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yėj kyla pavojus Olandijai ir Anglijai 
2M3 žmonių žuvo. 100,060 be pastogės

OiaBdįja. — šiaurės jūroje 
vasario 4 vėl prasidėjo audros. 
Britanijos rytinėj srity, kur 
namai dar likd sveiki gyvento
jams įsakyta vėl pasiruošti e- 
vakuacijai. Pietų rytų Anglijo
je Ouse upė pragraužė krantą, 
ir kilo -pavojus 35,000 .žmonių. 

" Su jaunu mėnesiu (laukiama 
vėl pakylančių bangų$<

Audringas oras, vėjasiki 60 
mylių, staigus lietus trukdo 
gelbėti žmones nuo stogų, iš 
medžių, nuo pylimų.

Olandijos užlieta šeštadalis 
apie 1500 kvadratinių mylių. 
Vietomis iki 20 mylių nuo 
krašto. Anglijoj dar 400 kv. m. 
po vandeniu, žuvusių lig šiol 
priskaityta Olandijoje 1223, 
Anglijoje 546, Belgijoje 22, 
Vokietijoje 6. Bet dar daug ne
surasta; manoma, kad žuvusių 
skaičius, pakils iki 2000. Rau
donasis Kryžius apskaito, kad 
100,000 Olandijoje liko be pa
stogės. Dar visa eilė miestelių 
šaukiasi pagalbos, vandens ap
supti. Duiveland saloje vaka- 
liį pietų pusėje nuo Olandijos 

• dviejuose miesteliuose gresia 
pavojus 3877 žmonėms.

Nelaimę padidino staiga už
ėję šalčiai ir sniegas. Tempe
ratūra nukrito žemiau nuliaus, 
arba pagal Celcijų per 15 laip
snių. Tokios aukštos bangos

100,000. Tačiau garsieji Olan
dijos gėlynai likę nepaliesti.

f

Iš Vokietijos amerikiečiai 
pasiuntė ąpre 5000 karių su 
dtfffftrtniais sunkvežimiais, lėk
tuvais, helikopteriais, laivais į 
pagalbą. Taip pat atsiuntė pa
galbos Prancūzija, Belgija. Vo
kietija, Nato .

Dar tik prieš savaitę Olandi
ja padėkojo-JAV už ligšiolinę 
ūkinę paramą ir pranešė, kad 
jos daugiau bus nereikalinga.

Europa dar
Eisenhoweris atsisakė ntfo Jaltos ir Potsdamo slapty sutarei y

senhoweris vasario 2 pasakė 
kongrese kalbą, kurioje savo 
užsienių politikos davė tokią 
programą:

Amerikos politika tari būti ■ ir . vidaus reikalus ta linkmę, 
kaip jie yra respublikonų pro
gramoje, Nors prezidentas ne
suminėjo vardais slaptų sutar
čių, bet visi supranta, kad jis 
turėjo galvoje Jaltos ir Potsda
mo sutartis.

JAV KARIAI, puolę T-Bonc Ilill, ^<‘t buvę atmušti; snu-lio 
maišais tvirtina savo pozicijas. Dėl šio nepavykusio puolimo kilo 
Kyvos diskusijos Kongrese.

POLITIKĄ FORMOZOJE
Londonas. — Užs. reikalų 

ministeris Edenas vasario 3 
parlamente pareiškė, kad JAV 
nauja politika Formozoje turės 
piktų vaisių. Anglijos vyriausy
bė tris kartus, dar prieš pas
kelbiant Formozos neutralumo 
panaikinimą, įtikinėjus Ameri
ką, kad to nedarytų.

šaulį. Laisvė, Aurią brangina ir 
saugoja Amerika ir Europa, y- 
ra ta pati laisvė, kuri yra sa- 
kliudyta Azijoje.

Mūsų politika visam laisva--., 
jam pasauliui turi duoti saugu
mą, kuris bus siekiamas visom 
taikingom priemonėm ir meto
dais, išskyrus neištikimybę sa
vo draugams.

Mes nesutiksim niekados^su 
bet kurios tautos pavergimu^ 
kad iš to turėtume tariamo 
pelno. Vėliau prašysiu kongre
są pritarti tam tikrai rezoliuci
jai, kuri pareikš, kad šio.fi vy
riausybė nepripažįsta jokią Įsi- 
pareigo'imu slaptuose praeities 
susitarimuose su kitomis vy
riausybėmis.

GEN. J. LAWTON CJOLLINS, JAV 
vyriausio štabo viršininkas. Atsto
vu Romu karinėje komisijoje aiš
kinasi dėl nesėkmingos sąjunginin
kų atakos Korėjoje.

Londonas. — Valstybės sek
retores Dulles vakariniams 
sąjungininkams pareiškė, kad 
jie turi 75 dienas, per kurias 
jie gali europinę vienybę įvyk
dyti. Jeigu tarptautinės pagal
bos sekretorius Stassenas ne
galės kongresui pranešti apie 
Europos padarytą tuo reikalu 
pažangą, kongrese bus persvar
stytas karinės ir ūkinės pagal
bos reikalas. V

Gen. MacArthuras pareiškė, 
kad prezidento patvarkymas, 
kuriuo Chiang Kaishekas davė 
laisvas rankas, “atitaisė vieną 
iš didžiausių nesąmonių karo 
istorijoje.”

Gen. A. C. Wedemeyeris, bu
vęs JAV "kariuomenės . vadas 
Kinijoje antrojo pas. karo me- 

" tu, pareiškė, kad -Jungtinės 
Tatitos turėtų neribotas atakas 
nukreipti prieš raudonąją Kini
ją. Tik stipri ekonominė ir jū
rų blokada Kinijai galėtų duo
ti pergalę Kone joje.
... Jis taip pat pasisakė už dip
lomatinių santykių nutraukimą 

• J su Sov. Sąjunga ir jos satelitais

Kolumbijoj bus lietuvių konsul. įstaiga

Jungt. Tautos — Čekoslo
vakija pranešė UNESCO, kad 
ji pasitraukianti Tokiu būdu 
UNESCO nebeliko nė vieno 
maskvinio krašto.

Kolumbija. — Kun. Tamo
šiūnas, Dr. Sirutis ir kun. -Sal- 
dukas prieš Naujuosius Metus 
Bogotoje turėjo pasitarimus 
lietuviškos įstaigos konsuliari
niams reikalams steigimo rei
kalu. Jų pastangos nenuėjo 
veltui. Jau atlikti formalumai,

ir manoma, kad ateinantį mė
nesį tokia konsuliariniams 
reikalams įstaiga pradės ofi
cialiai veikti.

KOMUNISTAI NENORI 
I RUSIJĄ

Washingtoaas. — Nubaus
tiesiems 13 komunistų teisėjas

kaiejimo, jeigu pątys išvyks į 
Rusiją. Bet visi nuteistieji iš
vykti atsisakė. Taip tų 13 nu
teistųjų 6 yra gimę Rusijoje, 
vienas Rumunijoje, vienas Lėn
ojoje, vienas net Trinidad ir 
4 Amerikoje.

KAIP SOVIETAI KLAIDINA 
AMERIKOS LĖKTUVUS
Tokio. — JAV lakūnai Tol. 

Rytuose pranešė, kad Sovietų 
radijo siųstuvai pranešinėja 
klaidingas žinias ir signalus, 
kad suklaidintų Amerikos lėk
tuvus. Vięnas šaltinis, iš kurio 
eina signalai, yra į vakarus 
nuo Japonijos - Vladivostokas, 
kitas į rytus nuo Japonijos, 
kažkur Ram. vandenyne. Grei
čiausia iš povandeninio laivo. 
Signalai perduodami tomis pat 
bangomis, kuriomis Amerikos 
lėktuvai gauna iš savo bazių. 
Suklaidintas lėktuvas, jei pa
trauks į Vladivostoko signalą, 
atsitrenks į kalnus, jei į rytų 
signalą, atsidurs Ramiojo van
denyno plotuose.

Buvęs JAV kariuomenes vadas Kinijoje 
siūlo nutraukti santykius si Sovietais

kariuomenę ir sutrukdė jai .įei
ti į “tarptautinį” uostą Daire-

Madridas. — Ispanijos poli
tiniai sluoksniai su pasitenkini
mu sutiko Dulles ir Stasseno 
kelionę į Europą ir pareiškimą 
dėl Europos. Madridas tikisi, 
kad Eisenhowerio vyriausybė 
labiau supras nei jos pirmata- 
kai Ispanijos reikšmę Europos 
saugumui.

mo. . '
Wędemeyeris nemano, kad 

Kinijos blokada vestų į karą su 
Sovietais. Jeigu Amerikos są
jungininkai nesolidaruotų jos 
žygiams, tai Amerika turėtų 
būti pasiruošus eiti ir viena.

JEI SOVIETAI PULTŲ 
JAPONIJĄ

JORDANIJA PRAŠO PAG AL- 
" BOS PRIEŠ IZRAELĮ

Jeruzalė. Jordanija pa-^ 
prašė Angli jąpSga 1 bos ^rieT 
Izraelį, kurio 1 
puolusi Jordanijos sienas sau
sio 3 du kartu. Užpuolikai bu
vę atmušti. Izraelis savo ruož
tu aiškina, kad jie tik atrėmę 
arabų puolimą, o arabai dar be 
to išsprogdinę Izraelio trauki
nį.

Anglija turi su Jordanija 
tarpusavio pagalbos sutartį.

ir jų atstovus siūlė išsiųsti, nes 
jie daugiausia’laiko praleidžia 
tik organizuodami subversyvi- 

’ nę veiklą prieš Ameriką. Rė- 
mė mintį, kad Sovietai bei jų 
satelitai būtų pašalinti įš Jung. 
Tautų.

Wedemeyeris jau 1947 įspė
jo, kad komunistai puls Pietų 
Korėją, jei tik Amerikos ka
riuomenė pasitrauks. Dabar jis 
atskleidė dar, kad 1945 Sovie
tų kontroliuojamos Mandžuri jos 

kariuomenė Parankos apšaudė Amerikos

GRIAUJA BUNKERIUS 
KORĖJOJE

Korėja. —Korėjoje dabar 
karas pozicinis. Kovojama dėl 
kiekvienos kalosv, ir kiekvie
nas metras apmokamas krau
ju. Komunistai giriasi įsitaisę 
nepralaužiamą liniją, kurią su
daro bunkerių ir tunelių siste
ma. Paskutiniu metu amerikie
čiai sugalvojo naują strategiją 
kovai prieš bunkerius ir nuo 
sausio 10 iki dabar tankais su
ardė jų apie 1400.

AMERIKOJE PRIVERŽIA 
TARNAUTOJUS

Biudžeto direktorius J. M. 
Dodge įsakė nebepriiminėti 
naujų tarnautojų į valdžios į- 
staigas. Jei bus vieta laisva, 
pirma turės būti Ištirta, ar be 
jos negalima apsieiti. Taip 
norima kovoti prieš aparato 
išplitimą.

DININKAS PABĖGO 
PAS

7Lauber, gimęs 
Austrijoje, gavęs Amerilaps pi
lietybę ir tarnavęs kariuome
nėje, staiga pabėgo į sovietinę 
zoną su šeima. Lauberis*- buvo 
suimtųjų ir sovietams šnipinė
jimu kaltinamų Verberio ir 
Pongerio artimas draugias. Jį 
amerikiečiai tardė kaip liudi
ninką. Pabėgęs į sovietų zoną 
pareiškė, kad amerikiečių sau
gumas vertęs jį duoti pa rody
mus prieš suimtuosius, o jis a- 
pie jų veiklą nieko nežinąs. A- 
merikiečių saugumas suabejo
jo, ar Lauber savo noru atsi-

Tokio. —• Gen. O. P. Wey- 
land pareiškė, kad Sovietai 
Tol. Rytuose turi 4500 lėktuvų, 
neskaitant tų, kurie yra įjungti 
į Korėjos kautynes. Kiniečiai 
turį dar 2500 rusų darbo lėk
tuvų.

Esą sovietai laiko tuos lėk
tuvus paruoštus Sibire, Sacha
lino pusiasaly, Kurilų salose, 
kad galėtų staiga pulti Japo
niją. Nors amerikiečiai turi 
daug mažiau lėktuvų, bet jie 
stipriai pasipriešintų. Pagrindi
nis reikalas būtų sunaikinti 
Sovietų aerodromus, kad priešo 
lėktuvai negalėtų pakilti. Tai- 
,gi po Sovietų ofenzyvos turėtų 
eiti tuojau amerikiečių ofenzy
va.

RYTŲ VOKIETIJOJE ŪKINĖ 
KRIZĖ

Berlynas. — Rytų Vokietijo
je ūkinė krizė tokia stipri, kad dūrė sovietinėje zonoje, nes jis 
raudonoji kariuomenė buvo 
priversta grąžinti dalį rekvi
zuoto maisto. Penkmečio pla
nas

SKARLATINA NEW YORKE

dėl to palaidotas.

yra žydas-ir dar neseniai buvo 
susirūpinęs žydų persekiojimu.

Verberio ir Pongerio byla 
prasidės kovo 2.

New Yorko valstybėje pa
gausėjo susirgimai skarlatipa. 
Kai kurios mokyklos 'uždary
tos. Liga reiškiasi lengva for
mas.

SUJUDINO EUROPĄ IR AZIJĄ
Dulles su Stassenu aplankė 

jau Romą ir Paryžių, dabar 
Londone. Italijos min. pirmi
ninkui Dulles perdavė prezi
dento Eisenhowerio laišką. Ma
no didžiausias noras — rašė 
prezidentas -— kuo skubiausiai 
sudaryti europinio saugumo 
bendruomenę. — Mūsų noras 
tas pats, — atsakė de Gaspe- 
ri.

Ilgiau reikėjo kalbėtis, Pary- 
žiujė?“DuTtės tarias laimėjęs. 
Vyriausybė pažadėjo padaryti 
viską, kad sutartys parlamen
te būtų patvirtintos. Ilgiausios 
kalbos laukė Londone. Anglai 
prie europinio saugumo bend
ruomenės nenori jungtis. Jie ir 
dabar dega ne tiek europiniais 
reikalais, kiek Tol. Rytais. Ei- 
senhowerio atsisakymas nuo 
slaptųjų sutarčių su Sovietais, 
kurios turi daugiau reikšmės 
Europai, Londone dar mažiau 
komentuojamas nei Formozos 
reikalai. Britai susirūpinę savo 
Hongkongo prekyba su raudo
nąja Kinija. Tad spauda, par
lamentas, Edenas, dar prieš‘at
vykstant Dulles su Stassenu, 
pasisakė prieš Amerikos poli
tiką Formozoje.
Londonas nepatenkintas, kad 

su juo nesitarė. Susirūpinęs, 
kas toliau bus: ar JAV aviaci
ja ir laivynas parems Chiang 
Kaisheko invaziją.
mino Edeną. O dėl Europos rei
kalų Europa dar turi laiko pa
galvoti 75 dienas. Tačiau britų 
iškeltas klausimas dėl Formo
zos yra pagrindinės reikšmės.
Nuo atsakymo į jį priklauso 
■eutratamo atšaukimo prasmė 

ir reikšmė Korėjos karui
Broliai Alzopai pažymi, kad 

Chiang Kaishekas ir anksčiau 
galėjo pulti Kiniją. Jo žinioje 
buvo kelios salos, kurios yra 
arčiau Kinijos- nei Formoza ir 
kurios neįėjo į “neutralumo” 
zoną. Tačiau visas reikalas —. 
pajėgos. Vieni nurodą kad 
Chiang Kaishekas turi 600,000

kariuomenės: Alzopai tą skai
čių mažina pusiau; tačiau lėk
tuvų teturi 300 ir labai menką 
laivyną. -Jeigu aviacijos ir lai
vyno Amerika neduos, tai in
vazija bus tik adatos badymas, 
anot Alzopų, ir Korėjai reikš
mės neturės. Ir priešingai: jei
gu invazija būtų plačiu mastu 
padaryta, tai ji atitrauktų kinų 
jėgas iš Korėjos; sukeltų par
tizaninį judėjimą, trukdytų 
Mandžurijos ir Kinijos kelius, 
kuriais teikiama parama Korė
jai. Jei dar pridėsim pastangas 
Pietų Korėjos kariuoAenę pa- 
dvigubinti — vietoj dabar turi
mų 7 divizijų suorganizuoti 14 
— tai Eisenhowerio planas ko
rėjos karui baigti galėtų būti . . 
sėkmingas.

Bet čia ię Alzopai pastebi ir 
Indija aliarmuoja, kad gresia 
pavojus karą išplėsti. Jis gali 
būti išplėstas, gali ir nebūti.Tai 
priklausys nuo Sovietų Sąjun
gos: ar ji stos talkinti kom. % 
Kinfjai, ar paliks ją jos likimui, 
kaip tai padarė su Ispanijos ir 
Graikijos komunistais.

KAI ft>LITIKA IŠVIRSTA 
JUOKU

iHes apra-
Kai Berlyne rytų Vokietijos 

min. pirm. Grotewohliui gresia 
būti likviduotam, nors ir kažin 
kaip jis lankstosi prieš bolševi
kus, juokas užbėga už akių jo 
likimui tokiu anekdotu:

Esą lipdamas Įaiptais i savo 
kabinetą Groteuohlis paslydo 
ir griUVo aukštielninkas. J 
triukšmą atbėgo sekretorė ir 
pamačius nelaimę paskambino 
Grotewohlio gydytojui — kad 
paslydo, kad nesikelia, kad tur 
būt, nugarkaulis nulūžo.

— Nesijaudink, drauge, dėl 
nugarkaulio. Jau septyneri me
tai jį gydau ir galiu pasakyti, 
kad nugarkaulio jis seniai jau 
neturi.

