim. apie 1908 
m. Tauragėje.

Leifertaitė, Lena, d. Ju
liaus, iš Tauragės, mokytoja.

Radžius, Julijonas, s. Juo
zo, gim. 1904 m. Stigrėnų 
km., Tauragės apskr.

Liekis, Jonas, s. Motiejaus, 
iš Velnikių km., Tauragės 
apskr.

Visockis, Jonas, s. Adomo, 
iš Pušelių km., Tauragės 
apskr.

Visockienė, Veronika, d. A- 
domo, įš Pušelių km., Tau
ragės apskr.

Kasputienė — Stankūnai
tė, Stefa, d. Jurgio, gim. 
apie 1887 m. Raseinių apskr., 
išemigravusi į JAV 1932 ir 
gyv. New Yorke.

Vaičaitienė — Stankūnaitė, 
Stefa, d. Jurgio, gim. apie

x 1897 m. Raseiniuose, ir jos 
vyras Petras Vaičaitis ir vai
kai Jonas bei Janina.

Zakšauskas (Zakševskis), 
Stanislovas, gim. apie 1894
— 1898 m. Raseiniuose.

šveinartaitė, Zyna, d. Emi
lio.

Šimkus, Leonas, s. Leonar
do, gim. 1886 m. 
valšč., Tauragės 
emigravęs į JAV 
gyv. Chicago.

Raponavičius, 
Tauragės apskr.,
pirm. Didįjį karą išvykęs į 
JAV ir gyv. Chicago.

Mašonaitė, Kunigunda, 
gim. 1926 m. Grygališkės 
km., Tauragės apskr.

Radšius, Vilius, a. Antano, 
gim. apie 1911 — 1912 m. 
Labūnavelės km.. Šiaulių 
apskr.

Radšiūtė, Valė, d. Antano, 
gim. apie 1912-13 m. Labū- 
navėlės km., Šiaulių apskr.

Benetienė — Mikavičiūtė, 
Ona, d. Silvestro, gim. 1889
— 1890 m. Nuomininkų km., 
Tauragės apskr., išemigravu
si 1907 m. į JAV.

Preikšaitis, Edinas, s. Jur
gio, gim. 1930 m., Tauragėje.

Preikšaitytė, Zina, d. Jur
gio, gim. 1932 m. Tauragėje.

' Emkus, Jonas, išemigravęs 
J į Braziliją.

» Razvadauskienė — Emku-
1 tė, Hete, išemigravusi į Bra

ziliją.
Freimanaitė, Olga, gim. 

1901 m. Pikeliuose, Mažeikių 
apskr.

Ivanauskas, Vladas, s. Vin-
- co, išemigr. į JAV ir gyv. Chi- 
( cago.

Rotkis, Emilis, s. Emilio,
J gim. 1915 m. Bernotiškių
| km., Tauragės apskr., išemig- 
Iravęs į Australiją.

Kalinskas, Juozas, s. Juozo, 
| gim. 1915 m. Meldekvčršių

km., Tauragės apskr.
Barštytė, Janina, d. Jono 

gim. 1928 m. Šiaulių apskr.
Dinštulienė — Rimkutė, 

Anna, d. Jurgio, gim. apie 
1893-1895 m. Tauragės apskr.

Merkelis, Kazys, gim. apie 
1890 m. Tauragės apskr., iš
emigravęs į JAV apie 1909 m.

Žylius, Juozas, s. Vinco, 
gim. apie 1878 m. Tauragės 
apskr., išemigravęs į JAV apie 
1903 m.

Žylius, Jonas, gim. ’ apie 
1880 m. Tauragės apskr.

Žylius, Augustinas, s. Vin
co, gim. apie 1885 m. Taura
gės apskr.

Paulauskas, 
co, gim. apie

Paulauskas, 
co, gim. apie

Padulskis, Stasys, gim. apie 
1883 m., išemigravęs į JAV 
1909 m. ir jo sūnūs Stasys, 
gim. apie 1922 m. bei Vincas, 
gim. apie 1924.

šimanauskas, Bronius, s. 
Vlado, gim. apie 1892 m. Ne
makščiuose, Raseinių apskr., 
išemigravęs 1926 m. į Kana
dą.

Sedziukevičius, Petras, s. 
Jurgio, 1928 m. išemigravęs į 
Argentiną.

