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Brigadas tarė Eisenhoweriaį niet
karo laivyno raketei Maskva prieš Vokietijos sujungimą ir

* SYRIA >

Vanguard nepasisekė ir antra 
kartu pakilti su satelitu.' Ji 
mėgino tai vasario 5 d. 2 >33 v. 
rytą. Vanguard su 4 svarų sa- 
telituku pradėjo skristi tvar-

skridimo 30,000 pėdų aukšty
je ji pasisuko į šoną, ėmė svy
rinėti ir pertrūko pusiau. Ta
da radijo būdu ji buvo su
sprogdinta, ir nukrito likučiai 
į Atkurtą.

Aiškinama, kad trūkumai 
pasireiškę raketos pirmame 
aukšte kontrolinėje sistemoje. 
Dalis likučių išgriebti iš jūros 
ir perduoti laboratorijai.

Vanguard projekto direkto
rius dr. John P. Hagen pareiš
kė, kad mėginimai bus daromi 
ir toliau.

pasirašyti nepuolimo sutartį nių raketų kontrolė galėtų būti 
tarp Nato ir Varšuvos pakto 
valstybių; 5. atitraukti sveti
mas kariuomene^ iš Vokietijos 

sario 2. Laiške Bulganinas pa- ir kitų Europos valstybių; 6. 
kartojo 9 punktus:

Baltuosiuose Rūmuose ir 
valstybės departamente tebe- 
svarstomas Sovietų min. pirm. 
Bulganino laiškas, gautas va-

1. nutraukti atominių ir van
denilio bombų bandymus; 2. 
atsisakyti nuo atominių bombų 
vartojimo; 3. padaryti vidurio 
Europoje “beatomę erdvę”; 4/

KARIUOMENĖ SUKILO PRIEŠ 

KOMUNISTUS

AMERIKOS SATELITAS
PRANEŠĖ

Armijos satelitas “Explorer”’ 
perdavė signalus, kuriuos Pa- 
sadena laboratorija, Californi- 
joje, išaiškino taip: satelito 
viduje temperatūra yra 50 — 
86 laipsniai Fahrenheito, taigi 
žmogui tinkama temperatūra. 
Už satelito pranešimai rodo 
212 laipsnių žemiau nubaus ir 
572 aukščiau nuliaus.

Indonezijos kariuomenė su
kilo prieš vyriausybę. Buvo pa
skelbta žinia, kad kariuomenė 
reikalauja pašalinti iš vyriau
sybės komunistus. Tokia žinia 
buvo dementuota ir pataisyta 
ta prasme, kad kariuomenė rei
kalauja iš prezidento Sukamo 
paleisti vyriausybę. Preziden
tas dabar Japonijoje. Jam su
kilėliai į ten ir pranešė savo 
reikalavimus. Jei vyriausybė 
nebuą paleista, tai kariuomenė 
nuo pirmadienio paskelbsianti 
kitą vyriausybę.

sutarti priemones, kuriom bū
tų užbėgta už akių netikėtiem 
.užpuolimam; 7. išplėsti tarp
tautinę prekybą; 8. sustabdyti 
karo propagandą; 9. atleisti 
įtampą viduriniuose rytuose.

KUR MASKVA TARIAMAI 
NUSILEIDŽIA

-Bulganino laiškas yra atsa
kymas į prezidento Eisenhovve- 
rib laišką, kuriame buvo siūlo
mi 8 punktai. Iš jų Bulganinas 
sutiko tik su tuo, kad viršūnių 
konferenciją galėti; paruošti 
‘‘diplomatiniai kanalai”, bet 
nesutiko, kad ją ruoštų užsie
nių reikalų ministeriai.

Sutiko Bulganinas, kad erd
vės. balistinių tarpkontinenti-

Kipro saloje atsinaujina ne
ramumai po 10 mėnesių, pa
lyginti, tarnaus gyvenimo. 
Graikų pogrindžio vadas G. 

tų kitų Maskvos siūlymų visu- Grivas išleido ^sakymą pasi- 
mą. *

KĄ MASKVA GRIEŽTAI 
ATMETE

Bulganinas griežtai atmetė 
Eisenhowerio siūlomą Vokieti
jos sujungimą laisvo balsavimo 
keliu. Bulganinas pakartoja, 
kad Maskvos nuomonė nep&si-

' keitė: turi susitarti rytų ir va-- kaltina juos žiauriu elgesiu su 
turkais. Prieš > savaitę buvo 
turkų susirėmimas su anglais. 
Geriausiu atveju turkai naujo
je kovoje prieš anglus gali lai
kytis “pasyvios rezistencijos”.

Graikai reikalauja, kad Kip
ras būtų prijungtas prie Grai
kijos.

• Ispanijoje bazės, kuriom 
naudosis Amerikos ir Ispani
jos kariuomenė, atsiėjo 483 
mįl. dol."

priimta, jeigu Amerika priim-

ruošti naujai kovai, kuri bū
sianti aštresnė už pirmą kovos 
tarpą. Pirmame buvo žuvę 78 
anglai ir 140 graikų. Tačiau 
tada laikėsi neutraliai ar net 
anglam palankiai turkai gyven
tojai. Dabar turkų spauda reiš
kia nepasitenkinimą anglais ir

CAWd

f x • sachuad •
IRAQ

’trans's.
JORDAN

EGYPT

karų Vokietija.
Taip pat griežtai atsisakė 

kalbėtis dėl padėties Europos 
rytų valstybėse (Sovietų pa
vergtose?. Esą tarptautiniame 
pasitarime negali būti svars
tomi'tų valstybių reikalai, nes 
tai būtų... kišimasis j jų vidaus 
reikalus. Ir dėl Vengrijos pa
kartojo seną giesmę: vengrų 
tauta sėkmingai pasipriešino 
užsienio agentų sukurstytam 
sukilimui.

MASKVOS SIŪLYMAI VAKARAM YRA NEPRIIMTINI
sisakė prieš užsienių reikalų 
ministerių konferenciją, ka
dangi joje-bus Dulles.

' Amerikai pavojingiausias laikas 
ateisiąs jau po 2-5 metų?

Amerikos žvalgyba aliamia- sjaendę kuro problemą geriau 
vo Nato apie naują pavojų, ku- nei Amerika. Skatindamas ne- - 
ris gali ištikti Vakarus po 5 ar nusiraminti pasisekusiu sateli- 
net 2 metų. Ir tai būsiąs pats tu, A.'sop bet kurį delsimą ra- 
pavojingiausias laikas. ketų srityje laiko kriminaliniu

nusikaltimu.

naši u
NYTimes James Reston sa

ko, kad Washingtone tarp dip
lomatų Bulganino laiškas pali
ko neigiamą įspūdį. Ypačiai 
tuo, kad Bulganinas ėmė kalti 
kylį tarp Eisenhovverio ir Dul
les. Diplomatai pasipiktinę to
kiu Bulganino kišimusi į Ame
rikos vyriausybės vidaus rei
kalus. Kaip atrodytų, sako, jei 
Amerika pareikštų nenorinti 
dalyvauti konferencijoje, ka
dangi joje dalyvaus Gromyko 

MIESTO TĖVAI POSĖDŽIAUJA, O MO• ar Chruščiovas? O Maskva pa-

KYKLOSE CHULIGANAI SIAUTĖJA
New Yorko majoras Wagne- O nusikaltimai tuo tarpu ri- 

ris mėgino išspręsti mokyklų, na toliau, 
huliganizmo skandalus tuo, 
kad sušaukė vasario 3 švieti
mo valdybos posėdį. To posė
džio paskelbtame pranešime 
numatyta tik viena konkreti 
priemonė kovai su nusikalti- . 
mais mokyklose — pastatyti rėjų sulaikyti, mergaitė ir jos atstovas Arnolds Spekke ir pa- 
dar 6 mokyklas nesocialiem draugai tarnautoją apmušė, tarėjas A. Dinbergs, Estijos 
vaikam mokyti. Penkios tokios Antradienį' Bronxo jaunesnėj gen. konsulas bei diplomatinis 

‘‘' - - - - - atstovas J. Kaiv ir vicekonsu-
reiškimai buvo tušti žodžiai kinys kitam savo dežuruojan- las E. Jackšon. Pasitarime bu

čiam draugui suvarė du dūrius vo svarstyta dabartinė politi- 
į vidurius. Kitos mokyklos nė padėt s ir. Baltijos vaLstjįbių 

____  ___ ____r_______ (muzikos ir meno mokyklos interesu s-liečią darytini žygiai.
* mas susilaukė aštrios kritikos Manhattane) laiptuose devy- Svarstyti klausimai, susiję, su 

niolikametis užpuolė tos mo- konsularine Baltijos valstybių 
kyklos studentą, atėmė laikro- veik a, ir'konsuliarinės veiklos 
dį ir pinigus, ir po’icija užpuo- derinimas. '

ĄCHMED SUK ARNO, Indonezijos prezidentas (k.), pas Japo
nijos ministerj pirm. Nobusuke Kishi.

J. AIsop (NYHT)-informuo
ja, kad Amerikos žvalgyba pa
teikė davinius Natui. kaip So
vietai organizuoja, savo oro ap
saugos sistemą. Toji sistema 
bus baigta per 5 metus. Kiti 
mano, net per 2-3 metus. Sis
tema sukliudys prasiveržti 
Amerikos bombonešiam ir nie
kais pavers visą ligšiolinę Ame
rikos sistemą — laikyti, vadi
namą strateginę oro komandą, 
kuri kiekvienu metu būtų pa
siruošus bombonešių kroviniu 
atsilyginti Sovietam, jei jie pa
mėgintų užpulti.

Alsoj) tvirtina, kad geriausia 
išeitis Amerikai — pakeisti 
bombonešius raketom, kurios 
stotų prieš sovietines raketas. 
Raketų sovietinė oro apsaugos 
sistema, negalės sulaikyti, kaip 
sulaikys bombonešius. Tačiau komisijos pirmininkas, kai ku-

Keniianą ir Stasse- 
ną dabar pavaduoja 
jau šen. Humphrey

Sovietai dabar nesiskubina 
su viršūnių konferencija, lau
kiama, iki vėl kils nuomonią 
skirtumas tarp vakariniu są-^ 
jungininkų ar tarp pačių Ame
rikos politikų.

Kai buvo nusodintas Kenna- 
nas ir paskui Stassenas, kurie 
skaldė Amerikos politiką, da
bar reikalingas naujas žmogus, 
kuris vėl pamaišytų. Tokis 
žmogus pasireiškė vasario 4. 
H. H. Humphrey, Minnesota 
senatorius ir nusiginklavimo

BALTIEJI RŪMAI DURIS 
PALIEKA ATVIRAS, BET... 

Baltuosiuose Rūmuose Bul
ganino laiškas vertinamas kaip 
Eisenhowerio siūlymų atmeti
mas. Tačiau “durys palieka
mos atviros toliau aiškintis”.

PrezJ Eisenhoweris spaudos 
konferencijoje vasario 5 pa
reiškė. kad Bulganino laiškas Amerikos didieji dienraščiai Aišku, Sovietai negali lauk-, bombonešių, šitas tarpas ka- Humphrey keturių valandų 
nepadidmo viršūnių konferen- gana vieningai ir griežtai pa- ti naujo viršūnių susitikimo ji so' ietinė sistema bus baig-
cijai susitarimo galimybių. smerkė Bulganino paskutinį dabartinėm sąlygom... Nes šios

laišką. sąlygos ir siūlymai iš esmės P^"ani,ntos. <*sąs pats pa- lu Aiškindamas, kad negali-
n* 1 NYHT vedamajame pasakė, yra nepriimtini Vakaram. vojingiausias^Diplomatai pikti- kad Bnlganimii 17

puslapių, užteko tik vieno žo- . ko siekia Maskva atmesdama 
dzio: met. Tokis'yra jo laiško 
turinys.

R; Drummond (NYHT) kon
krečiai nurodo, kaip Bulgani
nas neva sutinka, bet iš esmės 
atmeta Eisenhowerio siūly
mus: esą Bulganinas nori už
drausti atominius bandymus ir 
bombų vartojimą, bet nesutin
ka uždrausti atominių bombų 
gamybos.

Bulganinas reikalauja už
drausti “karo propagandą”. 
Kitais žodžiais tai reiškia: 
“yra iiskas tvarkoje, jei 
Maskvos kariuomenė numalši
na sukilusią Vengriją, bet jau 
yra “karo propaganda”, jei 
Amerikos vyriausybė ar lais
voji spauda reikalauja iš
traukti Sovietus už tai atsako
mybėn’’.

NY 
vadą:

Tarp diplomatų sako Ręsto
mis, anksčiau buvo manoma,

kad derėtis su Sovietais jgali 
prezidentas. Tačiau po ligos ir 
susipainiojus reikalam,. dip’o- 
matai dabar pastiki daugiau 
Dulles patirtimi nei Eisenho- 
weriu derybose su Maskva.

per tokį trumpą laiką Amen- riais siūlymais sugrįždamas 
kos raketos nespės pakeisti prie Kennano ir Stasseno.

kalboje kritikavo Amerikos 
ta, o Amerikos raketos dar ne- ĮX)Utiką nusiginklavimo reika-

yra nepriimtini Vakaram. vojmgiausias^ ma reikalauti, jog Sovietai per
Tas pats Times demaskuoja. ’ Alfeop primena, kad Sovietai vieną naktį pamestų savo to- 

yra pranašesni raketos siste- talistinį režimą ir pasidarytų 
moję. Ypačiai, kad jie yra iš- taiką mylinčiu kraštu, siūlė 

mesti šalin ligšiolinę Amerikos 
nusiginklavimo 
ckagę) programą, o imtis de- . 
rėtis atskirais klausimais, da
lim. Jis siūlė tokius atskirus 
klausimus:

. rytų Europos valstybių padi 
ties svarstymą:

Rytii Europos sąlygos, jie 
(sovietai) sako, yra jų vidaus 
reikalas, ne reikalas svetimo 
režimo, kurį primetė Sovietą 
kariuomenė jėga, laužydama 
laisvą pasirinkimą. Jei Vaka
rai tylom priimtų Sovietų po
ziciją, išimdami tuos reikalus 
iš diskusijų. Sovietai būtų at
palaiduoti nuo savo praeities 
pažadų, pavergtos tautos būtų 
apleistos, ir priimtas status 
quo kaip pagrindas Sovietų to- 
limcsniem ėjimam.

. SPUTNIKAS SUSITIKO SU 
ENPLORERIU

visumos (pa-

BALTUOS DIPLOMATAI 
POSĖDŽIAVO

•New Yorke sausio 31 posė
džiavo Baltijos dip’omatiniai 
atstovai pas Estijos gen. kon-

Viešojoj skaitykloj prie mo
kyklos Nr. 67 Brooklyne pa
sirodė negriukė su pavogta sulą J. Kai v. Dalyvavo Lietu- 
skaityklos kortele. Kai tarnau- vos atstovas J. Rajeckas ir 
toja Rc.-e Polsunas kortelę no- gert. kons. J. Budrys. Latvijos

mokyklos jau yra. Visi kiti pa- vidurinėj mokykloj vienas mo-

apie šeimos, bažnyčios parei
gas kovoje su nusikaltimais.

Švietimo valdybos pareiški-

iš tėvų ir pedagoginių organi
zacijų. Pareiškimas buvo pa
vadintas “bankroto” progra
ma. bką suėmė jau narkotikais p0 atstovų pasitarimo įvyko

Dėl New Yorko mokyklų su- prekiaujantį. ten Kaiv sukviestas plates
nis išsitarimas, kuriame be 

VOKIETIJA PASIŪLĖ IŠEITI aukočiau minėtų asmenų daly
vavo V. Masens, V. Sidzikaus-

Vokietija pasiūlė duoti Ang- kas ir j Klesmri iš Europos 
|>avergt') jungtinių tautų.

stiebto ir vasario 4 senatoriai. 
H. E. Talmadge pareiškė už
uojautą Brooklyną gyvento
jam ir pasiūlė, kad prezidentas 
pasiųstų federalinę karinome- lijai 280 mil. dol. Už juos pas-
nę, kaip tai buvo Little Rock. kiau Vokietija pirks iš Angii- 
Tada šen. Javits pirmojo se- jos ginklų. Tai Vokietijos kom- 
natoriaus pareiškimą išvadino premisas vietoj Anglijos reika- 
krokodilo ašarom ir aiškino, laujamų iš Vokietijos pinigų

Tai jau trečias toks si ta
rimas. Pirmas įvyko pas Latvi- 

____ _ . „. _ . „. jos atstovą A. S|«kke, antras
• kad Brooklyno įvykių negali- anglų kariuomenei Vokietijoje pas Lietuvos atstovą J. Kaječ- 

ma lyginti su Littte Rock. išlaikyti. • ką Washingtone.

Times padaro tokią iš-

Vokiečia* rašė, knd jie su
galvojo padaryti filmą apie dr. 
W. Brauną, kuris padirbo A- 
merikos pirmą satelitą. Vokie
čiai taip pat pa’eidę taiklų 
anekdotą apie sovietų sputniką 
ir Amerikos Exploreri.

Esą Explorer susitiko su 
sputniku. pasisveikino. Tada 
sputnikaš ir sako: “Dabar čia 
mudu tik dvieje, niekas mūsų 
negirdi, tai galim tarp savęs 
pasikalbėti vokiškai”,

NKONAS ATSISAKĖ
Viceprezidentas Nikonas. pa

žinią nuteigė ka’ėjimu nuo ket- tartas valstybės ėepartamen-

• Jungtinės Tautos turi su
daryti atskirą komisiją, kuri 
regu’iuotų ginklų pristatymą į 
vidurinius rytus .

• Susitarti su Sovietais dėl 
inspekcijos oro ir sausumos 
ginklam.

• Sudaryti Jungtinėse Tau
tose žinybą, kuri tvarkytų sve
timą kapitalą technikinei pa
galbai viduriniuose rytuose.

• Nato politiniai ir kariniai 
vėrių iki pusdevintų metų. Vi- to. atsisakė nuo kelionės į specialistai turi sudaryti pra
si kaltinamieji griežtai atmetė Maskvą, kai jis pavasari ar va- gramą Amerikos ir Sovietų ka- 
jiem skiriamus kaltinimus. saros pradžioje vyks j Europą, riuomenei pasitraukti iš Vo

kietijos.
• Peržiūrėti Jungtinių Val

stybių politiką dėl komunisti
nės Kinijos, nes tuo reikalu 
reikia susitarti anksčiau, nei

. svarstomas visuotinis nusigin
klavimas.