Mirė Kun. Juozas Simonaitis.
Elizabetho klebonas

Vasario 4 d. Chicagoje, šv. 
Kryžiaus ligoninėje, mirė Eli- 
zabetho šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Juozas Simonaitis. Jis buto iš
vykęs į Chicagą gydytis, išgy
veno sėkmingą operaciją ir 
jau ruošėsi grįžti narna Buvo 
sustojęs pas savo brolį Dr.“Si-

monaitj. Ištiktas širdies smū
gio. buvo nuvežtas vėl į ligo
ninę. kur jau nebeatsigavo. 
Laidojamas Elizabethe pirma
dienį, va šerio 9 d. Kūnas bus 
pašarvotas zjr nulydėtas į baž
nyčią sekmadienio (vasario 8 
d.) popietyje. Ten pat bus gė- 
dulingi mišparai.
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► • nes jis šoko su Alina Paųker
su įprastu člūzmii nusijuo

LAIŠKAS 1$ EUROPOS a
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J* grotų, o jo sekretorės buvo 
kaip drugio krečiamos. Gaila

Dertingerio paveikslo, nebus
Prahos pilyje

15 veltui laukė savo modelio, 
į/ Nesulaukdamas paskambino į 
■ užsienių reikalų ministeriją.

Bet tuo metu ministeris Der-

paveikslas nebus pakabintas. 
Greičiau pakabins jį patį.

Kol Dertingeris buvo 1 val
džioje, mažiau apie jį kalbėjo 
nei dabar. Ir jo vaidmuo, da
bar aiškėja, buvęs didesnis. 
•Neue Zuercher Zeitung” sa- 
ko, kad jis buvo žymiausias 

(kr. dem.) veikėjas šalia 
KNuschkės. Kartais vicepirmi- 

įlinkas Dertingeris net svar
besnis už pirmininką Nuschkę. 
Vokietijos kr. dem. laikraštis 
“Union in Deutschiand” pas 
k^bė Dertingerio asmens refe
rento G. Rummlerio straipsnį, 
kuriame rašo, kad^F '

rotorius. Sovietai mėgino jį 
užverbuoti, kad sektų Kaiserį.

Nuo sovietų bėgdami į vaka
rus, jo partijos draugai kalbino 
ir Dertingerį. Bet jis sumetė, 
kad amerikonų valdomoje Vo
kietijoje jam nebus kas veikti. 
Jis geriau liksiąs su rusais. Jo 
leųgvas, ciniškas charakteris, 
•žiūrėjimas į viską su ironija 
jam padėjo prisiderinti ir vir
sti net aukštesniu žmogum u| 
Nuschkę, kaip Rummleris tvir
tina.

Dertingeris buvo vienas 
kelių politikų, kurie drįso pa
laikyti ry.ius su vakarų Ber
lynu. Bet tai buvo jo pražūties 
pradžia ir pabaiga. Pas jį lan
kęsis iš vakarų Berlyno advo
katas Dr. E. Plewe, — tarp ko 
kita didelis Tafto gerbėjas, — 
vieną dieną iš rytų Berlyno ne
grįžo. Plewe, suimtas, aišku, 
apie Dertingerį papasakojo, ko 
tik iš jo norėjo. Kita priežas
tis — geriau už savo ministerį 
įžiūrėdami, kas darosi, du Der- 
tingerio bendradarbiai — mi
nėtas Rummleris ir Hana Her- 
mann— pabėgo į vakarus. Nuo
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kė trys poi-Oc <Udų|r ausų. Ka**'

nustebimą. kad Įg labai Etai

Lietuvos laisvė — aukščiau
sias kiekvieno ‘lietuvio reika
las. Aukok tai laisvei atgauti 
Vasario 16-tosios proga.

OT-

užsienių reikalų ministerijos 
spaudos tarnybos, skiriamos 

užsieniui, redaktorius.

Naciams sugriuvus, jis kurį 
laiką dirbo kaip dabartinio va
karų ministerio J. Kaiser sek-

BRANGŪS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vasario 16 proga mes, lie

tuviai, jungiamės iš naujo su
tartinai remti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą ir vi- 

> sais būdais siekti, kad lietuvių 
tauta gyventų aihžinai.

Šios didžiosios lietuvių šven- 
tės proga, sveikindamas visus 
Amerikos lietuvius JAV Lie
tuvių Bendruomenės vardu, 
kviečiu brolius ir seseris Vasa
rio 16 sukaktis paminėti ko į- 
spūdingiausiai ir, jas minint, 
moraliniu pritarimu ir pinigi
nėmis aukomis ^priai paremti 
Lietuvos laisvinimo veiksnių 
darbą.

Kreipiuos į organizuotus Lie
tuvių Bendruomenės vienetus

ii viso dar giįzęs-.
Pabėgęs jo asmeninis refe

rentais pasiūlė ir savo ministe- 
rlui šokti per tvorą, bet minis- 

‘teris atsakė: “Aš žinau, ką da
rau ir kur esu.” Ir ėmė kalbin
ti savo referentą, kad atgal 
grįžtų, žadėdamas visokią glo
bą ir užtarimą. Bet šiandien ir 
pačiam'ministeri ui jau meke
no užtarimas negali padėti. Nei 
sovietų užsienių reikalų minis
terio. pavaduotojas Puškinas, 
kurio nurodymus Dertingeris 
Berlyne vykdė; nei Semionovas 
Karlshorste, nei Anna Pauker, 
su kuria kitados Prahos pilyje 
iškilmingai šoko.

Jo ministerijoje daugelis su
imti, kiti suspėjo pabėgti. Ten 
dabar šeimininkauja Anton 
Ackermann, buvęs Dertingerio 
pavaduotojas, Maskvoje išau
gintas, ispanų pilietiniame ka
re
Prancūziją atgal į Maskvą per
mestas ir ten "Laisvosios Vo
kietijas tautinio komiteto” 
vardu per radiją agitavęs. Per 
tą vokietį komunistą, visišką 
ligonį, Kremlius Valdo šią mi
nisteriją.

GEN. J. LAWTON COLUNS, tajian—afir yyr. štabų viršiabOma, huakėris Korėjoje, 4abar gri
že*, tarėsi Tokyo kariniame itabe su Lt Gen. Marseli D. Tayior (vidury), nauju 8 Armijos vadu, ir 
Gen. Mark W. Clark (dešinėje), vyriausiu kariuomenės vadu Korėjoje.

SPAUDA

ir jau po Bendruomenės šūkiu 
susibūrusius Amerikos lietu
vius, prašydamas, kur ir kaip 
gali, aktingai prisidėti prie Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kakčių minėjimo ruošimo viso
se lietuvių kolonijose.

Laikau savo pareiga primin
ti JAV LB LOK o nusistatymą, 
kad Vasario. 16 minėjimo pa
rengimų pelnas bei visos aukos 
turi eiti Lietuvos laisvinimo 
reikalams ir kad tie pinigai tu
ri būti perduoti Amerikos Lie
tuvių Tarybai — jos Vykdoma
jam Komitetui Chicagoje arba 
Tarybos skyriams vietose.

Perduodamas JAV LB Lai
kinojo Organizacinio Komiteto 
ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą viltį, kad, budėdami 
Lietuvos išlaisvinimo ir lietu- ■ referentas Grueribaum išmes

tas komunistų įsakymu 
Nuschkei nedrįsus net protes- Antruoju tvirtinimu, kad visos
tuoti. Ryšininkai su evangelikų 
bažnyčia ir su žydų bendruo
mene pabėgo į, vakarus. Liko 
jis paskutinis laukti savo liki
mo, kuris, sparčiu žingsniu jo 
ateina. Vr.

r r- -

Vieni peikia religiją, kiti—literatūros premijos komisiją

per

O partijoje su Dertingeriu 
pasielgta

kaip elgiamasi visose oportu- 
nistinėse partijose — partijos 
pirm. Nuschke jo atsižadėjo, 
iškeikė. Liko Nuschke vienas. 
Vienas, nes visi jo referentai 
yra dingę. Bažnytinio skyriaus

vių tautos gelbėjimo kovoje, 
taip pat energingai ir vieningai 
dirbsime JAV Lietuvių Bend- 
i uomenė je didžiajam lietuvy
bės išlaikymo reikalui.

* Prel. J. Balkonas,
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Laikinojo Organizacinio
Komiteto Pirmininkas

Vienybė sausio 30 vėl rašo 
apie religijos reikalus. Straips
nis tvirtina, kad “visos religi
jos tolygios vertės”, kad “visos 
religijos yra žmogaus kūrinys 
ir jose nieko nėra viršgamtiš- 
ko”; kad nėra “iš esmės jokio 
skirtumo tarp mitologijos ir teo
logijos” ir kad “mitologija ir 
teologija yra panaudojamos, 
kad žmonės galėtų iki tam tik
ro laipsnio jaukiai jaustis na
mie ir pasaulyje.”

Pirmuoju tvirtinimu laik
raštis jau rodo pažangos pada
ręs, nes dar taip neseniai jis 
tvirtino, kad senovės lietuvių 
tikėjimas esąs pranašesnis, 
aukštesnis už krikščionybę.

religijos esąs tik žmogaus kūri
nys ir kad krikščionybės ste
buklai.tai tokie pat kaip Sibi
ro šamanų seansai, laikraštis 
pasirodo dar gabalą metų atsi-

likęs nuo mokslo pažangos. 
Gąl būt dėl to, kad jis išmintį 
semia tam tvirtinimui iš kny
gos, išleistos 1910. O dėl tre
čiojo tvirtinimo, jeigu tikrai 
religija tarnautų tam, kad žmo
gus galėtų “jaukiai namie-ir 
pasauly” jaustis, tai laikraščio 
visi redaktoriai būtų buvę se
niai labai religingi, ir už pačias 
davatkėles maldingesni. Jeigu 
religija tik namie jaukumo 
duotų, tai daugelis iš tų, kurie 
nuo jos atsitraukę, tikrai nebū
tų atsitraukę ir prieš religiją 
kovoję. O tai nutinka dažnai 
dėl’to, kad religija kaip tik 
skiria žmogui tam tikrus griež
tus Reikalavimus (pavyzdžiui, 
nepamesk savo žmonos ar vy
ro) ; nenorėdami vykdyti šitų 
reikalavimų, kurie dažnai rei
kalauja iš žmogaus tikro pasi
aukojimo, ne vienas atsitraukia 
nuo pačios religijos ir Stengiasi 
save ir kitus įtikinti, kad reli-

gija negera, atgyvenus, žmo
gus pasiteisinti visada moka.

Premijos skyrimas prasideda 
nuo komisijos kritikos

Naujienose sausio 29 A. S. 
susirūpinęs literatūros premi
jai jury komisija. Girdi, krin- - 
ta į akis komisijos narių pa
saulėžiūrinis giminingumas, 
nes keturi iš penkių esą Chica- 
gos “Draugo” bendradarbiai. 
Dėl to kylą įtarimo komisijos 
bešališkumu.

Panašiai buvo rašoma pernai
• prieš paskiriant premiją. Kai 

premija buvo paskirta, ir pa
aiškėjo, kad komiisja-mokėjo 
žiūrėti į veikalą literatūros, o 
ne pasaulėžiūros., vertintojų a- 
kimis, komisijos kritikai tylėjo. 
Šiemet vėl įtarinėjimus atnau
jina. Gal tai tik įspėjimas ko
misija^ kad nedarytų taip, 
kaip darytų patys komisijos 
kritikai, jeigu jie būtų komisi
joje. .

Drabužiai, Vokieti
joje reikalingi

Lietuvių Tremtinių Sielova
dos Tarnybos vardu Tėvas Al
fonsas Bernatonis dėl 'BALF 
šelpimo Vokietijos lietuvių ra
šydamas, pareiškia:

“Turiu pareikšti, kad BALF, 
kaip iki šiol, o gal net dar in
tensyviau siųstų šalpą reikalin
giems tautiečiams. Jei Ameri
koje keliamas klausimas, kad 
likusiems Vokietijoje lietu
viams drabužiai nereikalingi, 
tai yra aiškus padėties nesu
pratimas. Čia gyvenantieji ir 
dirbantieji šalpos srity aiškiai 
mato, kad šalpa drabužiais ir 
.avaline yra taip pat labai, net 
labiau reikalinga, kaip ir šelpi
mas maistu ir pinigais. Turiu 
net pastebėti, kad aprangos ir 
apavo j 
reikalin;
žinoma, nesupraskit, kad mais
to nereikėtų!

“Visą gaunamą šalpą iš lie
tuvių karitatyvinių 
jų ir iš vokiškų

FORDAS nustato 1953
. J| ’ Jis atrodo žemesnis, ilgesnis, platesnis . .. ir Fordo

1 *■ | | | ■ V iškiliu viršum korpusai yra gražiausi iš visų žemų
JL L w v JL ■> kainų automobilių—taip pat ir geriausiai pagaminti

Sunku patikėti, kad Fordas yra 
vienas ii žemiausiu kainų Amerikos 
automobilių, kai pamatai ta milžiniš
ka, išlenkta vieno gabalo priešakini 
itikla... ri tų puikiai sukonstruota vi
dų, suderinta su išorės spalvom. Dar

sunkiau patikėti, kai pabandai va
žiuoti ir jauti Fordo didžiųjų V-8 ar 
SIX motorų keliu apvaldantj eismų... 
ir jauti Fordo nuostabaus naujo Won- 
ler Ride patogumą.

•nes yra net labiau 
negu kad maisto.

džia daugiausia
drai
buliams pinigų visai nebelieka

drabužių ir avalynės aukštos 
•kainos daro juos neprieinamus.

laiškais skundžiasi dėl apran
gos neturėjimo.

“Mūsų CARITAS nuomone.

AUDROS sukelto vaadens paplautas geležinkelis Belgijoje 
(aukštai) ir sugriauti namai Olandijoje (apačioje).

XZX/į>>,

tai
es

įsisiūbavimas krjpsta

piritai pasakys, kad automobilio kon- 
otrakcija yra be sifiliu ten. kur dau- 
gbUs kitų automobiliu turi sifiies. 
Faad Mdtu viršumi korpusai yra san- 
daHba. kaip laivo korpusai.

t

ir ben-
i. Taigi, dra-

Šv. Jurgio Draugystės 1953 Ford Crestline V-8 Victoria

58 METINIS BALIUS
JVYKS
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R VAL VAKARO

L:et. PilieeiŲ Klubo svetainėje 
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ĮŽANGA SU TAKSAIS 75 c.

sų tautiečių drabužiais ir ava
lyne. Tik turime dar pridėt, 
kad Baltas paragintų aukojan- 
čiuosius, kad aukojamieji dra
bužiai ir avalynė būtų dar tin
kamam stovy ir tiktų naudoji
mui.

“Atskirų laiškų čia necituo
siu. Bet bendrai pastebėsiu, 
kad beveik visi ntiolat prašo 
rūbų, ypač vyriškų kelnių, 
švarkų, ir batų.”

Tėvas Alt. Beraatamis

Baked EbmnI Mfe IMK

Jis taip pat ir gražiai laikosi!
Fordo naujas VVonder Rkie iš 

tikrųjų P»tA sau grindžių kelių. * 
JųųtFf Ml? i upyroeklėn ir didesni* 
Mikrėtimų absorbavima*— ir Fordo 
plati priešakinė pamina paMlina 
pašokimų n no sutrenkimo ir svy
ravimų posūkiu metu. Prieškkinio 
W»o trankymais sumažintas 80N.

k
 įsisiūbavimas kn-psta

FORDO
»x -----Jtlva.1 ( *. •«* I ,Ims Customlinv Sodan 

«" nudarymas, Fordoma- 
baltais kmais |ia<lan>r ^ 
na primokant įrenginiai.

■ r papuošimai gali būti 
pranešimų.
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tytl straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turini 
Ir kalba redakcija neatsako.
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JAV prezidento galia 
ir jos ribos

-■ds
•v{

GEN. JAMES A. VAN FLEET, buvęs 8 Armijos norė
joje, pasitraukęs iš tu pareigu, Korėjos prezidento Sygtnan Rhee 
apdovanojamas- aukščiausiu tos šalies ordinu.

. $3.00 
$550 Užsienyje

Ko vyriausybės laukia 
iš piliečio?

SUBSCREPTION ItAruS PRENUMERATOS KAINA
$5.00 Amerikoje metams -------------- $5.00
$550 Brooklyn, N. —— $5.5®

Pusei metu -------- ------■-------  $300
$5.50

Laikrašti tvarko Redakcinė Komisija. Vyr. red. S. Sužiedėlis
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra Nenaudoti 

straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira-—.ti, nėra jau taip lengva. Tad is
torijoje žmonės yra visko iš
mėginę. nuo absoliutinės mo
narchijos iki palaidos demokra
tijos, ir negalima sakyti, kad 
jie būtų buvę kada nors visi 
patenkinti.

■ - ------------- t - ■ . T-T *' ""V

IKE ' NUSISUKO NUOJALTOS
Prezidentas D. Eisenhovveris, kalbėdamas Kongrese, užbrė

žė tris linkmes JAV užsienio politikai: ji turinti išlikti pasaulinė, 
remtis kitų tautų laisve bei saugumu ir atmesti slaptus įsiparei
gojimus.

