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1. Pereitų metų

Komunistai laužo savo pačių konstituci ją

Kodėl Maskva nutraukė ryšį su Izraeliu?
R. VOKIETIJOJ BADAS

ko išvengti. Tikri ar insceni
zuoti jie davė Maskvai progą

atsukti nugarą žydams ir ' 
meilintis arabams.

Andrew J. Valnchek (kairėje), Crvsade for Freedom tautiniu ko
mitetų pirmininkas, ir admirolas Harold B. Miller (ret.), C rus adė . 
for Freedom prezidentas, priima iš šešių metų čeko berniuko 
John Hehor pranešimą, skirtą perduoti už geležinės sienos per 
Free Europe radiją. ‘nistų potvarkis konstituciją 

laužo,' nes valstybės kišasi ne 
į savo sritį.

apsaugos sutartį 50 
metų./ Pasitarimai numatomi 
artitniausiu laiku Washingto-

Prancūzija, Anglija 'ir Jungtinės Ameri
kos Valstybės sudaro apsaugos sutartį ,

I/NMkmas. — Anglai ir pran- ne. Pernai gegužės mėn. tos 
cūzai susitarė kreiptis į Jungti- trys valstybės buvo susitaru- 
nes Beoš Valstybes ir pa- sios, kad vieną kitą rems, jei

i trijų didžiųjų .. kuri būtų užpulta. Sutartis bu
vo pasirašyta tik trejiems me-„ 
tams. Dabar ji norima prailgin
ti 50 metų, arba net 30 metų 
ilgiau, negu galioja Atlanto 
paktas. Nauja sustartimi pran
cūzai nori ilgam laikui užsitik
rinti Britanijos ir JAV paramą, 
jei Vokietija imtų jai vėl gra-Neapolis. — Vasario 14 d. I- 

talijai buvo perduoti du laivai, 
kuriuos JAV pasistatydino Ita

lijos laivų statyklose. Laivus 
perduodant, dalyvavo apie 1000 
žmonių ir JAV aambasadorius. 
Ellsworth Bunker, kuris yra 
atšaukiamas ir jo vieton skiria
ma Mrs Clare Booth Luce. Am
basadorius kalbėdamas paste
bėjo, kad “JAV ir kitų tautų 
laisvė atsidurtų pavojuje, jeigu 
laisvės netektų Italija.”

Be to, į Italijos uostą Brin- 
disa tą pačią dieną įplaukė JAV 
lėktuvnešis “Corregidor” su 20 
sprausminių lėktuvų F-84 ti
po. Jie bus,išdalyti Itžffijai, 
Graikijai ir Turkijai.

GRĄŽINO7 VOKIEČIAMS 
TURTĄ

Buenos Aires. — Argentinos 
prezide tas Peronas grąžino 
vokiečiams karo metu konfis- 
kuctus turtus. Vokiečiai pačio
je Argentinos sostinėje atgavo 
daug namų ir aikščių.

VASARIO (FEB.) 17 D., 1953 M.

Popiežius nęprašęs pasigailėti
05 SPAUDA

Praėjusios savaitės gale A- 
merikos laikraščiai išėjo su 
stambiomis antraštėmis, ku-. 
rios skelbė, kad popiežius Pi
jus XII paprašęs prezidentą 
Eisenhowerį doyanoti mirties 
bausmę nuteistiems atominių 
paslapčių išdavėjams Rosen- 
bergams. Praėjusio sekmadie
nio laikraščių laidose ir per ra
diją buvo paskelbti tikslesni ko
mentarai ir apaštališkojo dele
gato arkivysk. A. G. Cicognani 
laiškas, rašytas prezidento at
stovui Sherman Adams. Taip 
pat paskelbtas viešas pareiški
mas James P. McGranery, bu
vusio vyriausio JAV prokuro
ro. Iš tų pareiškimų ir doku
mentų susidaro tokios . išva
dos :

AG$ S

ANTRĄ KARTĄ PABĄGO?
Berlynas. — Berlyne paskli

do dar nepatikrintos žinios, kad 
į vakarinę miesto zoną pabėgęs 
Gerhardt Eisleris, žydas, buvęs 
sovietinės zonos propagandos 
ministeris. Kaip žinoma, jis sa
vo metu paspruko nuo teismo 
Amerikoje, zuikiu išplaukęs iŠ 
New Yorko lenkų “Stefan Ba- 
tory” laivu, y. -

Roma. — Vatikano oficio
zas “L’Osservatore Romano” 
vasario 14 et paskelbė griežtą 
•protestą prieš Lenkijos komu
nistų kėsinimąsi tvarkyti Baž
nyčios reikalus. Mat, Lenkijos 
oficialiai paskelbta, kad toliau 
komunistinė valdžia pati kilnos 
ir skirs kunigus. Vatikano 
sluogsniai nurodo, kad tai ne 
tik priešinga Katalikų Bažny
čios tvarkai, bet ir pačių Len
kijos komunistų priimtai kons
titucijai, kuri skelbia valstybės 
ir Bažnyčios išskyrimą. Jeigu 
jos išskirtos, tai naujas komu-

ni, atsilankęs pas James P. 
McGranery, žodžiu jamprane- 
šė, kad Vatikane suplaukę yra 
daug.prašymų šv. Tėvui; jis 
prašomas daryti intervenciją 
Wašhingtone ir užtarti Rosen- 
bergus. Apaštašliškasis delega
tas pastebėjęs, kad šv. Tėvas, 
neturėdamas kompetencijos' į 
tą bylą įsiterpti, norįs tiktai at
kreipti JAV vyriausybės dėifie- 
s‘, nes aptaštališkajai misijai 
dera siekti pasigailėjimo.

James P. McGranery to ne- . 
pranešęs prez. Trumanui, nes, 
jo nuomone, tai nebuvo malo
nės paišymas. Jis laikęsis nusi
statymo, kad byla “priklauso” 
nuo mūsų pačių įstatymų ir są
žinės.”

2. Kai prez. Eisenhovvehis 
vasario 11 d. paskelbė, kad jis 
neranda pagrindo pakeist teis
mo sprendimo, o dėl pasmerk
tųjų mirti vėd sujudo jų gynė
jai, kaltindami ir popiežių, a- 
paštališkasis delegatas parašė 
prezidento atstovui Sherman 
Adams laišką, kuriame paste
bima: “Vatikane yra gauta 
naujų prašymų šv. Tėvui, in
tervencijos Rosenbergų malo
nės byloje, gi Jo šventenybė

As būsiu Jums labai dėkingas, 
jeigu teiksitės tai pranešti Pre
zidentui.”

Iš škujaiškb ^amerikiečių 
spauda daro išvadą, kad šv. 
Tėvas tiesioginiai neprašo ma
lonės, nes byla priklauso Ame
rikos įstatymams. Baltųjų 

’ Rūmų sekretorius Jame C. Ha- 
gerty, užklaustas, ar prez. Ei- 
senhoweris dabar nemanąs by
los peržiūrėti, atsakė, kad pas
kutinis prezidento pareiškimas 
dėl Rosenbergų “pats už save 
kalba”. Vadinasi, lieka galioja.

Praėjusį šeštadienį komunis
tai piketavo Baltuosius Rūmus, 
bet perz. Eisenhovveris tuo me
tu buvo išvykęs. Piketui buvo 
atgabenta 700 žmonių iŠ Penn- 
sylvanijos specialiais autobu
sais.

. Respublikonai Į pasiuntinių vietas
Washmgtonas. — Valstybės 

sekretoriaus Foster Dulles ka
bineto sušauktame posėdyje, 
kuriame prezidentui atstovavo 
Sherman Adams, buvo tartasi 
dėl naujų diplomatų paskyrimo 
į užsienius. Nauji ambasadoriai 
tuo tarpu numatyti tiktai Lon
donui, Paryžiui ir Romai. Gali 
būti pakeista dar apie 60 pa
siuntinių. Lig šiol jie buvo dau
giau parenkami iš demokra- 

~ tų. Dabar norima prisiugdyti 
jų iš respublikonų.
STEVENSON PROFESORIUS

Adlai Stevenson, demokra
tų kandidatas per paskutinius 
rinkimus į prezidentus, pa
kviestas skaityti paskaitas

Harvardo universitete 1953-54 
m.m. Jis skaitys paskaitas, 
įsteigtas 1903 m. tada garsaus 
žurnalisto Godkin. Paskaitas 
galės lankyti ir nestudentai.
NUSKENDO LĖKTUVAS SU 
41 KELEIVIU IR 5 ŽMONIŲ 

ĮGULA
-New Orieans. — Vasario 15 

National Airlines DC-6 kelei
vinis lėktuvas su 41 keleiviu ir 
5 žmonių įgula nukrito į Mek
sikos įlanką netoli New Or- 
leans. į kur jis skrido iš .Tam
pa, Fla. Ugi šiol rasta išplautų 
17 lavonų žuvusių tarpe yra 
žymus New Yorko biznierius 
Elen Putnam su žmona.

Londonas. — Londone lan
kėsi vakarinio Berlyno burmis
tras Dr. Ernest Reuter. Jis 
pareiškė, kad bolševikų vaido- užsipuolamas kairiosios spau- 
moje rytinėje Vokietijoje gre- dos, kad nieko nėra --padaręs, 
šia pavasarį badas. Ten esan
čios pačios derlingiausios vo- ■ 
kiečų žemės negali išmaitinti 
žmonių, nes bolševikinė tvarka 
ūkį sugriovė. Daug ūkininkų 
neįsteigia atiduoti labai didelės 
duoklėms Sovietams ir bėga į 
vakarus. Vakariniame Berlyne 
jau dabar yra 160,000 bėglių.

Rusai savo zoną Berlyne at-

DALINE KINUOS BLOKADA
Washingtonas. — Eisenho- 

werio vyriausybė svarsto klau
simą, kaip sustiprinti Chiang- 
Kaisheko jūros laivyną. Ma
noma, kad jis gausiąs tam tik
rą kiekį įvairios rūšies laivų ne 
tiktai Formozos salai ginti, bet 
ir kliudyti prekybai su komu
nistine Kinija. Tuo būtų bent 
dalinai išspręstas blokados 
klausima^ pačioms JAV tiesio
giai nesikišant.

Azijos tautos atmetė Sovietų Sąjungos 
rezoliucijas, nukreiptas prieš Ameriką

tų ūkinius reikalus. Šiuos po
sėdžius Sovietų Sąjunga norėjo 
išnaudoti propagandai prieš

gišku Azijos tautų laikymosi”. 
Matyti, ir ten jau paaiškėjo, 
kokie yra tikrieji bolševikų 
siekimai

VEDUSIUS MOBILIZUOS

Po metų būsianti ekonominė depresija
Miami Beach, Fla. —Ame

rikos Darbo Federacijos Tary
bos posėdyje nutarta dabarti
niame Kongrese ieškoti dau
giau šalininkų, kurie gintų dar

Kataliku persekiojimas Ki
nijoje

1952 metų laikotarpį 1115 
katalikų misionierių buvo pri
versti palikti Kiniją, jų tarpe 
750 kunigų, 61 vienuolis ir 304 
vienuolės. Iki 20 sausio šiais 
metais jau buvo ištremti 36 
kunigai ir 14 vienuolių, šiuo 
laiku Kinijoj yra likę ne dau
giau kaip 435 užsieniečiai ku- 

• nigai, iš kurių apie 100 yra ka
lėjimuos.

bininkų -reikalus. AFL pirm. 
George Mca.y mano, kad po 
metų gali visą kraštą paliesti 
nauja depresija, o tam reikią 
būti pasiruošus iš anksto.

MOKESČIŲ NEMAŽINS
Washing‘on. — Šen. R. Taf

tas pareiškė, kad Kong.esas 
turėsiąs dar šešiems,, mėne
siams pratęsti aukštų mokesčių 
įstatymą, kad būtų galima su- 
balaashoti biudžetą.

Philadelphia. — Vi .iiiam S. 
Palcy. “Col mbia Eroadcas- 
ti~.g System” vedė jas. Iškėlė 
mintį sutrumpinti laiką; ski
riamai prezide.to rinkimų a- 
gitacijai. Dabar i trunkanti 
nuo 12 iki 15 savaičių, o ji 5 
siūlo palikti tik 7 savaites ir 
nevažinėti po kraštą specialiu 
traukiniu. Kelionę gerai galį

• Elzbieta II Anglijos kara
lienė, laikosi griežtos dietos. 
Kodėl? Nori sumažinti svorį, 
kad gražiai tiktų jos karališki . atstoti radijas ir televezija. Iki 
drabužiai per karūnacijos iškil- naujų rinkimų, — tam yra lai
mes. ko dar ketveri metai.