Humphrey tai kalbėjo savo 
vardu. Tačiau spaudoje sako
ma. kad tai yra demokratų 
bendras nusistatymas.

N. Y. Times neigiamai j>asi- 
sakė dėl šen. Humphrey,siūly
mų. Iš jo siūlymų — sako laik
raštis — du yjmčiai padės So
vietam silpninti Vakarų soli
darumą ir Nato sąjungą. Tai 
jo siūlymai dėl nusiginklavimo 
ir dėl kariuomenių atitraukimo 
iš Europis.

Amerikos pinigai Išakijai
Amerika sutiko duoti Len

kijai kitus 95 nūl. dol. Už 70 
nirl. bus duota kviečių, medvil
nės ir kt. o 25 mil. pinigais

Diktatoriai turi ką nors teisti
Jugoslavijoje tris serbus už 

pasikėsinimą nuversti Tito re-

JI. si \
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DVIEJŲ KĖDŽIŲ AGENTO MISIJA BAIGTA
MOROZO ISTORIJA (7)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS . RAŠO ALMUS

Po ano pasikalbėjimo su Pet
rovičium 1954 lapkričio 16 bu
vo galima laukti, kad Morozui 
užteks vaidinti ilvięjų kėdžių 
rolę. Kitaip žiūrėjo jo angetoi

X sargai. Jiem buvo svarbu paįrr- 
' ti, kokią veiklą išdėtos nauji

*- viešpačiai po Berijos.
Naujame susitikime siautė

jantis Petrovičius davė naują 
adresą jam pasiekti. Morozas tu-

... raiyu į Veną, optuuų reik- į 
menų bendrovei Goen ir pasira- * ‘ J 4

. šyti Paul Scott. Visi tos rūšies 
laiškai bus perduoti, kur reikia. 
Petrovič taip pat davė bendro
vės katalogą ir pažymėjo, ką ku
rie katalogo vardai turi reikšti. 
Pvz. “minilu’ — Soble, “Mini- 
grand” — supersoniniai lėktu
vai ir tt-Petrovičius pareikalavo 
sutvarkyti Šnipų tinklą Ameri
koje, pateikti skubiai davinius 
apie supersoninius lėktuvus irtt.

Grįžęs Į Ameriką, Morozas su
sirado Los Angeles Jane Foster 
Zlatowsky. Pasikvietė ją Į savo 
kambarį viešbutyje išgerti ir pa
sikalbėti. Juo daugiau gėrė, juo 
nervingiau Jane pasakojosi — 

. kaip ji susipažino su Martha
Dodd 1930, su Soble 1946; kaip 
jos vyras perdaug plepa ir ji no
rinti divorsuoti; kaip Amerikos 
valstybės departamentas jai pa
so nepratęsė, o Soble ją visai 
apleido; jai ateina mintis nusi
žudyti...

Pildama gausiai į save whisky, 
o iš savęs nervingus žodžius, po 
trijų valandų pasikalbėjimo 
Jane staiga nusikvatojo ir pa
klausė: "O gal tamsta esi ir FBI 
agentas?

"Kodėl gi ne", tas atsakė, taip 
pat juokdamasis . Du Morozo 
angelai sargai turėjo kantrybės 
už sienos klausytis pasikalbėji
mo ir susidaryti vaizdą apie Jane 
Foster Zlatowsky veiklą.

Petrovičiaus Įsakymą vykdy
damas, Morozas tuojau nuvyko 
į Kanadą pas Soble. Tas iš Pa
ryžiaus buvo persikraustęs į To
ronto fabrikėlį. Morozas perda
vė jam įsakymą atvykti į Mask
vą .Morozui buvo pasisekę iš
gauti iš Petrovičiaus, kam jiem 
Soble taip svarbus: jo rankose

kalbėjo, tavo pranešimas 
atitaisė mano paklitdą, kurią

Bendradarbiavimas per Vie
ną tęsėsi iki 1956 galo. Tik kiek
vieną kartą, kai Morozas iš Vien
uos paskambindavo saugumo a- 
gentui, reikalavimai duoti nau-

buvo vienas žods: “Cinerama” 
Morozui viskas susvyravb poko-

limo,

Amerikos diplomatai lankėsi Lapijoje

kad žinojo kas daryt Tai buvo 
jo angelų sargų ženklas — grįž
ti atgal. *

Palikęs savo lagaminus, kitą 
dieną Morozas jau buvo New 
Yorko aerodrome. Du šešėliai 
jam pranešė, kad tą pat rytą jau 
buvo suimti Soble, jo žmona 
Myra ir Albamas. Morozo misija' 
buvo baigta. Šnipas AbeMs ir antitnipas Morezas (su juodais akiniais)

Kanalas tarp Maskvos ir Washingtono
“Jei Rusai turi ką pasakyti— 

jie gali pasakyti per diplomati
nius kanalus”. Tokia buvo pir
moje prezidento Eisenhowerio 
mintis, kai Maskva vėl prabilo 
apie viršūnių konferenciją.

Diplomatiniu kanalu tarp 
Maskvos ir Washingtono tenka 
būti L!ewellyn E. Thompson, j r. 
Jis yra Maskvoje Amerikos at
stovas tik nuo pereitų metų lie
pos. Tačiau su rusiškais ir so
vietiniais reikalais yra susipa
žinęs daug anksčiau.

DIENOS VEIDAI

Dabar Thompson yra 53 me- 
tų^biplomatijoje dalyvauja nuo 
1928. O nuo 1940 buvo pasiųstas 
į Maskvą kaip konsulas ir atsto
vybės antrasis sekretorius. Kai 
nuo artėjančios vokiečių ka
riuomenės sovietų valdžia ir di
plomatinės atstovybės pasitrau
kė-į Kuibiševą, Thompsonas li
ko Maskvoje. Kai San Francisco 
buvo lipdoma Jungtinių Tautų 
charta. Thompsonas buvo iš-

■?. ':-

vą, stiprėjo. Spalio - pabaigoje 
Morozas pajuto kažkokį šaltį. Į 
jo pareiškimą, kad atvežęs Sob
le atsiprašymo ir pasiaiškinimo 
raštą, gavo trumpą atsakymą: 
“Soble mūsų daugiau nebedo- 
nima’. Pačiam Morozui buvo pa
tarta prisistatyti į Vieną 1957 
sausio 20..,.

Buvo sausio 19 naktis, kada 
Morozas gulėjo atvirom akim 
Miunchene Bayrischer Hof vieš
buty. Rytojaus dieną jis turėjo 
prisistatyti Vienoje. Paskutniai 
įvykiai kėlė jo Įtarimą ir nerimą, 
ar iš ten grįš. Prisiminė istoriją 
su Čekiais—Petrovičius buvo iš
reikalavęs iš jo keturis neužpil
dytus čekius su jo parašu; kai 
po kelių dienių Ziuricho bankui 
buvo pristatyti 2000 dol. čekiai, 
bankas su jo žinia pinigų neiš
mokėjo, ir klientas daugiau ne
pasirodė. Prisiminė, kad per 
šias Kalėdas rytų Berlyne susi
tiko savo buvusį kino bendra
darbi ir susitarė pavakarieniau 
ti. Bet skirtą valandą kažkas pa
skambino ir pranešė, kad jo 
bendradarbis negalės atvykti. 
Padėjo triūbelę. Morozas galvo
jo, kad jo vardas turi būti jau 
Įtariamas. Kas daryli ryloj aus 
dieną? Kad būtų bent angelai 
sargai, kurie jį lydi jau nuo 1947 
Šiuo tarpu jų kaip tik nebuvo. 
Morozas pirmu kartu pajuto vie
nas ir taip bejėgis apsispręsti. 

,Visai vienas. Jis jautė, kad į ji 
slenka kažkas nepažįstamas, ir 
jis virpėjo kaip po ano pirmo su
sitikimo su Petrovičium.

Naktis praėjo be miego. Rytą 
girdi laiptais žingsnius. Jie su
stojo pre Morozo durų. Pasbel- 
dė ramiai sykį, antrą, trečą. Mo
rozas prišoko pre duru, bet ju

buvęs vakaruose esančių trock- neatidarė. Apačia durų įslinko 
isttf sąrašas. Soble nenorom 
klausė apie
Bet kai Morozas papasakojo apie 
Petrovičiausr pranešimą, kad 
“Korotkovo daugiau nebėra”. 
Soble staiga pravirko, paskui 
nervingai nusikvatojęs sušuko: 

"Galite jiem pasakyti, kad jie 
eitų po velnių. Tai sadistai, ra- 
kaliai, tironai. Jie nori, kad at
vykčiau į Europą! Niekados! Iš 
ten aš gyvas negrįžčiau".

Jau buvo besakąs Morozas pa
tarimą, kad eitų į FBI ir išsipa
sakotų. bet Soble staigi tykiu 
balsu pridėjo: “Ideologiškai bet
gi aš esu su jais”. Tik kai Moro
zas atsisvekino, Soble ėmė kal
binti jį. kad nutrauktų savo san
tykius su sovietiniu saugumu.

Liko aplankyti dar trečią — 
Albamą. kuris buvo atsiustas i 
Ameriką 1950 į pagalbą Soble.

Ypačiai, kad FBI agentai nor
ėjo apie Albamą papildomų ži
nių, 1955 vasario 28 Albamas 
buvo iškviestas Į Barbizon Pla- 
za Hotel New Yorke. Morozas 
paaiškino, kad dabar jis esąs 
jo tiesioginis viršininkas, ir pa
vedė parašyti raportą apie savo 
veikimą. Kovo 8 Albamas pri
statė raportą ir jį čia pasirašė 
Bulovą slapyvardžiu.... Tas ra
portas. žinoma, nuėjo į FBI i 
staigą ir virto pagrindiniu doku 
nientu prieš Albamą teisme.

FBI parūpino Morozui kai ku
riu žinių apie supersoninius lėk
tuvus. Žinios Petrovičiui. matyt, 'sielos), ir kad abi yra Dievo su- 
buvo labai svarbios. Kai Moro- _ Nurodėme: kas Dievo 
zas 1955 balandžio 6 vėl atvy ko 
i Vieną, Petrovičius jį apkabino.

"Tu man išgelbėjai gyvybe", kiem mokslininkam ir nemoks-

nenorom telegramos vokas. Griebė. Te- 
į Maskvą. ------------------------------------------ LLEWELLYN E. THOMPSON pas Nikalojy Bulganiną (k.).

KAIP IŠ NEGYVO DAIKTO PADARYTI GYV^r.
SPAUDANaujienos dar kartą parodė 

(saus. 30), kaip jos oponento 
žodžius iškraipo savom išvadom 
ir paskui jas krititikuoja. Leng- 1 
va taip “atsikirtinėti”, bet tai i 
yra polemika “šlubos logikos”, 
anot pačių Naujienų. Tokius žo
džius kitiem taikydamos Nau-. j 
jienos, žinoma, “nesiplūsta”; tik ( 
kiti tai daro jų atžvilgiu ....Pa
laimintas nekaltumas, kurio jom 
nepavydim.

Praėjusi kartą rašydami apie 
to gyvybės atsiradimą “savai
me”, atmetėme Naujienų teigi
mą, kad Darbininkas pripažįstąs 
sielą ir augalam. Apie tai. nebu
vo mūsų nė užsiminta. Tai pačių 
Naujienų “nešlubos” logikos iš
vada, kuria atsirėmusios. Dar
bininką dar apšaukė “animistu”. 
Užuot prisipažinusios. kid kitų 
mintis iškraipė, jos “pasitaiso” 
toliau iškraipinėdamos: girdi, ir 
Darbininkas jau “pripažįstąs”, 
kad augmenyse. .. yra gyvybė”. 
Gal Naujienos teiktųsi' nurody
ti kada Darbininkas buvo tvirti
nęs. kad augmenyse gyvybės nė 
ra i«- kada jisai gyvo daikto ne
šk rė nuo negyvo? Mes tik nu-, 
rodėme, kad yra skirtumas tarp potezę apie spontanišką gyvy 
biologinės gyvybės ir dvasinės bes atsiradimą, tai ką jie sten 

giasi surasti? Jie stengiasi su 
rasti, kurios medžiagos ir 

kaip Kūrėjo nepripažįsta, tas yra bei aplink jas gamtoje es 
ateistas. Gal Naujienos turi to- čios jėgos gali duoti gyvybei p 

dŽią. Kitaip tariant ar gali.

kokiu būdu gali, iš neorganinės 
medžiagos pasidaryti organinė’?

' Vadinasi, su gyvybės atsira
dimu “savaime” Naujienos pa
čios ėmė ir iš karto baigė!
Dabar jau pastatė klausimą n .- 
be atsiradimo “savaime”, o iš ne
organinės medžiagos, arba gyvo 
daikto iš negyvo. Tai jau visiškai 
kita kalba ir kita hipoteze, ir ne
be 20 amžiaus ar net viduram
žių, kuriais Naujienos mėgstą 
kitus gąsdinti, o dar senojo pa
saulio. Ar Darbininkas nebuvo 
teisus, kai pat pradžioje šių dis-

kviestas prie jos rašymo. Paskui 
buvo pakeltas į valstybės sekre
toriaus padėjėjus Europos reik
alam, iki 1952 buvo paskirtas 
aukštuoju komisaru Austrijai ir 
nuo 1957 liepos atstovu į Mask
vą.
Thompsonui priskiriamas nuo

pelnas, kad jam, vadovaujant bu
vo gautos derybos su Sovietai 
dėl Austrijos laisvės ir sovietų 
kariuomenės pasitraukimo iš 
Austrijos. Jam taip pat priski
riama nuopelnų ir už Triesto 
miesto pasidalinimą tarp Itali
jos ir Jugoslavijos.

Bent už tai jam buvo suteik
tas pasižymėjimo ženklas. Aus
trijos išlaisvinimas ir Triesto iš
sprendimas buvo pagrindiniai 
dalykai, kurie Europoje pasisekė 
spręsti taikiu būdu.

Thompsonas gerai kalba ru
siškai, neieško efektų, moka pa
laukti kantriai, iki kiti savo nuo
monę pasako. Taigi, sakoma, 
kad jis galės išklausyti, ką jam 
tars Sovietų lyderiai ir perduoti 
savo viršininkam, o taip pat ir 
savo nuomoną tarti. Jis dabar 
kaip tik iškviestas į Washingtoną 
ir iki šio penktadienio turi pa
sitarimus su valstybės sekreto
rium Dulles. “Kanąląs” perduo
da, ką girdėjęs, ir priima, ka 
tur perduoti.

Esą Thompsonas informavęs, 
kad Maskva susitarimo nori. No
ri labiausiai savo vidaus sustip
rinimui. Viduje nori palkelti gy
venimo standartą, o tam reikia 
mažinti išlaidas ginklavimo reik
alam. Nori plėsti “plėšinių pro
gramą rytų Rusijoje, o tam rei
kia vis naujos darbo jėgos. Pa
leidimas iš kariuomenės duotų 
tos jėgos kolchozam Sibire.

Galį Sovietai atleisti varžtus 
net ir satelituose ar savo krašte 
ir duoti daugiau laisvės (faktai 
tuo tarpu to nerodo. Red.), kad 
tik turėtų laisvas rankas vidaus 
sunkumam nugalėti.

Tokiu būdu Thompsonas vir
to svarbiu tarpininku prieš vir
šūnių konferenciją.

Lietuvoj* gyvai komentavo 
Rygos sovietinio dienraščio “Ci- ° 
na” (Kova) gruodžio 8 žinią, kad 
Amerikos atstovybės pirmasis 
sekretorius Mark lankęsis prie 
Rygos kolchoze “Marupėj”. Tik 
visai neseniai sovietai pradėjo 
leisti į Latviją amerikiečių žur
nalistus ir diplomatus.

LATVIŲ IŠEIVIAI TUO SUSI
RŪPINĘ

Amerikos Latvių Sąjungos 
pirmininkas Peter P. Liejinš 
kreipėsi į valstybės sekretorių 
J.F. Dulles paaiškinimo. Jie 
klausė, kaip suderinti Amerikos 
diplomato vizitą į sovietinę Lat
viją su kietu valstybės departa
mento draudimu net Amerikos 
žurnalistam lankytis komunisti
nėje Kinijoje, kurios dabartinės 
taip pat nepripažįsta. P. Liejinš 
prašė valst. sekretorių Dulles 
atsakyti iki sausio 26 dienos, 
kada turėjo įvykti Amerikos Lat
vių Tarybos prezidiumo posėdis. 
P. Liejinš išreiškė viltį, kad JAV 
ir toliau nepripažins Sovietų į- 
vykdytos Baltijos valstybių an
eksijos. Atsakymo iš valst. de
partamento iki praėjusios sa
vaitės pabaigos nebuvo gauta.

jums numeta kapįtalistai, iš ku
rių žymią dalį išvagia jūsų ‘veiks 
niai'.Tiems, kurie nenori grįžti, 
mes sakorrte: galite ir pasilikti 
ten, kur esate, bet nepasduoki 
te priešu melams. Jeigu jums 
skaudu, kad jūsų vaikai jau ne
bemoka lietuviškai, kad jie nie
ko nežino apie savo senąją gim
tiną, tai bendradarbiaukite su 
Tarybą Lietuva kultūros srity-

(Šitie pareiškimai rodo pri
sipažinimą, kad visokis ragini
mas grįžti liko be vaisių. Antra, 
rodo, kodėl sovietam taip buvo 
svarbu lietuvius iš laisvojo pa
saulio susigrąžinti —kad nebū
tų, kas keltų balsą laisvame pa
sauly prieš sovietinę okupaciją 
Lietuvoje. Trečia, sutinka, kad 
negrįžtų, jeigu tik tylėtų ir so
vietinės okupacijos nedemas
kuotų. Ketvirta, siūlo bendradar
biavimą su “Tarybų Lietuva kul
tūros sirtyje’, kad tuo keliu de- 
facto susigyventų ir susiprastų 
su sovietinės okupacijos įvykdy
tu faktu. Tai tas pats tikslas - 
kaip kultūrinio bendradarbia
vimo tarp Amerikos ir Sovietų. 
Red.).