Kairys, Jurgis, s.‘Martyno, 
po Pirmojo Pas. Karo išemig
ravęs į JAV.

Stankelienė — Žymantaitė, 
Petrė, d. Jurgio, 
kių km., Kražių 
emigravusi į JAV 
mą Pas. Karą.

Judžentienė — Žymantaitė 
Pranė, d. Jurgio, iš Baltruš- 
kių km., Kražių valšč., 
emigravusi į JAV prieš 
mą Pas. Karą.

Karašauskas, Juozas ir 
tanas, s. Mato.

Šalkauskas, Kazimieras, s. 
Motiejaus, išemigravęs į JAV 
1905 m.

Šalkauskas, Jokimas, s. 
Motiejaus, gim. Kundročių 
km., Skaudvilės valšč.

Smuikaitis; Valerijonas.
Milašauskaitė — Malėnai- 

tė, Vilė, gim. Rozalime, Pane
vėžio apskr.

Samoška, 
dikto, gim.

Samoška,
apie 1885 m. Raseinių apskr., 
išemigravęs į JAV 1914 m.

Kojelis, Juozas, s. Jono, 
gim. apie 1893 m. Pašaltuo
nio km., Eržvilko valšč., Tau
ragės apskr., išemigravęs į 
JAV 1914 m.

Kojelytė. Stasė, d. Juozo, 
gim. 1921 ar 1922 m. JAV.

Vasiliauskienė — Vencku
tė, Marijona, d. Vinco, gim. 
apie 1891-1895 
daičių km., 
išemigravusi

Bilevičius, 
lito, virš 60

Gabertas, 
m. amžiaus.

Vincas, s.
1907 m.
Vladas, s.
1908 m.

Vin-

Vin-

iš Baltruš- 
valšč., iš- 
prieš Pir-

Pir-

An-

į

3.d4 c:d 
(šis eji-

Chess Life, sausio nr. tal
pina Povilo Tautvaišos, lai
mėjusio Illinois valstijos pir
menybes, partiją su buv. Illi
nois meisteriu Al Sandrinu. 
Chess Life su pasigerėjimu 
pabrėžia nepaprastai stropų 
komentarų paruošimą, atlik
tą paties Tautvaišos. Komen
tarai milžiniški, mes gi pa
sinaudosime tik nuotrupomis. 
Partija rodo* gilią Tautvai
šos mintį. Baltais lošė Taut- 
vaiša, juodais Al 
Partija siciliška.

Le4 c5 2.Žf3 Žc6 
4.Ž:d4 Žf6 5.ŽC3 e6
mas dabar vėl dažnai varto
jamas turnyruose su tęsiniu 
6.Ždb5 Rb4 7,a3 R:Ž 8.Ž:Rc3 
pgl jugoslavo Trifunovičiaus 
analizus) 6.Rc2?I Rb4 7.0-0 
(sąmoninga pėstininko au
ka) R:c3 8.b:c3 Ž:e4 9.Rd3 
d5 10.Ra3 Ž:c3!? (Geller — 
Trifunovič lošė: 10...ž:d4 11. 
c:ž Va5 12.Vcl Rd7 13.Bbl 
Rc6!) ll.Vg4 V16 12.Ž:c6 
b:c6 13.Vb4 a51 14.Vc5 Rd7 
15.f4 Ža4 16.Vd6 c5 17.Babl 
Ve7! 18.Ve5 (Valdovės nu- 
keitimas vestų į neblogą juo
diems baigmę) 0-0 19.Bb7 
Vd8 (jei 19... Ve8 z20.Bfbl!) 
2O.Bf3!! g6 (privers.grąsino 
R:h7-r su bokšto ir valdovės 
atsistojimu h linijoje) 21.h4 
Bb8 22.Ba7 Bb6? 23.h5 f6 
24,Vel Re8 25.h:g6 h:g6 26. 
Vh4! Bf7 27.Bh3 ir juodi pa
siduoda, nes gręsia matas.

Al Sandrin

? a

I
$ P. Tautvalša

Diagramoje padėtis 
? 2O.Bf3!?

BANGA TELEVISION
340 Ridgewood Avė., Brookiyn 8, N. Y. 