Bandung, Indonezija. — Va
sario 14 d. čia užbaigti devynių 
dienų posėdžiai Jungtinių Tau
tų Ekonomines Komisijos, kuri

skyrė spygliuotomis vėliomis Svarstė Azijos ir Tolimųjų Ry- 
ir paskelbė, kad kiekvienas pa
gautas bėglys bus laikomas iš
daviku. nusikaltęs “respubl kos
garbei”. Areštuota apie 7000* Jungtines Amerikos Valstybes 
bandžiusių bėgti. Kasdien per
bėga po 1000 žmonių. Bėga ū- 
kininkai, kareiviai, technikai ir 
darbininkai. Laukiama, kad 
kiekvienu metu bolševikai gali 
Berlyną užblokuoti kaip 1948-

MIRĖ AR NUŽUDYTAS?
Maskva. — Vasario 13 d. 

mirė lt gen. Zacharijas Mech- 
lis, 64 metų, žydas, seniau bu
vęs aukštas pareigūnas ir mi- 
nisteris, pasitraukęs -dėl svei
katos dar 1950 m. Jo mirtis sie
jama su “žydų valymu”.

ir Britaniją. Vienoje rezoliuci
joje ji siūlė JAV apkaltinti dėl 
“kolonialinio imperializmo.jr- 
prievartos Azijai”, o kitoje rei
kalavo “pasmerkti JAV gink - 
lavhnąsi”. Abi rezoliucijos bu
vo atmestos dauguma balsų 
(12 prieš 1 ir 11 prieš 1.). So- 

- vietai buvo nustebinti “nedrau-

• Prezidentas Eisenhovveris 
raginamas iškelti Mas1'vai bylą 
Jungtinėse Tautose dėl žydų 
persekiojimo Sovietų Rusijoje 
ir jos satelitų kraštuose.

Washiugtonas. — Šaukimo 
kariuomenėn direktorius Le- 
wis B. Hershey spaudai pareiš
kė, kad Vedę vyrai ir studentai 
gali būti pašaukti karo tarny
bai nuo 8 iki 14“mėnesių, jei 
bu& stengiamasi - ištaikyti ka
riuomenėje 3.600.000 vyrų. 
Vedusių vyrų, kurie tiktų ka
riuomenei, yra apie 1,400.000.

DREBĖJIMAS
Už dviejų šim

tų mylių nuo Persijos sostinės, 
Torondo apylinkėje, vasario 15 
buvo stiprus žemės drebėji
mas. Ligi šiol užmuštų yra arti 
2000 žmonių. Amerikiečiai 
teikia skubią pagalbą.

Vasario 9 d. naktį Sovietų 
atstvybėje, Tel Avive, sprogo 
bomba. Ji sužeidė kelis rusų 
tarnautojus ir Sovietų pusiun- 
tinio žmoną. Žydų policijai bu
vo neleista įeiti į nusikaltimo 
vietą 17 valandų ir taip pat ne
duoda leiidimo tos vietos sau
goti. Dėl to ligi šiol nėra dar 
užeita ant pėdu, kas tą provo
kacinį darbą atliko: patys ru
sai, sužeisdami net savo žmo
nes, ar jų pasamdyti agentai. 
Užsienio laikraščiai nurodo, 
kad visas incidentas labai pri
mena inscenizuotą gaisrą Ber
lyne Hitlerio’ laikais.

Dėl incidento Izraelio vyriau
sybė tuojau pareiškė Maskvai 
apgailestavimą ir pažadėjo da
ryti visa, kad nusikaltėliai bū
tų surasti ir nubausti. Atsaky
mą ji taip pat tuojau gavo. 
Višinskis nota pranešė, kad

' Vadinasi, ko Maskva nepa- 
seikė Palestinoje, — sudaryti 
dar vieną- savo "satelitą”, —to 
ji dabar bandys siekti arabų 
valstybėse, kur gali įkirsti bri
tams ir amerikiečiams.

Nutraukti ryšius su Izraeliu 
buvo dar ir antras pagrindas: 
įtikti vakarų. Vokietijoje
galvas keliantiems naciams
Maskva juos dabar laiko ge

resniais savo talkininkais, negu 
bolševikų revoliucijos pradžio
je buvę žydai. Tiesa to uždavinį 
jau atliko, dar "susitepę” troc- 
kizmu. Maskva jų negaili nei 
pas save nei kitur. Pogrindinį 
darbą dirbusius komunistus žy
dus ji skubiai keičia kitų tautų 
žmonėmis svetur, o' pas save 
“valosi” visose įstaigose.

Neseniai iš Leningrado pasi
traukęs vienas žydas technikas 
pranešė, kad įsakyta

žydus technikus, inžinierius.

atšaukiamas rusą pasiuntinys 
ir nutraukiami su Izraeliu 

diplomatiniai santykiai!

Izraelio vyriausybės atsipra
šymas pavadintas “akių muili
nimu... už kurio ji nori paslėpti chemikus ir fizikus atleisti iš 
savo kaltę”.

Izraelis jaučiasi nekaltas, 
bet sulaukęs to, ko jau seniai 
bijojo. Ryšiai su Maskva ka
bojo ant labai plono siūlo jau 
nuo 1948 m., kai Sovetai pri
pažino Izraelį kaip valstybę. 
Jau tada jie nepakentė sionis
tų uždarė Rusijoje visus jų 
laikraščius, teatrus ir išsklaidė 
antifašistinį žydų komitetą. 
Tačiau’ su pačiu Izraeliu dar 
palaikė ryšius. Per Čekoslova
kiją jį ginklavo ir leido iš Bal
kanų žydams keliauti į Pales
tiną. Sovietai turėjo vilties, kad

Izraelis virs komunistine 
valstybe,

visų karinių įmonių,

Gynyboa aalčntortu* Ctertm C. WHnwn (»Wf«> m *av» talfclninfcaia (H kafr«a | iMln,): 
MeNaN, Ro«ar M. Kya%Jahn Hannah'k Frank c. Nash.

nos j ją prigrūdo nemažai 
savo agentų ir partiečių, kurie 
net dabar sudaro arti 27.000. 
Tačiau Izraelis Maskvą apvy
lė. Žydų valstybė panorėjo būti 
savaranki, neutrali tarp Rytų 
ir Vakarų. Bet Vakarai, ypač 
Amerika, jai teikė daugiau pa
ramos ir dėl to, norėdama ar 
nenorėdama, ji turėjo Sovie
tam vis labiau nepatikti. Izrae
lio valstybė tai jautė, bijojo ga
limų incidentų, bet jų nepavy

nors ir darbai sustotų. Jie 
pakenčiami vos tik baigusiais 
technikos mokyklas studentais, 
ypač jautresnėse ginklavimo 
srityse. Kai kurie žydai palie
kami tik Rusijos gilumoje arba 
panaudojami prievartos darbui, 
kaip ir atvežtieji specialistai iš 
satelitinių kraštų. Iki šiol daug 
žydų buvo vadovaujamose vie
tose ir neturėjo stipresnės en
kavedistų priežiūros.

Visi šie reiškiniai užsienio 
spaudos gretinantį Hitlęric^-^ 
pasiruoišmu antrajam pasauli
nių) karui ir Sovietų ‘valymosi’ 
1930 metais, taip pat laukiant 
naujo karo. Galimas daiktas, 
kad tai yra ženkals, jog Sovie
tų Sąjunga tikisi

greitai naujo karo
ir nori būti saugi nuo tų, ku
riuos ji pasirinko auka, kad į- 
siteiktų arabams ir naciams.

Amerikos žydai posėdžiau ’a ir 
skelbia vajų surinkti bent šim
tui milijonų dolerių, kurie bus 
reikalingi bėgliams šelpti. Ar 
visi jie galės ištrukti iš už gele
žinės sienos, ar neaišku.

1

5 «

K

ė

i
i i



i

O jeigu Roosevąlto telefonas

Nr. 4, tįoršr buvo daug*gtnero-

Praėjo treji metai. Naujo U* Mirta* MUktpCertai fc**o pratimuose viriu m N. Carolina.

tempti nervai atslūgo. Per tą

paskaitę* ‘"Hme” suprato, kad 
straipMup užtarius yrakąžko-

Bet Chambers tyliau tylėjo. 
Hiąso paslapties jis nebuvo iš-

» , Susitiko trys “didieji" lava- kurias carinė Rusija buvo pra- duoti jam-kambarį šalia savojo, 
gijoje, buvusiuoee caro rūmno- radusi po 1905 karo su Japo-

Jtaųpfomąii kobendra neturėjo su Rusija.

ton. O kilus Jungtinių Tautų 
klausimui,/ Stalinas reikalavo,

pasitraukti toli nuo fronto, o 
be to ir jo daktarai uždraudę 
jam skraidyti lėktuvu dėl jo 
silpnos širdies. Rooseveltas, 
kurio jėgos aiškiai nyko, su 
lengva ironija lėtai atsakė, kad 
Jam gydytojai priešingai pa
tarę — ilga kelione savo svei
katą pataisysiąs. •*'

ilsiai buvo nustebintas 
Stalmb reikalavimais Churchi
llis, kada Sovietai iš savo pusės 
jokių nuolaidų nedavė, o tiek 
daug reikalavo. Bet Roosevel-

prezidento palydovų tarpe. Ta
čiau svarbiausia — Hissui buvo 
pevesta paruošti konferencijos 
susitarimo projektus, ypačiai 
kas liečia Jungtines Tautas ir 
Tol. Rytus.

Kai Rooseveltas pristatė sa
vo patikėtinį, Stalinas ir Molo
tovas besišypsantį amerikoną 
stebėjo su dideliu susidomėji
mu. Tur būt, jie buvo maloniai 
nustebinti. Ir, tur būt, ne be 
pagrindo, nes jau 10 metų His
sas buvo laikomas raudonosios

U. •&’.

nior Editor”.

Nelauktas straipsnis davė 
pradžią tyliai žūtbūtinei kovai, ; 
kuri išsiveržus viešumon, turė-

Padėję ranką ant širdies prisipažinkit)), norėjom persvarosbuvo savo straipsny skelbęs 
apie sovietus Chambers. So
vietai jau nebevaidino savo pa
lankumo Vakarams. Ir Ame
rikoje kitos nuotaikas atėjo. 
Senatąs net sudarė 1948 komi
siją antiamerikoniškai veiklai 
tirti. $

N. Lietuva vasario 11 reiškia 
nepasitenkinimą, kad lig šiol 
M. Lietuvos atstovo nėra VLI
Ke, ir praneša, kad 
“kai kurie smulkiau su MLT 
prezidiumo politine linija ne
susipažinę tautiečiai (net patys 
mažlietuviai) nęsykį metą drą
siai vad. laicistinėms partijoms 
kaltinimą, girdi jos panaudo- 

r jančios MLT į VLIKo įvedimo 
klausimą savo “strateginiams” 
ėjimams, glaudžiai jį rišdamos nas, Lietuvos Laisvės Kovotojų 
su partine aritmetika”.

“Gandeliai, o ir gerai infor
muotų asmenų pasitarimai lei
džia spėti, kad šios stagnacijos 
šaknys glūdi pačioje MLT-je. 
Turint galvoje savo laiku Bra
zaičio padarytą spaudai pareiš
kimą, kad M. Brukąs jam sakęs, 
jog esama situacija MLT esan
ti patenkinta, ir tą aplinkybę, 
kad šiuos Brazaičio žodžius nei 
pats Brakas nei MLT oficialiai 
nėra dementavę, peršasi aiški 
išvada, kad tikrai MLT savo 
nuomonę įėjimo į VLIKą at
žvilgiu pakeitė. Susidaro išpū

dyje keltume Mažosios Lietu
vos Tarybos atstovo priėmimo 
klausimą. Atsakymas buvo 
trumpas. Mažosios Lietuvos 
Taryba šito klausimo tuo tar
pu nepalaikytų...

Padėjus ranką ant širdies
Vienybe vasario 13 dėl M. 

Lietuvos atstovavimo rašo.
“O juk, padėkime ranką ant 

širdies, nemaža t. v. laicistinio 
bloko susidomėjimo Mažosios 
Lietuvos atstovavimo VLIKe 
dalį sudarė noras gauti dar 
vieną balsą prieš taip vad. kle
rikalinį bloką, blokų santykiui 
VLIKe pasidarius 5 prieš 5. 
Mūsų Mažosios Lietuvos broliai 
tai jautė ir ne kokį įspūdį apie 
mus buvo susidarę.”