Plieno gamybaSIŪLO "KOEGZISTUOTI KUL
TŪRIŠKAI"

'T’iesoje" gruodžio 29 A. Žė- 
raitis kitaip prašneko negu lig 
šiol apie lietuvius laisvajame pa
sauly. Lig šiol’ juos sovietinė 
spauda tik grįžti ragindavo; lig 
šiol vis kalbėdavo, kad čia Atsi
dūrė esą hitlerininkai ir tt. Da
bar rašo:

“ .... darbo žmonės užjaučia 
savo tautiečius, kurie per klai
dą ar bijodami atsakomybės už 
savo nusikaltimus paliko savo 
tėvynę, bet ilgisi jos. Tiems mes 
sakome: atitaisykit savo klaidas, 
grįžkite. Tėvynė sutiks jus kaip 
mylinti motina. Mes nežadame 
jums aukso kalnų. Mes statome 
naują visuomenę. Tai darbas ne
lengvas, sunkumų yra nemaža, 
bet vargo nematysite, nes patys 
sunkieji laikai jau praeityje.. Ar 
šiaip ar taip, gyvensite ne blo- 
giau negu iš tų išmaldų, kurias f SAWICNAS

Sovietai paskelbė, kad 1957 
jų plieno gamyba pakilo iki ne
būto aukščio — 50 mil. tonų. 
Amerika paskelbė, kad tais me
tais jos plieno gamyba nukrito ' 
iki 77 mil. tonų. Tai mažiausias 
kiekis per paskutinius 11 metų.

. - tV a r g o n i n k ę |

į c Ii o r v e d ž i ę | 
d e m e s j u i į

Išleista H laida

Kalėdų Balsai

Surinko ir sutvarkė

Kaina $1.00, 36 pusi.

William J. Drake-
Dragūnas DARBININKAS,

liniukam apibudinti kitą termi
ną?

Naujienom nepatiko, kad su 
gyvybės atsiradimo klausimu 
susiėjome' ir sielos klausimą. 
Girdi, ir “Darbininkas pripažįs
ta, kad logiško pagrindo tam ne
buvo’. Tai vėl pačių Naujienų 
“nešlubos” logikos iškraipa. Pra
šome rasti pacituotą sakinį Dar
bininko pastabose. Jo nėra. Dar
bininke štai kas buvo rašyta: 
“Naujienos sakosi, kad tame 
straipsnyje sielos klausimo ne- Mprt^ėm grįžtama atgalios į 

senuosius materialistinio atei- 
mo laikus?

Šose diskusijose dėl gyvybės 
atsiradimo “savaime” Naujienos 
padarė tokią evoliuciją:

1. Rašė, kad “visi mokslinin
kai sutinka, kad gyvybė prasi
dėjo spontaniškai (pati savai
me)”. Paskui jau pasitaisė, kad 
tai tik nuomonė, kalbėta moks- ū- “šlubuodamos' savo logi- 
lininkų suvažiavime. koje, vis dėlto taisosi.

lietė. Tikrai nelietė. Bet mes pa
lietėme nurodydami, kur veda 
rašymai apie gyvybės atsiradi
mą savaime”. Ir tam kaip tik bu
vo ir yra logiškas pagrindas, nes 
tokie rašymai nuosekliai veda į 
ateistines išvadas. Naujienos 
kratosi tų išvadų, bet apsisukda- 
mos savo rašymu patvirtina, kad 
mūsų buvo teisingai pastebėta, 
nes štai ką jos dabar parašė apie 
tą “savaime' gyvybės atsiradi
mą:

“Kai mokslininkai priima hi-

jose

KAS GYVENA NEW YORK E AK PRAVAZITOJA PRO NEVI VORK> 
BfTIN'Al APIaANKVKIT GELEŽINKELIO STOTY GRAND CENTRAI.
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LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N. Y.

2. Rašė, kad tie mokslininkai 1 
__  “sutinka,” kad gyvybė prasidė-'Į 

kurijų pabrėžė, kad su Dillono j° savaime, paskui pasitaisė, -

Norite geros—meniškos fotografijos
portreto, šeimos, vaiku, įvairiu progų,

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

Jums geromis sąlygomis nedarys

kad tai tik prielaida (hipoteze), 
kad gyvybė galėjo atsirasti sa
vaime.

3. Tvirtinusios, kad gyvybė ; 
atsiradusi “pati savaime”, paga- ; 
liau pasitaisė, klausdamos, ko- ; 
kiu būdu gali iš neorganinės ; 
medžiagos pasidaryti orgaininė” Į 
veikiama “gamtoje esančios jė- ; 
gos”. Vadinasi, jau nebe “savai- Į 
me’.' ;

Galima Naujienas tik pagirti. ;

SIUNČIAMI DVIRAČIAI
j Sovietų Rusiją, Ukrainą ir Baltijos kraštus 

" . VYRIŠKI IR MOTERIŠKI
Pristatymas vietoje garantuojamas be muito

NAUJIENA

Maisto siuntiniai iki" 44 sv
Taip pat siuvamos mašinos, 

akordionai ir vaistar

gyv. 422 Menahan St, Ridgcwood, Brooklyn, N. Y. 
Skambinti tel. HYacint 7-4677

perduodama sekmadieniais
WHIL — 1480 kilocycle* — Medford, Mass.

Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12. vai. vidurdienio. Jei norite k* 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNUŽIUI — Uthuunian Radfat Hour. M Cot- 
tage St, Norvrood, Mmm. Skyriai: Uthuanian Fumiture Co. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So. 
Boston,. Mass.; Antanas Daukantas Market. 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnvood 7-1449: $Outh Basto* 8-4413 ar 
4-1444; Kirkiami 7-4583.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa
WHIL, 1430 kllocycfos 

Bodford, Mass.
WORC, 1310 kilocyklcs 

Worc*st*r, Mass.
Sekmadieniais

8 iki 8:30 vai. ryte
VED t JAS— P. VIŠČINIS

47 Banks Si.
BROCKTON 18. MASS.

Tel. JUniper 6-7209
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vės viršūnes. Tarėsi galėsią sa-

žinmo tokiu būdu, kad apie So-

STRSLė rodė JAV satelitą, kuris dabar sukasi aplink žemą.

Jis jai atsakė, kad tektų drau-PAMESTIEJI,
(11)

paklausiau, ką jis galvoja apie

nau visą laiką palikti jį šoferiu. 
Jei vėlau jis pamils mano idė-

— Ne, aš negaliu ir nenoriu 
daryti išvados. Patyrimas per-

met nors bus atstatytas, bet, ne* 
žiūrint to, aš jaučiau, kad mano

ko nebūtų kalbama. Tai esąs 
baigtas reikalas.

Slenka mėnesiai.
, Gegužės sekmadienis.
, Danielius ir Teresė džiaugia
si savo popiečiu. Jie, norėdami

damasis panaikinti jame tikėji
mą?

nėję gimti nelaimingiems, tar
tum užu visuomenės ribų ir at-

Prato miestelyje, netoli Flo
rencijos, gyvena 40,000 italų.

num? Tu turi prieš save du pa
vyzdžius: savo sūnų — čia nėra 
užtvankos, ir to bijai; savo augin 
unį — čia viltis, ir jo pasiseki
mas atrodo užtikrintas. Daryk

gintims pamils vieną dieną ta- kad ji atrodo truputį juo susi- jį pasišaukė ir, primindama jam 
vo idėjas? domėjusi? . jo, kai prieglaudos vaiko, pa-

—-Kiek per daug, aš manau, dėtį, paklausė, ar jo gyveni-
— Ką to į tai? mas buvo sunkus.

• KOMUNISTŲ PRIEVARTA ITALUOS DARBININKAM. • UŽVALDĘ VIENO 
MIESTELIO AUDYKLAS, PANORO UŽVALDYTI IR KATALIKES MOTERIS • DE
MONSTRACIJA PRIE KATEDROS DURŲ. ♦ VYSKUPAS PASMERKIA KATALIKŲ 
CIVILINES VED.YBAS. • KOMUNISTŲ SUKELTAS TRIUKŠMAS ATSILIEPIA 
JIEM PATIEM. .VorvioB

LaHcraitt tvarte* RKDAKCINt KOMISIJA. Vyr. NO. S. SUžtEDftLlS

kurią susidarė per 13 pokario 
metų. Sovietų Sąjunga norėtų

manyje, yra jau galutinai įsigy- 
—Ak, mano drauguži, pasi- vehęs mano dvasioj. Tu man 

lik savo tikėjimą .Nors, mano kalbi apie Danielių Donadieu?

susitarimu. O čia paliečiami pa- §juo gį metu “padėtis rytinėje 
vergtieji. -

spūdį. " * . jų žvilgsnis sustoja ant vaikų,
__ Saugokis. Enguerrandai. Danielius neatrodo, kad ją labai kuriens tėvų meilė paruošia ma- ug gu no mylėtų n K-

— .Iš tikrųjų. aš pastebėjau. girdėjai’ M
iic n® Idbai iripiluę cu m ar tu gvr<n g ruvjcii.kad jis ne laoai menus su ja. „^*3^ į Dtovą_ šunta. Vienas dalytas dar jai le ir geru už tai, ką ji tau nori

— Tu man sakei, kad aną Tuose žodžiuose yra aukščiau- nedavė ramumo, tai jausti nuo- padaryti!
dieną... . šia viltis: Jei Dievas yra, viskas lat tą prigimtą savo brolio no

— Taip, mes kalbėjome apie bus man grąžinta... palankumą poniai Enguerrand.
Enguerrandas pasirodė ne- Ji moko Danielių, sakydama jam

1 '■ kad jis nepakantai įvertinąs

paprakai, pasmerk m tan pripildo

nežiūrint mano žmonoa gerumo j žvUgsnis sustoja ant valkti,
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THB WORKER By FRANCISCAN FATMERS
EImmm )M0» AMERIKĄ, LDS •
ORGANĄ DARBININKĄ Ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

k ,

Mano sužadėtinis nesutinka

katedra, yra ir audyklos. Tos au
dyklos maitina miestelį, nes jo
se dirba net 13,000 žmonių. Vi
si jie priklauso komunistų parti
jai Priklauso, kad reikia pri
klausyti, nes kitaip darbo negau
tų. Tokie dalykai dedasi ne tik
tai Sovietų Sąjungoje, bet ir ka
talikiškoje Italijoje. Komunistai 
naudojasi Italijos demokrati
nėm laisvėm, bet kur patys įsi
gali, darbininkam laisvės nepa
lieka: arba rašaisi į komunistų 
partiją arba eini iš fabriko lau
kan.

Prato miestelio žmonės rašy- 
vis dar manoma, kad su bolševi- konferencijoje pasiekti pripa- dinosi į komunistų partiją ir ėjo 
kais reikia kalteti kaip su žmo- žinmo tokiu aPie ‘ 4 ~nėm. Viršūnių konfesija dėl Sąjungos užgrobimus nie- 

to įvyks anksčiau ar vėliau, nes 
ko nors nepaprasto netenka 
laukti. Abi pusės aštresnio susi
dūrimo vengia. Tai dar vienas 
akstinas viršūnių susitikimui. 
Ko norima tuo pasiekti?.

Viršūnių konferencija ir pavergtieji
Viršūnię konferencijos sovie-' Vokietijos ir šiaurinės Korėjos, 

tai geiste geidė, kol Amerikos Vienur ir kitur karas pasibaigė 
satelitas nebuvo iškilęs į erd- tik paliaubom. Jokios tarptauti

nės taikos sutarties nebuvo su
daryta. Sovietai gi norėtų savo 
vienašališkam sprendimui gau
ti tarptautinį pripažinimą. To
kio pat patvirtinimo siekia sa
vo okupacijai Baltijos valsty
bių, Lenkijos ir kitų Europos 
vidurio ir rytų kraštų. Gąsdin-

Dabar Chruščiovas jau sutinka 
viršūnių konferenciją atidėti to
limesniam laikui Tai dar kartą 
parodo, kaip sovietai tiktai nuo 
jėgos traukiasi Kitokios kalbos 
jie nesupranta.

Tačiau šiapus geležinės sienos dami raketom- viršūnių

Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
pasikeitimas notomis iškelia ei
lę kalusimų, kuriuos konfe- 
rencija turėtų svarstyti. Tie 
klausimai daugiausia liečia prie
mones išvengti atominio karo. 
Jei Jungtinės Amerikos Valsty
bės tuos klausimus kelia visu 
rimtumu ir nori juos spręsti 
nuoširdžiai ir konkrečiai, tai So
vietų Sąjunga vyniojasi į propa
gandą Ji nebemano nei nusi
ginkluoti nei kitų nepulti. Jai

Pavergtu i V tautę klausimas 
pabrėžtas abiejuose Bulganino 
laiškuose. Viename ir antrame 
sakoma, kad to klausimo svars
tymas reikštų “kišimąsi į vi
daus reikalus”. Vadinasi, tuos 
kraštus, kuriuos užgrobė sulau
žydami tarptautines sutartis ir 
kuriuos pasilaikė po karo, ne
vykdydami Jaltos susitarimų, 
sovietai laiko “savais”. Ryškūs 
tos suktybės atvejai yra rytinės

kė, kad ji labai Dievą mylinti ir saistomi. Bet jaunieji dar vieną 
einanti į bažnyčią, bet mylinti iššaukimą padarė: atsistoję prie 
ir Morkų. Gi “mano sužadėtinis 
— sakė ji, — bažnyčioje tuoktis 
nesutinka”. Ji pasirinko vyrą 
komunistą ir ateistą vietoje Die
vo. Ji pasirinko dešrelių gamin
toją.

Ei$enhoweris savo atsakyme 
Bulganinui pabrėžė? kad tas rei
kalas nėra baigtas. Laiške nuro
dyta, kad Yaltoje 1945 metais 
JAV, D. Britanija ir Sovietų Są
junga susitarė dėl rytų nuropos 
kraštų, kad “tų kraętų tautos tu
ri teisę pačios pasirinkti sau tin
kamą valdžią ir kad mūsų trys 
kraštai tuo atžvilgiu neša tam 
tikrą atsakomybę. Mes trys su
sitarėme svarstyti sąlygas, ku
riomis tie kraštai galėtų pasi
naudoti savo teise į laisvus rin- 
kumus. šis susitarimas ligi šiol 
nėra įvykdytas”. Buvo taip pat 
‘susitarta, kad tas klausimas 
yra tarptautinės reikšmės ir 
mes vieningai reiškėme nusista
tymą, jog dera tą kalusimą pa-

į bažnyčią. Ėjo ir į katedrą, kur' 
pamaldas laikė ir pamokslus sa
kė vysk. Pietro Fiordelli. Aukš
tas, žilštąs, asketiškas, 41 metų. 
Jis buvo čia atkeltas tiktai 1954 
metų rudenį. Vyskupas laikė 
žmones tikėjime, o komunistais 
juos laikė savo partijoje. Aiškus 
nesusiderinimas. Komunistai nu
sprendė ką nors daryti, kad 
žmonės į bažnyčią neitų, joje 
nesikrikštytų ir nevestų. Kokie 
jie ten komunistai tik dėl duo
nos kąsnio? Jei kas prie duonos 
pakištų dar dešros, su kuo jie ta
da eitų?

DEMONSTRACIJA PRIE 
KATEDROS DURŲ

Buvo jau nebe pirma mergai
tė katalikė, sumindžiojusi savo 
tikėjimą tik dėl to, kad jos “su
žadėtinis nesutinka”. Vysk, Pe- 
etro Fiordelli jaudinosi, aiškino 
žmonėm piktą, kuris iš to pasi
daro. Vyskupą-puolė komunistų 
vietinė spaudą. Bet viešo skan
dalo dėl to dar nebuvo. Tą skan
dalą padarė Morkus ir'Loriana.

Jiedu susituokė 1956 kovo 24, 
šeštadienį prieš Verbas. Tai bu
vo Gavėnia. Katedros aikštės re
storane kėlė šaunią puotą ir 
linksmybės. Tai dar galima bu
vo pakęsti, kai žmonės tariasi ka
taliko pareigų ir papročių jau ne

katedros durų, ant laiptų, pri
iminėjo sveikinimus, kikeno ir 
krykštavo, susirinkus katedros 
aikštėje komunistam ir smal
suolių būriui.

V_^Vyskupui tos demonstracijos 
buvo perdaug. Galėjo gi jie eiti 
prie komunistų būstinės ir ten 
kelti savo linksmybes. Kodėl 
prie katedros durų? Vyskupas 
tada nuėjo į jaunosios Lorianos 
Nunziati parapijos bažnyčią ir iš 
sakyklos pasmerkė katalikų civi
lines vedybas kaip “viešą kon
kubinatą”. Dar pabrėžė: “kas no 
ri palikti Katalikų Bažnyčioje, 
tesilaiko kanoniškų vedybų; kas 
gi renkasi tiktai civilines vedy
bas, pats save išskiria iš Katali
kų Bažnyčios”.

Komunistai kaip tiktai norė
jo tokiom vedybom užkirsti sa
vo žmonom kelią į bažnyčią. 
Veda katalikę ir įpainioja ją į

(Nukelta į 4 psl.)

JAV SATELITO pranešimai priimami Temple City, Cat.

Europoje viso pasaulio yra lai
koma kur kas svarbesnės reikš
mės, o ne lokalinis reikalas. To
dėl siūlau tą reikalą dabar svars
tyti. Tai yra tikrai būtina ir tai
kos ir teisingumo interesam. 
Man atrodo, kad esame privers
ti tai svarstyti”.

Jei to nusistatymo būtų tvir
tai laikomasi, viršūnių konfe
rencija negalėtų įvykti. Jeigu ji 
įvyks, bus ženklas, kad paverg
tieji apeinami taip, kaip sovie
tai nori. Ir tai yra daugiau tikra.

DEŠRELIŲ GAMINTOJAS 
VEDA

Morkus Bellandi galėjo savo 
draugus partiečius aprūpinti ir 
dešrom, tai iš tos pusės pavojaus 
nebuvo. Jis turėjo dešrelių ga
myklą. buvo smarkus ir karin
gas komunistas, tartum pagal sa
vo pavardę (Bellandi-kovotojas). 
Morkus Bellandi į inorėjo vesti. 
Tai visai suprantma jaunam vy
rui Bet kaip stambiam komu
nistui, partijos buvo uždrausta 
tuoktis bažnyčioje. Galėjo ir tai 
daryti su nekatalike. bet jo su
žadėtinė Loiiana Nunziati buvo 
mergaitė katalikė, praktikuojan
ti ir bažnyčią lankanti.