Tel.: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami ir laisom

• TELEVIZIJOS APARATAI,
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI,
• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS 
ŠIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki

PRITYRU-
YORKE

7 vai. vak
I

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak

FUNEKAL HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MARLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja l etuviams naujai {ruoštose patalpose

Tel. Ciiapel 6-1377

EVergreen 8-9794

Mo and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

Laukuvos 
apskr., 
1913 m.

iš-
ir

Juozas ^s. Bene- 
1918 m.
Benediktas, gim.

.Jonas.
dar i

, iš 
prieš

m. Spran- 
Tauragės apskr., 
į JAV 1913 m. 
Povilas, s. įpe

ni. amžiaus. 
Juozas* apie 45

po

Kreiptis į 
Sielovadą:

Minnefeld

Liet. Tremtinių
(16) Dieburg, 

33, Germany.

MARR1AGES ARE MADE 
IN PARADISE

Let us arrange. your earthly re- 
ception. Complete VVedding per 
person — $7.00!!! Includcs: Coktail, 
fui course Chicken Dinner. Wed- 
ding Cake. Bottle for every 10 per- 
sons. Gratuities and Sales Tax incl.

HOTEL MARTINIQUE 
32nd St. and BroadWay, N. Y. C.

PE 6-3800, Ext. 117

:<
William J. Drake-

D ra "finas
LIETUVIS ADVOKATAS
Tclefonas JAmaica 6-7272

Catholic Schools and Collegcs
GEORGIAN COURT COLLEGE, Lakevvood, N. J Sisters of Mer- 
cy, Mothcr Marie Anna. Presid cnt. Sister Mary Giovanni Dean 
250 Students. A. B. B. S. Degre es. Day and Boarding. Tuition 
$550. Board and Room $800. A ddres Secretary or phone LA- 
kewood. (N. J.) 6-0940

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS

Jūs esate namuose ar Kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mich.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausių sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTA1N, MICH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:
PETER LISAUSKAS 

69-15 53rd Avenue. Maspeth, N. Y.

VICTOR ABECŪNAJ. 
351 Park Street. New Britain. Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS 
634 N. Denison Street, Baltimore. Md. Tel.

Tel. TW 4-8MG

Tel HA 3-1342

Longtvood. 6-2622

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS 
24 Prospect Street, įlydė Park, Mass. Tel.

GEORGE GALCNAS 
Caniff, Detroit. Mich.

STANLEY METRICK 
W. 47th St., Chicago, III.

JOHN SHURNA 
So. Albany, Chicago, III.

ALLAN STEWART 
No. Broad St., Phila., Pa. Tel. Giazstone

Hyde Park 3-3975

1400

1804

5418

4310

Tel. T. O-

Tel. Tards

TeL Grovehill

8-7062

7-8393

6-7783

5-1310

Ą A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W

Lietuvių Amerikos Piliečią Klubas
1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis

tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

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

3. 
mis.

Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino-

4.

5.
Lietuviški maisto gaminiai 
Naujai išpuošta šokių salė.

Nuomavimo reikalu kreipkitės j manegerj V. E. MI

KALAUSKU asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pa va d. K. Vaitai t j

J



N. Y. gubernatorius Harrimanas 
pirmą kartą kalbės Vasario 16 
minėjime,- kuris įvyks tą pačią 
dieną, vasario 16, 4 v.p.p. Web- 
ster salėje — 119 E. 11 St. — 
Be jo dar kalbės prel. J^Balkū* 
nas. Minėjimą rengia New Yor* 
ko Alto skyrius.

Algirdas Landsbergis 
tarptautiniame PEN klu

be sausio 31 d. 8 v. v., 45 
Eąst 65 St, New York City, 
skaito paskaitą apie trem- 
tiesr įtaką lietuvių literatū
rai. Bus skaitomos ir ištrau
kos anglų kalba.

I
Natalija Jasiukynaitė 

dalyvauja Lynn Kottler ga
lerijos parodoj kuri atida
roma vasario 9 ir tęsis iki 
vasario 22 d. Išstato aliejinę 
tapybą.

Lietuvių tautininkų aka
demines sambūris

vasario 15 lietuvių piliečių 
klubo patalpose Brooklyne 
rengia tradicinį Užgavėnių 
pobūvį. Nariams ir jų kvies
tiems svečiams įėjimas 3 dol. 
Gros J. Vedegio orkestras. 
Pradžia 8 v.v.