Pirmiausią D .Eisenhovveris aiškiai pasisakė prieš JAV izo- 
liacianizmą. Kas to bijojo, ypač šen. R. Taftui kandidatuojant į 
prezidentus, dabar gali būti tikras, jog JAV prezidentas, nors ir 
atėjęs i valdžią per respublikonų partiją, tik “savo namų” poli/' 
tikos nebeseks. To ir buvo galima laukti iš žmogaus, kuris dqjr_J, 
karo Jauke vedė pasaulinę politiką. Išsijungti iš viso pasaulio ir 
žiūrėti tiktai savo reikalų JAV daugiau nebegali. Tie laikai yra 
praėję. Dabar pačios Amerikos gyvybė ir saugumas yra tampriai 
susiviję su kitų kraštų gyvenimu. Be to. Sovietų Sąjunga, išau
gusi į didelį kolosą, kaip daug pavyzdžių rodo, nepalieka neuž
kabinusi net ramiausio bei tolimiausio krašto, šiuo atžvilgiu ko
va yra pasidariusi globalinė, dėlto ir užsienio politika JAV nega
li būti kitokia. Kaip buvęs strategas, D. Eisenhovveris gerai įžiū
ri, kad tik savo pozicijas laikydamas, o kitų nepaisydamas gali 
likti apsuptas. Taigi nelieka nieko kito, kaip atvirai ir ryžtingai 
Išeti į globalinę kovą. Eisenhovveris tai ir paminėjo sakydamas, 
jog “Amerikos politika turinti apimti visą pasaulį.”

Tos globalinės politikos siekimas yra laisvė ir saugumas ki
toms tautoms. Laisvė, tariant D. Eisenhovverio žodžiais, "yra vi
siems ta pati ir visų branginama.” Ja remiasi tautų bendravimas 
ir taika. Deja, ne visos didžiosios valstybės . nori tai pripažinti. 
Kai kurios siekia kitiems primesti savo “laisvę” arba “išvadavi
mą.” Kas dar yra “neišvaduotas”, nuolat dreba, kad to nesu
lauktų. Jis yra nesaugus savo rytojumi. D. Eisenhovterio pabrė
žė, kad JAV sieks visų tautų saugumo ir visomis priemonėmis. 
Šiuo atžvilgiu D. Eisenhovveris/aiškiai pasisakė prieš ligšiolinę 
Sovietų Sąjungos elgseną: vienus pavergti ir naikinti, o kitus lai
kyti nuolatinėje baimėje. Tokia buvo kitados ir Hitlerio politika, 
priėjusi savo galą. Tokio pat galo kada nors sulauks ir Stalino 
teroras. JAV nusistatymas.nepripažinti nei vienos tautos okupa
cijos douda vilties, jog bus. išįg^vintos-ir.Sūpuotosios valstybės, 
dabar prispaustos bolševikų jungo. •

Paįga^iau D, Eisenhovveriui užsiminus, kad Kongrese bus 
priimta rezoliucija prieš slaptus įsipareigojimus, juos atmetant, 
aiškėja, jog ir čia jis eina nuosekliu keliu. Juk slapti Jaltos bei 
Potsdamo susitarimai kaip tik paneigė kitų tautų laisvę ir sau- 
guihą. Dideli plotai ir milijonai žmonių buvo atduoti vergiiai. 
Sovietų Sąjunga iš tų sutarčių išspaudė visa, ką tik galėjo priei
ti ir suvirškinti, bet nelaikė , nei vienos raidės, kuri ją saistė: iš- 

• eiti iš okupuotų kraštų ir sėstis prie taikos stalo, čia ji tik kum
ščiais daužė ir liežuvį plėšė, kitus kaltindama. Visos sutartys jau 
seniai buvo jos sulaužytos. Taigi, ir kitų jos neriša. Kongreso 
rezoliucija tegali paskelbti tai, ko seniai nėra.

Eisenhovverio kalba palydi praeitin kai kuriuos gėdingus 
įvykius ir pradeda naują pokarinę JAV užsienio politikos kryptį. 
Reikia laukti, kad šie naujo prezidento žodžiai išjudins iri darbus, 
kurių jau seniai laukia raudonąją vergiją ir baimę'kenčiąs pa
saulis.

Žmonės negali būti be val
džios, bet ne visada jiems gera 
būti ir su valdžia, arba tiksliau 
tariant, su savo šalies-vyriau- \.- 
sybe. Visi gerai žino, kad be 
vyriausybės išsiversti negali, 
bet taip pat negali jos pakęsti, 
kai ji užslegia žmogaus laisvę. 
Rasti vidurį tarp valstybinės 
santvarkos, kurios valdžia turi 
pareigą žiūrėti, ir tarp asmeni
nės laisvės, kurią ji turi pagerb-

Nuo ko konstitucija neapsaugo

Demokratija, atrodo, yra radu
si geriausj šiam reikalui spren
dimą. Bet ji reikalauja ir ge
riausių žmonių, kad* išsilaiky- 
Jų-ir neišsigimtų į diktatūrą. 
Kur tik paneigiamos pagrindi
nės laisvo asmens teisės, vieno 
žmogaus ar grupės vardu, ten- 
jau demokratijos nėra, nors 
valstybinė santvarka tokį var
dą ir turėtų. Viena tik konsti
tucija, kaip gausūs pavyzdžiai 
rodo, nuo to apsiginti nevisada 
pavyksta. Konstitucija sulau
žoma ginklu. O mūsų laikais 
ginklas yra pasidaręs toks ga
lingas, kad nuo jo dalgiu ar ša
kėmis neatsiginsi, kaip būdavo 
seniau. Kas jo nusigriebia ir į- 
teikia savai policijai, gali siau
tėti neribotą laiką, kol bendra 
didesnė katastrofa paguldo ant 
menčių.

Tokių valdžios uzurpatorių 
prieš praėjusį karą buvo privi
sę gana daug didesnėse ir ma
žesnėse Europos valstybėse. 
Taip yra buvę, kurį laiką ir 
mūsų pačių .praeityje. Konsti
tucija nuo to mūsų neapgynė, 
nes ne visi ją gynėme, per
versmu ieškodami naujos 
tvarkos. Buveinė žmonės kaip 
ir kiti: turėjome nuospaudas 
ant savo pirštų, o manėme, 
kad jas maigo demokratinė 
valdžia. Paskui lipome kitiems 
ant kojų—ir tai buvo laikoma 
jau guresniu daiktu.

liu. Keitėsi prezidentai, bet 
nepasikeitė valstybinė santvar
ka nuo Amerikos, nepriklau
somybės laikų. Demokratinė 
tvarka čia buvo saugoma, ra
si, ir dėl to, kad imigravę žmo
nės budriai saugojo savo lais
vę, atsikandę nelaisvės palik
tam krašte. Amerikoje jie pa
statė prezidentą aukščiau Ang
lijos karaliaus, teisių atžvil
giu, bet sis dėlto jam nesutei
kė teisės nei diktatoriaus nei 
absoliutaus valdovo.

Kai toms pareigoms dabar 
pašauktas naujas amnuo, pra
vartu prisiminti, ką jisai pagal 
konstituciją gali ir ko negali, 
kad ir tvarka būtų išlaikyta ir 
žmogaus laisvė pagerbta.

Pirmiausia prezidentas čia 
nėra joks įstatymų leidėjas, 
kaip tai darė diktatūriniai pre
zidentai, net konstitucijas pa
skelbdami. JAV prezidentas 
tiktai skelbia įstatymus, ku
riuos Kongresas priima. Jis 
gali jų nepasirašyti ir grąžinti 
persvarstyti, bet negali visai 
sulaikyti, jei persveria dviejų 
trečdalių dauguma Senate ir 
Atstovų Rūmuose. O per tuos 
abečus rūmus reiškiasi piliečių 
valia. Vadinasi, prieš ją prezi
dentas negali išleisti savo įsta

tymo. Kodėl taip yra, aišku. 
Jis įstatymą vykdo, tai neturi 
leisti tekio, kurio pats būtų au
torius. Tas kelias atveria duris 
į diktatūrą. Tada jau nebelie
ka ribos, kur prezidentas turi 
sustoti.

JAV prezidentas sulaikomas 
prie vykdomosios valdžios. Čia 
jam duota gana daug galios. 
Jis pasirenka sau sekretorius 
arba ministerius ir kitus aukš
tus valdžios vykdytojus. Tuo 
būdu JAV nuo dažnų 
ministerių kabineto krizių yra 
apsisaugojusios. Jos prisidengė 
prezidento atsakomybe.

meto rėmus. Karo metu jis pa
sidaro visų ginkluotų jėgų vir- 
šininkų. Vis dėlto pats vienas- 
karo paskelbti negali? tam rei
kia Kongreso nutarimo. Taigi, 
ir čia krašto negali j karą į- 
velti vienas žmogus, nes ne jis 
vienas į jį išeina. Karą apmoka 
visa tauta savo pinigais ir 
krąujii: ji turi ir teisę pasisa
kyti dėd jo per savo rinktus at
stovus. '

Kitos JAV prezidento parei
gos ir teisės yra tokios, kaip ir 
kitų valstybės galvų: palaikyti 
ryšius su kitomis valstybėmis 
ir sudaryti sutartis, kurioms 
nebūtina Kongreso atsiklausti. 
Praktiškai beveik nieko neda
roma, neapsvarsčius Senato ir 
Atstovų Rūmų komisijose.

Dabartinis prezidentas .turįs 
galią Airties bausmę dovanoti, 
nuėmė paslaptis nuo tų bylų. 
Kam reikia, galės lengviau ir 
viešiau sužinoti, kas tokius 
malonės prašymus* padavė ir 
kurie buvo patenkinti. Ligi šiol 
lai buvo nevisada skelbiama.

Kai valdžia pasikeičia, visi 
lūkuriuoja, ką ji duos kraštui 
naujo, gero ir išganingo. Ne
visi tačiau pagalvoja, ką kiek
vienas pilietis gali duoti visuo
menei gero, kad visiems būtų 
geriau ir šviesiau gyventi. 
Kiekviena valdžia, kuri tikrai 
rūpinasi žmonių gerove, to 
laukia, bet nevisada susilau
kia. Žmonėms vis kas nors už
kliūva, nes kiekviena valdžia 
juos užkliudo: negera būt* be 
valdžios ir nėra kaip išsiversti 
be jos.

JAV ir Lietuva

be to, 
tvirčiau 
O iš tų 
kartais 

kad

JAV iš konstitucijos 
kelio neišsuko

Kas gali skelbti !<arą?

Kiekvienas kraštas, 
mūsų laikais žymiai 
yra surištas su kitu, 
tarptautinių santykių
ateina tokios painiavbs, 
tiktai didele visų auka jas te
galianti išpainioti. Visuomenės 
ir vyriausybės sutarimas tokiu 
atveju yra 
gas. Tokiu 
name.

labiausiai reikalin- 
metu dabar gyve-

ku-Iš tos margos istorijos, 
rią Europa daugiausia kūrė ir 
toliau tebekartoja, Jungtinės 
Amerikos Valstybes išsiskiria 
savo pastoviu konstituciniu ke-

Prezidentas gali gauti iš Kon
greso ir daugiau teisių, kurios 
ji pavojaus metu pastato tarsi 
neaprėžtu valdovu, kad grėsmė 
kraštui būtų lengviau nugalė
ta. Bet ves tik ji praeina, jis 
ir vėl suspaudžiamas į taikos

dar tikisi, kad A-Lietuviai
merikos demokratija padės ir 
jų kraštui atgauti laisvę ir ten 
atkurti tokią tvarką, kad ji 
daugiau žmonių neslėgtų ir ant 
vieno kurpalio nemaustytų.

UKRAINIEČIAI ŠVENČIA SUKAKTĮ
Amžiais kovojo Ukraina už 

savo laisvę ir amžiais metė 
Didžioji Rusija ant jos savo še
šėlį. Vakariniame pasaulyje ru
so ir ukrainiečio sąvokos malža 
kuo besiskyrė, ir reikėjo daug 
pastangų to krašto patriotams, 
kad pakeistų pasaulio nuomo
nę ir išsikovotų simpatiją bei 
paramą toje kovoje.

šiemet sueina 35 metai Uk
rainos nepriklausomybei, kuri, 
kaip ir mūsiškė, buvo sugniuž
dyta komunistinės prievartas. 
Tačiau po visą pasaulį išsiblaš
kę Ukrainos vaikai vieningai 
šaukė apie jiems daromą 
skriaudą, ir prareginčios vaka
riečių akys pradėjo į tą šauks
mą visiškai kitaip žiūrėti.

Kai kurių imperialistinės Ru
sijos emigrantų mestos n^ntys 
po karo atgaivinti federalinę 
Rusiją, tik perdažius ją nauja 

/spalva, yra ne tik nerealios, 
bet- netgi pavojingos taikai. 
1917-1922 kovų laiku nerusiš- 
kosios tautos, jau tada .sukėlę 
tą visą vėją, dabar, dar labiau 
pasipriešintų 'tokiai tvarkai. 
Juo labiau pati didžįausia — 
Ukraina. Nuolat persekiojamas

■ ir nuolatiniais išvežimais mal
šinamas ukrainiečių pogrindis 
tebėra pats veikliausias visoje 
Sovietų Sąjungoje.

Dabar yra pats laikas for
muoti vakariečių visuomenės 
nuomonę. Daug yra padaryta 
per universitetus, spaudą ir t.t. 
Tuos klausimus nagrinėjanti 
Dr. Smal-Stocki knyga buvo la

bai palankiai priimta net pa 
čiuose aukščiausiuose amqgi 
kiečių sluogsniuose. Bandoma 
išaiškinti pasauliui, kad Sovie
tų Sąjungos ir Rusijos tautos 
r.ėra tas pats. Keliama aikštėn 
kalbų skirtumai, kultūros ir 
būdo bruožai. Būtų trumpare
giška manyti, kad Rytų Eūro 
pos Sąjunga be Ukrainos ir 
Gudijos<galėtų būti pastovi. Gi 
tuo tarpu suskaldyta Rusija 
liautųsi šaukus apie senojo pa
saulio griuvėsius ir naujojo 
statybą, ir greitai sugrįžtų į 
savo natūralią vietą. Taip pat 
maži tautų ginčai nubluktų 
prieš tą didėlį atstatymo dar
bą, kuris iškiltų komunizmui - 
žlugus.

Neperseniai didysis ukrai
niečių veikėjas prof. LeV. E. 
Dobriansky (Georgetown Uni
versitetas, Washington, D. C.) 
turėjo su adm. Kirk pasikalbė
jimą, kuris plačiai nuskambėjo 
nerusiškų Sov. Sąjungos tautų 
narių tarpe. Ta proga ir lietu
vių žurnalistas susirišo* su 
prof. Dobriansky. Profesoriaus 
nuomone, lietuviai ir ukrainie
čiai turi bendrus tikslus ir ben
drą priešą. Didžiųjų įvykių aki
vaizdoje daug vilčių yra deda
ma į naują USA valdžią, todėl 
šios tautos turėtų ištiesti viena 
kitai ranką kovoje už Sovi 
išmetimą iš UN ir rasti keli 
sukelti didesnia dėmesiui ne 
rusiškį Sovietų jungo; 
kovai už nepriklausomybę.

ickevičiūtė

u

BIRUTE EMPAKERYTE

SUDUŽUSI SVAJONĖ
Kai jis išėjo, aš paėmiau tą 

žiedą ir įdėjau į knygą. Jis ir 
dabar ten guli, nors dulkės ir 
apklojo tas dienas.

Tuo metu dirbau vienoje į- 
staigoje. Niekuomet nepagal
vojau, kad reikės palikti tą 
vietą. Mano motina gyveno ki
tame mieste. Mus skyrė kelios 

‘ dešimtys mylių. Tai nebuvo 
toli, taėjau Išsiskvrus dau<n',M 
vieija kitos nelankėme ir net 
laiškais nepakalbėdavome. Aš 
jos/^smerkiau. Ne. Ji man 
visuomet buvo gera. Kokias 
klaidas ji darė, visai nemaniau 
skaičiuoti. Tik pajutus, kad yra 
kitas žmogus, kuris pakeičia 
mane, aš pasitraukiau. Su ma
no tėvu . ji niekuomet nesugy
veno, todėl, dar man mažai bū
nant, jis vieną dieną išėjo ir 
daugiau niekuomet negrįžo. 
Tik vėliau mama gavo trumpu
tį laiškų, kurio turinio niekuo
met nesužinojau. Tuomet • mes 
gyvenome dviese. Motina dirbo 
ir darė visa, kad mums būtų 

gera. Man nieko nesigailėjo. 
Aš mokiausi. Ji man patarda
vo gerai mokytis, nenorėdama 
matyti mane pelnant duoną 
taip sunkiai, kaip jai teko. Aš 
klausiau jos. Maniau, greitai 
galėsianti ją pakeisti. Tuo ne
paprastai džiaugdavaus ir lauk
davau. Deja, nesuspėjau. Man 
voįo radėju s dirbti, mūsų ke
liai paųnažu priėjo kryžkelę ir 
pradėjo skirtis, kol pagaliau vi
sai nutolo. Ji atrado kitą žmo
gų, kuris ją darbe pakeistų. Aš 
atvažiavau į čia ir pradėjau 
diibti.

Dienos bėgo šuoliais. Rodos, 
pamiršau visa, kas buvo, ir įti
kinėjau save, jog šis yra tikra
sis mano gyvenimas, ir dienos 
nebesikeis. Artimų draugių ne
turėjau ir neturiu. Gal dėl to, 
jog nei viena nebuvo tokia vie- 
niša, — jos nebūtų mokėjusios 
mane suprasti. Tuometinės 
mano draugės buvo tik tos die
nos draugėmis, be kurių nebu
vo galima gyventi.

Ir taip buvo, kol sutikau 
Henriką. Tuomet staiga visa 
pasikeitė. Man rodės, kad da
bar gyvenimas atėjo į norma
lias vėžes, ir kitaip negali bū
ti. Buvau 'laiminga kaip nie
kuomet.