Vysk. Pietro Fiordelli jau bu
vo paskelbtas laiškas, kad tikin
čiųjų civilinė santuoka juos iš
skiria iš Katalikų Bažnyčios. 
Mergaitę stengėsi atkalbėti jos 
tėvai ir giminės. Nusiuntė ją ir 
pas vyskupą pasikalbėti, bet iš 
to nieko neišėjo. Loriana pareiš-

Kaip sekamas amerikiečių satelitas
Amerikos satelitas jau visa sa

vaitė sukasi aplink žemę, siųs
damas aiškius radijo signalus 
apie temperatūrą, kosminius 
spindulius, meteoritus. Jam pra
našauja ilgą amžių. Kai sovietų 
pirmasis satelitas išlaikė 3 mė
nesius, kai antram duodami 5 
mėnesiai, tai amerikietiškasis 
turi ištverti apie 6. Tačiau yra 
didelių, optimistų, kurie mano, 
kad amerikiečių satelitas gali 
suktis labai ilgai, gal net 10 m.

7 MINUTES PASIVĖLINO
Amerikos satelitas skrenda iš 

vakarų į rytus, (sovietų iš šiau
rės į pietus). Kai jį iššovė į ry
tus, jis apskrido žemę, turėjo 
pasirodyti vakarų Amerikoje. 
Viršum San Diego, Calif., turėjo 
būti 12:34 minutės.
Pentagone mokslininkas Wen- 

her von Braun ir kiti jo drau
gai buvo išsigandę. Taip pra
ėjo keletą minučių klaikaus lau
kimo. Satelitas vis dėlto neapvy
lė, jis tik pasivėlino septyniom 
minutėm. Viršum San Diego, 
Calif., jis pasirodė 12.41 vai. 
Tai buvo pati pirmoji satelito ke
lionė aplink žemę. Ir kodėl jis 
pasivėlino? Juk mokslininkai 
taip tiksliai buvo apskaičiavę jo 
laiką ir kelią. Satelitas pateko į 
didesnę orbitą ir turėjo nu
skristi daugiau kelio, todėl ir 
pasivėlino. Dabar satelitas ap-. 
skrenda žemę per 115 minučių.

SEKIMO PUNKTAI
Amerikoje ir kituose kraštuo

se yra įrengta per 200 satelito

stebėjimo stočių. Jie visi žinias 
praneša į stebėjimo centrinę, 
kuri yra Cambridge, Mass. Ka
dangi satelitas yra plonas ir il
gas ir skrenda dideliame auk
štyje, tai jo beveik negalima ma
tyti nuoga akimi. Prieš aušra ir 
tuoj saulei nusileidus, kada ge
riausiai matyti satelitus, nuoga 
akim jis vis dėl to neįžiūrimas. 
Stebi jį tik per teleskopus. Se
kimo stotys žino laiką, kada per 
jas perskils; žino kelio kryptį,
tai nusistato teleskopus ir lau
kia. Taip Cambridge, Mass., ga
vo žinių iš 6 stočių, kad jos ma
čiusios satelitą, šalia stočių dar 
stebi privatūs žmonės, iš jų še
ši irgi atsiliepė.

Pirmas amerikiečių satelitas 
sveria 30.8 svarų. Dabar armija 
planuoja paleisti 700 svarų. Ta
da jau būtų galima pakabinti 
nuolatini žemės satelitą — tar
pinę erdvių stotį.

• Į pasaulio lietuvių seimą, 
kuris Įvyks šiais metais New 
Yorke, delegatais korespon- 
denciniu būdu išrinkti Valteris
Banaitis, dr. Jonas Grinius, 
Erdmonas Simonaitis, Frieas 
Skėrys, Viktoras Sutkus ir 
Stepas Vykintas-Povilaričius.

• J. J. Aukskalnis, katali
kiškos spaudos platintojas Ga- 
ry, Ind., išvyko 6 savaitėm į 
saulėtus vakarus, į Califomi- - 
ją. Žada apsistoti 224 So Cata- 
liną St., Los Angeles 4, Calif.

PIERRE MAURICE

ROMANAS

Ak, vargše, kuris nenori pripa- 
gražinti neginčijamą “Mokytoją 
tikros dorovės, kuris duoda tė
vui neginčijamą autoritetai Su
rask prasmingesnį išsireiškimą, 
kaip šis:
Tu gerbsi savo tėvą ir motiną.... 
Kad ilgai gyventumei..

—Kodėl ne? Aš tau sakiau: 
tvirtas tikėjimas. Tačiau paste
bėjau po kiek laiko spragų. Aš 
jam buvau pakišęs kelis klausi
mus, kurie labai jį paveikė. Tie 
klausimai lietė tariamąjį Dievo 
teisingumą. Tu man buvai da
vęs į tą klausimą atsakymą, ku
rio aš nenorėjau priimti. O, be 
to, tu šį klausimą sprendei iš 
aukšto, mokslišku tonu. Tu nie
kados nebuvai gavęs kentėti to-

— Ar aš galiu .jį išskirti iš kį neteisingumą, kuris nuo pat 
viso būrio, kuriam vadovauju? gimimo slegia tą jaunuolį. Aš jį 
Reikia būt nuosaikiam visuose
savo veiksmuose. Jei aš palik- tą Dievą, kuris leidžia visuome- 
čiau šalyje savo nuomones, tuo 
aš sutikčiau, kad tas abejojimas,

Stojo sunki tyla. Paskui En- apie kurį tu kalbi ir kuris vien mestiems klajoti pasaulyje. Jis 
guerrandas padarė išvargusį tik kaip žaibas kartais švysteli man atsakė, kad jis tiki į Dievo 
mostą ir tarė: manyje, yra jau galutinai įsigy- gerumą ir teisingumą, kuris kuo-

— Visai atvirai kalbant, aš 
kelis kartus esu buvęs nepaten
kintas jos laikymusi su Dona- 
dielu. Aš sutinku, kad moterys 
yra nepaprastai jautrios, kad 
artimo nelaimė jas paliečia daug 
giliau, kaip mus. Tegu, bet esa
ma ribų. Aš išleidau tą berniu
ką iš kalėjimo, aš jį paėmiau į 
savo globą, aš rūpinuos, kad 
jis įsitvirtintų gyvenime, ar to 
dar neužtenka! Maksas taip pat 
pastebėjo, ką aš tau pasakiau. 
Tiesiog nuostabu, kaip skiriasi 
mano žmonos elgesys su Masksu 
ir Danieliumi. Prisipažįstu, kad 
Maksas nesuža<įina prisirišimo, 
bet kodėl jam Danielius tori būt 
duodamas pavyzdžiu? Yra čia 
viena blogybė, kurios niekas ne-

Anot jūsų, žmogus negali vaikš- nieko neturiu, ftleko, prieš pp. 
čioti, gyventi, jausti, tvarkytis Enguerrand, bet tas dalykas yra 
pirma nenusižeminęs prieš tą 
žodį Jš savo augintinio aš noriu rašiau, negaliu savęs nugalėti.

_________ t______ _____ padaryti laisvą žmogų, kuris Kiekvieną kartą, kada stoviu 
ge su'juo pergyventi valandas, Pats prieš ją, jau nesu aš pats
kurias jis pergyveno, kad būtų — Ar tiki tai galėsiąs pasiek- Tamsi pagieža kyla iš mano
galima suprasti tą begalinę tuš- ti? Ar pasisekė tau su savo šu
tomą, kuri supa pamestą vaiką.

- Ji kalbėjo toliau: “O jei su
tiktume! kuomet savo motiną?’ 

Danielius išbalo, paskui, klau
syk, ką jis pasakė: “Mano mo- 
tina...jei aš ją kuomet sutikčiau išvadą! 
ir... ir jei netikėčiau į Dievą, aš 
ją nužudyčiau!”

Tavo žmona, nustebusi tokiu ^au8 apribotas.
atviru atsakymu, sušuko iš bai- — Aš bijau, kad jis užtenka
me. Paskui, nebandydama jam mas! 
daryti pastabų dėl tokio perdėto 
atsakymo, išsiuntė jį prie darbo. 
Aiškiausia, ji, tokia dorovinga, 
negali suprasti to beviltško su
šukimo. Ar galima išmatuoti

sielos. Ir ta pagieža auga, kada 
jos paslaptingas žvilgsnis pažiū
ri į mane. Kodėl taip yra? Aš 
nežinau visiškai nieko. Aš ban
dau įtikinti save. Tai nėra ne
palankumas jai, tai —kažkas 
daugiau.

—Bet kodėl ji tau stengiasi 
gera daryti; mylėk ją, kaip tu 
būtum mylėjęs savo motiną, jei 
būtum pažinojęs.

— Negaliu. Jos akyse kartais 
pasirodo neišaiškinama liepsna- 
ir tokiais atvejais aš noriu ją 
pasmaugti!

nio vietas, išbėgo iš Paryžiaus. 
Netoli Vauboyeno, ant upės 
kranto, jie sustojo. Keli praėję 
mėnesiai jau pakeitė Teresę. 
Ponas Enguerrandas mandagus, 
ponia labai švelni, tarnyba ne
sunki Vienas dalytas dar jai

uk savu uaęjunų .jnvfs, «iauu ksiui apie įsanieuų minauieu: uurun iu, as jauuiau, aau niaiiu nvvina Maksa Keletas rialvkas r~ 
nuomone, jis dangsto vien di- Ar tu žinai, kad šis jaunuolis priekaištas padarė jam didelį į- n^no žmonos penimo *5 aPleJstųjų, ypač, kada
delį išmistą, aš pripažįstu, kad yra labai protingas? Jis daug 
jis yra didelė jėga ir didelė pa- yra skaitęs, daug dirbęs. Be 

. guoda. abejo, puikus vaikas. Aš nema-
—Na, kalbėkime tiksliai; aš ’ ‘ " ........ ... ‘ ‘

sakau, kad abejonė smarkiai 
puola tavo dvasią. Tai jau šis tas. jas, kodėl jam neatidaryti kelio 
Tu man sakai: “Pasilik savo ti- į žumalizmą? Jis kartais jau pa- 
kėjimą, nes jis yra jėga!” Dėl siduoda mano įtakai, ir manau, 
ko tu jį nori sunaikinti savo bus karštas mano idėjų šalinin- tumų savo naštą. Aš jaučiau, jį, tavo žmona ir aš. Aš išpasa- 1 
augintinio širdyje? Tu žinai, kas. Pamatysime, ar jis pasikeis, kad po tuo nuolankumu dega kojau jai karčiais žodžiais apie kantrus*
kaip aš pritariau tavo žingsniui Aš retkarčiais jam duodu lite- visaš vulkanas. Ar to nori žinoti, , liūdnas sąlygas tų vaikų, kurie —Dievas, ris Dievas!...Aęgi tai, kas padarytai! jos*malonės,
išvaduoti jį iš kalėjimo; argi lai- ratūros, o jis ja labai domisi, kokią pastabą jis padarė aną niekados nepažinojo nei savo jau jūs esate taip patvariai at- Bet jis suraukė antakius:

-i-Ir ta galvoji, kad tavo bu- dieną taėo žmonai? Tu inkl* tėvo, nei motinos. Tavo žmona sįdavę tai abejotinai globai? —Klausyk mttft, Tknae, aš

Aš sutinku su juo: teisingumas 
sykį bus atstatytas. Jei tu keli 
abėją sieloje, tu pamaži veji 
iš jos nuolankumą kuris yra 
gyvenimo pagrindas ir kuris 
■leidiia jai pakelti be didelių kar-

—Neprikaišiok man nieko, 
aš tau ‘tvirtinu, kad tai —ne 
mano kaltė!

— Danieliau, tu gerai žinai, 
kad gerasis Dievas į nebus pa
tenkintas, jei neatsimokėsi mei-

I
F

— Gerasis Dievas!... Tu gerai 
žinai, kad nei ponas, nei ponia
Enguerrandai netiki!

■

— Ar tai tau svarbu! . ■' ■

Patylėjęs, jis tarė:
(bus daugiau)
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TJC BUTKEVIČIUS, C.FM. ĮSPŪDŽIAI Iš KELIONEI Į LIURDĄ

Mangos apsi. ettkimas Bernadetai

LIURDO GROTA Kennebunkport, Maine.

KAT. FEDERACIJA PRIMENA ŠV. KAZIMIERO SUKAKTI

į vieną begalinį 
šviesos procesija

savo kojom Marijos paliestą žemę
dėlių stebuklų. Tai liudija groto
je sukambinti ramentai, lazdos 
ir kas dieną sunišama daugybė 
gėlių.

Ir tąsyk plaukė daugybė žmo
nių. Trečią valandą buvo suneš
ti į šventorių ligonys, per Mari-
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Jautėm po
Tai buvo 1948 metais. Iš Pa

ryžiaus naktinis traukinys mus 
nešė per Erancūzijos miestus/ 
miestelius į Pyrinėjų kabius, 
traukinyje buvome visi ištrem
tieji -Ievos vaikai, bet aš jau
čiausi ir tarp jų tremtinys, nes 

1 buvau be tėvynės, be savųjų. 
Tik neseniai buvau atvykęs iš 
Vokietijos. Buvau svetimas tarp 
svetimųjų. Tačiau mus visus 

\ jungė noras
• aplankyti dangiškąją Motiną 

Liurde. <
Kai atsidūrėm prie Pyrinėjų 

kalnų, buvo nepaprastai žavus 
saulėtekis. Prieš akis spindėjo 
žali kalnai. Nuo jų viršūnių si
dabru tiško vandens srovės.

Keleiviai pradėjo veržtis prie 
langų. Dęšinėji pusėji tolusioje 

pamatėme Liurdo grotą.
Po keliolikos minučių mes 

jau lipome iš sustojusio trauki
nio, žengėme gatve, kuria kas
met eina tūkstančiai, o kartais 
net milijonai maldininkų, atke
liavę iš tolimų kraštų Į šią gar
sią stebuklingą vietą. Jie nepa
žįstami vietiniams, kaip prieš 
100 metų, prieš Marijos apsireiš
kimą, niekam pasauly nebuvo ži
noma ir toji vieta.

Prieš maldininkų akis atsisto
ja

didinga triję aukšty Liurdo 
katedra,

kurios platus ir ilgas švento
rius ją skiria nuo maišaties ir 
pasaulio triukšmo. Tai šv. Ro
žančiaus katedra. Pirmam aukš
te daugybė altorių, daug gražių 
mozaikų ir statulų. Antras aukš
tas daug mažesnis, bet ir ten 
pilna altorių, klausyklų, meno 
kūrinių. Trečiame aukšte suneš
tos pasaulio tautų vėliavos. •

Džiaugsmo šiluma perėjo ir 
per mano ..širdį, kai išvydau 
ir Lietuvos tripsalvę, kadaise pa- H 
dovanotą prezidento Antano 

Liepos 4-7 renkasi pasaulinė Smetonos.

jo gailestingumo.
Trečią valandą yra jaudinanti 

švč. Sakramento procesija.
Po ypatingų pamaldų vienas žy
mesniųjų dvasiškių laimina kiek
vieną ligonį šv. Sakramentu.

Teko matyti, kaip žodžiais ne- 
išreikškiamas pergyvenimas api
ma žmones, kai prieš jų akis 
įvyksta stebuklas. Tuomet vie
nas neregįs atgavo savo akių 
šviesą. Bet kiek nematomų ste
buklų įvyksta žmonių sielose!

Jaučiau, kad ir mūšy tautai, 
reikalingas stebuklas ,kad Mari
jos žemė būty laisva, kad jos 
gyventojai galely laisvai garbin
ti jos dieviškąjį Sūnę.

Todėl nuėjau pas Liurdo vys
kupą, kad man leistų grotoje at
laikyti mišias už Lietuvą. Nors 
mes buvome tik trys lietuviai, 
bet vistiek mum buvo suteikta 
malonė. Kartu buvo paprašyta 
dalyvavusios minios, kad ji mel
stųsi už musų kraštą.

Vakare yra nepaprastai įspū
dinga procesija.

Ji prasideda grotoje. Atkalbė
jus rožančių ir išklausius pamok
slo, visi užsidega žvakeles, ant 
gaubtuvų yra užrašyta giesmė 
“Avė, Avė, Avė Maria”. Žmonės 
ją gieda tokių entuziasmu, kad 
negalima suprasti nei žodžių. Vi-

Marijos apsireiški
mo Liurde šimto 

mėty sukaktis
PASKELBTA VISŲ METu 

TVARKA
Vasario 11 sueina 100 metų

nuo pirmojo Marijos apsireiški
mo Liurde. Tą dieną su didelė
mis iškilmėmis pradedamas ap
sireiškimo šimtmetis. Po tridie
nio iškilmių Lyono kardnolas 
Gerlier paskelbs jubiliejinius 
metus.

Vasara 18 — šv. Bemaide- 
los šventė ir trečiojo Marijos ap
sireiškimo paminėjimas.

Didelės iškilmės bus kovo 25 
—Apreiškimo šventėje. Tą die

ną Marija šv. Bernadetai pasakė, 
kad ji yra Nekaltas Prasidėji
mas. Venecijos patriarchas, kar
dinolas Rocalli, pašventins šv. 

’ Pijaus X bažnyčios pamatus.
Balandžio 3-12 tarptautinės 

aklųjų maldininkų dienos.
Birželio 6-8 tarptautinis lakū

nų suvažiavimas, vadovauja Pa
ryžiaus kardinolas Feltin.

Birželio 14-15 skiriamos pa
saulio tautų kariams.

KATALIKŲ UNIVERSITETAS 
. LIUBLINE

mažųjų daininkų federacija. Leidomės žemyn iš šv. > Ro- 
Liepos 16 — paskutinio Ma- žančios katedros ir pasukome į . 

rijos apsireiškimo Bernadetai su kairę. Ten stebuklingoji grota, 
kaktis. kur mes suklaupėm, apimti sa-

Rugpiūčio 4-7 vyskupas Jean votiško džiaugsmo ir meilės.
Menard iš Rodezos vadovauja Mes jautėme po savo kojomis 
tarptautiniams kurtiesiems ir ne tą pačią žemę ant kurios 1858 
byliams maldininkams. vasario 11 klūpojo Subirę Ber

nardeta.
Čia Liurdo oloje, ant akmens, 

kurį galima pasiekti ranka, de
šinėje pusėje išvydo Moteriškę 
baltuose drabužiuose su meslvu 
kaspinu. Po jos kojomis žydėjo 
auksinės rožės. Savo rankose ji 
laikė rožančių, o iš jos veido 
tryško dangiška šypsena. Tai 

buvo Dievo Motina prieš ke
turiolikos metų mergaitę, kuri 
savo rankose laikė prisirinkusi 
žabų ugniai. Jai liepė gerti iŠ 
šaltinio, kuris išsiveržė grotos 
papėdės kairėje pusėje.