Negalima nepagerbti už at
virumą, kodėl taip, atkakliai 
buvo kovojama, dengiantis pa
triotizmu. Atvirumas yra di
delis bendradarbiavimo pagrin
das. Bet-kiek laiko tam reikėjo 
ir kiek kiti buvo kaltinami tuo, 
kas pačių buvo- riekta*—papras
čiausios balsų persvaros.

ramą kovoje su nacizrfiu, jeigu 
bus įvykdytas Stalino pažadas
— per du mėnesius po Hitlerio armijos ketvirtojo skyriaus 
kapituliacijos pulti Japoniją, bendradarbiu, kuriam buvo pa- 
Roosevelto patarėjai buvo įti
kinę Rooseveltą, kad Japonija

^gali laikytis prieš Ameriką dar 
mažiausia metus. Churchillis 
skaičiavo, kad Japonija grius 
tųč tuojau kapituliavus Vokie
tijai. Rusai Jaltoje palaikė 
mintį, kad Japonija pasiryžus 
atkakliai priešintis ir kad -tik 
Sovietai, puldami iš Sibiro, jos 
pasipriešinimą gali palaužti. , 

' j
Stalinas sutinka savo agentą

apbuucu; įuov utr-
nupratęs. Jis ėmė įtikinėti

Žnios iš pavergtosios Lietuvos gyvenimo
kus savo 50 m. sukakties proga

zidiu

tina, tpt ir kiti ūrmon. nnriąk
s statydami ttartrcą jifątaą

S
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► 
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Sniečikus gavo Lenino ordiną.
SSSR aukščiausios tarybos pre- už “Nuopelnus partijai ir Ta- 

sausio 6 d. įsaku Snieč- ry*>U Valstybei” apdovanotas
Lenino ordinu. Vienas iš žy
miausių tų “nuopelnų” — kad, 
bolševikinę tsrmiąotogiją ta» 
riant, “LT1R

kius”..., o petite sukakturi* 
nink%, pardavtao kraštą-otab

Rooseveltas norėjęs būti ru

tonus K. (taip. taiartati pw

Fprdomatic Oriu*. 
Ovgrdrlr*. »u bal. 
ttlg toMiig p»d»n- 

Randi W»gon 
F apdv*
COMaMIng *■*•*!, 
R*** .. pawyrdy. gaunami

«frnatą, kuris ir jam, Roose- 
vnitui, būtų pakeliamas. Nuro
dinėjo šimtamečius senius, ku
rie kaip tik šioje šalyje išsilai-, 
ko. “Ar jums žinia — kalbėjo 
Stalinas —, kad Nikalojus-H, 
tą Sieną, kai atsisakė nuo sos- 
toj prašėsi, kad jam leistų ap
sigyventi čia, jo soduose netoli 
Livadįjos.” Ir raukdamas kak
tą pridėjo: “Bet revoliucijos 
ne tam daromos, kad carai 
vintų sodininkais”. Pastebė
jęs, kad sovietinis juokas ne- 
neomo svečių juoktis, Stalinas 
lenkė greičiau duoti užkan- 

. Rooseveltas labiausiai 
Gruzijos vynus. Į tai Sta

linas pasiskubino pasakyti, kad 
atsisveikindamas jis įdėsiąs 
Roęseveltui kelias jo dėžes. 
“Kai mano prezidentavimas pa- 
sibaigs ir kai aš būsiu privatus 
žmogus, ar negalėtum tamsta 
nepadaryti manęs rusiškųjų 
vynų atstovu visoje Ameriko-

- juokavo Rooseveltas.

Churchillis buvęs nustebintas
Juokavimas pridengė susirū

pinimą, kurį kėlė šitas politinis 
susitikimas ne tik karo, bet ir 
pokario klausimamas spręsti.

Stalinas pasitarime spaudė, 
kad griuvus naciams, visuose 
išvaduotuose kraštuose būtų 
pripažinti valdžiose Stalino pa
tikimi žmonės, ypatingai Len
kijoje, Jugoslavijoje. Jis no
rėjo turėti didžiąją Vokietijos 
dalį savo rankose. Jis siūlė, 
kad Prancūzija nebūtų prileis
ta Vokietijos kontroliuoti po 
karo. O Tolimuosiuose Rytuo
se jis reikalavo ne tik sričių,

/ t t

Spauda

vesta pateikti visus dokumen
tus iš valstybės departamento. 
Stalinas paspaudė jam ranką. 
O Hissas iš laikė savo ramų 
besišypsantį veidą visą laiką. 
Paskui prezidentas Roosevel
tas paprašė jį atnešti Tol. Ry
tų bylą, kurią jo patarėjas rū
pestingai buvo apdirbęs.
Jaltoje Hissas paleido naują 
versiją apie Staliną: Stalinas 
ne komunistas, o nacionalistas. 
Kiti jo draugai ir apie Mao 
Tse-Tungą laidė aiškinimus, 
kad tai ne komunistas, o refor- 
mistas, žemės reformos šalinin
kas ir korupcijos priešas; jį 
palaikyti verta net Chiang

Senatorių veidai ištyso
Tais metais rugpjūčio 3 d. 

komisijai prisistatė apskritas 
drūtas ponas ir lėtai pasakė sa
vo pavardę: David Whittaker 
Chambers. Nedelsdamas tie
siai toliau pareiškė:

Aukštosios valdžios įstaigo
se yra tarptautinio komunizmo 
agentų; daugelis jų jau eilė 
metų turi jose raktines pozici-

dis, kad MLT M. Brako įtako
je susidarė koncepciją, <Įfcd 
joms svarbu gauti iš VLIKo 
tam tikriems MLT uždaviniams 
vykdyti materialinę paramą, o 
visa kita politinė akcija jos ne
privalo įdomauti”.

Tame pat nr. .Simas Migli-

atstovas VLIKe, praneša:
“Keliais atvejais, pasitaręs 

su vienu kitu kolega iš VLIKo 
narių, esu klausęs M. Braką, 
ką sakytų MLT, jei mes posė-

Rooseveltas visos konferen
cijos metu nešiojosi mintį apie 
didžiules galimybes bendradar
biauti su Sovietais, davėsi grei
tai įtikinamas. Ir toliau viskas kaisheko sąskaita.; 
Rijosi pagal Stalino sampro- ' 
tavimus. “Mano ekspertai visa <

• sutvarkys su jūsiškiais, — kal
bėjo Rooseveltas Stalinui ir 
-Molotovui. Jis suminėjo įr y- 
patingai pabrėžė vieną iš savo 

Jjaunųjų ir gabiųjų patarėjų.
kuriuo jiSį pasitikėjo ir kurio “□ardrontrobuoti; 4epnpažinta 
žinioje buvo visi tolimųjų Ry- teisė Londone esančių egžilinių 
tų reikalai. Tai buvo Roose- 
velto dešinioji ranka.

— Alger Hiss, — iškilmin
gai pristatė Stalinui ir Moloto
vui elegantišką, liekną šarman- 
tiškai besišypsantį jauną vyrą.

Alger Hiss dar nebuvo vi
soje garbėje. Amerikos dele
gacijoje buvo žmonių su gar
sesniais titulais. Bęt Jaltoje 
jis turėjo Rooseveltui pirmą 
vaidmenį: jis turėjo Roosėvel- 
tui tiek įtakos, kad galėjo su 
juo konkuruoti tik Harry Hop^ -merikiečių spaudą viąai nieko 
klns (taip pat Maskvos agen- nekalbėti apie konferenciją. 0 
tas). Kad Hissą visada turėtų ‘Time” straipsnis ne tik nenu- 
po ranka, Rooseveltas įsakė tylėjo, bet keista forma ir kei*-

Šmėklos ant stogo

Po visų pasikajėymų Stali
nas triumfavo. Jo siūlymai ne
daug buvo pakeisti. Teįvesta 
Prancūzija nugalėtai Vokiefi-

vyriausybių nariams įeiti į iš
laisvinimo komitetus.

Persiskiriant Stalinas buvo 
labai gėręs nuotaikos ir savo 
svečius apkrovė kaviaru, taip 
pat. neužmiršo ir Rooseveltui 
pažadėtų vynų.

Kelios dienos po konferenci
jos didelis žurnalas‘Time" apie 
Jaltos konferenciją paskelbė 
straipsnį, vardu “šmėklos ant 
stogo”. Rooseveltas buvo nus
tebintas. - Juk buvo įprašęs a-

Lt CiH. Mefrfn Voorhees, Mrvęs cMMvrhn Kvrefejr, ■ntrapkta* 
■* *** •**•*<• kwĮk*a Talei” t» pMfcjiiM

tokias žinias, kurioms skelbti netuvo klausęs Armijos-vado^rbės 
"•tikimo. Jis tarioil sv savo gynėja — advokatą Lt. Col. John 
L. West, Jr. (kairėje).

mas užtvenkti sukištai Ksta> 
prie PetnMių sr Pežstao. 
Betono reikli statyti 1004)00 
mt.’. Tada “Kauno elektrinė* 
šviesa apšvtor ritą LMtuvą... 
ir nereikėsią ivieatis balano
mis. .

Kėdainių kolūkiai stato ant 
Dubysos hidroelektrinę, kuri 
aprūpins elektros jėga kol. ū- 
kius ir MTS. .

“Q iš kur tamsta visa tai ži
nai?" Paklausė senatoriai.

“Aš..pradėjo lėtai, ra
miai, kiekvieną žodį atsverda- 
mas ir žodžius taupydamas sve
čias. .. Ir su kiekvienu jo saki
niu senatorių veidai tyso iš 
nustebimo ir susijaudinimo.

(Bus daugiau)

SPAUDA įvairiai rašo tais 
pačiais klausimais. “Darbinin
ke” rasite plačias apžvalgas 
lietuvių ir svetinių laikraščių 
Amerikoje ir Europoje. “Dar
bininkas” metams kainuoja 
JAV 5 dol., Brooklyne ir už
sienyje $5.50. Adresas: 680 
JBushwick Avė., Brooklyn 21, 
N. Y.

^5® Forde naujasis Country Squtre talpina S 
asmenis arba pusę tonos krovinib. Iš viso 
Fordas siūlo Jums pasirinkti iš 18 naujų 
modeliu 11 korpuso stilių, didelio spalvų 

įvairumo ir apmušalų kombinacijų.

itai yra 1953 m. Victoria. Amerikos "best dressed". 
automobilis. Jo išlenktas vieno gabalo priešakinis 
langas ir vi*e platumo vieno gabalo užpakalinis 
t.-.ngas teikia pilna' matomumą aplink.

Fordas paveržia visu dėmėsi
5 metus iš eiles

Kviečiame pas justi Fordo Pardavėją Į 
Washington's Birthday Open House! 

Pirmadienį, vasario 23 d.

Su 41 “WorthMore

Fordo plati pr»*«Akin* pamina, naujo* 
spyruokle* Ir sukrVtlmų absorbavimas 
draug* *u Fordo pūsto* gurno* redy- 
ngmia ant nesudumbantiu spyri.<• kitu 
telkia Jum* nauja Nuostabu) Va2>a-

Bot tai yra Uk mktaa l <tawri| būdą, kuriais 
N9B m. Fordą* nustatę taą Haująjl. Amerikea Kelių 

juląrią.
Ptatajklte ir patlkripkite Ko nąutajo Fbrdo 41 “tyorth 
Mcm’’ ypatybių vertą, hnkul pabandykite variuoti. Isiu- 
ktatta, kodėl 1M3 m. įririūbarinlM krypsta Fordo link.

Tai yra Naująais Amerikos Kelių Standartas...

-r

- '.JL - - ■ •'■‘■■'r * M1 ir.wų; ■' '

be Fordas yra 
.vertingesnis,

kai jįparduodatel
•ąbtr g»Mte pamatyti ąotamcbttį, kuri* pnUenria visus 
vąštarime rrikalarimuC... saro, kaimyninį Fordo

Z ....

ntllmo.
pra-

PirkdAmi Fordo 6 Randi Wsq-
on. . pasirinkit* Aukšto* ko«npre*a|o* 
V-S ArbA SI a. Tik Fordą* duoda Jums 
šitokį* galimyb* (Msirinkti pilu* pa*«- 
rinkim, iš Fordomatic. Ovordriv* Aib.i 
Convgntional.

Pabandykite juo važiuoti pas 
Fordo pardavėją!

. I
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kad ir koncentracijos^lageri* i 
tai buvo* vokiečių tautos kaltė,

13.00 
ąasu

rizoritua. Žinom taip pat, kad 
yra ir daugiau vokiečių, kurie

pakeičia balsą ir ima kalbėti 
apie Sėtuvių vokiečių praeiti

Senuosius lietuvius autorius 
apibūdina kaip darbščią, kultū
ringą tautą, prieš kryžiuočius 
kovojusią narsiai, bet sužlug-- PRENUMKRA1DS KAUNA 

crtfcoje metane —.---------- |5j00

Mes nelaikome. nei vokiečių 
tautos atsakinga už koncentra
cijos lagerius, bet lygiai nelai
kome, kad memellaender'ų ar

Maža sąlyga geriems ateities 
santykiams

“Mes, vokiečiai memellaen-

Brooktyn, N- Y.- 
Hatf yw -......
roretfcB -...........

, Vieną grupę sudaro žmonės geros širdies. Jiems gaila kiek
vienos gyvybės, nors ji būtų ir kalčiausia. Jie norėtų visiems nu
sikaltėliams davonoti nepaisydami, kad jų nusikaltimas galįs pas-

Brookiyn. N. Y.
Putei metu .._ 
UMeajrje ------

. "LaDtraStl tvarko Brrtalrctnė Kanteija. Vyr. red. S. SofiecMi* 
StrupatutM tr KorespooOenajaa redakcija taiso savo auuauru citamuaoti 

straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyt! straipsniai nebūtinai Išreiškia redakcijos nuomone.'Už skelbimu tunnj 
tr kalbu redakcija neatsako. •

T H M TCIIKĘ liks tose pačiose vietose kaip 
i nega- 

teą- 
kad Europos gyvenimas ir 

tautų tarpusavio santykiai 
tvarkysis kitais pagrindais 
ne tais, kurie skatino išsiskyri
mą, sutarki ją ir vedė į karą. 
Jeigu Europai pereiti prie nau
jo gyvenimo nepavyktų, tai jai 
iš viso neteks turėti laisvo gy

venimo.
Naujai būsimai europinei 

bendruomenei nėra didesnio 
priešo kaip tie, kurie nenori at
sisakyti nuo minties, kad Eu- 

"ropa turi atsikurti su tom's pa
čiomis prob’emomis, tautybių 
kivirčais, ūkiniu lenktyniavi
mu, kurio gale stovi naujas ka
ras.