Tuomet per dirbtuvę nuaidė
jo garsas, raginantis sustoti 
keletai rfiinučių poilsio. Liucija 
nutilo. Tik praeidamas Jonas 
sušuko:

— Pasinaudok laisva minute. 
Nedirbk antvalandžio!.„

— Nė nemanau, — atsako ji 
trumpai, pasižiūri į jį nueinantį 
ir galioja:' ‘Keistas jis žmo
gus. Gyvena, rūpinasi savo šei
ma ir stengiasi neturėti jokių 
rūpesčių. Ir jis laimingas.” Dar 
ji girdi, kaip besiginčijančių 
būry jis pasako: “aš jau ketveri 
metai jokiuos rinkimuos nebal
suoju. Man visai nerūpi. Ži
nau. išrinks ir be manęs. Ma
nęs darbe niekas nepakeis. Aš 
turėsiu sau duoną pelnytis ne
žiūrint, kas rinkimus laimės. 
Geriau pasikalbėkime, kur ry
toj reikės važiuoti popietę pra
leisti, nes juk ne darbo diena, 
reikia ja pasinaudoti.” Ir jo 
balsas dingsta. Matyt, jis eina 
toliau su savo patarimais.

. Liucija .Sėdi viena ir kažką 
mąsto. Ji , galvoja apie Mariją. 
Juk dabar atvėrė jai savo šir

dį. Jos yra tik darbo draugės. 
Bet Marija negali nesuprasti. 
Ji stengiasi būti tokia gera 
motina savous namuos. Dažnai 
su užuojauta žiūri į nuskriaus
tuosius. Pagaliau, jeigu ji ir ne
supras, tai greitai visą pasako
jimą paskandins savuos rūpes
čiuos ir pamirš. * -

Dabar Liucija negirdi, kas 
dedasi aplink. Ji vėl skęsta sa
vo praėjusiose dienose. Tik vi
siems grįžus prie darbo, ji vėl 
atsibunda iš praeities sapno. 
Sugrįždama Marija ją apkabi
na ir sako:

— Tik neliūdėk. Juk žinai, 
kad visa gyvenime keičiasi. 
Vieną kartą ir tavo liūdesys 
virs laime.”

— Žinai, panašiais žodžiais 
netikiu,, — sako Liucė. —Vie
ną kartą jie mąne prigavo, ži
nai juk, žmogui vieną kartą 
pamelavus, juo daugiau netiki
ma, nors prieš tai jis buvo ir 
mielas. Bet grįžkime prie ne
baigto pasakojimo. Matai, ir 
laimė nuskrenda tartum daina 
ir palieka tik jos aidas širdy
je ilgam, ilgam... Gal net visam 
gyvenimui. Bet man negaila tų 
praėjusių dienų, nors jos nu
skrido greitai kaip svajonė ir 
daugiau nebegrįžo. Paliko bent 
gražus prisiminimas.

Bet tuomet aš netikėjau, kad 

laimė tokia laikina. Man ro
dės, kad ji paliks su manimi. 
Abu tikėjome, kad, tvirtai su
spaudę rankas, galėsime pasi
tikti ateinantį rytojų. Ar gi 
nekeista, kad viena planuoji 
ir tikies, jog kitaip negali bū
ti, o tik vėliau pastebi, kad li
kimas visai kitokį rytojų kalė.

Berods jau minėjau, kad jis 
šiame mieste turėjo daug gimi
nių ir gyveno Su tėvais, kai aš 
buvau visai viena ir be jo ne
turėjau jokio artimo žmogaus. 
Jo tėvus pažinau, kiek anks
čiau. Ar mėgo jie mane, ar ne
apkentė, to aš niekuomet ne
svarsčiau, bet buvo man vi
suomet malonūs. Kitų jo gimi
nių visai nepažinau. Jis keletą 
kartų man mėgino priminti, 
jog turime kada nors ir juos 
aplankyti, bent susipažinti. 
Mat, iš jo lūpų buvo jie labai 
daug apie mane girdėję. Aš 
vis neskubėjau. Argi nekeista, 
kad kartais vengi kai kurių 
žmonių, visai nesuprasdamas, 
kodėl. Rodos, vienas jų ištartas 
žodis sunaikins visą tavo seniai 
išsvajotą rytojų. Juk dažnai 
jauti kažkokią audrą ateisiant, 
tik nemoki tinkamai nuo jos 
pasislėpti.

• Bet vieną kartą ryžausi su 
jais susipažinti. Tuomet pralei
dau sekmadienio popietę su 

Henriko tėvais. Kalbėjom^ a- 
pie viską. Jie daug klausinėjo, 
iš kur aš įkilusi, apie mano tė
vus ir visa kitą .Panašūs klau
simai buvo ir kitų. Tikėjaus, 
kad visa bus pabaigta, ir jie 
mane priėmė į savo giminių 
tarpą. Po kelių dienų Henri
kas paaiškino, šog ši mintis bu
vo per anksti pas mane atskri
dusi. Kodėl, — jis man ilgai 
nenorėjo sakyti. Patarė visai 
neimt į galvą panašių minčių. 
Juk jis mane mylįs ir to mums 
užtenka. Tik man griežtai pa
reikalavus, jis paaiškino. Pasi
rodė, jog mūsų apsilankymas 
viską pakeitė. Jie per daug su
žinojo apie mano tėvų gyveni
mą ir jų sprendimas buvo labai 
skirtingas nuo manojo. Jų pas
kutinis žodis buvo neigiamas. 
Mums pasipriešinus, jie sakė 
ne tik nedalyvausią mūsų ves
tuvėse, bet ir kojos nekelsią į 
mūsų namus. Panašiai kalbė o 
kitos jo giminės. Jie sakė, kad 
aš Henriką padarysiu tik nelai
mingą. Jis tuo netikėjo ir ne
norėjo nieko klausyti. Manęs 
prašė eiti su juo mūsų pasi
rinktuoju keliu. Aš pasiprieši
nau. Ar gi aš galėjau mylimą 
žmogų padaryti nelaimingu? 
Ne. ne... niekuomet!... O jie sa
kė. kad padarysiu. Draugo ne
norėjau įžeisti jo tėvų. Ir Hen

rikui pasakiau... ne... Patariau 
palaukti', gal pasikeis jų nuo
monė.

Dienos slinko. Laikas skubė
jo šuoliais, nusinešdamas ir 
mano džiaugsmą. Ir mūsų tikė
jimas išauštančia diena dingo. 
Jo paskutinis prašymas buvo: 
neklausyti nieko. Už savo atei-^ 
nančias dienas mes patys atsa
kysime. Niekas nepasitiks mū
sų laimės, jei patys jos, lyg 
nuotakos, nepriimsime. Bet aš 
nesutikau .

Buvo žiema. Krito sniegas. 
Balta skar& apdengė žemę. 
Mūsų ryšiai su Henriku nutrū
ko. Tik vieną dieną gavau jo 
laišką. Keista buvo, nes laiš
kas atkeliavęs Iš -kažkur toli. 
Tuomet sužinojau, jog jis ka
riuomenėje. Ne. jo niekas ne
šaukė eiti. Jis pats pasisiūlė. 
Mat kitame žemės kampelyje 
buvo paraku pakvipęs oras. Ir 
jis nuskubėjo j ten, nes buvo 
per daug viskuo nusivylęs. Tė
vų prašymo nepaklausė. Jie a- 
nuomet jo taip pat nenorėjo 
paklausyti.

Vieną vakarą, lauke gerokai 
šalant ir skraidant snaigių mi- 
lionams, j mano kambarėlį atė
jo jo motina. Jos veidas buvo 
visišaki baltutis. O gal tamsus 
drabužiai jį darė daugiau iš-

(Nukelta į 4 psL)





ROMOS LIETUVIAI, KARDINOLAS 
IR KOLEGIJA'------ -

Vasario 2 d, pietus valgė Euro
poje, o vas. 3 d. pusryčiaudamas 
New Yorke, preL L. Tulaba, šv. 
Kazimiero kolegijos rektorius 
Romoje, pasakojo apie Romos 
lietuvių gyvenimo naujienas.

narni. Priekaištaujantieji, kad 
Lietuva kardinolo neturi, ge
riausiai padarytų pasiteirauda
mi mūsų diplomatinį atstovą 
prie Vatikano, kiek tam prie
kaištui yra pagrindo.

Girdėjctne, kad ir Italijoje or
ganizuojasi Lietuvių Bend

ruomenė
Šia tema užklaustas prel. L. I 

Tulaba atsakė:
— Organizuojasi, nors ir pa- i 

mažu, kaip ir visa Europa... 
Dvejus metus “veikė’' LOKas, 
kol patys kolonijos gyventojai 
neteko “kantrybės” ir ėmė rei- ' 
kai auti susirinkimo. “Bus tuo
jau”, atsakė Lokas i kreipimą
si ratšu. Tai buvo pernai kovo 
mėn. Bet reikėjo dar antro į- 
spėjimo metų gale; jei Lokas 
nesiims iniciatyvos per dvi sa
vaites, tai jos imsis patys kolo
nijos gyventojai. Tada susirin
kimas buvo sušauktas, nors kai 
kam buvo pranešta apie jį tik 
iŠ vakaro .Susirinkimas išrin- 

■ ko apylinkės valdybą, ir ji vei
kia.

— Ar pirmininkas kun. Min
cevičius?

— Taip. Kiti valdybos nariai 
yra kun. Balčiūnas. Tėvas 
Vaišnora, kun. Kazlauskas ir 
p. Bacevičiūtė.

— Kiek iš viso Italijoje lie
tuvių? -

— 140, trys ketvirtadaliai 
jų yra kunigai... Kalbant apie 
tolimesnį bendruomenės orga- 
nizavimąsi jau padaryti -raštu 
ir krašto tarybos rinkimai. Iš
rinkti Lozoraitis jn„ kun. Bal
čiūnas, Tėvas Vaišnora, kun. 
Mincevičius, kun. Kazlauskas, 
kun. Zeliauskas, p. Bergaitė. 
Rinkimai paruošti ir pravesti 

..nerūpestingai. Nebuvo atsik- 
klausti nė kandidatai, ar jie 
sutinka būti renkami Tačiau 
geriau jau turėti vadovybę to
kiu būdu sudarytą, negu ati
dėlioti. Net ir dabar pirmas 

..tarybos posėdis, kurį turi su
šaukti Lokas, ligi šiol nešau
kiamas.

PREU L. TULABA.

zityvi, darbšti ir veiks sėkmin
gai. Apylinkės valdyba rengia 
Vasario 16 minėjimą, kuriame 
kalbės Italijos senatorius Cian- 
goliani, kr. dem. frakcijos pir
mininkas.

Spaudoje buvo priekaištau
jama Vatikanui, kodėl jis ne
paskyrė kardinolo lietuvio ? 
Kaip Į tai žiūrite?

— Kardinolų skyrimas yra 
paties šv. Tėvo žinioje, tad ne7. 
galiu pasakyti, kodėl jis daro 
šiaip ar taip. Bet galiu nu
stebti, kad tuos priekaištus da
ro tie, dėl kurių gal kaltės Lie
tuva negalėjo būti pagerbta 
kardinolo skyrimu. Tiek lietu
viai katalikai, tiek lietuviai ku
nigai Vatikane turi labai gerą 
vardą. Ir kenčiančiai Lietuvai 
Vatikanas rodo supratimą ir 
galimą globą. Tačiau savo me
tu Lietuvos vyriausybės „ ne
draugingi veiksmai Vatikano 
atžvilgiu ten dar g^vai atsime-

Ar tikrai min. St. Lozorai
tis šaukėsi Vliko pagalbos, kad

talkos Lietuvos atžvilgiu?
— Jos visą laiką buvo pa

lankios. šiuo metu jau ne tik 
katalikų, bet ir visa rimtoji 
spauda rodo daug simpatijų. 
Vyriausybė dar ne viską gali. 
Ji turi derintas prie Vakarų li- 
nijps. Bet nepalyginti dabar 
lengviau prieiti prie Italijos 
valdžios žmonių, gauti jų pa
lankių gestų arba vizuoti do- - 
kumentus.

— Vizuoja Lietuvos pasus?
— Taip, mielai. Dabar net 

ilgesniam terminui deda vizas. 
Apskritai, lietuviams • nuotai
kos labai šiltos, o Lietuvos var
das plačiai žinomas.

Kas rūpinasi dabar Lietuvos 
rekalų garsinimų italų visuo
menėje?

— Lietuvos y^rdui išgarsin
ti čia daugiausia yra padaręs 
kun. Mincevičius. Jis vertas vi
sos tautos dękingumo. Jo pla
čios pažintys atidaro duris ne 
tik jam pačiam, bet ir lietuviš
kam reikalui. Jo kalba Itali
jos krikščionių demokratų su
važiavime, kur jis buvo iš
klausytas visiems sustojus ir su 
ovacijomis, buvo didelė pagar
ba visai Lietuvai, kuri čia ver
tinama kaip avangardas kovoje 
prieš bolševizmą. Antras iš 
užsieniečių buvo išklausytas 
tiktai rumunas. Kun. Mincevi
čiaus pasikalbėjimai, su de 
Gasperi, štl SceJba ir kitais, jo 
straipsniai italų spaudoje iš
garsino ligšiol Lietuvą Italijo
je kaip niekas kitas. .

Lietuvaitė — Gubernatoriaus sekretorė
Naujasis Mass. gubernatorius 

Christian A. Herter j savo se
kretoriato štabą pakvietė Ritą 
Stakutytę. žinomų So. Bostono 
uoliu darbuotojų ir labdarių 
Vinco ir Kostancijos Stakučių

rinkimai būtų sustabdyti ar jauniausią dukterį.
baigusi Nazareth High School 
ir Boston Clerical School. Nuo 
pat jaunų dienų dalyvauja liet, 
parapijos jaunimo darbuotėje. 
Su lietuvių tautinių šokių gru
pe yra gastroliavusi Philadel- 
phijoj, Cleveland. St. Louis ir 
kitur. Uoliai darbuojasi * Vy
čiuose ir parapijos (Kačinsko 
vadovaujamame) chore. Ritos 
sesutė yra Jėzaus Nukryžiuo
tojo vienuolyno seselė-vienuolė. 
Brolis Vincas kelis metus yra 
dėstęs fiziką - matematiką Ma- 
rianapolio kolegijoje, o dabar 
tuos pačius dalykus ■ dėsto 
Brewn Universitete, Provi- 
dence. Kitas brolis yra braižy
tojas Bostone. Bastoniečiai 
džiaugiasi, kad ši energinga ir

panaikinti?

— Taip. Tik Vliko Vykdo
moji Taryba paaiškino, kad ji 
negali kištis į vietinius bend
ruomenės reikalus... Manau,. 
kad išrinktoji valdyba yra po-

Pi t išburbi, Pa

Nepriklausomybės sukaktis 
Pittsburgho lietuvių bus mini
ma vasario 15 d. Lietuvių Pi
liečių svetainėj 1723 Jane St., 
S. S. Pittsburgh, Pa.

Programa pradedama 3 vai. 
Kalbės Pittsburgho miesto ma
joras D. L. Lawrence. kongres- 
Tnanas J. Fulton ir K. Bielinis . 
— buvęs visų demokratinių 
Lietuvos seimų narys ir senas 
kovotojas ui Lietuvos laisvę. 
Meninę dalį išpildys šv. Pran
ciškaus akademijos mokinės ir 
Vyčių choras, vadovaujamas 
muz. K. Bazio.

Visi Pittsburgho ir apylin
kės lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti tautos šventėje, ku
ri bus didžiulė demonstracija 
prieš Lietuvos pavergėjus ir už 
mūsų pavergto krašto laisvę.

ALT skyrius

Rita yra

Kaip laikosi kolegija? -

— Kolegijoje dabar 21 stu
dentas. Kolegija išsilaiko iš 
aukų; daugiausia jų ganama iš 
Amerikos. Susirado pastaruo
ju metu, pavyzdžiui, ir viena 
lietuvė iš Pietų Afrikos, iš Pre- 
torijos, ten nuvykusi jau 1912 
metais. Ir ji atsiunčia aukų... 
Vieno studento išlaikymas at
sieina 40 dol. mėn. Kolegijos, 
metinės išlaidos siekia 7 mil. 
lyrų, arba 12,000 dol. Didesnis 
rūpestis yra ne tiek pinigas, 
kiek prieauglis. Visi” studentai, 
baigę kolegiją, turės grįžti į 
laisvą Lietuvą. Prteš duedant 
šventimus tokia priesaika iš jų 
imama. *

Prel. L. Tulaba .Amerikoje
išbus apiejpėn. laiko. Iš New ta dėl ateities darbų. J 1953 m.

• — vąldyką išrinktos Joana $ake-
vičiūtė — pirmininke, Klara 
Pasko — vicepirm., Ant. Sake- 
vičiūtė — sekretere ir Marija 
Hobner — korespondente.

Yorko vyks į Chicagą, kur ap
sistos pas prel. Brišką, o pas
kui dar į Toronto. Gegučės 
mėn. atvyks į Ameriką vysk. 
V. Podolskis.

VAS. 16 IŠKILMĖSE DALYVAUS DAUG AMERIKIEČIŲ
Sodaliečių metinė šventė

Šv. Alfonso parapijos soda
lietės savo metinę šventę at
šventė vasario 1 d.

8:30 vai. visos sodalietės su
sirinko į bažnyčią ir per šv. Mi
šias priėmė šv. Komuniją. 
Toms sodalietėms (o jų buvo 

' 49), kurios kas mėnuo priėmė 
šv. sakra 
globėjas ( 
išdalijo do 
paveikslą.