?askutinj kartą Marija Ber
nardeta* pasirodė 1854 liepos . ,
16 p* k/ vert«s Sv Andriejau. miSol,.

MARIJOS apsireitkimo vieta Liurde.

sas susielija 
ūžesį, šitoje 
vingiuoja mylių mylias ir baigia
si ties katedra, kur nuo laiptų 
suteikimas palaiminimas.

E ryto 8 v. katedroje visos 
tautos kartu gieda Missa de Au
gelis. Ir koks įspūdis ,kai nebė
ra nei rasių, nei kalbų skirtumo 

yra tik viena giesmė Marijai.
Kai reikėjo išvažiuoti iš šios 

stebuklingos vietos, ne tik man, 
bet ir daugeliui skruostais nu
riedėjo ašara. Tada su Novaliu 
norėjosi tarti:

Paveikslų tūkstančiuos išvy
dau

Tave, Marija, aš, tačiau
Kas gali atvaizduoti tokią, 
Kaip savo sieloje mačiau? 
Dabar žinau, kad žemės 

triukšmas _
Praeina kaip tušti sapnai, 
Ir dangūs begaliniai brangūs 
Man sieloj šviečia amžinai.

rėtų neatsilikti ir istorikai, ra
šytojai, poetai bei muzikai, su
rasdami šimtus neišsemtų temų 
ir melodijų,

Vienintelis lietuvių taūtos 
šventasis, jei mes jį tinkamai 
pagerbsime, išprašys iš Gerojo 
Dievo, kad mes išliktume kata
likų tikėjime, brangintume lie-

tuviškus papročius ir tradicijas, 
savo kalbą ir istoriją, kad mūsų 
jaunimas veržtųsi prie aukštes
nių dorybių, kad pavergtoji mū
sų tauta atgautų laisvę ir nepri
klausomybę.
Amerikos Lietuvių R.K. Federa
cijos Centro Valdyba

Rugpiūčio 5-9 rankas Marijos 
vaikų tarptautinė organizaci
ja.

Rugpiūčio 10-15 C ambrai ar
kivyskupas Emile Guerry vado
vauja tarptautiniams darbinin
kų maldininkams.

Rugpiūčio 18-22 prancūzę tau 
tinės kelionės į Liurdą.

Rugsėjo 10-17 tarptinis Mari
jos ir marialogijos kongresas, 
globojamas popiežiaus legato.

Tuo pačiu laiku vyks ir Kris
taus Taikos organizacijos ir ka
talikų esperantų kongresai.

Amerikos Lietuvių R.K. Fe
deracijos Centro Valdyba savo 
aplinkraščiu primena šv. Kazi
miero gimimo sukaktį. Plačiai 
atpasakojusi šventoje/gyvenimą 
ir dorybas. kviečia organizaci
jas ir atskirus katalikus tikamai 
tą sukaktį atšvęsti.

Tam reikalui “atskirose Kolo
nijose, kuriose dar nėra sudary
ti jubiliejui rengti komitetai' ini
ciatyvos turi imtis Federacijos 
apskritys ar skyriai, gi ten. kur 
darbas jau pradėtas, tepadeda ir 
talkininkauja.

Mes norėtume atkreipti dė
mesį tik Į du principinius daly
kus.

Vyskupas V. Brizgys yra spau
doje pastebėjęs, kad šv. Kazimie
rą tik tada tinkamai paminėsi
me. kai mūsų išniekintoje tau- _ ________.
toje, išblaškytuose lietuviuose nei pavardžių, vietos komunistų Fiordelli teisman už "šmeižtus 
pažadinsime vidujinį atsinauji- spauda išvilko viešumon ir su- ir nuostolius Bellandi įmonei”, 
nimą, ilgesį ir veržimąsi į auk- minėjo pačias pavardes. Katalik- 
štesnes vertybes, ko lauktume 
daugiausiai iš priaugančio tau
tos žiedo — mūsų jaunuomenės.

Ir antra, kad kiekvienas prie 
šv. Kazimiero kulto išplėtimo ir 
matomu būdu prisidėtų. Iš dai
lininkų. skulptorių lauktume 
daugiau šv. Kazimiero paveiks
lų ir statulų. Manome, kad lie
tuviai klebonai parems jų gra
žias pastangas taip, kad neliks 
nė vienos lietuvių bažnyčios, ku
rioje nebūtų meniškų šv. Kazi
miero paveikslų ar statulų. Tu-

MANO SUŽADĖTINIS NESUTINKA
(atkelta iš 3 p.)

konfliktą su sąžine ir Katalikų 
Bažnyčios nuostatais. Bet kon
fliktas išėjo dar ir kitoks.

žinios. Vyskupas visus kaltini
mus atrėmė bankų, policijos ir 
pačios Lorianos pareiškimais, ši 
pareiškė, kad pati nunešė vai;-a 
bažnyčion ir pakrikštijo.

MORKŲ IŠTINKA ŠIRDIES 
VYSKUPUI IŠKELTA BYLA

... . ... . . Komunistai vis dėlto nenuri-Vyskupo žodžius, pasakytus
iš sakyklos, neminint nei vardų mo- Patraukė vysk. Pietro

čia. o sužadėtinė dėl jo sutiko

S.

• Fatimos šventovę praei
tais metais aplankė vienas mi
lijonas maldininkų.

Florencijos teismas turės pasi- 
kų spauda tylėjo, nes tai laikė sakvti. ar vyskupas iš sakyklos 
grynai bažnytiniu dalyku.

Komunistų spauda tada vy skupą sužadėtinis nesutiko eiti i hažnv- 
dar apkaltino, kad jis paveikęs 
bankus, siuntęs dar savo žmones 
Morkų ligoninėje numarinti, pa- ne^ i bažnyčią, 
krikštijęs Morkaus sūnų be tėvų

SMŪGIS

Išleidžiama 150 tomų kat. enciklopedija
Angliškai kalbančioms pasau

lio tautoms išleidžiama didelė 
150 tomų katalikų enciklopedija 
Leidžia Havvthorn Books, Ine., 
New Yorke.

Jos vyriausias redaktorius bus 
prancūzų pagarsėjęs katalikų 
mokslininkas Daniel Rops. Kas 
mėnesį bus išleidžiami du to
mai. Darbas baigiamas, per šeše
rius metus. Pradedama leisti dar 
šią vasarą. Bus spausdinama A- 
merikoje ir Kanadoje ir vadin
sis “The Twentieth Century En- 
cyclopedia of Catholicism”.

40 tomų išpausdinta prancū
ziškai. Si medžiaga bus išversta 
į anglų kalbą. Verčia britų moks
lininkas Lancelot Sheppard, iš-

čia ir klebonija buvo medinės. 
Klebonu toje lietuvių parapijo
je yra kun. B. Marčiulionis, vi
karu — kun. J. Riauba. Parapie- 
čiai — daugiausia apylinkės lie
tuviai ūkininkai.

smerkdamas kataliku civilines
Komunistų spaudęs smūgiai, vedvbas. kaij> nuodėme. vvkdo 

taikyti vyskupui, pataikė į Mor- ' . . . .* .i o « j- j - i- - ~ v savo pareigas, kūnas jam užde-kaus Bellandi dešrelių gamybą. f
Žmonės pradėjo mažiau pirkti ^a Katalikų Bažnyčią, ar jis 
pas Bellandi. o bankai atsakė “šmeižia žmones”, kaip komu- 
kreditus. Morkų ištiko širdies nistai kaltiną....
smūgis ir jis atsidūrė ligoninėje. visa tai atsitiko dėl to, kad

Liubline, Lenkijoje, yra vienin- 00 Ivontę.
telis anoje geležinės sienos pu- Viename savo pasirodyme per ....... j-j »-
sėje išlikęs katalikų universi- mergaitę reikalavo, kad toje vie- Vatikano išleista didele praei- 
tetas. Universitete dėsto 221 toje kunigas pastatytų bažnyčią, tų metų knyga kunoje apžvelg- 
profesorius. Studentų yra 1276. Kartą Bernardeta prašė, kad ji u visa Katahkų Bažny&os or- 
Iš jų 312 studijuoja teologiją pasakytų savo vardą, ir jai at- gamzacija, surašyti vysk, kar

Katalikę bažnyčia auga

(klierikai), 335 — filosofiją, 759 sakė:
— humanitarinius mokslus, 51 —AI esu Nekaltas Praaidėji-
— Katalikų Bažnyčios teisę, mas.
Studentam duodamos stipendi- Atrodė, kad Marija buvo nu
jos. Jomis naudojasi 942 studen- žengusi iš dangaus apginti tikė
tai. Universitetą išlaiko katali- jimo tiesos, kurią mokė didysis 
kai — universiteto rėmėjai, ku- pranciškonas, palaimintasis Jo
riu yra 70,000. Komunistinė vy- nas Dun Scotus. Kaip žmonijos

dinolai, įvairios misijos, popie
žiški vikariatai Pijus XII Bažny
čią valdo 19 metų .Per tą laiką 
įkurta naujų 191 arkivyskupijų 
ir vyskupijų, 48 apašatališkų vi
kariatų ir prefektūrų, ir visa 
eilė naujų vienuolijų.

1,300,000 vianuolię
KAS TAI?

riausybė paramos neteikia, bet idealas Ji norėjo atsistoti prieš
šiuo metu mažiau universitetą visų airis “graži lyg aušrinė anks Katalikų Bažnyčioje 1956 m. 
varžo. Naujus mokslo metus pra- tų rytą, žavi kaip mėnulis, skals- ®yvo aP,e 1 >300,000 vienuolių 
dedant, iškilmėse dalyvavo kar- ti kaip saulė.” ' visame pasaululyje. Vyram bu-
dinolas St VVyszynski ir dar 5 Nuo tada Liurdą. prrtjo. Čia «> 209 institucijos su
vyskupai. įvyko didelių atsivertimų ir di- namais, kuriuose gyye-

Marijos Apsireiškimo Liurde jubiliejiniais metais 
įsigykite vysk. Petro B&£k> gražiai parašytą knygą 
. tVC. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIURDE

Knygoje aprašyti viri Marijos pasirodymai, jra prašymai bei
Liurde vykstantieji stebuklai.

Užsakymus siųsti

FRANCItCAM FATHKR* . 
KENNEBUNKPORT, MAINE

no apie 300,000 vienuolių, iš jų
117.972 kunigai. Moterys vienuo 
lės turėjo 1,862 vienuolynus su
77.972 namais ir apie vieną mi
lijoną seselių.

Sudegė lietuvių bažnyčia
Vasario 4 Custer, Mich., sude

gė švenč. Marijos lietuvių baž
nyčia ir klebonija. Gaisras, ma-

taip staigiai plėtėsi, kad nieko 
nebuvo galima išgelbėti. Bažny-

• •

Tai Krokuvos Tėvelis, šitoje pilyje prieš 500 metų gimė šv. Kazimieras. 
Jo tėvas — Kazimieras, Didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos kara-

. liūs; motina — Elzbieta, iš garsios Habsburgų giminės. Šioje pilyje ka
ralaitis Kazimieras augo, mokėsi, kol tėvas įjungė į valstybės darbus.

Apie tai plačiai parašyta Zenono Ivinskio knygoje “ŠV. KAZIMIE
RAS”. Ten sutelkta naujausia medžiaga iš Vatikano ir kitų archyvų. 
Knyga turi 222 psL teksto, gausiai iliustruota šventojo gyventos aplinkos 
vaizdais/

Knyga bus reikalinga šiais metais visiems, nes minime 500 metų 
šventojo gimimo sukaktį. Jos kaina tik 3 doL Užsakymus siųskite
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Bego j vakarus, bet atbėgo tik po 12 metų

(Elta).

Vienai lietuvių šeimai, grižu- ’ 
šiai iš Sibiro, tam tikromis ap
linkybėmis pavyko prasimuši į 
vakarų Vokietiją. Ta šeima bol
ševikų buvo pagauta 1945 me
tais Mažojoje Lietuvoje, jai bė
gant su besitraukusiais vokie
čiais. “Už tėvynės apleidimą” 
visa šeima jnivo nutremta įSibi- 
rą prievartos darbam dešimčiai 
metų. Tik.1955 metais jau duota 
kiek laisvės, o po dviejų metų 
išsirūpino leidimą grįžti Lietu
von, bet pasiekė net vakarų Vo
kietiją.

Šeima buvo nutremta į Toms
ko sritį, prie Gulimo upės, kur 
1945 metais nuvykę rado tik vos 
kelias apgriuvusias lūšnas. Gy
ventojų toje vietovėje tada bu
vo gal apie 5000, o 1957 me
tais čia gyveno jau apie 60,000 
žmonių. Iki 1952 metųpavasario 

- - gabeno vis-naujus tremtinių 
transportus.' Lietuvių pastarais 
metais tame rajone gyveno dar

t ELTOS INFORMACIJŲ BENDRADARBIO PASIKALBĘ- 
JIMAS SU LIETUVIŲŠEIMA, KURI 12 METŲ IŠGYVE- |

> NO SIBIRE, BET PALEISTA ATSIDURS VAKARŲ VO- į

tėvynėn. Kurie negali grįžti į 
Lietuvą, telkiasi vis labiau į di
desnius vienetus, kad galėtų 
tarp savųjų gyventi.

Vedybos vyksta daugumoje 
tik tarp lietuvių. Kartais būna 
vedybų ir taip pabaltiečių, bet 
su rusais lietuviai vengia mai
šytis. Nonori su rusais maišy
tis nei latviai, estai, ukrainiečiai, 
mOldavėnai. Sibire net žydai yra 
prieš rusus nusistatę.

Lietuviškos dainos
Po sunkių dienos darbų susi

renka ir dainuoja lietuviškas 
dainas. Visų tremtinių vaikai 
privalomai turi lankyti rusiškas 

_______________ ______  moky klas, bet grįžusių iš Sibiro 
apie 300 šeimų. Jie buvo kilę šeimų vaikai gerai kalba lietu- 
daugiausia iš Panevėžio, Mari- 
ampolės, Lazdijų. Alytaus, Lei
palingio, Vilniaus, Rudaminos, 
Pasvalio, Kovarsko.

Mirtingumas buvo didelis
čulim upės pakraščiuose į- 

rengti "lieszavodai” medžių ap
dirbimo faborkai—tai miško 
pramonė; miško kirtimas, pluk
dymas upe ir pakrovimas į 
vagonus.

Didėjant mieste gyventojų 
skaičiui, plėtėsi ir statybos. Dar
bininkams buvo statomi medi
niai vieno aukšto nameliai, par
tijos ir admįnstracijos įstai
goms ir aukštesniems pareigū
nams — geresni iš plytų- Mies
to gatvės negrįstos. Pavasarį ir 
rudenį ne tik praeivis, bet ir 
traktorius negali judėti. Gyven
tojai į tokių gatvių namus pa
tenka sudurstytais takais, visai 
purvini. Vasara labai trumpa. 
Žiema prasideda kartais jau rug
sėjo mėnesio vidury ir tęsiasi

viškai.
Kartą keletas jaunuolių dai

navo lietuviškas partizaniškas 
dainas. Kitą dieną apie tai jau 
buvo sužinojęs sovietinis saugu
mas. Du vyrukai ir dvi mergaitės 
buvo areštuoti ir išvežti į Toms
ką. čia juos soviętinis teismas 
nuteisė žiauriomis bausmėmis: 
Berniukus po 20 metų priver
čiamojo darbo, mergaites po 15 
metų. Kur juos vėliau išvežė ir 
kur jie dingo, niękas nesužino
jo.

Moterys kunigu pareigose
Naujagimius krikštydavo pa

čios motinos, pasikvėsdamos 
kūmais kaimynus. Sutuokdavo 
taip pat moterys, daugiausia se
nelės, kurios sutuoktuvines a- 
peigas geriausiai prisimindavo 
mirusius laidodavo sū tikybinė- 
nų apeigomis — ir vėl motery s 
atlikdavo visas apeiogas.

1957 metais buvo atvykęs

Sportininkai netoliese žaidė fut
bolą. Vieni iŠ futbolininkų ėjo 
pas kunigą tuo tarpu kiti, atliko 
išpažintį, stojo žaisti jų vieton.

Susirašinėjimas
Susirašinėjimas tarp Sibiro 

ir Lietuvos vyko visą laiką.' Sta
lino laikais laiškai nueidavo tik 
tuo atveju, kai juose buvo ra
šoma, kad “esame sveiki” ir 
“mums einasi gerai”. Laiškai, 
kuriuose buvo rašoma apie Sibr. 
šalčius, adresato jau nepasiek
davo. Po Stalino mirties cenzū- 
fa praleisdavo jau ir kitokio tu
rinio laiškus.

Lietuviai nepalūžę
Laisvųjų tremtinių ne viena 

jau turi įsigijęs radijo aparatą ir 
klausosi protarpiais ir laisvojo

pasaulio lietuvių transliacijų. 
Trem. laukia diena iš dienos 
permainų Rusijoje. Išvadavimo 
viltis juose tebėra gyva, todėl 
kiekvienas saugojasi busimo
sios Lietuvos labui, žmonės vie
ni kitiems padeda kuo įmanyda
mi. Kai čia aprašomoji šeima 
išvyko į Vakarus, likusieji juos 
išlydėjo labai jautriai. Net ir var
gingiausios senelės atnešė savo 
rublius, kad tik išvykstantieji 
galėtų apsirūpinti reikalin
giausiais daiktais. Tremtiniams 
tolima kelionė atgal į tėvynę la
bai brangiai atsieina. O rub’ių 
susitaupyti neįmanoma. Tik kai 
jau pasidaro laisvais, pradeda . 
ypatingai taupyti rublius kelio
nei įtėvynę. Kad tų rublių niekas 
per daug nesusitaupytų, tarybi
nė valdžia dažnai keisdavo pi
nigus ir tuo pačiu numušdavo 
turėtų rublių vertę. Tad ne vi
sada žmonės ir kelionei pinigų 
turi.

PHILADELPHIJOS ŽIMOS
Philadelphijos arkivyskupas Dvieju lietuvaičiu tautiniuo- 

John F. O’Hara vasario 12 pri- se rūbuose nuotrauką įsidėjo 
ims lietuvių delegaciją Vasario dienraštis “The Philadelphia In- 
16 ir šv. Kazimiero sukakčių . quirer”. Savo rankose jos laiko 
proga.