Marijos Pečkauskaitės bū 
lėlio susirinkimas bus vasa
rio 1, šeštšdienį, 2 vaL 
reiškimo mokykloje.

Vincas Rakštis,
gyv. 316 Euclid Avė., Brookly

ne, 76 m., mirė sausio 28, -laido
jamas vasario 1 iš Apreiškimo 
bažnyčios 8 v. r. Pašarvotas ša- 
linsko Funeral Home, 84-02 Ja- 
maica Avė., Woodhaven.

Muz Henrikas Kiškis
mirė lapkričio 10 Lietuvoj. 

Vasario 2 d. 10,30 vai. šv. 
Onos bažnyčioj (337 Wood- 
ward Str.) Jersey City, bus 
atlaikytos šv. Mišios už jo 
vėlę. Pažįstami ir draugai 
kviečiami dalyvauti ar bent 
pasimelsti.

Mirė
ir iš Angelų Karalienės bažny
čios palaidota:

Jokūbas Lekevičius, 77 metų.

£uvios_
Vasario 16 minėjimas 

Bostone
Alto skyriaus rengiamas 

vasario 16 d., 3 vai. p.p. Tho- 
masPark aukštesnės mokyk
los salėje. Vėliavas įnešti pa
kviesta Dariaus posto le
gionininkai. Invokaciją su
kalbės klebonas kun. Pr. Vir- 
mauskis. Minėjime dalyvaus 
ir pasakys kalbą Massachu- 
setts valstybes gubernatorius 
Foster Furcolo. Taip pat mi
nėjime yra pažadėjęs daly
vauti Bostono miesto galva 
John B. Hynes. Kalbės Lietu
vos garbės konsulas adv. A. 
šalna. *

Yra pakviesti dalyvapti vi
sų pavergtų tautų atstovai 

_ ir minėjimo rezoliucijoj bus 
įjungti tų. tau tų vardai. “■

Ar tai paskutinis pabaltiečių koncertas? p^t&Įl^aus.pasakys

M R. & MRS, R. NIXON pagerbiami New Ygrko moterų respubli
konių klubo, kurio pinn. Mrs. St F. Ateksander stovi dešinėje. 

__ Kairėje yra Neison A. Rockefeller, kurį respublikonai kelia kan
didatu j New Ycrko gubematosius

jai {Šventintas Bostone vasario 
3 dieną

- KUN. J. PAULAUSKAS, nau

KUN. JONAS PAULAUS
KAS gimė 1929 gruodžio 30 
South Boston, Mass. Paau
gęs, lankė Bugelow pradžios 
mokyklą, o vasaros metu — 
šv. Petro parapijos vasarinę 
ir taip pat sekmadieninę mo
kyklą. Sulaukęs 13 metų, įs
toja į šv. Pranciškaus Ksa-

BOSTON, MASS.

BARASEVIČH S ir ŠCNŪS ♦ 
FUNERAL HOME* 

25-1 W. Broadway ' 
South Boston, Mass. »

JOSEPH BARACFATCIUS į 
Laidotuvių Direktorius . » 

TeL ANdreu 8-2590 
------------------------------ ♦

W a i t k u s į 
F U N E RA L' H O M E }

197 Webster Avenue ' { 
PRANAS WAITKUS į 

Laidotuvių Direktorius {
ir Balsamuotojas { 
Cambridge, Mass. ' 
NOTARY PUBLIC { 

I 
Patarnavimas dieną ir naktį I 

Nauja moderniška koplyčia šer- J 
menims dykai. Aptarnauja Cam- ♦ 
bridge ir Bostono kolonijas že- 
mlausiomis kainomis. Kainos tos ' 
pačios ir į kitus miestus. i
Reikale šaukite; Tet. TR 6-6434 |

. Moterų Sąjungos
24 kuopa vasario 2, 6v.p.p. (po 
Gyvojo Rož. draugijos susirinki
mo) šaukia metinį kuopos narių 
susirinkimą. Bus renkama nau
ja valdyba Visos sąjungietės 
prašomos susirinkime dalyvau
ti. Susirinkimas įvyks Angelų 
Karalienės parapijos salėje.