Tuoj po pamaldų bažnyčioje, 
sodalietės bendrai papusryčia
vo parapijos salėje. Išklausyta 
valdybos pranešimų ir pasitar-

BALTIMORE, MD.

mentus, sodalicijos 
. Antoševskis- 
— po gražų

unI J
as

Kuopoje tuo tarpu yra 140 
narių.
SLRKA kuopos susirinkimas

Kuopos susirinkime, įvyku
siame vasario 1 d., finansų raš
tininkas Budelis pranešė, kad 
sausio mėn. susivienijimo Cen
trui pasiųsta $381.23,.Tai re
kordinė suma, nes ligi šiol dai
nė karto nebuvo pasiųsta dau
giau kaip $300. Atvykusieji 
mokėjo savo draudimo mokes
čius ir buvo aukojama Lietuvos 
Gelbėjimo Fondui. Atsilankė 
nedidelis narių skaičius. Pirmi
ninkavo M. Paškauskas. Kuo
pa dabar turi 132 narius.

Mokyklos vakaras
Vasario 1 d. buvo pakarto

tas parapijos mokyklos paren- nariai (senatoriai ir atstovai), 
girnas, suruoštas prel. L. Men- Baltimorės majoras. Marylan- 
delio kunigystės jubilėjui pa
minėti ir kurį pirmą kartą 
matėme sausio 11 d. Kaip ir 
pirmą kartą programa buvo į- 
domi, rūpestingai paruošta ' ir 
gražiai atlikta, 
labai patenkinti, 
pejnas paskirtas 
zimierietėms.

Gražus laimėjimas
Dr. Henrikas Armanavičius, 

jau daugiau kaip treji metai su 
šeima gyvenąs Baltimorėje, iš
laikė medicinos egzaminus- ir 
gavo teisės verstis medicinos 
gydytojo praktika.

Rengiamės 16-^ai vasario
ALTas jau numatė Vasario 

16-sios svarbiausias minėjusio, 
dalis. 15 vasario lietuvių para
pijos bažnyčioje bus‘atlaikytos 
pamaldos. Tą pat dieną vaka
re Lietuvių Svetainėje iškil
mingas minėjimas* sū%kalbomis 
ir kitokia programa. Pagrindu 
nę minėjimo kalbą pasakys 
adv. Vaitiekūnas iš New York. 
Vasario 16 toje pat svetainėje 
bus sukaktuvių vakarienė. Pa
kviesti ir pasižadėjo dalyvauti 
Marylando valstijos Kongreso

ANTANAS IR MARIJONA DAUNIAI, Aubum. Maine, atšventė 50 
metu vedybinio gyvenimo sukakti. Jie yra susipratę ir veiklūs lietuviai 
ir sąmoningi katalikai. Jų išklmių aprašymas buvo “Darbininko” sausio 
30 »i. numeryje.

Visuomenė turėtų daugiau įvertinti chorą
PATERSON, N. J.

Rita Stakutytė

Marija Šaulienė, gyv. 61 La- 
fayette St., yra “Darbininko” 
atstovė Patersone. Vietos Dar
bininko skaitytojai visais reika
lais prašomi kreiptis i ją.

— Staiga susirgus, žymiam 
vietos visuomenės darbuotojui 
Jonui Sprainaičiui, padaryta 
operaicja. Tikimasi, kad ligonis 
greitai sustiprės ir'vėl vado
vaus visuomeninei veiklai. J. 
Sprainaitis yra..vietos Balfo, šv. 
Kazimiero D-jos ir Parapijos 
choro valdybų pirmininkas, 
dalyvauja ir kitų draugijų val- 

. dybose, ALTo ryšininkas, nuo
lat vadovauja visokiems ekstra 
komitetams. Rugpiūčio 13 d. 
jam sueina 60 metų amžiaus.

— Sausio 25 d. parapijos 
choras ssuirengė sau bendrą 
vakarienę ir pasilinksminimą. 
Daugumą choro jau sudaro 
D. P., bet ir tų skaičius negau
sėja. Visuomenė turėtų dau
giau įvertinti choristų ir vado
vybės pasišventimą ir susirū-

pinti, kad choras pagausėtų. 
Kitaip — be lietuviškos gies
mės ir dainos — užtrokšime.

— Kristina ir Marcelinas 
Smilgevičiūtė - Senuliai džiau
giasi savo stipria naujagime 
dukrele. Sigute-Stefanija.

Jurg. Ežer.

darbšti lietuvaitė, pavyzdingos 
šeimos duktė, dabar darbuosis 
mūsų gubernatoriaus raštinė-

do gubernatorius ir spaudos 
atstovai. P. K.

Svečiai buvo
Šio vakaro 

seserims Ka-

Parapijos vakarienė
ruošiama 8 vasario. Tai pas

kutinis bendras parapijiečių 
susiėjimas prieš Velykas.' Jo 
pelnas skiriamas parapijos mo
kyklos išlaikymui. Laukiama 
daug svečių.

Grįžo iš poilsio
Po pusės metų nuolatinių 

rūpesčių ir.sunkių darbų,sau
sio 26 d. prel. L. Mendelis bu
vo išvykęs trumpo poilsio. Grį
žo sausio 30 d.

Lietuvi J mėnesį ir vėl mo- ... 
kėši įvairias sąskaitas už butą, 
šviesą, baldus ir kitus dalykus, 
reikalingus Tavo egzistencijai. 
Neužmiršk skolos savo gimta
jam kraštui.
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Lithuanian
Furniture Co.

MOVERS—
SO 8-4618

INSURED and BONDED
Local and Long Distance Mov«rJ> 

* 
326-328 W. Broadway . *

SO. BOSTON, MASS. *
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•H**************************
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Kad būtų linksmiau
I* anksto numato

Jaunas inžinierius pradeda 
darbą didelėje įmonėje. įmonės 
viršininkas viską jam aprodo, 
visur apvedžioja ir pagaliau 
klausia: “Ką tamsta dar norė
tum žinoti?” “Aš norėčiau ži
noti. — atsakė šypsodamasis 
jaunikaitis, — ar čia visada

būna renkami pinigai dova
noms, kai išteka kuri nors ste- 
nogr^istė1 Rodos minėjote, 
jog tų jaunų mergaičių turite 
net kelias dešimtis?”

Mandagus tpardavėjas
Gal malonėtumėte ponia pri

sėsti! šeimininkas kiekvienu 
momentu turi ateiti.

Rytinės Amerikos studentą suvažiavimo proga 
NEW YORKO STUDENTŲ SKYRIAUS 

rengiamas viešas

įvyks VASARIO 7 D.. ŠEŠTADIENJ. Ii va!, vok.
' AlHance Hali, 195 Gnmd St., Brooklyn. N. Y.

Programą išpildys rinktinės studentų pajėgos ir N. Y.” 
Skautų Vyčių Oktetas, vad. muz. M. Liuberskio.

Pelną* skiriamas Studentę šalpos Fondui.
Po programos — šokiai. {ėjimas $1.50

Nesuprato
Pirkėjas.* “Prisimenate 

rį, kurį man vakar pardavė
te?”

Pardavėjas: “Taip, sir.”
Pirkėjas: “Aš vakar nesu

pratau, kaip jūs. mister, sakė
te: ar tas sūris iš Šveicarijos 
buvo importuotas ar deportuo
tas?”

sū-

Long įsi and žinios
Pramogos ir susirinkimai

— Amerikos Liet. Pi
liečių Klubas, Port Jefferson 
Station Midland Rd.. vasario 6 
d. 8 vai. vak. šaukia savo vi
suotinį susirinkimą. Visi nariai 
kviečiami būtinai dalyvauti, 
nes bus aptariami labai svar
būs klubo reikalai: naujo* že
mės sklypo tvarkymas, klubo 
Inkorporavimo ir kt.

Vasario 8 d. klubas savo sve
tainėje (Port Jefferson Station 
Midland Rd.) rengia Užgavėnių 
blynų bakų su linksmais šo
kiais. Visi Long Island lietuviai 
kviečiami atsilankyti. Svetainė 
atidaro nuo 3 vai. Vakarienė— 
6 vaL vak.

— Balfo 120 skyrius Vasa
rio 16 minėjimą ruošia drauge 
su A. L. P. Klubu jo svetainė
je Port Jeffersone. Pradžia 2 
vai., o 6 vai. įvyks Užgavėnių 
pasilinksminimas su užkan
džiais ir šokiais. Visi Long Is- 
land lietuviai kviečiami daly
vauti. įėjimas nemokamas.

New Haven, Conn.
Parapijos vakarienė, šv. Ka

zimiero parap. metinė vakarie
nė įvyks vasario 8 d. 6 vai. vak. 
parapijos svetainėje, 339 
Greene St., New Haven, Conn. 
Klebonas ir vikaras kviečia vi
sus parapijiečius bei kitus lie
tuvius atsilankyti ir paremti 
naudingą tikslą. Parapijiečiai 
ir kiti dalyviai turės progos 
prieš užgavėnes su pažįstamais 
bei draugais maloniai praleisti 
vakarą.
Vasario 15 dalyvausime Hart
forde. Mūsų kolonijos lietuviai 
ruošiasi vasario d. daly
vauti HartftĮnde -rengiamam 
bendram Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime ir Ciuiįionio 
ansamblio koncerte. Visi New 
Haven lietuviai raginami, kas 
tik galės, šioje didelėje iškilmė
je dalyvauti. Kas dar neturi bi- 

’ lietų, gali jucfe įsigyti pas M.
Jokubaitę. M.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Nežinau kieno dėka, mus 

Undercliff sanatorijos lietuvius 
ligonis lanko Tamstų leidžia
mas laikraštis “Darbininkas”.

Sunkios ligos atblokštas j 
šią sanatoriją, pirmą sykį susi
pažinau su “Darbininku.”

Perskaitęs kelis numerius, 
susidariau išvadą, kad “Darbi
ninkas” ar tik nebus vienas iš 
turiningiausių čia Amerikoje 
išeinančių lietuviškų laikraš
čių!

Sugebėdami Tamstos išleis
ti tokį gražų ir nepaprastai į- 
domų lietuvišką laikraštį, pa
darėte neįkainuojamą įnašą į 
mūsų periodinę spaudą.

Su pagarba,
V. Mileška

A B R A M S
228 Rroarfway, Rrnuklyn. N. Y., 

<kampas RoeblingiSt.)/pirmiau buvo 
^91 Grand St., Br|>oklyn, NfY., kuris 
jums maloniai Mtiarnavo per”30 metų, 

skelbia
Viduržiemio išpardavimą 

pilnai aolarnaujpnti vyrus ir moteris. 
Geriau^os vilnos paltai ir kostiumai, 
nauja 
12-: 
ir 
m'

;ia šilko suknelės ir kt. Dydis 
36-50. Ateikite su šiuo skelbimu 

busite 10% nuolaidos. Mes kalba- 
lietuviškai. TeL EV. 8-6656

PARDUODAMI NAMAI SU 
TUŠČIAIS KAMBARIAIS

Waodliaveu 2 ieimų medinis. 11 
kambarių. 2 karam garažas. Atskiras. 
$144)00. 2 šeimų medinis. 11 kamba
rių. $10.500. 2 Seimų medinis. 11 kam
barių $ 9,700.

Cypma H&1
vėliausiais Įrengimais, 
kambariai tūžti.

East New York 2 
11 kambarių. $10,500.
nis. 9 kambariai. $9.000. 3 Seimų mū
rinis. 13 kambarių. $9.000.

Joseph Vaši imas 

REAL EKTATK 
and INMJRANCE
1*8-47 Liberty Avė, 

Richmand lllll 19. N. Y. *
%Td. VI 3-2239

3 leimų mūrinis, su . 
Dviejų florų

želmų mūrinis.
2 Seimų medi-

Tel. OR f-MM

D r. Joseph Žabner
AKIU GYDYTOJAS 

ests ' 35 E. 7th St., N. Y. Oty -
«

VALANDOS
Treč. ir šeštad. 10—12
Pirm., trečiad. ir penkt. 5.3O-7-3O_j.

“Pirmiausia užeik pas Adoma” 
Būsi greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ĖSTATE REIKALAIS

Adam Realty Co.
1146 EAST JERSEY ST. -

Adam Stankūnas EL. 4-157®

Dr. S. Chernoff
223 — 2nd Avė., N. Y. C.

(Cor. 14th SU
Telef. GRamercy 7-7697

Aštrūs ir choniški susirgimai 
gydomi pennicilinu, oda. hormo
nai. Kraujo ir Šlapumo tyrimai

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

Sekmadieniais—nuo 11 vai. 
iki 1 vai. p.p.

\ , Tel. EV 6-^438
M and Z AUTO COLLISION ĮVORES 

Lietuvių specialistu collision ir auto taisymo d-vč 
Bodies and Fenden straightened — Complete ant* painling 

D U C O Refinishing 
Atliekami visi collision, dažymo ir mech. taisymo darbai. 

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS 
Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai 

J. Maldutis » Z. Žaliauskas
1506-16 Myrtle Avė. Brooklyn, N. Y<

Tarpe Gatės Avė. ir Linden St.

ŠEIMININKES ĮSIDĖMĖKITE
Mūsų puodai yra amžinai nerūdyjamo plieno. Jie turi tri
gubas sienas ir^dugnus. Juose verdamas maistas garais ir 
prie žemos temperatūros, dėlto nesunaikinami sveikatai 
reikalingi vitaminai bei mineralak

ŠITŲ STAILNHSS STEEL INDU 
pilnas komplektas kainuoja tiktai

$69.95
Be to duodama ilgalaikė garantija ir lengvos išsimokėjimo 
sąlygos. Su užsakymais prašome kreiptis tiesiog į kompa- 
inją, kuri nurodys artimaiusią atstovą ir jums mielai pa
demonstruos naujus indus ir duos reikiamus jų vartojimui 
nurodymus.

U STRE CRAFT CO.
689 EAST 7TH ST. SO. BOSTON. MASS.

Tel. SO 8 7921



50 metų kaip tiesia brolišką ranką
& -Švenčia savo veiklos sukaktį

F - , Sausio mėn. 22 d. suėjo 50 
‘metų, kaip Elizabethe buvo į- 
Keteigta šv. Petro ir Povilo 
/draugija, sutelkusi nemažą bū- 
p rį jaunų vyrų, supratusių orga 
to nizuotos veiklos reikšmę. Stei- 
- giamajam suvirinkime dalyva

vo 15 vyrų, kurių nei vieno
L - šiuo metu jau nebėra gyvųjų 
i tarpe. Pirmą ą valdybą suda- 
< re: J. Daukšis -—pirm., T. 
.*■ Griška, M. Savickas, J. t Jaki

mavičius, J. Grinčius, P. Ba
rauskas ir S. Grinčius — val
dybos nartai. Nuo 1924 m. pir
mininku yra veiklus ir susipra-

, tęs lietuvis Kazys .Bernotas. 
Kiti valdybos nariai šiuo metu 
yra :P. .Krivetski — vicepirm., 
R. DžiOvalis — sekr., D. Pet- 
rušionis — fin. sekr. J. Budris 
— ižd. T. Gurski ir S. Dzikas— 
iždo globėjai. Draugijos narių 
skaičius visada viršijo šimtą, 
šiuo metu draugija turi 140 na
rių, kurių nemaža dalis yra čia 
gimę ir keletas naujųjų atei
vių.

Minint vienos senesnių, kad 
ir vietinio pobūdžio, draugijos 
50 m. veiklos jubilėjų, manau, 
yra gera proga pažvelgi t į ma
žą iškarpėlę milžiniškos Ame
rikos lietuvių visuomeninės 
veiklos.

Reikia stebėtis pirmųjų atei
vių Amerikoje ryžtingumu ir 

■organizuotos veiklos reikšmės 
supratimu. »Kas iškėlė reikalą 
steigti Elizabethe šv. Petro ir 
■Povilo Draugiją? Draugijos 
konstitucija į tai šiaip atsako:

EL1ZABETH, N. J. 
t

vietiniam

globėjų šventėje draugija or
ganizuotai dalyvauja pamaldo
se.

Tuo laiku, kai draugija stei- 
’ gėsi, jokio soc. draudimo šiam 
krašte nebuvo. Taigi steigėjai 
tikrai pionieriškai į savo veik
lą "įtraukė eleonominj - pašaipi
oj principą. Jau tada, kaip ir 
dabar, nariai buvo ligoje šel
piami po 7 dol. į savaitę iš su
dėtų narių’ mokesčių. Mirties 
atveju pašalpa viršijo šimtą 
dol., dabar
tik materialiai, bet ir moraliai 
ligoniai buvo globojami, net 
ligonių lankymo komitetas tu- 

<rejo susirgusius lankyti ne ma
žiau ,kaip du kartu savaitėje.

Kibk entuziazmo , anuo metu 
būta, gali išskaityti susirinki
mų, kurie vykdavo net kas sa- 

’vaitę ir dalžniau, protokoluose. 
Draugija buvo drausmingas

“...Draugija tapo uždėta Lie
tuviu Rymo - katalikų kaipo 
broliška ir pašaipūnė draugija; 
jos tikslas — broliška meilė... 
ištiesti pdgelbos ranką savo 
broliams, svetimoje šalyje gy
venantiems.”

Susibūrę šion draugijon iš
eiviai iki šiol išlaikė savo tarpe 
lietuvybę. Draugijos raštų ir 
susirinkimų kalba iŠliko iki šiol 
lietuviška, štai nepriklausomy
bės kūrimosi metais visi drau
gijos nariai patys pirko ir pla
tino Lietuvos Laisvės Bonus, 
kurių bendra suma dabar sun
ku susekti: Draugija visą laiką 
aktyviai dalyvauja Lietuvai 
Gelbėti Komitete
ALTo skyriuje. Šios draugijos 
sekretorius R. Džiovalis yra il
galaikis minėto Liet. Gelb. K- 
to pirmininkas.-

Elizabethas gali didžiuotis 
puikiu lietuvišku židiniu — 
Lietuvių Laisvės sale. prie 
kurios pastatymo daug prisidė
jo šv. Petro ir Povilo Draugi
ja nupirkusi jos akcijų už 
2000 dol.