Alfredas Sennas, Pennsylva- 
nijos universiteto profesorius, 
kalbės L. Benfruomenės radijo 
valandėlės programoje. Savo 
kalboje, kuri bus pasakyta an
gliškai, supažindins klausytojus 
su Lietuva ir lietuviais. Progra
ma bus vasario 16 d., 2 vai. po 
pietų iš stoties WDAS, banga 
1480. Programą ruošia Liet. Stu
dentų Sąjungos užsienio skyrius 
ir Vyčių kuopa. Kvieskime kai
mynus, bendradarbius ir ypač 
lietuviškai jau nekalbančius lie- 

_____ ___  ____ tuvius šios programos pasiklau- 
(pirmą karią po .1945) lietuvis syti- Lietuviškos programos per 

iki gegužės ar birželio mėnesio. ^^bkų kunigas, jau bausmę 
šalčiai riekia vidutiniškai 40 c atlikęs. Jis turėjo su savim vi-

' lainsniu bot būna ir iki 50 Mir' sus bažnytiniam patarnavimui sano 16 sukakties minėjime Vėliaus sendraugių ir studentų 
psmų ne na ir iki du. Mir reycajjngUS daiktus Tačiau jis Muzikinio Klubo salėje, 2715 E. susirinkimai vyko atskirose pa

Philadelphijos burmistro R. Dil- 
worth pasirašytą proklamaciją 
skelbiančią vasario 16 dieną— 
Liet. Nepriklausomybės diena 
(Lithuanian Independence Day) 
Delegacijoje pas burmistrą da
lyvavo Jonas A. Stiklorius, dr. 
Kazimieras Gudėnas. Sniegą 
Jurskytė ir Marija Čikotaitė.

Ateitininku sendraugiu ir stu
dentu bendrame susirinkime 
prof. Antanas Salys skaitė pa
skaitą tema — Tautosakos kla
stojimas Lietuvoje, studentas 
Bronius čikotas referatąižmo- 
gaus tikslas — Dievas. Po pa
laiminimo vienuolyno koplyčio
je sugiedojus giesmą Marijaradija tą dieną nebus, bet ją ga

lėsime išgirsti dalyvaudami Va- Marija, sekė užkandis — kavutė.

tingumas labai didelis, ypač vai
kų ir senelių.

žiaunės sugrūsti
Šios šeimos tėvui pradžioje sr^ties dingo.

tekę dirbti statyboje. Mėnesinis 
uždarbis, atskaičius duokles, rie
kė 70 rublių. Iš to niekas ne
būtų galėjęs pragyventi. Todėl 
kiekvienas darbininkas po dar
bo valandų dar dirbdavo priva
čiai. Moterys, kaip ir vyrai, dir
bo miškuose sunkius darbus. 
Gyvenimo sąlygos labai blogos, 
šeimos turi tik po vieną patalpą. 
Tai 12 kv. metrų kambariai ba
rakuose. Tokio pločio kambary
je dažnai gyvena šeimos iš 6 ir 
daugiau narių.

Kolchozinė netvarka
Vasaros- metu miesto darbi

ninkai dažnai bavo varomi pa
dėti kolūkiečiams atlikti laukų 
darbų: derlių nuimti, bulves 
kasti. Derlių nuimdavo, bet grū
dus supildavo lauke ir jie čia ru
dens lietuje ir žiemos darganose 
sugesdavo. Tas pats atsitikdavo 
su bulvėmis. Miesto darbininkai 
jas kasinėdavo iš apšalusios že
mės.

Kuo greičiau į tėvynę.

INSTRUMENTAI JAV satelito viduje. Iš k. | d. 1 ir 2—radijo 
siųstuvai; 3 (apačioje)—satelito viduriai; 4—kosminių spindulių 
gaudytojas (deš.).

BALTIMORĖS ŽINIOS
Graudulinės (Grabnyčios)

§v. Alfonso bažnyčioje sek- 
. madienį. vasario 2 buvo Marijos 
Įvesdinimo šventė. Labai daug 
žmonių dalyvavo mišiose. Prieš 
mišias buvo šventinamos žvakės 
ir buvo graži procesija.

Ištikimybės dovanos
Sekmadienį, vasario 2. šv. Mi

šių metu 8:30 sodalietėm buvo 
įteikti gražūs rožančiai, šv. Tėvo 
pašventinti, už ištikimą šv. Ko-

Vasario 16 minėjimas
Baltimorės Lietuvių Taryba, 

kurioje dalyvauja atstovai iš į- 
vairių lietuvių organzacjų. ruo
ša iškilmingą pobūvį lietuvių 
svetainėje v'asaro 15. Pobūvis 
prasidės 7:30 vai.

Kaip ir kiekvienasis metais, 
taip ir šiemet Taryba, kuriai va
dovauja advokatas T. Grajaus
kas. kreipėsi į gubernatorių ir 
miesto majorą, kad jie vasario
16 paskelbtų lietuvių dieną. .. ....

Žymūs asmenys dalyvaus tose manijos priėmimą kiekvieną
visa turėjo atlikti slaptai. Vėliau Allegheny Avė. Minėjimo pra- talpose. Sendraugiai išsirinko iškilmėse Marvlando gubema- mėnesio pirma sekmadieni. Po 
rusų buvęs įskųstas ir iš Tomsko' džia 3 vai. po pietų. —- —— ------- —------- • • ■ • mia" «-*»

Prel. Ignas Valančiūnas, šv.
Kazimiero parapijos klebonas, 
buvo pagerbtas jo vardinių pro
ga suruoštame bankiete, daly- Gruzdys. Susirinkimas įvyko jau

kiose Ravenhill Academy patal
pose vasario 2.

Inžinieriai ir teisininkai vas. 
8 d. 6 vai. vakare renkasi savo 
metiniam, pobūviui Į Lietuvių 
Banko patalpas 202-204 North 
Broad ST. Programoje ■— trum
pas filmas, organizacinių reika
lų aptarimas ir pasivaišinimas. 
Kviečiami nariai su žmonomis 
ir svačiais.

Tradicinis blynę balius šv. 
Andriejaus parapijos salėje i- 
vyks vasario 9 d.. 6 vai. vakare. 
Kviečiami parapiečiai ir svečiai.

| Lituanus koncertą Baltimore 
ėję ruošiasi vykti daug jaunimo 
Koncertas įvyks vasario 8.

Balfo skyriaus valdyba ruo
šiasi drabužių ir pinigų rinklia- 
via.

Tenka apgailestauti, kad Al
vydas Karaša ir Veronika Sup- 
pa-Petrauskaitė. delei susidėju
sių aplinkybių. Vasario 16 minė
jimo programoje dalyvauti ne
gali K.č.

Kai lietuvių kunigas 1957 me
tais lankėsi toje vietovėje, trem
tiniai lietuviai katalikai ėjo pas 
jį išpažinties barakėlyje, kur bu
vo surengtas saviveiklininkų 
ir sportininkų susirinkimas.

vau j ant dideliam skaičiui para- 
piečių ir svečių. Banketas įvyko 
vasario 2 parapijos salėje.

» Baltas prašo visų lietuvių talkos
Lietuvių tautos kančios ne

sibaigia. Komunistinis amaras 
tebenaikina mūsų tautiečius. 
Per du šimtus tūkstančių lietu
vių ištremta Į šaltojo Sibiro to
limiausias pašvietęs prievarti
niams darbams.

Pagalbos reikalingumą paty
riau praėjusiais metais lanky
damas minėtus kraštus ir kalbė
damas su ten gyvenančiais, ne
seniai iš Sibiro prievartinių 
darbų atvykusiais ir iš Lietuvos 
atbėgusiais lietuvais. Laimingi:

Ir tėvynėje likusieji kenčia, tie. kurie turi savo artimuosius 
nes okupantų yra persekioja- Amerikoje, nes iš jų gauna siun- 
mi, engiami ir skriaudžiami, tinius. Tačiau daug daugiau yra 

tokių, kurie čia ne turi nei gi- . 
minių nei iš jų pažįstamų. Jie 
kreipiasi į Balfą ir prašo mūsų 
pagalbos.

Savaime aišku, kad visi mū
sų tautiečiai mums yra broliai 
ir sesės, visi jie lygiai mums 
brangūs ir mieli. Dėl to visiems

Jiems visko trūksta, o ypatingai 
vastų.

Daugelis lietuvių, gelbėda- 
mie nuo okupantų priespaudos 
ir skurdo, atsidūrė ir Lenkijoje 
Jie taip pat šaukiasi mūsų pa
galbos, nes ir jų gyvenimas 

lietuvių gyvena dar kituose sunkus^Be to. turime pagalbą
Culim upės pakraščiuose, miš- toliau teikti keliems tūkstan- tu”™c Pa^etl 
kuose. Daug lietuvių yra Irkuts- čiams paliegusių tautiečių, ku- 
ko srity. Visi jie stengiasi, kaip rie tebėra Vokietijoje ir Austri- 
Įmanydami. greičiau vykti atgal joje.

• Vladas Puškorius, buvęs 
Kauno Valstybinės operos so- 
>.sias ir dainavęs toje operoje 
apie 20 metų, mirė sausio 30 d. 
Į Atletiką atvyko 1950 m., 
•.argonnkavo įvairiose vietose, 
paskutiniu laiku Athol, Mass., 
kur ir mirė. Laidotuvėse da
lyvavo solistas Ipolitas Naūra-

naują valdybą, kurion įėjo Ber
nardas Žukauskas. Bronė Pet
rauskienė. Marija Žilinskienė, 
Edmundas Binkis ir Vincentas

torius, senatoriai, kongresmanai 
ir miesto majoras. Vakaro vedė
jas T. Grajauskas pristatys gar
bingus svičius. kurie savo kal
bose pareikš simpatiją lietu
viams ir akcentuos mūsų tėvy
nės tragediją. Po vakarienės ir. 
kalbų bus gera proga pasisve- 

1 čiuot su seniai matytais pažįs
tamais.

i Sekmadienį; vasario 16. 10 
vai. šv. Alfonso bažnyčioje įvyks 
iškilmingos mišios su asista. Tos 
mišios bus paaukotos už tuos.

s kurie žuvo dėl tėvynės laisvės ir 
už visus kenčiančius brolius ir 
seseris pavergtoj Lietuvoj ir iš
trėmime Sibr. Taip pat bus pra
šoma Dievo malonės, kad trispal
vė vėl plevėsuotii laisvoj nepri
klausomoj Lietuvoj. Mišias au
kos prel. L. Mendelis. Mišiose 
dalyvaus Įvairios lietuviškos or-

inišių Įvyko mokyklos salėje 
bendri pusryčiai ir metinis su
sirinkimas. kuriame buvo išrink
ta niauja valdyba. Sodalietės 
gausiai dalyvavo mišiose ir po- 
sodyje. Jų gražus pavyzdys ska
tina kitas sekti jas ir įstoti į šią 
gražią bažnytinę organizaciją.

- Klebono laiškas
šiomis dienomis visi parapie- 

čiai gavo laišką savo klebono 
prel. Mendelio. kuris pasišven
tusiai dirba Dievo garbei ir vis 
galvojo kaip nors pritraukti sa
vo brolius ir sesės lietuvius prie 
aktyvios bažnytinės veiklos. Lai
ške padėkojo visiems, kiirie su
teikė aukas bekalėdojant. Pra
nešė. kokia bus tvarka gavėnios 
metu, ir ragino visus išklausyti 
šv. Mišių kasdien gavėnije ir 
eiti dažnai prie sakramentų. Pri
minė. kad Baltimorės arkivy
skupas leido visoms bažnyčioms 
aukoti šv. Mišias vakarais ir vi-

• Juozas Laueka, lietuviško
jo Amerikos Balso skyriaus 
vedėjas Europoje, sausio 30 d. 
grįžo į Washingtoną. Europoje 
jo pareigas perėmė dr. Pranas 
Padalis.

• Lietuviu radijo • klubas 
Clevelande. stočiai jKrivarkant 
laiką, lietuvių radijo valandė
lę Tėviškės Garsus nuo vasa
rio 3 duoda ne penktadieniais, 
bet pirmadieniais nuo 7:30 iki 
8 v.v. Vasario 2 buvo baigta 
radijo klubo piniginė rinkliava, 
po namus, davusi neblogus 
vaisius.

• Clevelando Alto skyrius 
Lietuvos nepriklausomybes 
šventės minėjimą rengia vasa
rio 15 ir 16 su prasminga ir 
įdomia programa.

• Varei, Vokietijoje, gyve
na nemažas skaičius lietuvių 
senelių, kuriuos palietė įvairios 
žiemos ligos. Jų eilės nuolat 
retėja. Neseniai mirė M. Sta
naitienė. anksčiau mirė M. Te- 
leikienė, Barbora Pipirienė, 
Gertrūda Kiosienė.

• Argentinos Tautos Fondo 
atstovybė išleido atsišaukimą į 
Argentinos lietuvių visuomenę 
ir vasario mėnesį skyrė savo 
vajui kviesdama žmones kuo 
gausiau aukoti.

• Vaclovas Šukys pasitrau
kė iš Vokietijos krašto valdy-' 
bos. Jo.vieton išrinktas kun. 
Antanas Bunga.
• Kun. V. šarka atstovavo 

lietuvius patariamojoje tary
boje prie Hamburgo senato ir 
į įrašė pagalbos Hamburge įsi- 
kuriantiems lietuviams. Vokie
čių vyriausybės įstaigos paža
dėjo duoti pagalbą kiekvienai 
organizuotai bendruomenei. 
Žadama pagalba ir kultūrinei 
veiklai paremti, padėti svetim
šaliams intelektualams, stei
giant mokslinius kultūrinius 
institutus.

• Brockton, Mass. — LD 
S 2-ros kuopos susirinkimas 
Įvyks sekmadienį, vasario 9. 
tuoj po mišparų, šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Prašome 
visų LDS narių dalyvauti ir 
užsimokėti už Darbininką.

Jūs gerai suprantate, kad 
Balfo veikla nesibaigė ir nesi
baigs .tol. kol atgaus laisvę tė- nei direktoriai, nei administra- 
vynė ir jon grįš išblaškyti po cija stebuklo nepadary s, jei sky- 
svetimus kraštus jos sūnūs ir 
dukros. •

Balfo vadovybė yra susirūpi
nusi visais kenčiančiais ir tėvy- kviečiu juos ir visus geradarius
nės netekusiais lietuviais. Ji da- ateiti talkon artimui, broliui ir goninėje. Pereitą savaitę per ne
to, ką gali jų vargams ir kan- sesei padėti. Bendradarbių ir laimę susilaužė koją. Linkime, 
čioms palengvinti. Mes tiki- rėmėjų turėtume ieškoti ne vien I 
mės ir toliau, kaip iki šiol, jūsų tik lietuvių taf-pe. liet ir tarp vėl eili kunigo pareigas 
pagalbos ir bendradarbiavimo.

Noriu pastebėti, kad Balfo 
vadovybė perorganizavo centrą 
ta prasme, kad jo darbas eitų 
sklandžiau ir administracijos 
išlaidos būtų mažos.

Nuo vasario 1 d. Balfo reikalų mus. sumanymus pagerinti bei 
vedėju pakviestas kun. L. J«n> sustiprinti Ralfo veiklą.iš ank- 
kus. Jis palaikys artimus lyšiusz sto reiškiu nuoširdžią padėka, 
su jumis. Kviečiu jam talkinin- Reikšdamas jums pagarbą.-* 
kauti Jūsų pagalba ir bendra- linkiu geriausios sėkmės.
darbiavimas yra labai svarbus Kan. Dr. J.B. Končius
Kaip žinote, nei Ralfo valdyba, Balfo Pirmininkas

riai bei plačioji visuomenė jo 
veiklos uoliai neparems.

Kreiptuose į Ralfo skyrius.

amerikiečių. Mums žinoma, jie 
mielai savo darbu ir pinigų pri
sideda. jei tik juos' lietuviai 
kviečia.

šia proga kviečiu skyrius su
stiprinti savo veiklą, Už patari-

ganizacijos.
Speciali radijo programa, ku- 

riai vadmaus mūsų pępularūs ir isakvtomis įven(ėmis ir
energingi lietuvių melodijos ve- kielivicna mėn pinna 
deją1 - A. Juškevičius ir K. dieni :šv.‘Alfonso bažmiioje tos 
Laskauskas. Piograma bus iš .vakarinės mišios .bus aukojamos 
radijo stoties WA\E nuo 12:00 5:30 jetu Rai ė |aBka 
iki 12:30. Ji prasidės invokaajos dėkodamas visiems už visa gera.

jam padaryta per visus 30 metų 
jo praleistų mūsų tarpe.

Ieškoma Magdalena Drangi- 
nytė. gimusi 1912 metais Pits- 
ton. Pa. Po metų su tėvais iš
važiavo Lietuvon—į Budos km.. 
Balbieriškio par. Jos dėdė Ado
mas Dranginis vėl atsikvietė 
ją 1931-32 į Ameriką. Nuo 1933 
metų gyveno Brooklyne. N.Y. 
Turėtų būti ištekėjusi. Dėdė su
sirašinėja su motina Lietuvoje. 
Motina norėtų surasti dukterį 
Kas turi apie ją kokių žinių ar 
ji pati prašoma rašyti adresu: 
Mr. Adomas Dranginis. 7966 W. 
Hort St.. Detroit 9. Mich.

PAI'IJAI’S JURKAUS

malda. Programoje kalbės Mary- 
lando gubernatorius Theodore 
R. McKeldin. Programa baigsis 
himnais.

Užsakymus siųsti: DARBININKAS.

"Draugo” premijuotą

Brooklyn 21, N. Y.

Auka raupsuotiem
Nusilaužė koją Mūsų parapija šiemet surinko

šv. Grigaliaus parapijos kleb. 19,500 dolerių šiems vargšams, 
kun. Juozas Jasaitis šiomis die- t)ė^a mūsų klebono, kunigų ir 
nomis atsigulė Bons Sccour U- parapic«ų. tiek daug buvo su

rinkta šiam gailestingumo dar
bui — palengvinti raupsuotiem 

kad greit pasveiktų ir galėtų J1’ varPn^ dalią.
Jonas Obelinis

išėjo iš spaudos Darbininko dramos konkurse
premijuota ANTANO šKEMOS

Kaina $2.00

910 tVilIoughby Avenuc,

JAU GALIMA GAUTI

o27 pusi

KAINA $5.00

Krrintis i Darbininke 
administraciją

910 WILU)I GIIRV AVĖ

RROOKLYN 21. N. V.
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Pereitas sekmadienis Lietu- 
. vių Sporto Klubui buvo tikrai 

juodas. Pralaimėjo visos trys 
komandos, o žaidikai išėjo iš 
pažliugusios aikštės po geros 
purvo vonios visiškai pajuodę. 
Jau pirmose rungtynėse jau
niai nemaloniai apvylė, prakiš- 
dami Gottschei pirmenybių 
rungtynes net 0:8.'