Liet. Kat. Motery S-gos
Aušros Vartų parapijos New 

Yorke 12 kuopos susirinkimas 
šaukiamas vasario 2, sekmadie
nį, tuoj po sumos parapijos sa
lėj. Dalyvavimas būtinas.

Mirė Petras Grisaitis
Sausio 24 mirė Petras Gri

saitis, 83 m., gyvenęs 264 
Penn St., Brooklyne. Palai
dotas iš Angelų Karalienės 
par. bažnyčios šv. Jono ka
pinėse. Giliame liūdesy liko 
našlė Pranciška, trys sūnūs 
— Juozas, Antanas, Pra-

palaidotas sausio 20 Kalvarijos 
kapinėse.

Jokimas Sodaitis palaidotas 
susio 23.

Antanas Andriuškevičius pa
laidotas sausio 25 šv. Jono kapi
nėse.

Aleksandras Vitkus palaido
tas sausio 25. 1

Petronėlė Lukoševičienė, 80 
metų, sausio 27 palaidota Kal
varijos kapinėse.

Ieva Nastulevičiūtė. palaido
ta sausio 28.

Ignas Vengris, 69 metų, pa 
laidotas šv. Kryžiaus kapinėse 
sausio 29.

■ -. i

Morkūnas Mykolas,
mirė sausio 29. Gyveno 64-10 

56 Rd.,Maspeth. Nuliūdime liko 
žmona Petronėlė, sūnūs bei duk
ters. Laidotuves vyks šeštadienį 
iš August Kodis laidotuvių įstai
gos, 63-06 Flushing Avė., Mas- 
peth, 9:30 prieš piet. Gedulingos 
pamaldos bus V. Atsimainymo 
liet. par. bažnyčioje 10 vai.

Pabaltiečų draugijos koncer
tų antra serija pasibaigs vasario 
7, penktadienį, 8:30 v.v. Jordan 
salėje, kur latvių baritonas 
Teodors Brilts atliks savo re
čitalį.

Teodors Brilts baigė konser
vatoriją Rygoje, vėliau studijas 
gilino Italijoje. 1944 metais at
siradęs kaip ir daugelis Vokieti
joje, įvžirose vietose koncerta
vo. Nuo 1948 pastoviai gyvena 
Kanadoje, Nova Scotia, kur jis 
yra Halifax Maritime konserva
torijos operos ir vokalinio sky
riaus direktorius, šalia tų peda
goginių sugebėjimų Brilts yra 
aktyvus radijo, rečitalių ir įvarių 
operų pasirodymuose. Apie jį 
“Halifax Mail and Stari’ rašė 
“Ilgai atmintyje liksiąs dainavi
mas. Vokaliniai ir dramatiniai 
jis išreiškė savo būdą* visose jo 
nuotaikose. Tiktai didelio pajė
gumo dramatinis baritonas taip 
įtikinančiai gali perduoti j auš
inus.”

SOL. TEODORS BRILTS

Po tos kalbos bus rinklia
va. Kad rinkliava greičiau 
praeitų, rengėjai prie įėjimo 
išdalins ^kiekvienam ateinan
čiam po spausdintą progra
mą ir po aukų vokelį. Auko
tojai prašomi įdėti į vokelį 
aukojamąją sumą ir ant vo
kelio užrašyti savo vardą, pa
vardę ir kiek aukoja. Rink
liavos metu prašoma tą vo
kelį atiduoti rinkėjui.

Meninėj daly parapijos mo
kyklos mokiniai parodys sce
nos vaizdelį, parašytą mokyk
los vedėjos seselės Imeldos. 
Solistė Stasė Daugėlienė, 

f dukters akompanuojama, dai-

vero misijų vienuolyną (Di- 
vine Word), kur mokslą tę
sia toliau. Užbaigęs aukštes- 
nėsės mokyklos kursą, 1947 
kolegijos studijoms buvo per
keltas į šv. Povilo seminariją 
Epworh, Iowa. Novicijatą ir 
filosofijos studijas atliko šv. 
Marijos seminarijoj Techny, 
Illinois, čia bestudijuodamas 
apsisprendė būti pasauliečiu 
kunigu ir 1955 grįžo į Bos
toną — įstoja į šv. Jono kuni
gų seminariją. Ją užbaigęs, 
šių metų vasario 3 šv. Kry-
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Stcphen Arointskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

■ 423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Adv. K. Mičhelsonas patrauktas teisman
“New York Mirror” antradie

nio ryto laidoje (sausio 28) pra
nešė, kad už vagystes ir išeikvo
jimus suimtas advoktas W. K. 
Mičhelsonas.