Svaioniu atsukti Euronos 
kvkrodį į hit’erlniu: la kti - ro
dė šiomis dienomis susekti Vb-** 
kietijoje negausūs naciniai są
mokslininkai. Su jais derinasi 
ir Klaipėdos vokietininkai, kiek 
jie pasireiškia per senąjį •“Me
meler Dampfboot”.
. Memellaenderių aliarmas

Ar sodys Rošenbergus į elektros kėdę?
Juliui ir Ethel Rosenbergai, nuteisti mirti už atominių pa

slapčių, perdavimą Sovietų Sąjungai, praėjusią savaitę vėl patrau
kė visų dėmesį. Jis buvo trumpam laikui -nustelbtas naujo prezi
dento inauguracijos. Buvęs prezidentas Han-vS. lrum<u. pas? 
traukdamas iš Baltųjų Rūmų, matyti nenorėjęs malonės prašy
mo nei patenkinti nei jo atmesti. Jis tik dabar pareiškęs, kad to 
prašymo iš teisingumo departamento' nesulaukęs. Opų klausimą 
palikęs spręsti savo įpėdiniui — prezidentui Eisenhoweriui. gis 
gi vasario 11 viešai paskelbė, kad neturįs pagrindo teismo spren
dimui pakeisti: Rosenbergai nesą paprasti žmogžudžiai — jų nu
sikaltimas grasąs daugeliui tūkstančių nekaltų gybyvų.

Prezidento pareiškimas sujudino Roeenbergų gynėjus. Jie iš^ 1953 m. sausio 5 “Memeler 
naujo pasiekė net Romą, o’komunsitų spauda šoko kaltinti Vati- Dampfboot” paskelbė straips- 
kaną, kad jis šiuo atveju “nieko nedaro nekaltų žmonių gyvy
bei gelbėti”. Pirmajame puslapyje yra platesnė šiuo klausimu 
informacija, čia norima tik nurodyti, kas puolasi ginti Rosenber-

nį apie lietuvių — vokiečių 
santykius. Straipsnis parašy
tas Heinz Bergpaann, kurį re
dakcija pristato kaip vieną iš pristabdyti”, 
geriausių memelaenderių spe
cialistų lietuvių problemoms, 
kalbai, istorijai, šitas^eksper-

karinti kitus nusinešti dar daugiau gyvybių. Vyriausybė, kuri rū
pinasi visų saugumu, šitaip minkštai žiūrėti negali. Kai ji neranda 
kitų priemonių nuo nusikaltimo atgrąsyt, ima gyvybę už gyvybę. 
To reikalauja teisingumas ir to nepasmerkia tikėjimas, nors jis 
kategoriškai primena įsakymą: nežudyk! Vadinasi, nežudyk ne
kalto ir, kiek gali, pasigailėk kalto. Tfari teismai taip ir daro: jie 
greičiau- išteisina ir pasigaili negu pasmerkia, ypač mirtim. Ma
tyti, Rosenbergų byloje buvo kitaip jei po dviejų metų tardymo, 
teismų ir apeliacijų vis dėlto paliktas griežtas sprendimas. Jis ne
būtų kėlęs nei didesnio triukšmo,, jei Rosenbergai būtų “pasitar
navę” kuriai kitai valstybei, o ne Sovietų Sąjungai.

Antrąją grupę gynėjų kaip tik sudaro bolševikinis elemen
tas. Jis remiasi ne tuo, kad žmogui atimama gyvvbė, arba kad 
lieka du mažamečiai vaikai Ten nuolatos vyksta slapti ir vieši 
teismai “išdavikų ir šnipų”, ir niekam ten nevalia jokio protesto 
pareikšti. Priešingai, visame krašte suorganizuojami masiniai 
mitingai, kuriuose sadistiškai reikalaujama “gyvates sutrinti.” 
Tai yra visai kitas pasaulis — pagiežos ir keršto. Tam kerštui pa
sotinti verbuojami ir šnipai valstybinėms paslaptims išgauti, kad 
tūtų galima jų pačiu ginklu “sutrinti kapitalistini pasaulį.” Kai 
tokie agentai įkliūva, pakeliamas triukšmas, jog tardomi ir teisia
mi “nekalti žmonės”. Reikia juos ginti ir kitus padrąsinti, kad 
nebijotų toliau savo nusikalstamuoju darbu verstis. Rosenbergų 
byla yra viena iš tos nesuskai tomis skalės nusikaltimų.

Ar Rosenbergai bus pasodinti į elektros kėdę priklausys ne 
nuo to, kad JAV norėtų pasekti baisiu Sovietų Sąjungos pavyz
džiu nevertinti žmogaus gyvybės. Priešingai, tiktai ją vertinda
mas ir kitų gyvybę saugdomas, JAV teismas ir negalėjo rasti 
švelnesnio sprendimo nusikaltimui, kuris “graso daugeliui tūks
tančių nekaltų gyvybių.”

tas rašo:
“Egzilinių lietuvių ir spau

dos pasisakymai, kiekvienam, 
kuris domisi santykiais tarp 
vokiečių ir lietuvių, turi kelti 
gilaus susirūpinimo. Mūsų kai
mynai vis dar svajoja valdyti 
mūsų vokiškąjį memellandą iš 
naujo nertvarkius Europos že
mėlapį”.

Esą lietuviai išaugę iš bau
džiavos ir svetimos priespau
dos griebiasi progos patys ki
tus spausti, kaip jie tai darė 
atplėšdami nuo Vokietijos Klai
pėdos krašta ir vokiečius tenai 
persekiodami.

“Tik Bonnos užsienių reika
lų ministerijos nesusipažinimu 
su rytu klausimu galima išaiš
kinti faktą, kad kai kurie anais 
laikais į aukštybes iškilę lie
tuvių “politikai”-gavo Vokieti
joje azvlio teisę”.

Po šitokio narsaus tono gali
ma būtų laukti, kad ekspertas 
pasiūlvs tuos “politikus” grą
žinti bolševikams ar siųsti į 
Dachau. Bet gal pasijutęs per 
aukštai pragydęs, ekspertas

tuo tarpu visada turėjusi lie
tuviams simpatijos, skatinusi 
ir davusi sąlygas lietuvių kul- tautos vardu; nors -sutinka, 
turai augti. Vokiečiai iškėlę 
liaudies kultųrą, spausdinę lie
tuviškas knygas, steigę pir
muosius lietuviškus laikraščius, 
lietuviškas mokyklas, paruoę 
kelią tautiniam sąjūdžiui, pa
rėmę kovoje prieš rusus, rėmę 
nepriklausomybę.

Apie lietuvių ats'radi ą 
Prūsuose ir jų likimą pasakoja 
senąją tezę. Esą po 1710 11 
metų maro ir bado Prūsijos k - 
ralius kvietė kolonistus ne tik 
iš vakarų, bet ir iš Lietuvos. 
Tada atsiradę lietuvių Prūsuo-.dėl santykių tartis su ja, ne 

su tais praeities mohikanais.
Tur būt, Vokietijos vyriau

sybė supranta, o tai turėtų 
suprasti ir anie memelaende- 
riai, kad nebus įmanoma grą
žinti padėtį į hitlerinius laikus. 
Lygiai nesikartos nei padėtis, 
kuri Klaipėdoje^ buvo Lietuvos 
suverenumo laikais. Jei anas 
ekspertas atmetė istorines lie
tuvių pretenzijas į Klaipėdos 
kraštą ir rėmėsi dabarties fak-

se, bet jie greitai ėmę vokieti ti 
iš dėkingumo, kad jiems tokį 
laimingą gyvenimą sukūrė 
Prūsija, išgelbėdama iš baus- 
džiavos ir Rusijos priespaudos. 
“Vokietėjimas būtų buvęs spar
tesnis, jeigu Prūsijos valdžia 
nebūtų ėmusiš to vokietėjimo 

deriai, esam pasiryžę užmiršti 
visa, ką lietuviai šiuo laiku 
mums yra nusikaltę. Žinome 
taip pat, kad kai kurie iš jų 
savo elgesį turėjo skaudžiai ap
gailėti vokiečių koncentracijos 
lageriuose; kad kiti buvo ne
kaltai nutempti į tas baisybių 
stovyklas. Mes tikimės, kad ir 
lietuviai šitą vokiečių tautos 
kaltę užmįrš. Vienintelis, kas 
dar mus skiria, tai panaujinta 
pretenzija į mūsų melellaendiš- 
ką tėviškę. Jeigu šiandieniniai 
lietuviai politikai turėtų drąsos 
iškilmingai atsižadėti Klaipė
dos, jie prarastų tai, ko jie n e- 
kada teisėtai netąpėjo, bet jie 
laimėtų draugingumo atgaivi
nimą, kuris Lietuvai duotų 
naudos”. -
Tai tik smulkių pirklių balsai

Pasekėm šituos žodžius ir ar
gumentus. Juose nieko naujo. 
Ir jų autoriai nenauji. Ž:nom, 
kad tai smulkių prekių pirkliai 
kaip kitados keliaujantieji po 
Lietuvą vengrai. Panašiai 
smulkmenomis verčiasi, kaip 
ir anie Vilniaus krašte lenkinin- 

jos" atgaivinimą. Yra, kurie 
kombinuoja atgauti iš Lenki
jos Rytprūsius, suteikdami už. 
tai Lenki jai priėjimą į jūrą per 
Lietuvą ir Latviją. Bet tat? i 
praeities ir smulkūs pirkliai. 
Nors jie tariasi kalbą vokiečių 

balsas būtų vokiečių tautos 
balsas. Vokietijos v y- 
riausybė bent lig šio* plakavo 
europiniu mastu ir nesiren ė 
tenkinti keno užmačias, sukti 
ratą atgal. Tenka skaitytis ir 

tu — kad didžioji dauguma ir 
vokiečių ir lietuvių Klaipėdos 
krašte pasisakę už ištikimybę 
Vokietijai, — tai reikia skaity
tis sji-±uo, jog tuo metu, kai 
bus orėžiamas Europos naujas 
žemėlapis, eksperto aprašo
moji “dabartis” jau bus tikrai 
tik praeitis, tik istoriniai, atsi
minimai. Bus susidariusi nau
ja padėtis su naujais ūkiniais 
ir kultūriniais reikalais, .kurios 
nebus galima nubraukti ku
riant naują gyvenimą valsty
bės viduje ir santykius tarp 
tautų europiniu mastu.

O visi jo svaisčiojimai apie 
“prūsų vokiečių” rūpinimąsi 
lietuvių tauta ir jos kultūra, 
yra rankiojimas tok’u pat 
“nuopelnų”, kokių sau įsirašo 
lenkai ir dabar rusai. Visi di
dieji kaimynai šoka įtikinėti, 
kad jie mažojo neskriaudžia, 
bet dar jom padedn. Ist rija 
tai vadino kitu žodžiu: didžio
jo gobšumu mažojo saska ton. 
Kam. iš to naudos turi būt, ir 
pačiam Heinz Bergmanui aiš
ku. Vr

Prez. P. Ei«eahoweris vasario 12 d. padžjo vainiką prie Ab. Linko*-, 
no paminkle Washingtone.

Naujas leidinys apie Lietuvą angliškai
Iš spaudos jau išėjo pataisy

ta ir nauja medžiaga papildy
ta 96 puslapių brošiūra anglų 
kalba “Lithuania’s Fight for 
Freedom”. Tai penktoji kny
gelės laida. Autorius — gerai 
Lietuvą ir jos problemas pažįs
tąs buvęs Britų vicekonsulas 
Kaune ir Vilniuje E. J. Harri- 
sonas. Leidėjas — Amerikos 
Lietuvių Informacijos Centras.

Knygelė yra laikoma vieną,iš 
pačių geriausių, iki šiol, pasijo-' 
džiusių, leidinių Lietuvos?$yloš’ 
klausimu.

“Lithuania’s Fight for Fre
edom” skiriama daugiausia už
sieniečiams, pirmoje eilėje an
glų kalba kalbančiam pasau
liui Vėliausiąja laida jau ap
rūpinus Amerikos valdžios ir 
Kongreso žnjones, būtų pra

vartu, kad knygelę gautų ir 
kiti Lietuvos draugai amerikie
čiai bei tie, kuriuos su Lietu
vos kausimu būtų naudinga su
pažindinti

Dėl to siūlome ALT sky
riams, draugijų sąryšiams ir 
kitoms kooperuojančioms or
ganizacijoms lietuvių kolonijo- 
se numatyti tuos asmenis, ku
riems reikėtų šį leidinį įteikti, 
ir atitinkamo jo skaičiaus psP 
reikalauti/ ‘ '

Škame reikale butų -sveikin
tina iniciatyva ir pavieni^ as
menų, kurie norėtų knygele ap
rūpinti savo pažįstamus' ar 
draugus amerikiečius. Papra
šius už 50 c. kainą knygelę pa
siųs tas pats Informacijos Cen
tras arba ALT Sekretoriataš,

Alpių ožiai ir slėnių velniai
Nuo neatmenamų laikų Al

pių kalnuose, tarp Italijos ir 
Prancūzijos, gyveno padori ir 
garbinga kalnų ožių giminė. 
Niekas taip nemyli kalnų ir 
nekenčia slėnių, kaip šie tikrie
ji kalnų vaikai. Gyvenimo die
nos jiems slinko ramia vaga, 
ir nekas nepramato, net pats 
ožių vadas Cibis, kad ateis lai
kai sunkūs, kad reiks skirtis su 
gimtaisiais kalnais, kurių vir
šūnės prosenių numintos, ku
riuose jaunystė ir gyvenimas 
keliavo.