Antrojo karo metu 39 drau
gijos nariai ginklu rankoje ko
vojo prieš pasaulio piktąsias 
jėgas: vienas jų — Juozas Sa
vickas — .žuvo kovose.

Be įvairios paramos, kurią 
draugija suteikė vietos parapi
jai. ji įtaisė puikų vitražą pa
rapijos bažnyčioje, vaizduojan
tį draugijos globėjus Šv. Petrą 
ir Povilą. Kiekvienais metais

du šimtai dol. Ne

vienetas, apjungiąs savo narius 
ir visur juos, globojąs. Nebijo
ta bet kuria proga išeiti viešu
mon organizuotai. Tiems gi, 
kurie drįstų nepaklusti bend
rai drausųiei, konstitucija nu
matė pinigines baudas.

Šiuo metu draugija yra ge
ram ekonominiam stovyje — 
tūri vienuoliką tūkstančių dol. 
sutaupų. -

Savo veiklos sukakčiai pa
minėti -draugija šių metų va
sario 7 d. 7 v.v. Elizabetho . 
Laisvė; salėje rengia jubilėji- 
nį pobūvį su vaišėmis, menine 
programa ir šokiais.

Teklesti ir auga ilgus metus 
Elizabetho Šv. Petro ir Povilo 
Draugija, /subūrusi broliškai 
pagalbai." visuomeninei ir lietu
viškai veiklai energinguosius 
elizabetiečius. nežiūrint, ar jie 
jau seniai paliko savo tėvynę, 
ar jos visai nėra matę, ar tik 
dabar žmonijos priešų tapo at
blokšti į šį karštą!

S. I).

Žv. I

Nė tiek pragėriau. 
Ką prauliavojau: 
Bėrą žirgelį, 
Tymo balnelį.

Gėriau dienelę, 
Tamsią naktelę, — 
Nuo vakarėlio, 
Iki gaidelių.

Lietuvi! Įteikdamas savo au
ką Vasario 16-fo-ios sukakties

. Eičiau per dvarą, 
Skysčiau tėveliui, 
Kad išvaduotų 
Mahe sūnelį.'

— Sūneli mano, 
Vaikeli mano, 
Nepulk tų jaunas • 
J rūpestėlį.

GERIAU DIENELĘ

VVAVFRIY

o, pakflvūo jūros vandens paver 
bUMHtsAčios karvės.

THAMES CKIS, netoli Lontlon 
stos įsafa^ kurioje Hko tik

I

BROCKTON, MASS
Pranas ir Marijona Kukaus- 

kai minėjo 35 m. vedybinio gy
venimo sukaktį. Kukauskai už-. 
augino dukterį Aldoną ir du 
sūnų: Juozą ir Albertą. Alber
tas turi paukščių ūkį, o Juozas 
yra policininkas. Aldona ište
kėjo už vyčių veikėjo švelnio.

— Vasario 1 d. mūsų para
pijos jaunieji sodaliečiai su
ruošė vad. pyragų pardavimą

. (cake sale). Tortai bei pyra
gai buvo pardavinėjami para
pijos salėje po mišių.

» — Vasario 8 d. 3 vai. po pie- 
r tų mūsų parapijos tretinin
kams, šv. Rožančiaus draugi
jos, šv. Onos draugijos ir Mal
dos Apaštalavimo skyriaus na
riams bus rodomas kinas (mo- 
vies) parapijos salėje. įėjimas 
nemokamas.

— Maldos Apaštalavimo 
Skyrius vasario 17 d. vakare 
ruošia kortų vakarą bei blynų

REIKALINGA MOTERIS 
prižiūrėti namie vaikus. Vaikai 
yra du: vienas 2'-; metu, kitas 
4. Apsigyventi galima tame pa
čiame name arba kitur. Darbo 
valandos ir atlyginimas pagal 
susitarimą. Kreiptis telefonu 
bet kada, bet geriausiai nuo G 
vai. vak. Tel. VI 6-6813-1.

IŠNOMl OIAMAS KAMBARYS 
su -visais patogumais ir baidais 4 
aukšte. Galima naudotis ir vir
tuve. Tik vienam asmeniui arba 
porai vedusiųjų. Kreiptis šiuo 
adresu: Mrs. Eva Dome. 414 So. 
5th St.. Brooklyn 11. N. Y.

balių parapijos salėje. Parapi
jiečiai bei kaimynai kviečiami 
atsilankyti į šią Užgavėnių 
pramogėlę.

— Mūsų parapijos Lietuvos 
Vyčių 67 kuopos nariai per- 
savo praėjusį susirinkimą nu
tarė sekmadienį — vasario 8 
d. priimti bendrai šv. Komuni
ją dž. Lietuvą ir kenčiančius 
mūsų tautiečius Lieuvos Ne
priklausomybės 35 metų su
kaktuvių minėjimo proga. Jie 
minės šią sukaktį savo susi
rinkimo metu . vasario 10 d. 
Šios sukakties proga taip pat 
bus atlaikytos šv. Mišios sek
madienį — vasario 15 d. 10:30 
vai. ryte.

— šv. Vai-do draugijos na
riai per praėjusį savo susirin
kimą nutarė bendrai eiti prie 
šv. Komunijos Kančios sekma
dienį — kovo 22 d. ir suruošti 
tą pačią dieną bendrus pusry
čius po komunijos parapijos sa
lėje.

— Negailestinga mirtis sau
sio mėnesį jau ketvirtą parapi
jietį išplėšė iš mūsų tarpo. Sau
sio 28 d. po trumpos ligos, su
laukusi 80 metų amžiaus, mi
rė Pranciška Seselskienė. Po 
iškilmingų pamaldų šv. Mykolo 
parapijos bažnyčioje vasario 2 
d. velionė buvp palaidota šv. 
Krvžiaus kapuose N. Arlingto-

Vik.

Sugrįš žirgelis, 
Tymo balnelis, 
Oi negrįš. negrįš 
Jaunos dienelės. 
(Padainavo Ona Menčienė- 
Paužiūtė. Užrašė J. Mitkus)

Kukauskai yra ilgamečiai Dar
bininko skaitytojai ir rėmėjai.

Inž. K. ir H. Daugirdai, bu
vusieji broektoniečiai, išsikėlę 
gyventi į So. Bostoną, nusipir
ko Dorbhesteryje namus su ne
mažu žemės sklypu. Daugirdie
nė - Mačiulytė yra suredega- 
vusi “Taupioji Virėja’’ knygą. 
Ji yra duktė Vandos ir dr. Sta
sio Mačiulio., kurį bolševikai 
Panevėžyje žiauriai nužudė.

Naujas kapas. Sausio 13 d. 
mirtis pasiėmė seną broekto- 
nietę gyventoją — Oną Oksie- 
nę, vieną iš pirmųjų LDS 2-ros 
kp. narių- Ona Oksienė buvo 
labai dosni ir geraširdė mote
ris/ Ji visomis jėgomis rėmė 
katalikišką spaudą ir kitus ge
rus darbus. Lai Dievas sutei- 

,. kia jai amžiną atilsį.
Bažnyčios statybos fondui 

pereitais metais broektoniečiai 
sudėjo arti 45 tūkstančius do
lerių. Nauja bažnyčia už kėle- 
tą ‘mėnesių bus jau šventinama.

Forum Press, kurio savinin
ku yra A. Peldžius, buvęs Dar
bininko administratorius, pra
dėjo spausdinti mažo formato 
kun. Pr. Juškaičio maldakny
gę — -Dangaus raktas. Taip 
pat spausdina kun. Br. Vitkaus 
įdomią knygutę “Ne visa mir
šta.” .

Patvirtino seną valdybą, j 
Pereitą sekmadieni šv. Kaži- i 
miero par. salėje įvyko LDS' 
2-ros kn. susirinkimas, kuria
me dauguma narių atnaujino 
prenumeratą savo ‘organo 
“Darbininko” ir patvirtino pe- ’ 
reitų metų kuopos valdybą. į 
Daug narių pareiškė džiaugs-1 
mą .kad TT. Pranciškonai pa-1 
ėmė “Darbininką" i savo ran- ■ 
kas. nes kitaip 
ARyto” likimas.

PIRMOJI PAGALBA teikiama audros paliestiems senukams 
Lincolnshire apygardoje. I.onjone.

Lietuvi! Tėvynė, lyg pasiau
kojanti motina. Tave augino ir 
globojo. Atsilygink Jai kaip 
motinai — neapleisk jos nelai
mės ir vargo valandoje. Tikėk 
— Tavo auka Vasario 16t-osios 
proga nušluostys bent vieną 
Jos sielvarto ašarą.

CAMBRIDGE, OHIO, —Čia 
vienoje ligoninėje, kaip savys- 
tovūs ' gydytojai, dirba šie lie
tuviai gydytojai: Edmundas 
Butrimas, Jurgis Balčiūnas, 
Petras Kazlauskas ir Juozas 
Meškauskas.

Chicago, IIL ;
• Neužmirškime Austrijoje 

vargstančių tautiečių. Į preky
bininko Jono Karvelio, prof. 
Balio Vitkaus ir mokyt. Juozo 
Senkaus kvieitmą švenčių pro
ga paaukoti mūsų tautiečiams 
seneliams, ligoniams, pasiliku- 
siems Austrijoje, daug kas at
siliepė ir po keletą dolerių pa
aukojo. Norinčius paaukoti 
prašome paskubėti, nes pinigus 
norime tuojau pasiųsti j Aust
riją. Pinigus siųsti J. Karve
liui, 3249 So. Halsted St., Chi
cago 8, III. USA.

• A. Brazis, Metropolitan 
Operos solistas, iš New Yorko 
yra nuvykęs dainuoti j Chica- 
gą. Sausio 31 dainavo Rigolet- 
to operoje, kuri kartojama va
sario 7 d. Vasario 2 d. dainavo 
La Giccondo operoje.

• Kun. J. Zeliauskas, tėvas 
selezietis, dar pereitų metų ru
denį atvykęs į JAV lietuvių se-

. leziečių oratorijos ir’ spaustu
vės Torine reikalais, kiek il
giau sustojęs Chicagoje, ren
giasi ją apleisti vasario 9 d. 
Kas turėtų dar kokių reikalų, 
prašo ligi to laiko su juo susi
žinoti.

• Kun. Dr. A. Juška per- • 
rinktas ir kitiems metams 
“Draugo” bendradarbių klubo 
pirmininku.

Help Wanted Mal<r
Telephone: DEAltBORN 2-0819 

TO PLACE HELP VVANTED ADS.
Ask For Ad Taker

Help Wanted Female

Girls — Work Near Home — Save $104 a year carfare 
THE DELTA POWER TOOL Division 

has immediate openings for 
CLERK — TYPIST

For Traffic Departament - -----Also
- : TYPIST BILLER

Interesting Work. — 5-Day Week. Liberal Employee 
Benefits. — Pleasant Working Conditions.

. SEE — MR. SCHNEIDER •;
. . THE DELTA POWER TOOL Division

3930 S. VVinchester LAfayėtte 3-6673
“You’ll Likę VVorking Here”

Help Wanted Malė

THE DELTA POVVER TOOL DIVISION 
has imfhediate opening for

YOUNG MEN
AN OPPORTLfNITY
TO EARN MORE

and unlimited advancement 
with fast grovving 

company.

TO HELP IN OFFICE OF 
TRUCKING CO.

Some Typing -

SALARY BEST

McCLAIN
DRAY LINE

950 WEST 37th STREET

IEŠMININKAI

KROVĖJAI

REIKALINGI

ATSIavinimAI
RADIO VALANDOS

Šeštadieniais

Wevd 
JACK-jstūKAS
1964 WHITE SI.

LIETUVIU DIENA 
SCR^NTONE

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą , ir šiemet rengia 
Scrantoho Tauro Klubas. Iš
kilmingos pamaldos 10:30 vai. 
(vasario 15 d.) bus šv. Juoza
po bažnyčioje. 2:30 vai. po pie
tų Nbrth Scranton Jr. High 
School salėje įvyko posėdis. 
Kalbėtojais pakviesti miesto 
majoras James Hanlon, teisė
jas Otto Robinson ir prof. Juo
zas Brazaitis.

Iškilmės baigsis bendra va
kariene šv. Juozapo parapijos
svetainėje. Minėjimo rengimo . proga, gerai įvertink didumą 
komiteto pirmininku yra Pet- tikslo, kuriam ji skiriama. Tai 
ras Kantakevičius. Lietuvos laisvė!

FOR TRAFFIC DEPARTMENT 
Also

TYPIST BILIER
INTERESTING WORK—5 DAY WEEK. These arė stėady 
positions and offer good chances for advancement. Liberal 

employee benefits. Pleasant workirfg conditions.
SEE MR. SCHNEIDER

THE DELTA P0WER TOOL DIVISION
^3930 S. Winchestor LAfayefte 3-6673

WORK CLOSE TO HOME

hours <>f travelin"

WE NEED

• MACHINE OPERATORS
• DRILL PRESS OPERATORS
• FI NCH PRESS OPERATORS
• SHEAR H.ANDS
• LATHE HAS’DS
• ASSEMBLĘRS AND WELDERS

40 HOUR WEEK 

PAID VACATIONS MANY COMPANY BENEFITS

INTERNATIONAL 
HARVESTER C0.
McCORMICK ViORKS

2600 H’ESTERN AVĖ.

F.mployment Office open 8 A M. to 4 30 P.M.
’ Monday through Friday
9:00 A.M. to 3 P.M. SATURDAY

ILLINOIS
NORTHERN

RAILWAY
COMPANY

Patyrę, ligi 50 m. amžiaus.

rMr. Keli v
2610

South Western Avė.

Shear Opcrators
Slitter Opcrators 
Machine Hclpcrs
(Will train to be machine 

Opcrators)

Doekmen
Order Fillers

Ist or 2nd Shift

Mr. Mnldoon

STEEL SALES
CORP.

3318 S. Pnlaski Rd. 
RI 7-7700

J
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HELP HANTED FEMALE

68-38 Fercst Avenue 
I»idg«*wood, N. Y.

PROSUOTOJA—tik patyrusi 
Pastovu* tarta* valykloje. Geras ai-

69-38 Myrtle Avenue 
Glendafe, N. Y.

Kreiptis:
MARTINSON cleaners
409 Central Purk MW, N. Y. C.

TeL MO 6-4558

šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus, 
y ei. MAIN 4-2339

SIUVĖJOS
prie lengvo drobės darbo. Darbas pa
stovu*. 46 valandų darbo savaitė.'Pra
dedama nuo $40.

Tel. BO 9^5993

tea & šitoiU 4 fe ia fe*..

Help wanted Female

96

L J?T?

PAIEŠKOMA

Help wanted—Malė

238 MHliain St. or 2 Duane St.

DIEMAKERS

Ist CLASS MACHINIST 
LA THE HANDS -

ŠACHMATAI

Work on plastic injection molds.
PLASTIC MARE, INC.

■■
•'"■M

V C<>

NURSPS 
(Licensed and Unlicensed)
Reg. R.N. A P.N. ĄIDES

Wanted For
NEW NUR8ING HOME

CaM Ui. 3-6735

5 Days. 40 Honrs 
tjood pay. Steady, Bcnofits

H. BRAIIN
TOOL A 1NST. CO. INC.

140 Fifth Avė. Hawthorno. N. J.

ČAMfitMiMkAS

Help wanted Female
**Tautvai*a* win* IBinoi* ppen”, 

skelbia jpirmame puslapy sausio 20 d. 
.. Chess Life. Įrištas platus aprašymas 
* apie Povilo Tautvaišos aatrukart 

laimėtas Illinois open pirmenybes, 
kuriose rungėsi 37 dalyviai iš 9 
valstijų.

Ten pat telpa? kita žinia apie Ly- 
mbno laimėtas Bostono miesto pir
menybes. Žinutėje ‘suminėtas Kazys 
Merkis, kuris dalinosi tose p-bėse 
ketvirtą - septintą vietas su Haryow 
Daly ir kitais.

Povilą* Vaitonis, Kanados meiste
ris, pakviestas duoti simultaną i 
Delta Secondary Sehool.

P. Vaitoniui. Tarpt, šachmatų Fe
deracija (FIDE) suteikė praeitą ru
deni "‘International master’* vardą. 
Kanadoje tėra 2 tarptautiniai meis
teriai, būtent: D. Yanofsky,' gavęs 
1946 m. ir P. Vaitonis <1952>.
* Edward Tūbelis, 1952 Fort Worth 
(Tex.) open pirmenybėse užėmė 9 
vietą, surinkęs 5-3 taškų..

Nedvejotinai Tūbelis t. b. lietuvis. 
Pirmenybėse dalyvavo 37 žaidėjai.

Estonian Chess Club (Seabrook, 
N. ~J > neseniai sudarytas iš estų 
tremtinių, norėtų rungtynių su ki
tais šachmatų klubais. Prašo Tašyti 
Mr. Koit Tullus, 1314 State Road, 
Seabrook, N. J.

Niujorko lietuviams derėtų susi
rišti su kalbamu estų klubu.

— CMcagu* Uetuvtai šachmatininkai 
kas penktadienis renkasi Lietuvių 
Auditorijoje. -3133 So. Halsted St.