Rezervinė, tesurinkusi vos 
septynetą žmonių, stojo pirme
nybių kovon prieš Giuliana FC 
rezervinę. Per pirmąjį kėlinį 
mūsų septyni rezervistai, va
dovaujami Saveikk) ir Razmi
no, gana sėkmingai taškėsi 
purvyne, sugebėdami net vesti 
2:1. Antrame kėlinyje masinės 
italų atakos parmušė mūsiš
kius ir šie pralaimėjo 2:5(2:1).

—Pirmoji ekipa, jau nekartą

L Apmokamas ’ 2 savaičių 
f stovyklavimas MAS vasaros 

stovykloje ir $15.00 pinigais.

programų išpildymą. X
2. Už aktyvumą da’yvau- X 

jant spaudoje; rašant į “Atei- | 
ti”, “Draugą” ir “Darbininką” 
apie savo kuopos veiklą ir ki £ 
tas* ateitininkiško gyvenimo o 
aktualijas bei rašinėlius.

3. Už Ateities platinimą ir o

Su didele nuolaida parduodami ir taisųm
* J

NEW YORKE, tarptautiniam aerodrome {rengtas laukiamasis 
beždžionėm.

pribloškusi, ir šį kartą nepa
gailėjo liūdnos staigmenos, 
prakišdama 0:7.

LSK šį kartą žaidė tokio 
sąstato: Kiss; > Vaitkevičius, 
Mileris; Wells, Arens, Remėza; 
Butrimas (Jambach), Casey, 
Muir, Fekete, Murphy (Gra- krepšinio pirmenybės. Daly- 
žys). Komanda ir šį kartą pa
brėžtinai įrodė, kad vietos jai 
oberlygoje tikrai nėra. Tik 
Vaitkevičius iki pabaigos nar
siai kovėsi. Casey norėjo vie
nas pats visus puolikus atsto
ti. Naujai žaidęs Muir visai tin
ka airių* pašalpinėn draugijon 
— kitur tikrai darbo niekur 
negaus. Likusi ekipos dalis, su 
puoliku Remėza’ saugo vietoje 
ir saugu Murphy puoliko rolė^ 
je, atrodė daugiau negu liūd
nai Gerai, kad dar lietuvių žiū
rovų nedaug tebuvo. Gausiai 
prisirinkę italai negalėdavo su
laikyti juoko ir pašaipos.

-^19; “sSSkC n ŠACHMATAI 
ir Grassia po 12; Bačanskas I
— 8; Tulaba — 5; Birutis U. .

J apygardinės pirmenybes P. Vaitonio, Kanados meis- 
Bostonan, atletai išvyksta šio, 
šeštadienio 9 vai. rytą nuo klu
bo patalpų.

stovyklavimas MAS vasaros 
stovykloje. t .

3. Apmokamas 1 savaitės prenumeravimą, 
stovyklavimas MAS vasaros 
stovykloje.

Pastaba: jei laimėtų ne Ame
rikoje gyvenantis, I premija — 
$50.00, II premija — $30.00, ir 
m premija — $2Q.OO.

1. Rašinėliai turi būti pri
siųsti MAS CV iki š.m. gegu
žės 15. *

2. Konkurse gali dalyvauti 
kiekvienas -moksleivis ateiti
ninkas.

4. Už pravedimą minėjimų ir 
švenčių.

5. Už reguliarumą darant 
kuopos bei būrelių susirinki
mus.

6. Už lietuviškų linksmava- 
karių ruošimą.

Į Bostoną
Šį savaitgalį, vasario 8 ir 9, 

Bostone bus Rytų apygardinės

• TELEVIZIJOS P V.
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Kl - Fl RADIJAI,
• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS PRITYRU 
Sl6 TECHNIKO. PRIPAŽINTO RCA, NEW YORKE

Darbo valandos: kasdien ,<•<■'■ ai iki / v-i

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak

bethas stovėję 8 ir 9 vietoj, su
griebė po vieną tašką, tai LSK 
paskutinėje vietoje dar labiau 
įsitvirtino. Atsiliko net trimis 
taškais. Atrodo, kad šiais me
tais lietuvių - airių unija, kaip 
anais laikais lietuvių - lenkų, 
nieko gero mums neatneš.

Šį sekmadienį LSK keliauja 
į Farchers Grove N. J., kur 
žaidžia 2,30 vai. su Elizabeth

dainelė oberlygoje tikrai būtų 
sudainuota. Rezervinės ten pat 
žaidžia 12,45 vai., o jauniai 
vyksta į Great Neck, LX, kur 
turės National Junior Cup 
rungtynes 1,15 vai.

LAK : Ridgėfvood 56:45
Pereitą šeštadienį YMCA 

pirmenybių rungtynėse Lietu
vių Atletų Klubo krepšininkai, 
laimėję prieš Ridgevoodą 56: 
45, parodė šiokį tokį formos 
pagerėjimą. Žaisdami be Čil- 
čiaus, Daukšos, Keskonio, Ki- 
džiaus ir Šlepečio, atletai šiuo 
laimėjimu užsitikrino teisę da
lyvauti baigminėse rungtynėse, 
kurios įvyks vasario 15 ir 22.

vauja Bostono Dainava, Wor- 
cesterio Vytis ir Waterburio 
Grandis. Iš New Yorko, atro
do, dalyvaus Lietuvių’ Sporto 
Klubo jaunių bei moterų ko
mandos ir meisterio titulą pa
sišovęs apginti Brooklyno Lie
tuvių Atletų Klubas. Brookly- 
niečiai paskutiniu metu nors ir 
susigrąžino prarastąją formą, 
bet į šias varžybas turėtų žiū
rėti rimtai, kad Waterburis ar 
Bostonas nepakištų kojos. Va
dovai Birutis ir Bagdžiūnas į 
Bostoną, tur būt, veš tokią ko
mandą: Oilčius, Daukša, Ba- 
čanskas L Kuryla I, Kuryla II, 
Tulaba, Keskonis ir kiti. Ar 
pavyks jiem ten apginti meis
terio titulą, sužinosime Bosto
ne šeštadienį ir sekmadienį. 
Rungtynės vyksta Gaviu mo
kykloje (Dorchester ir 7 St. 
kampas) šeštadienį nuo 1 vai., 
o sekmadienį tęsiamos Munici- 
pal Building halėje nuo 1 vai.

Beje, Atletai šį sezoną dar 
turi nemaža darbo. Kvalifika- 
vęsi YMCA baigminėn grupėn, 
mūsiškiai, grįžę iš Bostono,' 
vasario 15 ir 22 žaidžia pas
kutiniąsias lygos rungtynes. 
Kovo 8 didelis YMCA atviras 
turnyras, o balandžio 12-13 
Clevelande Amerikos lietuvių 
žaidynės. Taigi nuobodžiauti 
tikrai nebus laiko.

terio simultanas Massachusetts 
šachmatininkams įvyks vasa
rio 22 d. 2:30 v. p.p. Phillips 'į 
Brooks House, Harvard Yard- 
Cambridge, Mass. Rengia Mas
sachusetts State Chess Ass’n. 
Dalyviai atsineša savo šach
matus. Vasario 23 d. So. Bos
tono lietuvių pil. d-jos audito
rijoje vietos šachmatininkai 
rengia banketą pagerbti Kana
dos meisterį P. Vaitonį.

Bostono tarpklubinėse lietu
vių A komanda turės paskuti
nes lygos rungtynes vasario 8 
d. su Bostono meisteriu - Boyl- 
ston CC pas save, So. Bostono 
L. P. D. klube. Pradžia 7:30 
v.v. Penktadienį, vasario 7 d. 
ten pat bus lietuvių B koman
dos rungtynės su Quincy “Y”.

Cambridge “Y” sausio 31 d. 
surengė pas save žaibo turny
rą (10 sek. ėjimas). Laimėjo 
Proll, N. H. meisteris ir Kazys 
Merkis, abu surinkę po 10-1. 
Merkis įveikė Cheevers, Theo- 
harous, prof. Coolidge ir kt.

Ignas Žalys, Montrealio mie
sto pirmenybėse po trijų ratų 
turėjo 2^-%. Dalyvauja 70 
žaidėjų, 12 ratų rungtynėse, jų 
tarpe miesto įžymybės: Joyner, 
Matthai, Williams, dr. Rauch

pyvardžiu ir atskirame vokely
je įdedama tikroji pavardė, 
adresas ir kuopa. Vokelis turi 
būti užklijuotas.

1 4. Visi rašiniai, prisiųsti šiam 
konkursui, pereina MAS CV ži
nion ir nebus grąžinami.

Mecenatas šie konkurso yra 
Vincas Matikiūnas, kuris jau 
ketvirti *metai šiam tikslui ski
ria po šimtą dolerių.

MAS pavyzdingiausiom kuo-

niniam veikime, dalyvavimą 
bendrose programose.

Visi šie kuopų pasireiškimai 
bus įvertinti ir pirmosios trys 
geriausiai pasirodžiusios kuo
pos bus premijuotas suteikiant 
kiekvienai iš jų pavyzdingos 
kuopos vardą ir teisę siųsti po 
vieną kuopos narį į MAS va
saros stovyklą nemokamai.

Kviečiame visus įsijungti į 
rašinėlio konkursą ir visus ben
drai uoliai ir nuoširdžiai dirb
ti kuopose, kad tuo galėtumėte 
padėti laimėti savo kuopai pa 
vyzdingos kuopos vardą.

Linkime visiems sėkmės!
MAS Centro Valdyba

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MARLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja 1 etuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

f

Lietuvos Generalinio Konsulo 
Nėw Yorke paieškomi asmenys

Adaškevičius, Povilas
Aušra, Jonas, sūnus Jurgio, iš
Degučių apylinkės, Žemi Nau
miesčio vai., Tauragės ap.

Barkauskas, Emanuelis
Blankienė-Spudvilaitė, Mag

dė, d. Juozo ir Agotos Skiery- 
tės Spudvijų, iš Vėžaičių km.,

Daugėla (Dowgiallo), Alek
sandras, sūnus Prano

Dominaitis, Jurgis, sūn. Ka-
zio, iš Kalvarijos vai.

Raugalienė-Varnaite, Vero
nika, duktė Mateušo

Ruzgas, Jonas, ir jo brolis, 
iš Raistinių k., Tauragnų vai., 
Utenos ap.

Savickaitė, Ona ir Petrė, iš 
Eičių k., Gaurės vai., Tauragės 
ap.

'Žercckis, Juozas, iš Gudelių 
kaimo

Skierytė-Dvarionienė, Petrė, 
iš Milaičių k., Gaurės vai, Tau
ragės ap., vyras Dvarionas,

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision \ 7crlcs
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET

‘ BROOKLYN 11, N. Y.

fONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

Toronto lygos p-bėse Vytis 
laimėjo dvejas rungtynes, įvei
kusi vengrus ir Toronto CC. 
Pralaimėta estams, ukrainie
čiams, vokiečiams ir YMCAi.

Chieaga. Latvių rengtą žai
bo turnyrą, sąryšy su Austra
lijos svečio Karts Lidums vie
šėjimu Chicagoje, laimėjo Ja
nis Tums SVz-Vz, svečias Li
dums sukorė 8-1, toliau A. 
Liepnieks, Povilas Tautvaiša,

SKAITYK VARPELf. Įdomus, j Kaininš ir kt

naudinga Muštruotas, mėno- Bagotos turnyre, Kolumbi- 
sinls rezginis žurnalas. Mo> joje, pirmauja Panno (Argnt) 

’ su 7-1’ L°mbardy (JAV) ir 
tams tik $2J)U. Rašyk. Najdorf (Argt) po 6-2, seka

Frandscan Fathers Bisguier, JAV su 5‘/2.

Atletas

iš Milaičių k., Gaurės vai., Tau
ragės ap., vyras

Gedutis, Kostas 
Gradinskas, Povilas, iš Pasva
lio vai.

Ivoškus, Juozas, gyvenęs 
Spring Valley

Jodaitė-Stapuhenė, Ona, iš 
Laukuvos

Klimavičius, Vladas ir jo se
suo Vitkauskienė, Ona

Klumbis, Domininkas ir Izi
dorius (Zidorius)

Liūgas, Jonas, iš Radviliškio 
vai, ir dukterys Adlaina ir 
Olga
. Pakalniškis, Justas, sūnus 
Kazio
. Paškauskas, Vytautas, sū

nus Vacio
Ralys, Antanas, sūn. Jono, 

iš Pečiuliškės k., Varnių vai.,
Kanncbunkport, Me... FIDE, tarptautinė šachmatų Telšių ap.

federacija suteikė - naujajam

iš

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelinos Andriuliu 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 Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

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

Aleksandrą Vakselį
ir šeimą, mirus jo Mylimai Mamytei, giliai užjaučia

JAV meisteriui Bobby Fischer, 
kaip zonos nugalėto jui — tarp
tautinio’ meisterio vardą Tai 
pirmas atsitikimas šachmatų 
istorijoje, kad 14-metis gautų 
tokį titulą.

Ralys, Petras, sūn. Jono, iš 
Ežeriškių k., Skaudvilės vai., 
Tauragės ap.

Spudvilaitė-B?ankienė, Mag
dė, d. Juozo ir Agotos Skiery- 
tės Spudvilų, iš Vėžaičių 
Gaurės vai., Tauragės ap.

Stapulienė-Jodaitė, Ona,
Laukuvos

Taruza, Liudas, sūnus Po
vilo

Tuinyla, Jonas, sūnus Jono, 
gimęs 1922 metais, Simno vai.

Urbutis, Steponas, sūnus Jo
no

Vamaitč-Raugalienė, Vero
nika, duktė Mateušo

Vilkis, Antanas, ir jo vaikai 
Antanas, Jonas Marcelė, Ona 
ir Stasys

Vitkauskien? - Klimavičiūtė, I 634 N. Dentsou Street,. Baltimore. Md. 
Ona, ir jos brolis Klimavičius, 
Vladas *

Ieškomieji arba apie<juos ži
nantieji maloniai prašomi at- 
si'iepti:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street

Netr York 24, N. Y.

TeL TW 4-8687

TeL BA 3-1342

į

k

i

i

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

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

VICTOR ABECCNAS 
351 Park Street, New Britain, Coan.

JONAS JAKUBAUSKAS
TeL Longwood 6-2622

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS.
24 Prospect Street, Hyde Park, Mass. TeL Hyde Park 3-3975

GEORGE GALONAS 
I4M CanirL DetrofL Mfcb.

STANLEY METR1CK 
1864 W. 47th SL, Chicago, III. Fel. Yards 7-6393

JOHN SHURNA 
5413 S*. Albany, Chfcage, HL TeL Grovehill 6-7733 Į

ALLAN <STĖWART ’
No Rr.uid Kt Phila . F*l GISTMtnno 5-131*

TeL T. O. R-7S6?

Liet. Sporto Klubas

ALEKSANDRUI V AKSELIUI
ir šeimai, mirus jo Mylimai Mamytei, gilią užuojautą 
reiškia

š. Amerikos Fizinio Auklėjimo

IEŠKOMA
Kazimieras Butkus, sūnus 

Rapolo, gimęs 1924, paieško
mas motinos E. Butkienės, gy
venančios Kaune, Šimkaus gat
vė Nr. 11 b2. Pranešti Apolo
nijai žiaužienei, gyv. 285 E. 
Main St., Amsterdam, N. Y.

Joną Granskį, anksčiau gy
venusi Chicasoie. ieško io se

Aleksandrą Vaksclį
ir šeimų, mirus jo mylimajai MAMYTEI, 

giliai užjaučia

šuo iš Lietuvos. Jis pats arba 
apie jį žinantieji, prašomi ra
šyti šiuo adresu: Lietuva, Jo
niškio rajonas, Kriukių paštas, 
Karklynės kam., Rozalija Sa- 
baitiene.

Juozas Cekauskas, sūnus 
Vlado, gyvenęs Chicagoje, ieš
ko sesuo iš Lietuvos. Atsiliep
ti VI. Jasinskas, 142 Hendrix 
St.. Brooklyn 7, N.Y.

Catholic Schools and Colleges
GEORGIAN COURT COLLEGE, Lakewood, N. J. Sisters of Mer- 
cy, Mother Mane Anna, Presid ent. Sister Mary Giovanni Dean 
250 Studente. A. B. B. S. Degrees. Day and Boardihg. Tuitiov* 
$550. Board and Room $800. Addreš Šecretary or phone LA- 
kewood, (N. J.) 6-0940.

Lietuvių Amer ikos Piliečių Klubas
1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis

tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne-

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

paltų medžiagos, šalkos.

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPĖČIAU NUO LAIDA Už MEDŽIAGAS
SIUNČIAMAS j LIETUVĄ

200 Orchsrd St. New York 2, N. Y. 
. Kampas Houston SL 

Tatefc At 4-8319

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

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino-

4^Lietuviški masto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių salė.

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. MI
ME

KAIAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672
W arba pas pavad. K. VattaMI



Tel. EVergreen 7-4335

Iš moksleiviu ateitininky veik-

Mokyklos vedėja

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszv

Iš New Yorko studentų skautų veiklos

DALYVAUJA

Baras. Sale vestuvėms,
parengimams, susirinki

mams, etc

Meninėje programoje sutiko 
dalyvauti kylanti solistė Irena

buhalterijos knygas ir atlieka vi
sų rūšių apdraudimus.
Darbo dienomis suinteresuotus

Vasario 16 minėjime Bostone kaibės

Wine & Liųuor Store

Didelis pasirinkimas Įvairių vynų, deg
tinių. konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms »

Juozui ir Izabelei Laučkanis

Vyčių šokiai
Naujosios Anglijos vyčiai 

metinius šokius .rengia vasa
rio 8 d. National Guard Arm.

nas, dainininkė Ona Zubavi-

Bostono lituanistine mokykla
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimą rengia vasario 15 d. 
Tą dieną 9 vaL ryto visi moki
niai susirinks į šv. Petro baž
nyčią. Pamaldas laikys kun. 
prel. M. Krupavičius. Po pa
maldų salėje po bažnyčia įvyks 
paskaita ir menine programa.