Vieną dieną Cibis pats pir
mas pastebėjo, kad kalnų pa
pėdėje prasidėjo baisūs darbai: 
atvežė baisias mašinas, iškrovė 
dinamito dėžes, susirinko bū
riai keistų būtybių ir pradėjo 
kalti ir gręžti kalnų apačią, 
sprogdydami uolas su tokiu 
prakeiktu trenksmu, kad net 
kalnai drebėjo. Tie nedori žmo

nės ilgai triukšmavo ir nema
nė iš ten dangintis. Pastatė 
didelį namą, kelis mažesnius ir 
įkinkė per amžius laisvai bėgu
sį upelį sukti didžiulius ratus 
ir gaminti šviesą.

Nerasi pasaulyje kito gyvū
no, kuris taip mėgtų vienumą 
ir vengtų žmonių, kaip kalnų 
ožys. Po sudrumstos ramybės 
neliko nieko’kito, kaip tik tar
ti sudiev saviems kalnams ir 
traukti į svetimuosius ieškoti 
ramybės.

Ožiai gyvena grupėmis, po 
20-30. Grupei vadovauja vie
nas drąsiausių ir sumanisus’ų 
ožių, kurio visi aklai ir be ąt- 
sikalbėjimų klauso. Vieną tam
sią naktį Cibis įsakė saviš
kiams jį sekti. Po ilgos kelio
nės pasiekė Prancūziją ir ap
sistojo aukštoje atšlaitėje. A- 
pačioje upė spindėjo, stovėjo 
miestelis pilnas žmonių, kurių 
taip ožiai nemėgsta. Nesavi 

kalnai, gal nebus nei ramybės, 
bet ką padarysi-trėmtis!

Cibio “padermę” sudarė 22 
galvos. Naujoje vietoje gyve
no apie dvejetą metų. Kalnų 
laipiotojai ir sargai jį pažino, 
daug kartų žiūrėjo pro žiūro
nus ir negalėjo atsigrožėti: 
jaunas, didingas, raguotas o- 
žys, daug gražesnis už jo toli
mų giminaičių iškamšas, sto
vinčias karališkuose medžiok
lės muziejuose. Daug metų jis 
buvo savo būrio vadu ir dar il
gai galėjo būti, bet likimas lė
mė kitaip.

Ožių pasaulyje valdymo for
ma yra grynai demokratinė. 
Vadą renka visa giminė ir vie- 
neriems metams. Rinkimai 
vyksta kasmet lapkričio pra
džioje, dalyvaujant visai gimi
nei ir pagal iškilmingas nusis
tovėjusias ožių tradicijas. Visi 
patinai kurie nori būti vadais, 
— o nori visi — turi atlikti 

sunkias, sudėtingas ir net keis
tas rungtynes — jėgos, suma
numo, drąsos ir sporto olimpi* 
jadA-

Pirmutinis rungtynių nume
ris yra pats “vyrįškiausias” — 
imtynės ragais, o toliau pavie
niai pasirodymai: bėgimas ir 
šokiai per kliūtis, greitis ir tra
dicinis ožių verstinis kūlys, ku
ris yra tikras grakštumo ste

buklas ir joks kalnų laipioto
jas negali atsidžiaugti.

Patelės niekad nepretenduo
ja į sostą ir rungtynėse akty
viai nedalyvauja; jos sudaro 
publiką ir, atrodo, kad jų 
sprendimas lemiamas. Laimė
tojas tuoj pat paima valdžią 
ligi kito rudens ir tampa tikru 
monarchu.

Savaime suprantama, kad 
ant vado pečių krinta ne tik 
garbė, bet ir “ekonominio ir 
moralinio” gyvenimo atsako
mybė. Joks ožys, kad ir toli 
nuo vado akių, nedrįs mirkte
lėti ožytei. Vado pareiga sau
goti savo pavaldinius. Jis pir
mas pajus pavojų ir praneš ki
tiems, ilgas valandas išstovės 
sargyboj ant aštrios uolos 
briaunos. Esant pavojui, visa
da pasirinks pavojingiausią 
vietą — pirmą ar paskutinę, 
žiūrint aplinkybių, žiemos me
tu suras sniego nubrauktą vie
tą, kur įmanoma rasti bent ko
kią žolelę ir, jei maisto maža, 
jis pats pakertės, kad patelės 
ir silpnesnieji gautų daugiau.

Ožių istorija pilna garbingų 
vadų, bet, turbūt, nei vienas 
nepralenkė Cibio. Ne tik jo pa
valdiniai didžiavosi bet ir kal
nų sargai Vieną gražią pava-^ 
sark) dieną sargai atebėdami 
pro žiūronus, pamatė keistą 

reiškinį: Cibis atsisakė vado
vauti. Jokie šeimos reikalai, 
jokie pavojai jo neinteresavo, 
net ir sodri pavasario žolė jo 
neviliojo. Atsitraukęs nuo vi
sų, ant smailios uolos didingai 
stovėjo nejudėdamas ištisas 
dienas ir, akis įbedęs į slėnį, 
kažką stebėjo, bet neatrodė 
einąs sargybą, nes nei kojomis 
mušė granitą, nei šnervėnrs 
prunkštė. Nesileido niekam iš 
saviškių prisiartinti, kad nesu
drumstų jo gilaus mąstymo. 
Atrodė, kad kažkas apačioje 
būtų užbūręs jo žvilgsnį, bet 
ten nieko naujo nebuvo. “Pa
matysite” — kalbėjosi sargai, 
—“kad Cibis neatsisakė, bet 
mato aro lizdą ir laukia poto- 
gaus momento su kaupu atsi
lyginti už pernai nukniauktą 
naujagimį ožiuką”.

Rytojaus dieną sargai veltui 
dairėsi Cibio su žiūronais, išty
rė visas atšlaites, lipo aukštyn 
ir išgąsdino kitus. Suskaitė 21, 
bet kur CRms? Būriui vadova
vo šiaip sau labiau prasitrynęs 
ožys, laikinai ir be jokių rung
tynių. “Turbūt Cibis nuėjo mir
ti” — tarėsi sargai.

Kalnų ožiai, nujausdami sa
vo gyvenimo pabaigą lipa į vir
šūnes; ir tai ne atsitiktinai, bet 
kiekvienas iš anksto turi nusi
žiūrėjęs kokį įdubimą, kuris 
buą paskutinio poilsio vieta.

Ten paskutinį kartą atsigulęs 
padėjęs snukį ant priešakinių 
kojų, lauks laimingos mirties. 
Paprastai sargai žino visas vie
tas ir dėl puikių Cibio ragų su
sigundė palypėti ligi tos vietos, 
bet ir ten nieko nerado.

Cibis nors jau ne pirmąją 
jaunystę gyveno, bet buvo dar 
savo jėgų žydėjime. Likimas 
skaudžiai pasijuokė. Kažkaip 
per neapsižiūrėjimą prarijo 
erškėtrožių dagius, kurie, sus
migę ryklėje, ją užkimšo mais
tui ir taip Cibį pasmerkė lėtai 
ir žiauriai mirčiai. Gyvenimo 
neliko, o eiti išsitiesti ir laukti 
ateinant lėtos mirties buvo per 
žiauru ir pačiam Cibiui. Jis 
pasiryžo atlikti neg:rdėtą žyrį
— nužengti į slėnį ir pažiūrėti 
iš arti, kaip atrodo žmogus.

Daug kaptų ši mintis kan
kino Cibį, daug kartų jis buvo 
betraukiąs su visa savo kaime
ne į slėnį, ypač po niūrios žie
mos, kai pavasaris, lyg tyčia, 
pradeda pirmiausiai nuo slė
nio kloti minkštą žalumą. Kol 
sužaliuos kalnų atšlaitės, pra
eis viena kita savaitė, o po žie
mos bado vargšui oželiui net 
seilės varva, pažvelgus į slėnį. 
Nekartą mintimis pasiryždavo:
— “Neišturėsiu, šuoliais šok
siu, papešta kelias kuokštas ir

atgal!” Kėlis šuolius žaibu pa
šokęs, sustodavo lyg įbestas. 
“Ne! — tardavo pats sau, slė
ny yra baubų karalystė. Taka s 
slankioja . šlykštūs žmonės, 
rūksta pro kaminus dūmai 
skamba varpai, išdžiaustyti 
skalbiniai, vienu žodžiu —pra
garas.”

f.. Dabar, kai likimas Cibu i 
mušė paskutines gyvenimo d e- 
nas, jis pasiryžo įgyvendinti sa
vo svajonę — nužengti apa
čion, patenkinti savo žin
geidumą, kuris visą gy
venimą nedavė jam ramybės. 
Jis dažnai stebėdavo krutan
čias slėnio būtybes, jų namus, 
ir šiurpas nukrėsdavo. “Ką 
man padarys?” — ryžtingai 
tarė, — “nebus blogiau už mir
tį.” Ir Cibis išsirengė gyvas į 
ožių pragarą, kad pažintų savo 
velnią — žmogų.

Keliavo gerą pusnaktį įr be
auštant jau buvo slėnio mies
telyje. Vienur kitur kyšt lėjo 
nosį, bet nieko ypatingo — ty
la, ir Cibis buvo bepradedąs 
nusivilti Perėjęs miesteli at
sidūrė pievoje, kurią šienavo 
išsisiautęs senis. “Pagaliau pa
žiūrėsiu, kaip atrodo iš arti ši 
šlykštynė” — ir Cibis drąsiai 
žengė artyn. Senis, pamatęs 
ožį manė, kad vaidenas, ir ne-

(nukalta į 4 psl)
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ūą organizaciją 
MAS Awwtrikftg 
ja tari artimą

kvotas. žmonės čia atkeliavo

nusileis,katalikės turinčios siekti, kad

nebūtų uždarytos.

siekti tautų santykiuose tatay-

nelietuviški ir nekrikščioniški.stoką pasitikėjimu Dievu, Jo
Motery* turtočta* žiūrėti irfe.-

vimui. Moterys

Svarstydama naujai projek-

Seniau moterys taip pat rūkydavoMoterų Taryba priėjo išvados,

Katalikės moterys neturin-
19M ». ji nutarta zukvieati

(Boerd of Directors).

Darbai ir gyvenimas

X
LietuvaitėA. Valeika

Plonos linijos pavojingos sveikatai

$1.50

$1.00

$1.00

$5.00

vaizduoją protėvis trumpais

motinos

susidaro

680 BUSHWICK AVĖ., BROOKLYN 21, N. Y.jums žinoma kad pusė pasau
lio moterų turi ilgus plaukus/’

nesijos moterys neitajam* il
gus plaukus. Mano plaukai yra 
per tris pėdas, mano draugės

bet kokį dažymąsi, 11 proc. ne
turėjo jokios nuomonės šiuo 
reikalu.

seniui į akis pasakė: “Matei, 
aš tikiu, tai buvo velnias, žeg
nokis ir prižadėk Šv. Mykolui 
žvakę uždegti” — ir, atsinešusi

ir buvo priimta Baltuose Rū
muose nrezidenttenšs Mrs.

Sekmadienį visi matė senį be- 
klūpojantį prta pat Bv. Mykolo 
altoriaus su degančia didele 
žvake.

NCCW Tarybos posėdyje da
lyvavęs arkiv. Richard. J. Cu-

Ueka “Dievo valiai”. Dirbaiį 
ėtastaotinas vaikai retai ną-

• Vienam laikraštyje mergaitė 
iš Indonezijos karčiai skundė-

Niekas šiais laikais nesistebi, 
kai darbe, draugijoje ar susi-

“Pinnoji mūšų pareiga, —

MOTERYS PLANUOJA 
NAMUS

to prasto įpročio nusikratyti, o 
moterų vis daugiau “dūmą pa
traukia”...

mone, negaumaimigracijos..
statymo paversti “morgičiu' 
t y. kvdtas užšaldyti ilgiems rinkime moteris išsiima cigare- 
metams tik dėl to, kad . priimta tę ir užsirūko. Mandagus vy-

taurtroię. “Tai yra nusikaiti
mas ne tiktai prieš „žmogų,

nebūtų ko pavalgyti, bet kad 
vaikai namie ima jau nebeval- 
gyti ir jų nepaisyti. Jie nueina 
savais keliais, kurių dirbanti 
motina nebesuvaiko ir nebesu- 
sjšneka. Nebesusišneka ir lie-

kai stato didekus uždavinius tyti ir jieškoti būdų kaip gah- 
Vma liūtų namų'židiniui skirti 

daugiau dėmesio. - ž.

vadovaujama ir gtatojajna

p . Be Wetfare Confereace), Trem-

Namai — moters pasaulis. 
Juose ji praleidžia daugiausia 
laiko, rūpindamasi šeima. Ta
čiau iki šiol maža kas tesirū
pino, kad šie namai būtų mo
terim patogūs, nes juos daž
niausiai statė vyrai pagal savo 
projektus.

...s.