Suomis T. Salia laimėjo Vancou- 
verio miesto p^bes su 7^2— 
2. Maurice Pratt 61X,-^11X>. 3- 
vis Jurševskis 6-2- »

nto “Of Kings and Queens” neseniai 
tapo pagaminta. Gauti galim* iš 
Brandon Fiims. N. Y. Pati filmą, ne
ilga, vos 8 minuėių laikui, skirta 
suįdominti jaunimą šiuo žaidimu.

Nieholaa Russotimo. Prancūzijos 
meisteris, neseniai grįžęs iš JAV lai
mėjo Paryžiaus turnyrą, antroje 
vietoje palikęs Dr. S. Tartakoverį.

Howvr Fiftti Avenue Hospital

Joseph Garszva

P. J. BAGDANAVIįdUS, M. D
GYDYTOJAS IR (ČUBURGAŠ

Brooklyn 5, N. Y.
231 Bedford Avenue, 

Brooklyn, N. Y

vakarais ir aktini -laiką (pert ttane) 
savaitgaliai*. Pastovas darbas. Geras 
atlygintam*. Maloni aplinka. Kreipti*: 
KANTOR’S LUNCHEONETTE 

4588 BROADM’AY, N. Y. C. 
Tek LO 9-9660

SIUVĖJOS 
patyrusios daryti klostes (hemndng) 
brangiose medžiagose. Dalimis arba 
visas darbas. Pastovus darbas, geras 
atlyginimas. Malonios darbo sąlygos. 

Tel. RE 2-9786

SUKNELIŲ SIUVĖJOS
Patyrusios. Darbas dalimis (section 
work.). Pilnas arba dalinis laikas. 
Geras atlyginimas. -Kreiptis:

BONNIE CYD
12 Avenue L (kampes Rockaway 

Avė.). Brooklyn. N. Y.
Tel. GL 7-2932

Josefina Tamulevičiūtė, gijusi 
1913 m. Kabeliuose, Musteikoje. Rašy
ti : Rev. J. C. Jutkevičius, 153 Sterling 
St., Worcester 4, Mass.

Real Estate
PUIKI PROGA

Parduodamas jau prieš 20 įlietų įsteig
tas restoranas, duodąs geras pajamas. 
Ir duodanti geras pajamas du pilnai 
išnuomoti namai. Prieinama kaina. 
Kreiptis tik popiečiais arba šeštadie
niais 2-5 vaL p.p. Klauskit NAT.

234 78 St, N. Y. C.

, ITALIAN RESTAURANT—BAR H
- Nassau Ceunty—L. L

Clean, modern. fully eųuipped, new 
place. grovving town. Good for couple. 
High income. easily inereases. Owner 
selling personai reasons.
Real Buy—You can’t afford miss 

Call Freeport 9-4300
vvrite F2, Rm 830—11 W. 42nd St.

N. Y. C.

. Display
— ■ - • • - - - - —7 - ---------------- ---- — ' —----------

SYNNOTT TRAVEL 
BUREAU

AUTHORIZED AIR LINE 
and 

STEAMSHIP AGENCY
One Flatbush Avenue 

BROOKLYN, N. Y. 
Phone UL 3-2792

Business for Sale
LUNCHEONETTE

In Theater Building: Business can be 
improved: IHnes forces sale: -$2.500.

Phone BU 4-9149 —
Brooklyn; English speaking

Household Help 
Wanted

EXPERIENCED 
HOUSEWORKER

Good salary 
Fond of Chilren, Oun room and radio, 

Permanent job.
Phone Lynbrook 9-3916

*

Business Oppor- 
tunity

RESTAURANT, 
S’Xį days, Groesejr $560; long leasc at 
$65 • month; Full f»rlce $4500; 6 room 
apt. available.

MTNKS RESTAURANT.
212 Frtinkfln St., Brooklyn

EV’ 9-9846

Sales Help Wanted

Help Wanted
Malė -Teinate

DUODAMAS GRAŽUS, 
PATOGUS NAMAS 

modernioj tarmėj senesniam asme
niui arba dviejų asmenų šeimai už 
prižiūrėtojo darbų. Taip pat nedide
lis atlyginimas ir teisė naudotis žeme. 

Kreipkitės j savininkę:
MARY BRUCE *TeL MO 2-0626

MAŠINISTAI
prityrė prie įšvirkštimo formų <in-
jection mold). Geras atlyginimas, pa
stovus darbas. -

PLASTIC MARE, INC.'
238 William St, NY.C.

CASTER, ENPERIENCED
Steady producer White Melai Lamy 
Parts, Solid & Slushi.work. Vacatior 
with pay. Yearly bonus. Mušt speak 
English. High vvage.

MI 2-9427 — M’oodhavcn, L. I.

EXPERIENCED DIE MAKERN
Sheet Metai Mėchanics Experienced 
on Prečision Cabinets, Cha/sis and 
Office Filing Eųpnit.

ExperienCed Bench Hands, Disc 
grinders rivetersj fitters. Good wages.

ART LLOYD METAL PROD.
2973 Cropsey Avė., Bklyn

AUTO BOQY and FENDER MAN 
' A-l Exp"d

Steady 5 day work. Vacation. Only 
top man need apply.

CENTT RY AUTO 1VELDING
240 Delancey St. N.Y.C.

PATYRŲ CAMBELL 
STITCHERS 

pastovus darbu* (pieee work). Geras 
atlyginimas. Kreiptis:

SERVICE MFG. C0.
120 E. 16.th St. N.Y.C., 

(10 floor)

PICTUliE FRAME CTTTER AND 
JOINER

Mušt be thorooghly evperienced; va- 
cation with pay; paid kealth plan;

GiJbd safary-
Metropolitan Pieture Frante Merks 

18 E. 18 St N. Y. C.

GENERAL PRDiT SHOP 
HELP

GROUP INSURANCE 
BLUE CROSS 

I>AID HOLIDAYS

VELVERAY CORP.
Brightou Aveuue R Wabnrt Street 

CUftoo, N. J.
GRegory 34300

MILLING MACfflNE 
OPERATORS

REIKALINGOS SIUVRJOS
moterų paltų. Siuvimas dalimis.. Pas
tovus darbas, geras atlyginimas. Pui
kios daAo sąlygos. Arti nuo visų susi- 
smekimo linijų. Kreiptis:

GENEVA jCLOAK £O.
285 Jay St. (Boro Hali), Brooklyn.

Pagalbininke virtuvėje 
tvarkymui, "6 dienos savaitėje. Pasto
vus darbas, geras atlyginimas. Apmo
kamos atostogos. Maloni aplinka.

Skambinti:
Buckminster 4-8259

SIUTUOS RANKOMIS
Turi būti patyrusios. Pastovus darbas. 
Gera* atlyginimas. Aptuokamos ato
stogos ir šventės. Gydymas. Malonio* 
darbo sąlygos. Kreiptis:

HOM ARD CLOTHES
40 Flatbush Avė. Eztensibn 

Brookljn (9th floor)

SLAUGĖS— REGISTRUOTOS N. Y. 
VALSTYBRJE

Visiems slaugės jutams. Susidomė
jusioms darbu — patyrusioms— pakė
limai. Pradinis mokestis — $265 Inė^ 
nėšiui.

T.' B. Orientacinė programa
100 lovų T. B. Ligoninė,

Tel.: DI 6-4000 Brooklyn

siuvėjos BONAZ MAŠINOMIS
Kreiptis tik patyrusioms. Pastovus 

darbas, geras atlyginimas. Malonios 
darbo sąlygos.

TENTILE CREATORS
601 W. 26 St., N. Y. C. 

Telef. OR 5-4257

SIUVĖJOS
Tik j>atyrusios. Dienos arba nakties 
darbui. Prie sijonų ir chalatų (neg- 
ligees). Pastovus darbas, geras atly
ginimas. Kreiptis:

284 — 4th Avė., Brooklyn 
Tel. MA 4-0523

SIUVĖJOS 
prityrusios prie vyrų ir moterų marš
kinių (section. work >. Pastovus dar
bas, geras atlyginimas. Kreiptis: 

KLASS — E. E TOGS
602 Driggs Avė., Brooklyn, N. Y.

Telef ST 2-1621

SIUVĖJOS
patyrusios siūti Singer mašinomis bliu-
2.es ir sportinius drabužius. Pastovus 
darbas — geras atlyginimas. Kreiptis:

MIL — ART
2430 Atlantic Avė.. Brooklyn

Telef. HY 8-1636

SIUVĖJOS.
į patyrusios prie Singer siuvamųjų ma

šinų. Darbas modernioj dirbtuvėj. 
Pastovus geras atlyginimas. Kreiptis: 

CENTURY INTERIOR 
RECORATORS

1104 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y.
______ 4__________________ '

Manicurist, Evpert & Shampoo
Aukštos klasės klientai. 5 dienos i 
savaitę. Pastovus geras atlyginimas. 
Maloni aplinka.

PAUL and ANDRĖS BEAUTY 
SALON

215 Middle Neck R;!.. Great Neck, L.L 
Telef GR 2-6117

SIUVĖJOS
patyrusios dirbti ovcrlock mašinomis 
prie rayon ir nylon apatinių kelinių 
(panties). Pastovus darbas, geras at
lyginimas. Malonios /larbo sąlygos.

TRIČOLOR MILLS
13 E. .16th St., N. Y. C.

Telef. AL 5-6280

SLAUGE — REGISTRUOTA
Vyriausios slaugės pareigoms. 
Atlyginimas $225 ir išlaikynįM& 
Kreiptis:

ASSOCIATION HOME 
891 Amstordam Avė., N.Y.C. .

Tel. AC 2-3324

SIUVĖJOS
(polo marškinių). Patyrusios dirbti 

Singer Ir Merrdw mašinomis. Taip 
pat reikalingo* sagų ir kilpų dirbėjos. 
(Section work). '

M. aad F. GARMENT CO.
682 B*way (Stii ftor), N. Y. C.

TeL AL 4-24417.

BLIUZIŲ SIUVĖJOS
Pastovu* darbu*, geras atlyginimas, 

apmokamo* atostogos. Kreiptis:
Gannent Accessories, Ine. 

165 Roebling SL, Brooklyn, N. Y.

POPIERIAUS DĖŽIŲ 
DIRBĖJOS

patyrusios dirbti S and S popierinėms 
dėžėms gaminti mašinomis, senoj 
brangenybėm* dėžučių gaminimo 
kompanijoj. Maloni aplinka, pastovus 
darbas. Kreiptis: 4

MAUTNER COf "
Haswell St off Eastchester RtL, Bx.

PATYRUSIOS SUKNELIŲ 
SIUVĖJOS

Pastovus darbas. Geras atlyginimas.
Malonios darbo sąlygos. Kreiptis:

JILL DRESS CO.
691 E. 223 St, Brony. N. Y.

TeL TU 2-1919

SIUVĖJOS
patyrusios prie suknelių. ($3.75). Pa
stovus darbas, geras atlyginimas. 
Malonios darbo sąlygos. Kreiptis:

ANSOL DRESS CO.
2230 Gleason Avė. Bronv, N. Y.

Tel UN 3-6976

SIUVĖJOS 
patyrusios įstatyti rankoves ir riūti 
apykakles geresnės rūšies bUosėms. 
Pastovu* darbas, gera* aplyginimas. 
Kreiptis: - .. • ..

GINLINO CO.
8 Rock St, Brooklyn. Tel HY 7-1646

SIUVĖJOS
Patyrusios prie {sportinių drabužių. 
Darbas dalimis (section work). Pasto
vus darbas, gera* atlyginimas.

Kreipti*: ALSID, 
131 Prince St, New York City 

TeL SP 7-4373

SIUVĖJOS
Floor worker darbui, prasytojo* ran
komis, taip pat viena floor worker 
visiems moterų spo ? drabužių 
darbams. Pastovus ' gera* at
lyginimas. Kreiptis:

GREENDELL SPORTSWEAR
9«1 Broadway, N.Y.CL

_________ ___

PATYRUSIOS SIUVĖJOS 
kišenėms siūti (section work). Pasto
vus darbas, geras atlyginimas. Malo
nios darbo sąlygos. Kreiptis:

PRIE GIRL COAT CO. 
260 Moore St., Brooklyn, N. Y. 

Tel. HY 7-0853

NAILHEAD SETTERS 
patyrę prie dirbtiniu brangenybių- 
Pastovus darbas, gera* atlyginimas. 
Malonios darbo sąlygos. Kreiptis:

LORMAN
7 M'. 22 St, N-Y.C.

UŽDANGŲ SIUVĖJOS
Aukščiausias atlyginimas, malonio* 
darbo sąlygos, pastovus darbas. Raak- 
šlėtojos. apačių lenkėjos, apsiuvėjo*. 
dygsniuotojo*.

Kreipti*:
GODELL’S

31 M". 27th St. 9th aukštas (N.Y.C.)

POPIERINIŲ DĖŽIŲ 
DIRBĖJOS

tap pat S and S atbaigėjo*. Pastovu* 
darbas. Geras atlyginimas. Maloni ap
linka plius atostogos. Kreiptis:

Herald Paper Box Co., Ine. 
TeL M O 4-8632 — 

kreiptis j FRED TORTORO

SAVINOS

Latect 
Interesf 

Rate

Tel STngg 2-3043

Mattlievv P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

CATHOLIC LEADS FURNISHED
We will select 4 ne* i ap;>earring 

men to be tralncd for sale*. Avcragc 
earnings $100 per week and up. Mušt 
be available 8 hours t'.ai’y. For ap- 
pointment only call:

HEmpatond $-4113 ■ Y.

MERGINOS
šiek tiek nusimagpnėtos rifiti mašino
mis, gabios mokyti* ištisu* metu* ge
rai apmokamo darbo, torge ptentina, 
dygsniavimą*, Mtorrinėjhnai. Ora» 
atlyginimas, greita* pakėlimas.

BETTER MADE RENALL
367 M’. 36Ht. 8th R

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tei. GLenmore 3-4445

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Butihwick Ave^ Bi^okTyn 7, N. Y.
Priėmimo valandos:

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p p, šeštad. 10 iki 3 p.p.
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius

M. P. Balto* — Direktorių*

Reikalų Vedėja*

BROOKLYN, NVY

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
30. E. 60th St New York City

TeleL Murray HU1 8-8677
12 Shore Lane, Bay Shore, L. L

TeleL Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad., ketv. ir 
šešt. nuo 5 iki 8 v.v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir šešt. 
tik iš ryto.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas. 

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.
Mokslus baigęs Europoje

123 E. 8«th STREET NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

PARDUODAM NAMUS |
Turime gerų namų pardavimui —• Woodhaven, Ric^mond [IĮ! 
HU1 ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 1111 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose

J. P. MACHULIS 
REAL ESTATE & INSURANCE 

8856 8fith Street, Woodhaven 21. N. Y 
Tel VMnia 7-1896

Telefonas; EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL _ 
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWADD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ii" svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

t SIUVĖJOS (15)
Singer mašinomis pižamų.
Priimamos tik patyrusio*

AUKŠTI ATLYGINIMAI
Artistic Cheniile Corp.

622 Broadway, N.Y.C. OR 4-4880

SIUVĖJOS
patyrusios prie suknelių. Pastovus
darbas, geras atlyginimas. Kreiptis:

N.COHEN
1159 Southern Blvd., Bronv, N. Y.

TeL DA 9-3692

ACCOUNTS CORDIALLY 
INVTTED

Creditedand 
Compounded 

Quarterly

2V2,% 

A Year
On Regular Savings Account*

Interesf starta the first of the month 
on suma from $25. to $10.000.

Depoait* made on or bėfore JaMary 19, April *, 
July 19, aad October 5 wUt draw totores* from the 

flnt of *uch month if left to the end of the . 
ųuateriy divMend period.

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ. 

539 Eastem Parkvray at Nortrand Avenue 
Your Deposits in Thls Bank Are Fu 11 y Insured 

Up to >10,000.
Member Federal Depoait Insurance Corporation

FUNEKAL HOME
- AIR ČONDITIONED

84-02 Jamaica Avė.
(at Fore«t Parkway Statlea)

Woodhaven, N, Y.
Suteikiam garbinga* laidotave*
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
F. W. Shalin* ir J. B. 8halto

TeL VIrgtoia 7-44M

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Gmborius - BalsamuotojM 
Moderniška Koplyčia 
423 MetropoUntan Avė.

Brooklyn. N. Y.

POLAKAS GARANTUOJA, kad 
jūs gaMte mokėti brangiau, bet 
jūs negalite suruošti geresnių 

laidotuvių.
$250 

ąžuolinis
' karstas

Kaina laidotuvių nėra problema, 
nes mes turime dideli pasirinki
mą karstų.
Audeklu dengtas - . nuo. $.95 
Ąžuolinis ...................  nuo $250
Mahagoni med.........  nuo $495
Metaliniai ................ nuo $385

Nemoka už koplyėfą

ANTANAS POLAKAS. 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 Metropolitan Avė.
Telefonas EVergreen 7-8479"

WILLIAM J. DRAKJ

Lietuvis Advokatas
85-03 M AREHAM PL-, JAMAICA, N. Y.

Tfel. Jąmaicą 6-7272

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK STORES
Geros rūšies j vairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:
. 185-24 Horace Harding Blvd 

F reto Meadom, Ftotolng . 
219-17 Jamaica Avenue 

Queen* Village, N. Y.
176 Rockan-ay Avenue 
Vnlley Strešm, N. Y.

4339 MTilte Plain* Road 
Bronz, N. Y.

19 M’est Post Road 
M hite Patins, N. Y. 

STORE
GLENDALE 27, N. Y

136-59 Roovevrlt Avenue 
Flutoing, N. Y.

60-04 Moodside Avenue 
M'oodside, N. Y.

MAIN
6202-10 MYRTLE AVĖ.