R. Galniskas, puikus chemi
jos studentas New York Com- 
munity kolegijoje, savo namų 
rūsyje buvo įsirengęs klubelį,

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Blynų balius
Antradienį, vasario 11, Lin

coln© gimtadienio išvakarėse, 
New Yorko moksleiviai ateiti
ninkai ruošia “blynų'balių”. Jis 
įvyks Angelų Karalienės para
pijos (213 So. 4th Street, 
Brooklyn 11 ,N. Y.) viršutinė
je salėje. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Bus užkandžiai, gėrimai, 
trumpa programėlė ir pasišoki
mas iki vėlumos. Visos apylin
kės kuopos ir šiaip visas jau
nimas yra kviečiamas atsilan
kyti. įėjimas tiktai 25 centai. 
Tad, iki pasimatymo antradie
nio vakare!

Lietuvos vyčių
New Yorko ir New Jersey ap
skritis vasario 15 rengia keglia-

me solistę Stasę Daugėlienę. O. 
Ivaškiejnės taut. šokių grupė 
pašoks “Sadutė”. Pabaigoj pa
rapijos choras padainuos lietu
viškų dainų.

Perpildykime didžiulę salę. 
Aukokime ta proga kovai už 
Lietuvos laisvę.

W INTE R CARDEN TAVF.RN Ine.

664 Jamaica Avė. (tarp Logan 
ir Norwood gatvių), Brooklyn 
8, N.Y. TeL: AP 7-9454, pildo fi
nalinius ir valstybinius mokes-

LDS Centro Valdybos 
posėdyje vasario 8 bus svarsto
mi LDS seimo ir kiti klausimai, 
posėdžio pradžia 1:30 vai. p.p. 
Visi valdybos nariai prašomi da- 
dyvauti.

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-BaJteamuotųjas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Apie City College organizuo
jamą lietuvų studentų klubą 
pranešimą padarė junjorai J. 
Bačauskas ir J. Birutis, šio klu
bo organizatoriai J. Bačauskas 
ruošia klubo konstituci
ją, kurią turi patvirtinti univer
sitetas. Tada jau klubas galės

Basanavičiaus miuėjimas
Vilniaus Krašto 1 iet. Sąjun

gos Bostono skyrius vasario 9 
d. 3 vai. p.p. - tautininkų na
muose rengia dr. Jono Basa
navičiaus minėjimą jo 30 m. 
mirties proga;.'

Adv. A. Juknevičius skaitys 
paskaitą: “Dr. J. Basanavi
čiaus dvasinis palikimas lietu
vių tautai” ir dr. M. Gimbu
tienė . — “Lietuvių Mokslo 
Draugija Vilniuje ir dr. J. Ba
sanavičius. Meninę dalį atliks 
rašytojas St. Santvarai, akto
rės Zita Zarankaitė ir Irena 
Nikdlskytė ir muzikai broliai 
Strolios.

šaukiamas vasario 11 d. 7:30: 
vaL vak. šv. Petro parapijos 
salėje prie E. 7-tos gatvės.

INSURANCE BROKER AND 
ACCOUNTANT

Pamaldos latviams
Vasario 9 d. į Bostoną latvių 

katalikų reikalais atvyksta 
kun. Juris Pudans iš Albany, 
N. Y. Šv. Petro p? bažnyčioje 
tą dieną 9 vaL klausys išpažin
čių latvių kalba, d 10 vaL au
kos Mišias ir sakys pamokslą. 
Po pietų 2:30 vaL laikys pa
maldas latviams.

i — skautės, 
norintieji į stovyklą vykti, turi 
apie tai pranešti R. čenkui AP 
7-1621 arba J. Bačanskui MI 7- 
2009, drauge sumokėdami 3 dol. 
registracijos mokesčio. Kadangi 
dalyvių skaičius ribotas, pirme
nybės bus suteiktos anksčiau 
užsirašiusiems.

■ 'JEMneų sąjvųseo ■ įjp' ksepes 
mėtinis susirinkimas įvyko 

sausio 15. Dvasios vadas kun. 
A. Račkauskas susirinkimą 
atidarė malda ir tarė keletą 
žodžių.* Pirm, O. Dobrovolskie- 
nė kalbėjo apie einamuosius 
reikalus. Pririnkta nauja val
dyba, kurią sudaro: pirm. O. 
Dobrovotekienė, vicepirm. M. 
Mockeliūnienė, finansų sekr. 
M. Terebeizienė, prot rašt E. 
Sandanavičienė ir iždininkė M. 
Katilienė.

Nutarta surengti Užgavėnių 
blynų balių 7 vaL vak. Apreiš
kimo parapijos salėje. Infor
macijų reikalu prašome skam
binti telef. EV. 8-1826.

MAIRONIO MOKYKLA IŠLEID
ŽIA KETVIRTĄJĄ LAIDĄ

Vasano 15 d. 5 vaL Apreiški
mo parapijos salėje įvyks šešta
dieninės Maironio.Mokyklos bai
gimo iškilminga8 aktas.

Šiais metais mokykla išlei
džia ketvirtąją laidą, kuri yra ir 
gausingiausia — egzaminus lai
ko 29 mokiniai Džiugu, kad 
trumpomis šeštadieninėmis va
landomis mūsų jaunimas mokosi 
lietuvių kalbos, Lietuvos istorijo 
bei geografijos, tautinių, šokių 
ir dainų. Pagaliau, po ištvermin
go darbo, baigia mokyklą, susi
pažinę su matyta ar nematyta, 
gal tik iš pasakojimų ir knygų 
pažįstama tėvų šalimi.

Nereikėtų tą šventę priskirti- 
tik mokyklos mokiniams. Tai vi
sų brooklyniečių — lietuvių 
šventė. Vasano 16 išvakarėse 
mūsų mokykla išleidžia būrį 
jaunų, bet tvirtų jėgų lietuvių 
tautai Vyresniesiems bus ma
lonu prisiminti savo išgyventą 
momentą, o jaunesnieji — lauks 
tos iškilmingos valandos

Programa susidės iš akto, ku
rio metu bus įteikiami mokyk
los baigimo pažymėjimai ir do
vanos. Meninėje dalyje da
lyvaus jauna dainininke D. Mo- 
kėliūnaitė, kuri, nors čia gimus 
ir agus, puikiai dainuoja lietuviš
kai. Columbijos universeteto 
studentė Danutė Statkutė, kuri 
šiais metais baigia mūsų moky
klą, išpildys muzikinį kūrinį pia
ninu. Neseniai jai teko skambin
ti Venezuelos sostinėje televizi
jos programoje. Keletą tautinių 
šokių pašoks mokyklos mokinių 
grupė, kuriai vadovauja mokyt. 
J. Matulaitienė.

Po programos šokiams gros 
Juozo Tarno kapela ir veiks bu
fetas.'

Visus maloniai kviečiame da
lyvauti.

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale kaukite: Tel. TR 6^6434

Po gedulingų pamaldų šv. 
Petro parapi jos bažnyčioje 
sausio 28 d. palaidota Ona Au- 
sevičienė 67 m. Velionė gyve
no 235 Columbia Rd., Dorches- 
ter, Mass. Nuliūdime paliko du 
sūnus ir dvi dukteris. Palai
dota N. Kalvarijos kapinėse.

197 Webster Avenue 
PRANAS WAITRUS 

Laidotuvių' Direktorius 
ir Balsamuoto jas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Sausio 29 įvyksioje Vyties skyrius organizuoja savaitgalio 
Korp. sueigoje dr. V. Vygantą^ žiemos stovyklą kovo 1-2 d.d. 
kalbėjo apie tarporganizadrĮ Studentai skautai — skautės, 
bendravimą studentų sąjungoje. 
Paskaita sukėlė gyvas diskus!-

Marija ir Zigmas GRABNIC- 
KAI, jų sūnaus Algimanto su 
Milda Karmazinaite sutuoktuvių 
proga, kurios įvyko Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje š.m. sausio 
m. 25 d., sveikina jaunuosius ir 
linki jiems laimingo vedybinio 
gyvenimo. Dėkoja kun.Rač- 
kauskui už atliktas taip gražias 
šliubo apeigas, p. Žukui už gro- Jersey gubernatoriui, 
jimą vargonais ir ponui Lučkai 
už giedojimą šliubo metu.

Taipogi dėkoja poniai Mocke- Stankūnaitė, muzikas J. Stankū
nus (Income Tax), suveda biznių liūnienei už paruošimą taip ska

nių valgių ir gražų papuošimą čiene, čerienes-Mulks vadovau- 
stalų, ponui Nakutavičhii už dai- jamas Lindeno moterų Birutės 
liūienei už paruošimą taip ska- choras, vyrų kvartetas, šeštadie- 

priima nuo 6-8 vai. vakaro, o navimą pokilio metu ir visiems ninės mokyklos' mokiniai ir kt. 
šeštadieniais nuo 12-8 vai. vaka- vestuvių dalyviams bei svečiams Minėjimas pradedamas vasa
lo. už dalyvavimą vestuvėse, rio M d. 3 vai. po pietų, Laisvės

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Ruthertord, NJ., apie 4 mylios 
nuo Kearny, N.J. 4 gražių kam
barių už 75 dol. Visi patogumai, 
apmokami šaimininkų, lietuvių, 
dviejų rainių žmonių. Pageidau
jama vidurinio' amžiaus pora 
Kreiptis adresu: 90 Wheaton 
PI., Rutherford, N J., arba telef. 
WEbster 9-4718

RADIJO KONCERTĄ-BALIŲ 
skiriamą.

bės 40_jnetų sukakčiai paminėti. 
Visi vilkiukaL Šarūno draugovė, 
jūrų skautai ir skautai vyčiai pri
valo dalyvauti uniformuoti. Po 
suėgos—laužas ir pasilinksmi
nimas. Kviečiami atsilankyti 
skautų tėvai ir jų bičiuliai.

Tuntininkas

★ “Rūtos” radijo ansamblis, vad. Algirdo Kačanauslco, išpildys muz. Jono Cižausko 
kantatą “Vilniaus senelis”

★ Operos solistė Leonė JuodytS-Mattheivs, kontraltas iš New Yorkc
Ar Skautų vyčių oktetas, iš New Yorko, vad. muz. Myk. Uubenldo
Ar Pagarsėjusi Ispanijon (Madrido) šokėja, Julija OtrudkuS
★ “Rūtos” tautinių šokių grupė, vad. Jadvygos Matidaltkača
ir Estų tautinius šokius pašoks estų mokslinės draugijos ansamblis iš New Yorko,

Tel. STagg 2-5943

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS)

F U N E R A L HOME
M. P. BALLAS—Direktorius
ALE. BALTRDNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas

fa* jų dflkreHm bei giminėm dėl jų sūnaus Juozuko mirties 
gilią užuojautą reiškia

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Juozo ir Izabelės Laa&ų
\ suodis Juozukas, pervežtas 

sausio mėn. iš Vokietijos į 
Washingtoną, mirė vasario 4, 
5 v.v. Washingtone. Laidoja- 

<< mas šeštadienį, vasario 8, 9 
vai iš šv. Mykolo bažnyčios 
Washingtone.

ri Petras ir Elzbieta Litvinai
vasario 2 šventė. 25 metus ve

dybinio gyvenimo sukaktį. Ta 
proga iškilmingas mišias atlai
kė kan. J. Končius, asistuojant 
kun. B. Knizui ir kun. A Rač
kauskui. Po pamaldų įvyko vai
šės Apreiškimo parapijos salė
je. Sukaktuvininkai gyvena 411 
Suydam St Brooklyne,yra susi
pratę lietuviai, uolūs Apreiški
mo parapijos parapijiečiaL mie
lai prisideda prie • Darbininko 
parengimų. .

Lietuviškos televizijos
programa, ruošiama Lietuvos 
Atsiminimų radijo valandėlės 
vedėjo Jokūbo Stuko, bus kovo 
mėn. 2, šv. Kazimiero šventės 
išvakarėse, 4v.p.p. iš New Yor
ko televizijos stoties WATV 
13 kanalu. Plačiau apie prog
ramos turinį ir jos dalyvius bus 
pranešta vėliau. /

Nužudė studentą
Daily News pirmadienio vie- 

x noje laidoje praneša apie to
kią žmogžudystę: Mattew Var
nas, iš 307 Water St, Brook- 
lyne, 22 m. amžiaus, girtas nu
šovė Robertą Galinską, 18 me
tų, jo namuose 325 Plymouth

Tauro tunte sueiga 
įvyks penktadienį, vasario 14, 
7:15 v.v. Piliečų Klube Brookly- 

organizuotis. Tai būtų pirmasis ne, 2W Union avė. Sueiga ski- 
toks klubas New Yorke. Jam pa- dama Lietuvos nepriklausomy- 
žadėta visokeriopa parama.

Šiuo metu Vyties kor. New 
Yorko skyriui priklauso 5 fili
steriai, 4 senjorai ir 11 junjorų. 
Syriaus pirm, yra J. Ulėnas, o 
junjorų tėvūnas — R .Kezys. 

žiemos stovykla 
Studentų skautų Vyties korp.LIETUVIŲ LAISVES SALEJE

2GD Sccond Street 
KONCERTO PRADŽIA 4:30 VAL. P. P.

Moksleiviai ateitininkai Broo- 
klyne leidžia savo' laikraštėlį 
Jaunystės keliu. Sausio gale 
pasirodė šių metų pirmas nu
meris. Apžvelgiama ateitininkų 
veikla, duodama daug* sporto 
žinių ir juokų. Redaguoja Ge
diminas Naujokaitis, Edmun
das Adomaitis ir Evaldas Re- 
meza.

Vasario 1 įvyko Marijos Peč- 
kauskaitės kuopos susirinkimas, 

kur su draugais darė lėktuvų Aptarta per Velykas rengiamas 
modelius, piaustė medį, šešta- valdybų suvažiavimas Bostone, 
dienio vakare tame klubelyje Iš mūsų kuopos važiuos apie 
Varnas ^susipyko su Galinsku, 10 narių.
Galinskas jį išmetė laukan, Berniukų būrelis savo susi- 
drausdamas daugiau užeiti, rinkimą turės vasario 15, o 
Sekmadienio vakare girtas ir mergaitės vasario 22d. 
su gink u rankoje Varnas įsi- Gražina KSevatfė
veržė į rūsį, kur Galinskas su 
savo draugu J. Beleckiu klau
sėsi radijo. Galinskas jį norė
jo vėl išvaryti laukan, tada 
Varnas jį nušovė vietoje, pa
taikindamas į širdį.

NEWARK, N.J.
Švč. Trejybės parapijos prieš 

užgavėninis blynų balius įvyks
ta vasario 16 parapijos salėje. 
Pradžia 4 v. p.p. šokiams gros 
puiki muzika. Par. šeiminin
kės keps skanius bylynus, veiks 
turtingas baras. Kviečiami visi 
parapiečiai, draugai ir kaimynai 
kuo gausiau atsilankyti. Jauni
mui bus gera proga pasišokti 
paskutinį kartą prieš užgavėnes. 
Laukiame visų atsilankant.

Prel. Ig. Kelmelis, 
parapijos klebonas

Lindene Vasario 16 minėjime kalbės 
kongreso atstovė Mrs. Florence P. Dwyer
Minėjime sutiko dalyvauti ir parko patalpose* 340 Mitchell 

pasakyti kalbas Kongreso atsto- Avė. Prašoma gausiai ir punk- 
ve Mrs. Florence P. Dwyer, Lin- tualiai atsilankyti ir parodyti, 
deno miesto burmistras WJ. kad mums yra labai brangi ši- 
Hurst, Vliko atstovas H. Blazas, toji švente.
Lietuvos Atsiminimų radijo vaL Po minėjimo ruošiamos sve- rimo balių šv. Jurgio salėje, 
dirėktorius Jokūbas Stukas ir čiams, programos dalyviams bei 180-82 New York Avė., Newark. 
kun. J. Totoraitis.

Išvalai ese. Lindeno miesto 
burmistras skelbia proklemaci- 
ją ir prie City Hali iškabinamas 
plakatas anglu kalba. Kongreso 
atstovė Mrs. Florence P. Dwyer 
paskelbs Alto rezoliuciją “Kon
greso žiniose”. Taip pat bus pri
imtos rezoliucijos prezidentui 
vyriausybės nariams, Amerikos 
ambasadoriui prie UNO ir New

šv. Fetro parapijos - 
sodalietes

Valentino šokius rengia vasa
rio 14 d. Liet. Piliečių Klubo 
salėje. Šokių pradžia 8 vaL 
vak.

gubern. Furcolo ir prel. Krupavičius
Minėjimas bus vasario 16.
Pamaldos su atitinkamu pa

mokslu šv. Petro bažnyčioje 
bus 10 vaL Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti tose pamal
dose su vėliavomis.

Iškilmingas visų lietuvių su
sirinkimas įvyks High School 
salėje 2 vai. p.p. (ne 3 vai., 
kaip anksčiau skelbta);

Gubern. Foster Furcolo at
vyks į pačią minėjimo pradžią, 
lygiai 2 vaL p.p. Gubernato
rius atvyksta į iškilmes labai 
punktualiai Todėl* mūsų visų 
pareiga pripildyti salę dar prieš 
antrą valandą ir šiltai sutikti. 
Jis yra mums labai palankus.

Be to' kalbės buvęs Vliko 
pirmininkas preL M. Krupavi
čius, geras kalbėtojas ir ener
gingas kovotojas už Lietuvos 
laisvę.

Meninės programos pradžioj 
parapijos mokyklos mokinių 
pasirodymas. Paskui girdasi-

“PEOPLE-TO-PEOPLE’* programoje New Yorke kovo 15 bus pa
gerbtas dr. Wehner von Braun, sukonstruavęs JAV satelitą, ir 
dr. Edward Teller. z

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdrew 8-259^

Juozui ir Izabelei Laučkam. 
mirus jų mylimam sūneliui JUOZUKUI,

čiams, programos dalyviams bei
ju artimiesiems kuklios lietuvis- šokiai prasidės 9 v.v. Rengia 
kos vaišės. ? " sporto komitetas, kuriam vado-

Įėjimas nemokamas. Aukos vauja Larry Janonis, Joseph 
Lietuvos laisvinimo reikalams Sablė, William Brenza, Leonard 

Rokas ir Kazys Butkus.
F.V.

--- -------- :------------------------------------

J. B. S h a 1 i n s -
; Jalinskas

Laidotuvių Direktorius
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station)
r - -Woodhavea* N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose i- . -• ’ '

TeL Vlrginia 7-4499