Paskutiniu laiku vis daugiau 
nuomonių ir reikalavimų pa
reiškia ir moterys. Ypač tai 
ryšku ten, kur smarkiai buvo 
palietęs karas ir kur reikėjo 
bendros planuotos statybos. 
Pavz., Vokietijoje moterų drau
gijos rengia visokias parodas, 
skelbia konkursus, kad tik bū
tų patogesnis 'ir jaukesnis vi
daus įrengimas. Ilgai buvo gin
čijamasi už vieno aukšto na
mus, bet šis projektas atmes
tas, kartu atmestas ir pasiū
lymas įrengti virtuvę tuoj prie 
didžiųjų namo durų. Dabar V. 
Vokietijos moterys padarė pa
siūlymą atstatymo ministeriui, 
kad namuose būtų atskirta vo
nia ir tualetai, kupė iš^senos 
tradicijos vis dar sujungiami 
viename kambaryje.

C i b i g Liko tik Cibio ragai
Atkelta iš 3 p. bevar‘i;

nedarni upely, rado pne pat 
susivokė, kas daryti, o Cibis vandens, ant didžiulės uolos 
išdidžiai spoksojo seniui į akis, atplaišos, dar nespėjusį sustir- 

- Senis daug kartų yra išgąsdi- ti kalnų ožį. Gulėjo taip galvą 
nęs ožius, bet kad ožys ateitų padėjęs, kad galėjo matyti slė- j 

nį ir visą miestelio verdantį 
gyvenimą. Per visą savaitę, 
ligi pat savo mirties stebėjo 
žmones, klausėsi čia pat pie
voje krykštaujančių vaikų, bau- i 
biančios karvės. Pravažiuoda-1 
vo viena kita mašina ir sudre
bindavo jo guolį, bet jis nieko 
nebijojo. Nesigailėjo nei kal
nų viršūnių, nes laisva valia 
nužengė į ožių pragarą ir ten

gąsdinti jo, — negirdėtas daik
tas. Saukdamas visa gerkle, 
puolė dalgiu Cibį, o tas vienu 
šuoliu dingo lyg žaibas. Senis, 
pasikrapštinėjęs savo akis, ma
tė ožį šmėkštelė jant upelio pa
kalnėn, bet ar tikrai buvo o-

Senio kliedėjimas

Po kelių valandų jau visas 
miestelis žinojo apie senio re
gėjimą. Visi kalbėjo, juokėsi 
iš senio pasakojimų, bet niekas 
netikėjo, nes nuo seniausių lai
kų tokio įvykio nėra buvę, kad 

. kainų ožys nusileistų į slėnį ir

- Subėgo žmonės, atėjo kalnų 
sargai ir pažino Cibį. Suskai
tė ragų randus ir pasakė: *— 
“33 metų”. Suradę mirties prie
žastį, suprato ir paslaptį, kodėl 
atsisakė nuo vadovo pareigų. 
Atėjęs senis ilgai spoksojo į 
ožį pačiupinėjo jo ragus ir, at
sisukęs į žmones, pasakė: — 
“Sakiau, kad ožys!”

Kitais sekmadieniais senio 
niekas bažnyčioje nematė, o šv. 
Mykolas b* žvakės rymojo ant 
savo ieties.

Madų būna visokių: jos kei
čia ne tiktai rūbus arba kosme
tiką, bet ir moters stuomenį. 
Yra plačiai žinoma “plonos -li
nijos” mada. Vienos nori būti 
plonos, kad dar sportui tiktų, 
kitos — kad jaunai, sakytume, 
net vaikiškai atrodytų. Sako
ma, taip atrodo gražiau, bet.. 
“plona linija” moteris priarti
na prie vyrų, o vyriškiai atro
dančių moterų pasisekimas nė
ra didelis. Tai jau vienas pavo
jus — nepatikti kaip tik tam, 
kam norima kristi į akį.

Antrą pavojų “plona linija” 
sudaro motinystės pareigoms. 
Gamta yra nepagailėjusi mote
rims taukų dangos tam, kad 
nauja gyvybė mažiau jaustų 
išorės įtaką: temperatūros svy
ravimus ir dūžius. “Plona lini
ja” tą apsaugą naujai būtybei 
atima: ji ateina pasaulin silp
nesnė, ligotesnė ir trapesnė. 
Jieskoma tada gydytojų pagal
bos, kad atitaisytų 
“grožio klaidas”.

Trecias pavojus
“plonos” moters sveikatai. 
Dažnas badavimas ir gimnas
tika, kuri “plonina”, atsiliepia

lėti “dūmo”. Tai yra kasdieniš
kas reiškinys “modernioje vi
suomenėje”.

Rečiau užtinkame moterį, 
traukiančią pypkutę. Sunku 
dar įsivaizduoti, kad buvo ir 
tokie laikai, kai pypkutes trau
kiančios moterys nieko nešte-, 
bino. Apie tai sužinome iš se
nų laikraščių, meno paveiks’.ų, 
kultūros istorijos vaizdų,

Londono “Times” Tašo, kad 
jau septynioliktajame amžiuje 
moterys pasekė vyrų pavyz
džiu ir ėmė dumti pypkes. Jas 
imdavo ilgas ir pagražintas. 
Senuose to meto raižiniuose 
(graviūrose) dažnai vaizduoja
ma dūmus pučianti moteris. 
Žinoma dailininkė Frau Vigee 
le Brun pati save įamžino vie
name autoportrete su ilga pyp
ke rankoje.

Ne vien Anglijos moterys 
rūkė, Europoje karalių dukte
rys ir didikų žmonos gardžiuo
davosi dūmais kaip ir vyrai. 
Prancūzijos karaliaus Liudvi
ko XIV dukterys, vos tik pa- 
valgtušios vakarienę, išskubė
davo į savo kambarius “už
traukti dūmo”. Pats karąįius 
“saulė” tokio daikto nemėgo ir 
bausmėmis grasė neimti pyp
kės į dantis. Ir jo sūnus, sos
to įpėdinis, ramstė tėvo nusis
tatymą atpratinti moteris rū
kyti. Kartą sesers kambaryje 
jis užtiko dvaro damas, pas
kendusias dūmų kamuoly. Jis 
griežtai pareikalavo pasakyti, 
iš kur jos gavusios pypkės. Se
suo atsakiusi išsisukinėdama, 
kad gerasis rūmų gvardijos ka
rininkas jas aprūpinęs, žinoma, 
tik paskolindamas “tą skanų 
daiktą”.

Rūkančios moteris buvo vy
rų pašiepiamos, nors jie patys 
dūmu nuodijosi. Tai matome 
iš ano laiko humoristinių laik
raščių. Jie vaizdavo moters 
juokingose pozųse, apsmilku
sias dūmais ir apsikrovusias į- 
vairiausiomis pypkėmis.

Kitada moterys paveldėjo iš 
vyrų dažymąsi skruostų ir lū
pų. Dabar, turėdamos lygias 
teises, gal perims ir rūkymą

kraujotakai, nervams, plau
čiams ir širdžiai. Nesunkiai 
prilimpa tuberkuliozė ir ima 
galva suktis, akyse raibti*- Tai 
yra ženklai, kad reikia jau rūį 
pintis “storėti”, o ne “plonėti”. 
Geriausias šiuo atveju patarė
jas bus gydytojas, o ne grožio 
galionas. Kai nebus sveikatos, 
neliks ir grožio. Pagaliau, koks 
ten ir grožis iš suvytusio vei
do, kaip iš sutarauklė justa, va
dinasi “suptanėjusta” obuolio.

Ar verta dažytis ir plaukus kirpti
Vokietijoje Bięlefelde veikia 

viešosios nūomopės tyrinėjimo 
institutas. Jis apklausinėjo vy-. 
rus, ar moterims dažytis. 46 
procentai pasisąkė griežčiau
siai prieš bet tokį dažymąsi, 
30 procentų už dažymąsi. Di
džiausi dažymobi priešininkai 
yra žemės ūkio darbininkai — 
69 proc., toliau — darbininkai 
— 35 proc., tarūautojai — 33 
proc. Apklausta ir moterys, 
kaip jos žiūri į lūpų dažymą. 
Jų tik 37 proc. pasisakė už nuo
latinį dažymąsi, 20 proc. už pro-

Daiva Nauragytė

KLAJŪNO KELIU
Einu nežinomais keliais, 
Keliais klajūno,— 
Ir šiandien mulė nusileis, 
Naktis tamsias marškas paskleis 
Kely klajūno.
Bėriai pavėsiuose žaliuos, 
Kely klajūno,— 
Ilgai tyli ramybė mos, 

. Bet apsistot nesuvilios
Širdies klajūno.
Toli keliaut gal dar reikės 
Keliais klajūno,—- 
Tamsiam dangui žvaigždė lydės, 
Skaisčia viltim nakty žibės 
Kely klajūno. ■ • ■

VASAROS ŽIEDAI X
Su žiedeliais margais
Sutikau aš tave, 
Mūsų^kaimo takais > 

. Mes perėjom drauge. '
Tau kevurę kaišiau 
Raudonais dobilais, 
Kad mums butu gražiau 
Parkeliauti takais.
Ant aukštųjų beržų 
Juokės saulė tada,— 
Už laukų, už daržų 
Nuskambėjo daina.
Su žiedeliais margais
Sutikau aš jave,
Ir linksmi, kaip vaikai, 
Mes parėjom drauge.

• Vanda Rosite Ryliškytė 
(Ryliškiai šoka kaip balerina 
Buenos Aires Colon teatre. Ji 
13 metų būdama, jau priklausė 
šio teatro mažųjų grupei, o 
nuo 1949 m. yra pirmojo sąsta- 

~to šokėja. Jos tėvas yra vienas 
iš šv. Cecilijos lietuvių choro 
steigėjų ir jame dalyvauja jau 
20 metų. Vandos noras yra pa
šokti nepriklausomoje Lietuvo-

• Regina Norka!tė dalyvau
ja Brazilijos sukamuose fil
muose Reginos-Laūros vardu. 
Ji kritikų vertinama gerai.

• Nelė Mazalaitė — rašyto
ja — laimėjo Draugo novelės 
konkurse pirmąją premiją. Jos 
novelė vadinasi “Ąžuolinės du
rys”.

• A. Gusteltienė, p;stačiu
si su dramos mėgėjais Binkio 
“Atžalyną” Bostone, ieško vei
kalo, kurį nori dar šį zezoną 
pastatyti.

• T. Babuškinaitė, baleto 
artistė, turi baleto studiją Bos
tone. Su ja kovo 1 d. .stato 
“Florinuos sapną”. Ji kuris.

“Darbininko” Administracijoje 
galima gauti ši v knygy:

J. Prunskis, PRIE VILTIES KRYŽIAUS, 144 p. —
Nelo Vian, SV .ANTANAS PADUVIETIS, 

vertė A. Vaičiulaitis, 145 p.
Prel. P. M. Juras, PRANAŠYSTE APIE 

PASAULIO PABAIGĄ, 110 p.
V. Augustinas, TĖVYNĖ LIETUVA, — Lietuvos 

vaizdų albumas.
V. Biržiška, VYSK. MOT. VALANČIAUS 

BIOGRAFIJOS BRUOŽAI, 100 p. 1.00 
Axel Muthe, SAN MICHELE KNYGA, I dalis, 325 p. 2.50 

” ” ” H dalis, 308 p. $2.50
S. Kolupaila, NEMUNAS, 237 p. $2.50
I. Simonaitytė, ĄUKSTUJU ŠIMONIŲ LIKIMAS

437 p. $3.50
G. Da Fonseca, MARIJA KALBA PASAULIUI, 264 p. 2.00 
LIETUVIŲ ARCHYVAS, Bolševizmo Metai, 150 p. $3.00
H. Mačiulytė-Daugirdienė. TAUPIOJI VIRĖJA, 150 p. 2.00
A. Tyruolis, KELIONE, 126 p. $1.20
J. Gailius, SUSITIKIMAS, 155 p. $1.50
A. Gervydas, UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, 211 p. 52.25

• Elena Kuprevičiūtė, smui
kininkė, gyvenanti Argentino
je, jau antrą kartą koncertavo 
Paryžiuje.\ Vasario pabaigoje 
ji koncertuoja Vienoje ir kovo 
22 d. Didžiosios Britanijos L:e- 
tuvių Sąjungos rengiamame 
koncerte Londone.

• Daiva Nauregytė, gurios 
eilėraščius spausdiname šiame 
numeryje, gyvena Worcestery, 
dirba vienoje firmoje ir rengia
si studijuoti. Ji aktyviai ben
dradarbiauja “Ateityje”.

• Aldona Baužinskaitė, stu
dijuojanti Maryvįlle College, - 
St. Louis, Mo., spausdinusi sa
vo eilėraščius “Ateityje” (pas
kutinieji atspausdinti sausio 
mėn. numeryje) paskelbė po
rą eilėraščių angliškai kolegi
jos žurnale ir susilaukė tiek iš- 
studentų tarpo, tiek iš profe
sorių gražaus įvertinimo.

• Moteris. — ambasadorė. 
Prezidento D. Eisenhowerio 
numatyta Italijai paskirti-JAV 
ambasadore Mrs. Clare Boothe 
Luce į Katalikų Bažnyčią pe- 

laikas dėsto baleto meną Ply- rejg^Ptę m. vasario mėn. Baž- 
mouthe Meno Institute. Be to, 
dar turi baleto studiją ir Wor- 
eesteryje.