WINTER GARDEN. TAVERN, Ine

KABARETAS
Baras, Restoranas, Sale
v VYT. BELECKAS, savininkas

Šokiai kiekvieną šešta 
dienį grojant “Nakties 

Peledy“ orkestrui
1888 JfADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avc. stoties), Ridgcwood

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DARBININKĄ". H avniM- 
čių jta yra DAUGIAUSIA Amerikoje skaitomas ars DAU«



NAUJIENOS^

HMM

METINIS

Balio Sruogos draminį vei
kalą pirmą kartą New Yorke 
išgirsime “Darbininko koncer
te vasario 8 d.

Sv. Juozapo parapijos salėje, 1080 Willoughby Ąve.

BROOKLYN 11, N. Y. 
J. VALAKAS 
Pranešimu Dir.

LDS 1 kp. susirinkimas įvy
ko sausio 25, parapijos salėje, 
dalyvaujant kleb. kun. P. Vir- 
mauskiui, ir nemažam skaičiui 
narių, kurie užsimokėjo nario 
mokesčius bei Darbininko pre
numeratą- Nutarta gavėnios 
metu vieną sekmadienį pakvie
sti Tėvus Pranciškonus su pas
kaita katalikiškos spaudos rei
kalu, bei spaudos vajų praves-

S. Baracevjčhis ir Sūnus • 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius

Tel. SOuth Boston 8-2590

Blynų balius 
ruošiamas vasario 17 d. 6 

vai. vak. Angelų Karalienės 
parap. salėje. Visos draugijos ir 
parapijiečiai maloniai kviečia
mi dalyvauti. Bus skanaus lie
tuviško kugelio, įvairių blynų, 
gera muzika ir kitos linksmy
bės.

Režisierius <1. BLEKATHS
Abi foto V. Maželio

Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties proga ruošiama Ap
reiškimo parap. bažnyčioje va
sario 14 d. 7 vai. vak. New 
Yorko apskr. Liet Kata! Fe
deracijos dvasios vadas, Aprei
škimo parap. klebonas kun. N. 
Pakalnis kviečia visus apylin
kės lietuvius šventojoj Valan
doj dalyvauti ir pasimelsti už 
kenčiančią Lietuvą. Valdyba sekantiems metams 

lieka: dvasios vadas kun, P. 
Virmauskis, pirm. V. Stakutis, 
vicepirm. Ieva Markienė, rast. 
J. Jaskevičius ir ižd. V. Valat-

šv. Kazimiero Liet Kolegi
jos rektorius, vasario 3 d. ats
kridęs i New Yorką, lankėsi 
Tėvų Pranciškonų vienuolyne 
ir Darbininko redakcijoje. Iš 
New Yorko jis išvyko į Chica- 
gą ir Toronto. Pasikalbėjimas 
su prel Tulaba yra šio nume
rio 5 psl.

St Nutautas,
vietoje gėlių sergantiems, j- 

teikė per Balfą Vokietijoje 
vargstantiems tautiečiams 
šelpti $10.

’ Jėzaus Nukryžiuotojo Vie
nuolyno, Brocktone, naudai 
Bostoho darbuotojai ruošia pa
rengimą balandžio 26 d. Lietu
vių Piliečių klubo salėje, So. 
Bostone su labai įdomia prog
rama. Visi seselių rėmėjai ir 
bičiuliai kviečiami į talką.

Marytė Jehnokaitė, duktė 
Juozo ir Marijonos Jelmokų, 
išvyko į Washingtoną dirbti 
kaip Sekretorė vienoje vyriau
sybės įstaigoje. Jos brolis Sta
sys gegužės mėn. įstojęs į ka
riuomenę, aviacijos mechanikų 
skyrių, prieš Kalėdas jau pa
siekė Korėjos frontą.

Rimas Karosas, Kalėdų 
šventėms parvykęs iš Korėjos 
fronto pas tėvelius, gyv. South 
Bostone, praleidęs apie mėnesį 
malonių atostogų grįžo kariuo
menėn.

Dvejos krikštynos
Angelų Karalienės parap. 

bažnyčioje pakrikštytos dvi 
Vsevolodo ir Liudvikos Koopų 
anūkės: jų sūnaus Tankredo, 
kuris Šuo metu tarnauja kor- 
pcralo laipsny e JAV kariuo
menėje Europoje, * ir Elvvros 
Kuknaitės duktė Kristinos 
vardu, ir dukters Natalijos ir 
Antano Gloveckio duktė Iza
belės vardu. Naujagimiu sene
lis Vsevolodas Koppas Lietuvo
je buvo vienas žymiausių Kau
no advokatų. ■ Dabar gyvena 
501 Ridgewood Avė., Brook- 
lyn, 8, N. Y.

Liet. PU. Klubas
Maspęthe vasario 14 d. ren

gia alutį. Visi nariai kviečiami 
šiame pobūvyje dalyvauti, nes 
tai pirmas parengimas nauja
me klube. Pelnas skiriamas 
labdaros tikslams.

Klubo pirmininkas adv. S. 
Bredes vasario 4 d. išvyko į 
Albany, N. Y., namų savinin
kų reikalais.

Darbininko koncerto skėli
mai So. Bostone pasirodė įdo
mios ir gražiai atspaustos Dar
bininko koncerto afišos. Teko 
girdėti, kad kai kurie ruošiasi 
vykti, pasinaudodami nupigin
tomis savaitgalio ekskursijų į 
New Yorką kainomis.

Juozas Žilinskas, gyv. East 
Si?oth St., atšventė neseniai sa
vo 60-tąjį gimtadienį. Žilins
kai yra užauginę 5 sūnus ir 
dvi dukras ir jau susilaukę 10 
anūkų. Visi penki sūnus daly
vavo praeitame kare, už tai 
Marijona Žilinskienė yra1 susi
laukusi ypatingo įvertinimo. 
Žilinskai yra ilgamečiai Darbi
ninko skaiytojai.

“Sandara” prasimano, čika- 
giškė “Sandara” neseniai ra
šė, kad So. Bostono L. Pil. 
Dr-ja rinks tris naujus direkto
rius. Tai netiesa, nes visos val
dybos rinkiniai įvyko praeitų 
metų gruodžio mėn. ir daugiau 
jokių rinkimų nereikia.

toks, koks jis yra. Bet kai die
nos įvykius jis ima vertinti 
amžinybes mastu, jis kitų aky
se rodos toks keistas, suvaikė
jęs. Bet šiuo paskutiniu metu 
jis leidžia prašnekti savo pri
gimčiai .gimtosios žemės trau
kai ir pamojęs į sostą .ryžtasi 
grįžti į Trakus.

Juos išgirsite "Darbininko” 
koncerte šį sekmadienį.

kis ir pirm. adv. 
kreipėsi su viešu 
visas veikiančias 
draugijas ir kvietė 
du atstovus į federacijos sky
riaus valdybą. Tie visi atstovai 
susirinks, tarsis dėl veiklos ir 
išrinks iš savo tarpo du •atsto
vu, kurie dalyvaus vasario 15 
d. iškilmėse k bus nuolatiniai 
ryšininkai tarp vyskupijos ir 
lietuvių Federacijos.

Vyčių susirinkimas įvyksta 
vasario 8 d. 3 ' vai. p.p. Vyčių 
patalpose. ,

Į čhirlicno ansamblio kon
certą Hartforde rengiasi vyk
ti nemažai bostoniškių. Gal pa
siseks ir autobusą suorgani
zuoti. Tuo reikalu rūpinasi I- 
vaškai.

Moksleivių ateitininkų šven
tė įvyksta vasario 8 d. Pamal
dos ir bendrą komunija 10 vai. 
parap. bažnyčioje, po to bend
ri pusryčiai ir iškilmingas po-

Kleb. kun. Pakalnis tarė ko
lektoriams nuoširdų padėkos 
žodį už bendradarbiavimą pa
rapijos reikaluose. Be to, pa
reiškė, jog turi didelį planą — 
ams naujai įgyto sklypo pasta
tyti erdvią auditori ą su salė
mis posėdžiams ir knygynui. Iš 
patyrimo klebonas jaučia, kad 
parapija tam pritaria, tad nu
mato greit tartis 'su arkivvs- 
kupu, kad tą planą patvirtin
tų. Pasidžiaugė klebonas ir 
kad parapijiečiai remia mo
kyklos reikalus, kuriems ‘ me
tams išeina $15,000. Dabar mo
kykloje su vaikų darželiu yra 
450 vaikų.

Lietuvių Auditorijos
Maspetho metinis seimas 

šaukiamas kovo 14 d. 4 val.*p. 
p. Liet. Pil. Klubo salele, 69- 
61 Grand Avė., Maspeth, N. 
Y. Po seimo 8 vai. vak. įvyks 
vakarienė.

496GEAND 8T, 
J. P. GINKUS 
Direktorius

Du praeities lietuviai B. Sruo- 
go “Milžino Paunksmėje”
Balio Sruogos “Milžino Pa

unksmėje” rodomi du dideli lie
tuviai — Vytautas, kunigaikš
tis ,ir jo pusbrolis- Jogaila, ka
ralius.

Vytautas — energingas, ak
tyvus, veržlus valdovas, kurio 
galybė plečiasi guduose ir Eu
ropoje, bet kurio galybei pripa
žinti trūksta karaliaus karūnos. 
Dėl jos Vytautas kovoja su 
Lenkijos didikais, kuriems at
stovauja vyskupas Zbignievas. 
Tačiau Vytauto scenoje nema- 

’itom. Jį'pažįstam tik iš kitų at
siliepimų ir iš įvykių, kurie pi
nasi mūsų akyse, bet kurių siū
lų galus laiko savo rankoje Vy
tautas už scenos.

Kovą su Lenkijos djdikąįs 
Vytautas pralaimi, bet jo pra
laimėjimas sustiprina lietuvių 
patriotinę sąmonę.

Kitoks ir kitaip atvaizduotas. 
- Jogaila. Jis jautrus, poetiškos 
dvasios, geros širdies, bet pa
syvus vyras. Jo nelaimė, kad 
jis toks neryžtingas. Jis dėl to 
padarytas Lenkijos didikų į- 
rankiu. Jie užvertė Jogailai ant 
pečių karaliaus naštą, kuri jam 
svetima, priešinga jo švelniai 
prigimčiai. Per visą gyvenimą 
ją nešęs ir kankinęsis, tik gy
venimo gale, kai jau viena ko
ja grabe, jis išdrįsta pasirodyti

ARBATA NUO 
ŠALČIO

ZALETSKAS
FUNERAL HQML

564 EAST BR0ADWAY ; 
South Boston, Msm.

D. A. ZnletakM, F. E Zaletota*
. Oratoriai Ir Batamootojal

Patarnavimaa dieną ir naktį j 
Koplyčia šermenim* dykai ( 

' NOTARY PUBLIC i 
TeL 80 8-9616 

SOatb Boatea ft-2998

Jeigu gauni šalti vieną 
BI | po kitam, kenti nesma- 

gurnus .skausmus ir 
nuostolius, paprastas 
šaltis yra bereikalinga 

Ck bėda. ALEXANDRO
\ \ ARBATA NUO SAL-
ę* CIO yra mišinys, šak

nų, sėklų, žiedų, žievių ir žolių, ir jei
gu tos arbatos kasdieną išsigert ūme, 
tai gal nei nežinotume kas šaltis yra, 
arba tas šaltis būtų lengvesnis per- 
kest. Ta arbata yra $2.00 už pokelj ir 
prisiunčiant j namus. O jeigu nori už
simokėti pastoriui C.O.D., tai ta pa
ti arbata $2.30.

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY

South Boston 27, Mass.

Organizuo'&ma Katalikę 
Federacija

Visose JAV visos katalikų 
organizacijos vyskupų nutari
mu jungiamos į Federaciją su 
centru Washingtone. Bostono 
arkivyskupas tuo tikslu rengia 
iškilmingą veiklos pradžią va
sario 15 d. Tą dieną 10 vai. šv. 
kryžiaus Katedroje šv. mišias 
atlaikys ir pamokslą pasakyr 
pats arkiv. Čushing. Po toHo- 
tel Statler bus bendri pusry
čiai ir ten padarys pranešimą 
pats arkivyskupas.

JAV lietuviai jau 40 metų 
turi tokią organizaciją. Vysku
pų neras visus Amerikos kata: 
likus sujungti į bendrą organi
zaciją tik dar labiau paskatina 
JAV lietuvius gyvinti savo Fe
deracijos veiklą ir - aktyviai 
prisidėti prie visos didžiulės' 
visų šio krašto katalikų fede
racijos sudarymo.

So. Bostono lietuvių parapi
jos Federacijos skyriaus dva
sios vadas kun. Pr. Virmaus-

A. Young 
kvietimu į 

parapijoj 
išrinkti po

Cambridge, Mass. H 7
Šaukiamas LDS kuopos susi

rinkimas. Kadangi dėl blogo 
oro sausio 11 d. įvykęs kuopos 
susirinkimas buvo nepakanka-, 
mai gausus, svarbiems reika
lams aptarti kitas susirinkimas 
šaukiamas vasario 8 d.

WAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTEE AVĖ.
Cambridge, Masu.

PRANAS WAITRUS
' Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas diena ir naktį 

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos 

tos pačios ir j kitus miestus.
Beikale šaukite: Tel. TE 6-6434

Į “Darbininko” koncertu veda visi 
keliai vasario 8, sekmadienį, 7 vai.

ALT posėdis vasario 16 reikalo 
įvyko ketvirtadienį, sausio 

29 d. Galutinai nusistatyta mi
nėjimą rengti vasario 15 d. So. 
Boston High School auditori joj 
ir pagrindiniu kalbėtoju kvies
ti J. Audėną. Iš menininkų nu
tarta kviesti dr. J. Antanėlį ir 
Juliaus Gaidelio vyrų chorą. 
Taip pat nutarta šį kartą dary
ti minėjimą anglų kalba ame
rikiečių visuomenei per kurią 
didžiąją radijo stotį. Tą reika
lą tvarkyti sutiko adv. K. Ka
linauskas ir inž. A. Čaplikas.*

“Sekmadienio popietė”, žo
dinis ir muzikinis montažas, 
parengtas pagal J. Krumino 
veikalą, bus atliktas ateinantį 
sekmadienį, vasario 8 d., moks
leivių ateitininkų. šventės pro
ga parapijos salęje po balžny- 
čia. Visi maloniai kviečiami.

Katalikų skautų diena bus 
vasario 8 d. visoje Bostono ar- 
kidiecezijoje. Bus pravedama 
šūkiu “Pirmyn į laisvę”.

■ Šokiai parapijos mok^dų 
naudai rengiami So. Bostono 
Liet. Piliečių Drjos salėje va
sario 13 d. 7 vai. 30 min. Ren
gia šv. Vardo dr-ja ir Moterų 
Sodalicija.

Įsidėjo nuotrauką. Boston 
Sunday Herald, savo “fotogra- 
vure” sekcijoje vasario 1 d., į- 
sidėjo liet, tautinių šokių gru
pės šokėjų nuotrauką ir var
dus. Ten pranešama, kad ši 
grupę dalyvaus “Mardi Gras’” 
baliaus,. įvyksiančio vasario 6, 
Startler viešbuty, meninėj prog
ramoj.
Gimė. Algirdui ir Lilijai (Ma- 

silionytei) Pečiuliams, gyv. 
65 Savin Hill Avė., Dorchester, 
gimė dukrelė Pamela Joana.

Vedė. ~ Pranas Drabavičius, 
buvęs karys, gyv. 264 Athens 
St,, So. Boston, sausio 31 d. 
susituokė su Alberta Geiser.

Mirė. Ona Floran-Valančie- 
nė - Kardikaitė, 55 m., gyv. 
598% E. Fifth St., So. Boston, 
mirė sausio 2 7d. Paliko vyrą.

Ignas Lemėžis, 65 m. gyv. 
197 W. 2nd St., mirė miesto li
goninėje sausio 27 d. Paliko se
serį. .

: Lietuvių Radio Draugijos Progran
• ->■ J. P. GINKUS, Direktorių*

TreSadfeniah 944 vaL valu—WWEL 1699 ke 6996 w. 
GYVUOJA PER 23 METUS

Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika.
TeL EV. 4-9293 
AD JEZAVITAS 
Muzikos Dir.

Vasario 8 dieną, sekmadienį, 7 vai. vakare

Sekmadienį, vasario 1 d., B OSTONiO zimos 
Apreiškimo parap. klebonas ’ ‘
kun. N. Pakakus suruošė savo 
parapijos kolektoriams vaišes. 
Dalyvavo 18 vyrų (du dėl li- 
gqp negalėjo atvykti). Prie šei
mininkės iškepto skanaus kala
kuto buvo pasidalinta praėju
sių metų darbo įspūdžiais ir iš
rinkta vadovybė: pirm. A. Ba- 
ciuška ir vicepirm. J. Maslaus-

IŠKILMINGAS

Lietuvos Nepriklausomybes 
paskelbimo 35 mėty sukakties 

MINĖJIMAS
Seknuufienį, VASARIO 15 d.. Pradžia 4 vaL po pietų 

WEBSTER HALL
llth St. ir 3rd Avenue New York, N Y.
Kalbės: Adv. Antanas A. Ofis, Amerikos Lietuvių Tarybos 
vicepirmininkas ir Charles Eersten, Member of the U. S. 
Congrife.

Koncerto programoje: &LGĮRDAS BRAZIS, Metropo
litan operos artistas, APREIŠKIMO PARAP. CHORAS, 
Povilui Sakui vadovaujant. Akompanuos A. Mrozinskas.

Šokiams gros Joseph F. Tbomss orkestras.
Bilietų kainos: S2.M Ir

Rengia NEW YORKO UETIjVlU TARYBA

GROS

JOETHONAS