Atsitiko gi taip.

vokato įstaigą laikęs 116-18 Ja- 
maica £ve., Richmond Kili, tuoj 
buvo suimtas ir pristatytas į 
Queens apskričio tardymo įstai
gą. Mičhelsonas prisipažino esąs 
kaltas.

Paklaustas jo nuomonės apie 
galimybes pabaltiečių meni
ninkams atsakė: “Mes turime 
daug talentų, bet varžybos šita
me kontinente yra tokios dide
lės, kad menininkas turi būti 
ypatingai pranašus, norėdamas 
iškilti. Gal mes apie save esame 
geresnės noumones, negu kiti a- 
pie mus” — kukliai ir šypsoda
masis atsakė dainininkas.

Teodors Brilts labiausiai mėg
sta operą. Lat. jis buvo nuo
latinis valstybinės operos solis
tas. Čia jis yra patenkintas pro
fesoriavimo sąlygom konserva
torijoje, bet pirmoje vietoje sta-

nuos solo. O. Ivaškienės taut. 
šokių grupė pašoks “Sadutę”. 
Pabaigoj dainuos parapijos 
choras, vedamas muz. J. Ka
činsko.

Po iškilmių lietuvių pilie
čių dr-jos salėje bus banke
tas su įvairia programa ir 
šokiais, kuriems gros studen
tų orkestras. Visi kviečiami.

Rengiasi Čikagon
Rugpiūčio pabaigoj Čika

goje įvyks metinis Amerikos 
legioninkų suvažiavimas. Da
riaus posto legionininkai no
rėtų, kad su jais kartu vyk
tų ir šv. Petro parapijos CYO 
benas. Sausio 17 tam tikslui

žiaus katedroje arkivysk. Ri- 
chard J. Cushingo įšventin
tas kunigu. Vasario 9 šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje lai
ko Pirmąsias Mišias.

Paulauskų šeimoje užau
go du sūnūs ir viena duktė. 
Tėvas Pranas yra miręs 1939 
m., o motina Emilija gyvena 
pas savo dukterį ir žentą Al. 
Lehmen, 207 Gold St. Brolis 
Juozas yra vedęs ir tarnauja 
Amerikos kariuomenėje, Ja
ponijoje.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Ballas i

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

M. P. BALLAS—Direktorius į
ALB. BALTRŪNAS-BALTON |

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street |
Brooklyn, N. Y.
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nas bei jų šeimos.
Velionis buvo gimęs Lietu

voje, Šiaulių apskr., Radvi
liškio valsč., Liaudiškių kai
me. Buvo susipratęs lietuvis, 
mėgo spaudą, priklausė Ame
rikos lietuvių klubui, geras 
katalikas ir parapietis. Tokią 
išaugino ir savo šeimą.

Tebūna tau, Petrai, leng
va ši vaišinga Dėdės Šamo 
žemė, kurioje pragyvenai sa
vo didesnę amžiaus dalį. Il
sėkis ramybėje!

K. Laužtais

Išnuomojamas kambarys 
su baldais ir kitais patogu
mais vienam ar dviem asme
nim. Galima naudotis ir vir
tuve^ Kreiptis: Mrs. Dome,
414 So. 5 St., Brooklyn.-

Lapkričio mėn. Magdelena 
Aleksiejuvienė (Mrs. Aleksejus), 
gyv. 86-39 78 St, Woodhavene, 
paprašė savo draugą William K. 
Michelsoną, kurį pažino jau de
šimtį metų, nueiti į banką ir 
išimti 1500 dol., kurie buvo rei
kalingi jos dukters vestuvėm. 
Ji davė ir visus įgaliojimus.

Mičhelsonas jai atnešė 1500 
dol. iš banko, bet tuojau pats 
pasiėmė 10,000 dol. o gruodžio 
8 pasiėmė dar 2,000 dol.

Moteris prašė grąžinti knygu
tę bet Mičhelsonas delsė, sausio 
27 ji nuėjo į banką ir rado iŠ 
^avo santaupų tik 48 centus. Ji 
visą gyvenimą buvo valytoja, 
tarnaitė ir taupė pinigus, kad 
nereiktų vargti senatvėje.