• Eugenija Gunlcaitė, M.D., 
vadovauja lietuvių'grupei Det
roite prie Tarptautinio Insti
tuto. Lietuviškoji grupė rūpi
nąsis kultūros puoselėjimu. ' džia savo sutikimą priimti ją

• A. Valeišaitč ir GrigaHū- ambasadore jau davė. JAV 
naite veda modernaus šokio protestantai jos skyrimu nepa- 
studiją Chicagoje. ' tenkinti.

nytinės apeigos atliktos Šv. 
Patriko Katedroje, New Yorke. 
Ji dabar yra 50 metų. Buvo 
Kongreso atstovė. Yra pasižy- • 
mėjusi kaip žurnalų leidėja, 
žumaUgtė,_ užsienio korespon
dentė,rašytoja. Italijos val-



bftti nirmuoiu irGimė 1914 m. kovo 11 d. 2a- ;S\

Ukmergės apek. Mokėsi Sėtos

apvaHja Todėl vteų buvo ger-

a
/įįį

žinia, kad vaskrio 11 d. Muen- 
chene„ (Vokietijoje) mirė kun.

Netekome dideles asmenybe s
A. A. Kun. Šidlausko nekrologą vieton

džią valandą laikau savo gilia įįų pirmųjų eilėse. Mokslas 
pareiga pasidalinti su mūsų vi-. , jam sekėsi lengvai, tačiau jis 
suomene keletu minčių. poUcturooją* kątatik**,- ar ne.

Kauno Kunigų Seminariją bai
gė ir įšventintas kunigu 1937 
m. gegužės 22 d. Toliau baigė 
Kauno ir Vilniaus universite
tus, studijavęs kanonų -ir civi
linę teisę. Specijalizavosi 
Muenchene ir Romoje

Dirbo Kauno Arkivyskupijos 
Kurijoje. Vietos Ordinarui lei
dus, atliko stažą Kaimo Apy
gardos Teisme. Trumpą laiką 
buvo paskirtas Tauragės apy
linkės teisėju. Dviem atvejais 
darbavosi Romoje aukščiausio
je teisinėje instancijoje — Ro
ta Romana. Vokietijoje apie 
penkerius metus darbavosi Po
piežiaus Misijos Lietuvių Tau
tinėje Delegatūroje (vėliau Sie
lovados centre), eidamas teisės- 
patarėjo pareigas.
Gabus eruditas—mokslininkas

Kun. Antano Šidlausko tėve
lis mine, palikęs jį pačioje kūdi- 

/ kystėje. Našlė motina nus
prendė vienintelį savo sūnelį 
išmokslinti. Dėliai to ji turėjo 
neapsakomai daug^vargo. Tik 
sūnaus nepaprasti gabumai bei 
jo darbštumas gražiai apvai
nikavo motinos pastangas.

Pradedant progimnazija ir 
baigiant aukštosiomis mokslo

kitose srityse. Gęrai mokėjo 
net astuonias kalbas: be lietu
vių, dar lotynų, italų, Vokiečių, 
anglų, prancūzų, .rusų ir lenkų. 
Paskutines lėšas naudodavo į- 
sigyti visomis minėtomis kal-

Gerai tinau, kad na tiktai M

kaa nurinuH su savim į Muen-

Vardu ir pavardė — Josi
fas Vasari jonavičiūs,. metai 
74, gimimo viste — Gnirija, 
tėvo uMėmimas — batsiuvys,

Vienišas ir didis lietuvis 
kun. Antanas Šidlauskas, 
kaip toji uola, šalia kurios 
jis prisiglaudęs, lieka mūsų 
atmintyje, iškilęs savo iš
mintimi ir meile bei dideliu 
paslaugumu žmonėm**

Kun. A. Šidlauskas

Tautinė* Delegąt&ro* pastan
gomis buvo sudaryta Komisija 
krikšč. - demokratų ir fronti-

bomis moksliškų veikalų. Tuo 
būdu turėjo susidaręs rinkti
nių knygų biblioteką, kurią 
puikiai mokėjo naudotis.

Keletas gyvų pavyzdžių. Tue- 
bingeno Universiteto lietuviai 
studentai medikai buvo nuste
binti kun. Antano mediciniško
mis žiniomis, kada jis jiems 
laikė paskaitą komplikuotais 
mediciniškais klausimais religi
jos šviesoje. Rotoj Roma no j 
jam lengvai sekėsi išspręsti 
patys sunkiausi "kazusai”. Vi
si svarbieji Popiežiaus Misijos 
Tautinės Delegatūros raštai, 
ypačiai teisinėje srity, buvo jo 
redaguojami. Nuostabu, kad 
tuos raštus jis parengdavo 
greitai ir iš- karto tobula for
ma. jįo vadinamieji juodraš
čiai beVeik nereikalingi būdavo 
taisyti.
Būdo — charakterio gerumas

Varginga kun. Antano jau
nystė. jo patirtieji kaip "naš
lės vaiko” sunkumai ir skriau-

jį

Žinios iš katalikiškojo pasaulio
Arkivysk. J. Ciepliko beatifika

cijos byla
Romos bažnytiniame tribu

nole pradėtas tyrinėjimas pas
kelbti palaimintuoju arkivys
kupą Joną Ciepliką. Jisai rusų 
bolševikų revoliucijos metu, 
suėmus ir ištrėmus paskutinį 
Mohilevo arkivyskupą Edvar
dą von Roppą (1917), buvo 
paskirtas tos arkivyskupijos 
administratorium. Po kelerių 
metų bolševikų buvo suimtas 
kartų su generalvikarū kun. K. 
Butkevičium. Maskvoj teismas 
1923 m. abudu pasmerkė mir
ti. Kun. K. Butkevičius Didįjį 
Penktadienį 11923i buvo su
šaudytas. o J. Cieplikas, kitoms 
valstybėms ir Romai įsikišus, 
paleistas. Po to jis išvyko į 
JAV ir gyveno Passaic, N. J. 
Prieš pat mirtį buvo paskirtas 
Vilniaus arkivyskupu, bet to 
sosto gyvas neužėmė. Dabar 
lenkai rūpinasi jo beatifikaci
jos byla. JAV tuo reikalu rū
pinasi lenkai bunigai: Fr. Do- 
manski, S. J., I. CWiklinski, 
O. F. M. ir Fr. Kowalczyk, 
klebonas Passaic, N. J.
Lenkai gausiai stoja į kunigų 

seminaijas
Londone gauta žinių, kad va

karinėje dabartinės Lenki js 
dalyje, kuri buvo atimta iš vo
kiečių, į keturias mažąsias ku
nigų seminarijas lutojo kandi
datų 80 dagiau negu pernai.

Priežastis sustiprinta bolševi
kų antireliginė propoganda.
Afrikoje didėja katalikų skai-

, čius
.Apaštališkasis delegatas Af

rikai arkivysk. David Matthew 
paskelbė apyskaitą apaštališ
kojo darbo tame juodame kon
tinente. Iš jos aiškėja, kad bri
tų valdomose srityse nuo 1951 
metų katalikų skaičius padidė
jo 400.000. Dabar toje srityje 
katalikų yra 4.312.781.
Egiptas palankus krikščionims

Egipte vyriausybės galva 
Naguib paskutiniu laiku įvai
riomis progomis parodė savo 
susidomėjimą krikščionimis. 
Naujųjų Metų proga per radiją 
pasakytoje kalboje jis atskirai 
kreipėsi į Egipto krikščionis, 
išreikšdamas jiems savo svei
kinimus. Koptų patriarcho 
kviečiamas, generolas dalyvavo 
mišiose Kaire šv. Petro ir Po- 
volo bažnyčioje. Tokiu būdu 
pirmą kartą istorijoj mahome
tonų politinė asmenybė yra su
ėjusi į tokius artimus santykius 
su krikščionimis. *.

• Nuo kovo 1 iki 8 visoje 
Vakarų Vokietijoje bus šven
čiama "Broliškumo Savaitė”, 
kurios tikslas šiais metais bus 
ugdyti broliškumą tarp žydų ir 
krikščionių.

ktem* koordinuoti, tai pusės 
vienu balsu jį pasirinko tos ko
misijos pirmininku.

Visiems krisdavo į akis kun. 
Antano kuklumas. Atlikęs bet 
kurį darbą, ar žygį, stengdavo
si pats visada pasilikti “už ku
lisų”, o §avo pelnytus “laurus” 
mielai atiduodavo kitiems. Ka
da jam pasitaikydavo “neiš
vengiamos” aplinkybės patirti 
viešos pagarbos ar padėkos, ty
lėdavo ir rausdavo kaip mažas 
kūdikis. Tuo tenka aiškinti ir 
jo visiškas nesirūpinimas moks
lo laipsnį įsigyti. Būtų užtekę 
jam tik šiek-tiek pasidarbuoti, 
parašant dizertaciją, ir būtų 
buvęs apvainikuotas Doctęris 
utriusųue iuris laurea (abiejų 
teisių daktaro diplomu). “Juk 
ne doktoratas daro žmogų nau
dingą, o jo įsigytosios mokslo 
žinios” — ramiai atsakydavo 
draugams, raginantiems 
siekti kalbamąjį diplomą.

Pažymėtina dar kun. Antano 
saulėthsvdžiaugsmas bei dvasi
nė giedra, kuri trykšte trykš- 
davo iš jo veido ir jo gerų a- 
kių. Dėka nepaprastai atmin
čiai, jis mokėjo begales dainų, 
gražiai grodavo armonika; Už
tat su juo praleistos dienos ar 
atliktos kelionės virsdavo vi
siems nepamirštamomis tyro 
džiaugsmo valandomis.

Tiesumas, teisingumas, artimo 
meilė

Kun. Antanas buvo jokiom 
priemonėm “nepaperkamas”. 
Jam tiesa bei teisybė buvo už
vis brangiausias turtas. Ne
mažai jis dėliai to kentėjo, ta
čiau niekam to nesisakydavo, 
nesiskųsdavo. Tai tegalėdavo 
netiesioginiu būdu patirti tik 
patys artimiausi jo draugai, 
šitoji jo savybė buvo gražiau
sias papuošalas jam kaip žmo
gui. kunigui bei specialistui- 
teisininkui. Čia jis drąsiai gali
ma vadinti pavy žiu kitiems.

Tačiau užvis

Kunigo Antano religingumas 
visą laiką buvo tampriai susijęs 
su jo gyvenimu. Ji* ne tiktai ti
kėjo, bet ir pasitikėjo Dibvu, 
kaip savo geruoju Tėvu. Ne
minėsiu čia jo mesuskaitomų 
gražių bei kilnių‘Dievo ir arti
mo meilės darbų. Nenagrinė
siu nei jo privataus gyvenimo 
perlų, kuriais negalėdavom at
sigrožėti jo artimieji bičiuliai. 
Pacituosiu tik su ašara akyse 
vieną ištrauką iš jo priešmir
tinio laiško,- rašyto š. m. kovo 
mėn. 3 d. vienai jo artimai šir
džiai J. A. V-se:

“Vakar gautas Jūsų maldų 
vainikas, Švenčiausios Merge
lės Marijos Nepaliaujamos Pa
galbos medalikėlis ir paveikslė
lis mane sujaudino. Sujaudino 
Jūsų maldos už mane ir paska
tinimas pasitikėti Dievo Moti
na. Ištikro, šiuo metu aš nieko 
nesu taip reikalingas, kaip mal
dos. Pinigai* esu pakankamai 
aprūpintas . savo giminių ir 
draugų. Medicina padarė visa, 
kas šiuo atveju buvo galima 
padaryti. Dabar belieka tik 
Galybių Vienaties sprendimas 
— Jo
jau seniai pasidavęs ir atsida
vęs. Mane guodžia mano drau- » 
gų ir pažįstamų maldos. Jos 
padrąsina kantriai pakęsti ne
gales ir pasitikėti Dangaus pa
galba.

P. S. Įdomūs sutapimas, kad 
Jūsų maldų vainikas pasiekė 
manę Marijos šventėj* — 
Grabnyčiose. ^Paveikslėlį pas
tačiau ant rašomo stalo, taip . 
kad iš lovos jį visada galėčiau 
matyti, o naedąlikMį 
ant kaklo.

kykl* ir ketveri metai provos 
lavų kunigų seminarijai,/areš
tuota* ~ 14 ar daugiau kartų

tus, slapyvardžiai — Sosso, 
Kuba, Koba, Džiugašvili ir k., 
išvaizda — vidutinio ūgio ir 
svorio, dideliais ūsais, žilstan-

Išvytas iš senųnarijos, 18 
metų, įstojo į 
kui komunistų partiją, buvo 
bolšeyjkų laikraščių “Zvezda” 
(žvaigždė) ir Pravda (Tiesa) 

redaktorius. Tris kartus vedęs 
ir išsiskyręs, 23 metų buvo su
imtas už priešvalstybinį darbą 
ir išsiųstas Sibiran. Nesulau
kęs dar nė 30 metų, buvo dar 
6 kartus areštuotas ir Sibiran 
tremtas. Pabėgo nužudęs sar
gą. 1907 m. birželio 26 d. api
plėšė kasą, pagrobė apie 
175.000 dolerių (rubliais), su
sidūrime buvo užmuštų. 1917 
m. kovo mėn. paleistas iš kalė
jimo, revoliucijai prasidėjus. 
1917 m. spalių mėn. dalyvavo 
komunistų perversme. Įsėdęs 
į Kremlių, nužudė daugiau kaip 
25 milijonus žmonių. Milijonai 
kankinami ir žudomi vergų 
darbu. Ligi 1936 m. nužudyta 
100 provoslavų vyskupų fr 25. 
000 kunigų... Kas jis toks?.. /

Ar žinai, kad
• Prancūzas Robert Serg i 

pasiekė naują nors ir labai sa
votišką pasaulinį rekordą. Jis 
pianinu išskambino 256 vai. 
Per tą laiką jis ilsėjosi tik 24 
vai. Tuo būdu pianinu skambi
no 232 vai. Senasis rekordas 
buvo pagerintas 5 vai.