Mičhelsonas, 42 metų, turįs 
šeimą, gyvenąs 87-57 252 St
Glen Oaks, Queens ir savo ad- ir Amerikoje.

Mirė Juozas Ivanauskas
Pranešame pažįstamiems, 

kad sausio 27, 6:30 v. ryto 
šv. Juozapo ligoninėje Pater- 
sone, N. J., mirė Juozas Iva
nauskas.

Velionis buvo kilęs iš Vir
balio. Ilgą laiką gyveno ir 
dirbo Kaune geležinkelių val
dyboje. Į Ameriką atvažiavo 
1951 ir visą laiką gyveno Pa- 
tersone, N. J. Palaidotas sau
sio 30, 9 vai. iš šv. Kazimiero 
bažnyčios Kalvarijos kapinė 
se.

Giliame liūdesyje pasiliku
si žmona Ona, sesuo Bronė 
Kažukauskienė su šeima Pa- 
tersone ir Stefanija Mikiils- 
kienė su šeima Brooklyne, N. 
Y., bei kiti giminės Lietuvoje

to scenos pasirodymus, nes sce
na buvo jo gyvenimo tikslas. 
Brilts dainuos daug įdomių ir 
retai girdimų dalykų, kaip Mus- 
sorgsky “Mirties dainos ir šo
kiai”, labai dramatišką monolo
gą iš Giordano operos Andrea 
Chenier .Šuberto, latvių kompo
zitoriaus Kalninšo dainas, Haen- 
delio bei Verdi arijas.

Viskas tai yra džiugu, nes 
koncertai yra rimto lygio. Ame
rikiečių muzikos kritikai, kurie 
ne betkuo pasitenkini, mūsų 
menininkus savo recenzijose 
puikiai įvertina, kartais net pa
žymi, kad “tai pasitarnavo pa
čiai muzikai, ,.o ne pačiam iš-> 
pildytojui” .Tie koncertai per. 
amerikiečių spaudą kelia mūsų 
vardą. Tačiau reikia prisipažin
ti, kad palyginus su latviais ir

Dariaus posto komitetas bu
vo susirinkęs pasitarti, ko
kiu būdu surinkti pinigų ke
lionės išlaidoms padengti.

Gerai mokosi
Northeastem universite

to dekanas Gilbert G. Mac- 
Donald paskelbė sąrašą stu
dentų, kurie praėjusį semes
trą neturėjo žemesnio pažy
mio už “C” ir vidurkį “B”. 
Tarp jų yra du lietuviai: Rai
mundas Šukys iš Brocktono 
ir Elvira Averkaitė iš So.
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i
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15 
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19 5 8

GROJA:

JERSEY TWINS 
ORKESTRAS

PRADŽIA 9 VAL. V AK.
AUKOJAMA ................. $1.25

misi.
Rengėjams jau kyla Klausi

mas: ar vyks trečioji koncertų 
serija?

Kad ji įvyktų reikia ir tą pa
skutinį koncertą palaikyti. Lie
tuvių rankose yra sprendimas, 
nes tai gausingiausia ir jud
riausia grupė Bostone.

Pabaltiečių draugija apie tai 
painformuoja visus muzikos mė
gėjus ir kultūros puoselėtojus 
ir kartu tikisi, kad visuomenė 
atsilankys ir tuo įgalius ruošti 
naują koncertų seriją.

J. Budreikienė,

Bostono.
Mirė

Sausio 18 mirė Marijona Mar- 
makienė, gyv. 173 West Fifth 
St., So. Bostone. Ji buvo ilga
metė Darbininko skaitytoja. Pa
laidota iš šv. Petro lietuvių baž
nyčios. Naujose Kalvarijos ka
pinėse. Amerikon atvyko 1912 iš 
Panevėžio ir gyveno Bostone. 
Paliko dukterį, keturius anūkus 
ir septynis proanūkus.

J. B. Sha 1 i n s - į

Jalinskas į
Laidotuvių Direktorius l
84-02 JAMAICA AVĖ. { 

(prie Forest Parkway Station) |
Woodhaven, N. Y. J 

Suteikiam garbingas laidotuves, i 
Koplyčios nemokamai visoje J 
miesto dalyse: veikia ventiliacija i
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