• Panamos kanalą pereitais 
metais perplaukė 7.056 preky
biniai laivai. Tai rekordinis 
skaičius. Už kanalo panaudo
jimą amerikiečiai surinko 
29‘A mil.

♦ .Amerikoje pernai pradė
ta leisti 13 naujų dienraščių,
tačiau bendras dienraščių tirą-. degtukais žaidė kelias valan- 
žas 1952 metais krito 0.12% . 
Jis siekė 53.950.615 egz.

* Hamburge viešėjo garsu
sis švedas jaunuolis Lennart

užsidėsiu

kun. An- 
a m žiną ji

Rabes, kuris būdamas 13 ifl: 
jau važinėja po Europą diri
guodamas simfoninius orkest
rus. Atvykęs į Vokietiją, jis 
turėjo pasimatymą su žurna
listais ir užklaustas, ar jis ne
jaučia susinervinimo, neišgyve
na baimės, kai išeina diriguoti, 
jis patraukė pečiais ir atsakė: 

~“Ko gi man jaudintis, aš jiems . Sąjunga 
(t. y. publikai) nežiūriu į akis, 
aš jiems nugarą atsuku ir to
dėl nėra ko jaudintis.”
• Amsterdame vienas olandų 

berniukas 9 metų amžiaus nu
sipirko degtukų dėžutę ir su

• Kun. Ihr. Jonas Startai* 
paskirtas Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijos Elizabethą 
adkninistratorium.' •

• Povilas ir Josefine Savals- 
kiai, Homestead, Pa., vasario 
22 švenčia auksinį savo vedy
binio gyvenimo jubiliejų.

• Č. Grincevičiaus beletristi
nius kūrinius išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas. Tą kny
gą “Vidurnakčio vargonai”, i- ' 
liustruotą dail. T. Valiaus, Klu
bo nariai gauna su didele nuo
laida.

• Mirusio kun. J. Simonai
čio atminimui pagerbti Eliza- 
betho Lietuvių Tremtinių 
Draugija vietoj gėlių ant ve- 
lionies kapo paaukojo BALFui' 
$20.(k), Vokietijoje, pasiliku- 
siems ligoniams lietuviams 
šelpti ir už velionies sielą už
prašė šv. mišias, kurios bus 
atlaikytos š. m. koyo mėn. 26 
d. 7 vai. ryto Elizabetho lietu
vių parapijos bažnyčioje.

• Antanas Mažotas mirė 
Hartforde vasario 5 d. ir buvo 
palaidotas, vasario 7 d. Jis bu- 

.vo ginffŠ^Lietuvoje 1869 m. 
Amerikoje daug dirbo LDS or- 
ganizacijojė ir šv. Trejybės 
parapijoje. “Darbininke” bu
vo klaidingai parašyta, kad jis 
miręs sausio 12 d. ir palaido
tas sausio 14 d.

i

i

Kad būtŲ linksmiau
— Ar tamstos neturite ža

dintuvo, kuris pažadintų tėve
lį į darbą, bet neprižadintų' ki
tų namiškių.

— Tai labai sunki problema, 
atsako pardavėjas. Šiais laikais 
mes turime tokius žadintuvus, 
kurie prikels visą šeimą, bet vi
sai nepalies tamstos tėvelio.

das. Paskutinį degtuką jis įme
tė į medvilnės sandelį, kur ki
lęs gaisras padarė 5.000.000 
guldenų nuostolių.

• Buvusiam Čekoslovakijos 
užsienio reikalų ministeriui 
Clementi be kitų kaltinimų bu
vo primesta ir tai, kad jo 1947 
m. išleistoje knygoje, kuri tu- 
jri 510 puslapių, tik 5 kartus 
tebuvo paminėtas Stalinas.

Surinko Br. Zumeris

Įvairenybės

• Naujasis biuletenis anglų- 
kalba. Studentų Ateitininkų

_ i, dažnai susitikdama 
su kitų tautų studentais katali
kais, jautė gyvą reikalą išleisti 
biuletęnį, kuris trumpai infor
muotų apie ateitininkus ir apie 
mūsų tautą. Prie Centro Val
dybos buvo sudarytas specia
lus užsienio skyrius, kuris pa
darydavo “Ateities” žurnalo 
santraukas angliškai ir jas iš- 
siuntinėdavo didiesiems tarp
tautiniams katalikiško jaunimo 
sąjūdžiams, kartu prijungda
mas informacinių žinių apie 
stud. ateitininkus. Dabar pasi
rodė specialus 8 psl. biuletenis, 
spausdintas spaustuvėje ir pa
vadintas “Lithuanian Catholic 
Youth Bulletin”, kurį redaguo
ja stud. Ant. Sužiedėlis ir stud. 
K. Keblinskas. Biuletenyje pa- 

' talpinta gana daug medžiagos 
iš li'et. - akademinio jaunimo 
veiklos bei visuomeninio gyve
nimo, supažindinama su At-kų 
Federacija, jos tikslais, orga
nizacine struktūra, istorija, 
stud. At-kų sąjunga, jos meti- 
niti suvažiavimu. Labai gražu, 
kad šalia organizacinių žinių 
rado progos pakalbėti ir apie 
lietuvių tautos tragediją nacių 
ir bolševikų metu.

zi

Dovana Eisenhoweriui
Paryžiaus viešbučio "Jurgis 

V” savininkas prezidentui Ei- 
senhowerftii padovanojo 152 
metų konjako butelį. Tokio se
numo konjako esą tik 2 bute
liai, abu išlikę iš Napoleono lai
kų. Esą, gėrimas priklausęs 
pačiam imperatoriui. Paklaus
tas, kodėl jis tokią dovaną Ei- 
senhoweriui parinko, viešbučio 
savininkas atsakė: 
norėjau padovanoti tokį daik- su: 
tą, kurio pasaulyje nebūtų ga-* 
Įima nupirkti”. Tai yra teisybė, 
nes antrasis butelis konjako 
priklauso viešbučio savininkui.

Apsivogė dainininkė
Berlyno rytiiTės zonos ope

ros dainininkė pagauta beva
gia! medžiagą viename iš di
desniųjų magazinų. Paklausta 
teisme, kodėl ji ryžos vogti, ji 
pareiškė, kad negalėjusi pa
gundai atsilaikyti, nes jai tos 

žiagos ypatingai reikią. Iš 
lakiai matome, koks gyve-

Dangiškoji Motina 
taną ir pasikvietė į 
džiaugsmą savo gražiausioje 
dienoje, nes kovo .mėn. 11-ji y- 
ra Bažnyčios skirta' minėti 
Jos stebuklingąjį Apsireiškimą 
Lourde.

Mūsų šventa pareiga — vyk
dyti jo testamentą, pareikštą 
mums taip giliais ir jaudinan
čiais jo laiško žodžiais.

Ji: — Jūs tikrai prižiūrite 
savo automobilį. Puikus ir šva
rus, nėra ką ir besakyti.

Jis: — Gal ir taip. Bet kas 
nuostabiausiai, automobilis ir 
mane apšvarina.

Baltlmor* — QWo Hnljoo traukinys prie *«imer*urg.
Md„ utMke ant automobilio ties pervaža ir nuėjo nuo M*ių. Užmuft- 
ta 4 (automobilyje) ir sužeista 13. .

šiaušia kun.

Kai pulkininkas apžiūrinėjo 
apkasus, didelė jų dalis staiga 
užgriuvo. •

— Ar jūsų seržantas tai ži
no, klausė pulkininkas.

— Turėtų žinoti, pone pul
kininke. Juk jis yra po užgriu
vusia apkasų dalimi.

Kuklus svečias pasakojasi 
savo kilmės istoriją: "Mūsų 
šeimos istorija yra labai, labai , 
seni. Ji siekia pačius seniau
sius amžius. Penki tomatyra 
prirašyti tos istorijos. Maž
daug vyduryje trečio tomczyra 
paraštėje pažymėta, kad tuo m' 
laikų prasidėjo pasaulio istori- f--

Amerikiečių rinkimai esti, 
palyginti, rainus, kartais net 
turi jumoro premaišų. štai vie
nam atstovui bebaigiant propa
gandinę kalbą, -kad už jį visi 
klausytojai balsuotų, staiga pa
šoka vienas iš publikos ir su
šunka:

— Aš tai jau geriau balsuo
siu už patį velnią, tik ne už 
tave.

— Labai gerai padarysite, 
atsako kandidatas, tik tuo at
veju, kai jūsų kandidatas at
sisakytų kandidatuoti, malonė
kite neužmiršti manęs.

I

to 
nimas už geležinės uždangos. 
Jei jau žymūs asmenys negau
na sau medžiagos nusipirkti, 
tai ką bekalbėti apie paprastus 
eilinius žmones.

Taupė pabaudai
Iš kariuomenės atleistas a- 

merikietis J. Kerdricks savo 
seržantą smarkokai apkūlė. 
Kai teismas jam nustatė 35$ 
pabaudos, jaunuolis, išsitrau* 
kęs piniginę, pabadą linksmai 
užmogėjo pareikšdamas, kad 
jis jau nuo pačios pirmos tar
nybinės dienos tau|)ė savo pi
nigus šios pabaudos apmokėji
mui.

• Visais spaudos platinimo reika-
:Aš jam Jais Brazilijoje kreiptis šiuo ądre-

MELDUTIS LAUPINAITIS 
CAIXA POSTAL 118 
SAO PAUL. BRAZIL



Balto sąmata 1953 m Chięago, M J
Pirmosios absolventų., 

laidos

; ąaerikoje ir Europoje. Iš 
vaikinančių BALF pirm. J.

- Končiaus, vysk. V.Brizgio ir

resaea Salia. Kaip jau minėta

• apie 200.000 svarų, kurias ra- 
kės pristatyti į Vokietiją' ir ki- .

gyvena Chicagoje. Vasario 15 
d. jis kalbėjo 'Alto skyriaus su
rengtame Lietuvos Nepriklau- 
somybės-S&metų sukakties mi
nėjime.

• Žurnalistikos Instituto p~s- 
Institi-

to direktoriui kun. V. Bagdo
navičiui padėkota Loyolos u- 
niversiteto vardu ui "naują 
bandymą^ universitetui”. zTao 
bandyfnu\tnyversiteto vadovy
bė (latbnkinta.

ase, prieita išvados, kad BALF 
svarbiausias darbas šiandien 
yra rūpintis negalėjusių emig
ruoti lietuvių šalpa, antroje ei
lėje — emigracija. Paskuti
niais 4 metais buvo priešingai. 
DaMk pirmiausia lieka pasirū-

tam darbui atlikti' Seimas ir

tys, parapijos, draugijos, or- 
ganizacijos, pavieniai asmenys, 
— vienu žodžiu visa lietuvių "■ 
visuomenė nuoširdžiai kviečia-

nes prašyt aukų apie $195.800.
Vieni direktoriai tos sumos* 

negali sukelti, šiam darbui J 
kviečiami į talką visi lietuviai.

pinti lietuviais, likusiaisiais Vo- BALFo skyriai, BALFo apskri- 1
kieti joje, Austrijoje ir po ma
žesnį skaičių kitose Europos 
valstybėse. ' Ten liko seneliai, 
našlės su mažais vaikučiais, li
goniai, bejėgiai dirbti betko’ į 
darbą* kuršėms uždarytos du
rys betkur iš tų vargo kraštų 
išvykti.

Europoje išblaškymų ir šal
pos reikalingų lietuvių dar yra 
apie 10.000. Iš tų žmonių, emi
gracijai tinkamų, yra apie 
3.000. Kitiems lemta likti 
Europoje. Seimas dėl to priė
mė 1953 m. sąmatą $367.700.00.

--Iš tos sumos $171.900 BALF pai — 
stengsis gauti gėrybėmis ir 
$195.800 — pinigais.

Daugiausia, pagelbos reikia 
tremtiniams Vokietijoje. BAL- 
Fo sąmatoje jų šalpai numaty
ta $144.500.00. BALFo vado
vybė numato už dalį tų pinigų 
pirkti ir išsiųsti į Vokietiją 
36.000 svarų riebalų ir 60.000 
svarų cukraus. Tam tikslui 
reikia $15.000.00. (Tos prekės 
Vokietijoje 2-3 kartus branges-

• nes, kaip Amerikoje). Kitos 
prekės, kaip duona, miltai, mė
sa, pienas ir k., Vokietijoje pi
gesnės ir joms įsigyti reikia 

-siųsti pinigo. BALFas norėtų 
išsiųsti į Vokietiją pinigais ma- PHILADELPHIA. PA. 
žiausia $72.000.00. Tuo atveju Paminėjo Lietuvos Nepriklau- 
reikalingas 'pagelbos lietuvis • 
vidutiniai gautų perbmėnesį 5 
DM. Diepholzo gimnazijai iš
laikyti 150 mokinių reikia me
tams mažiausiai 36.000, o ki
toms Vargo mokykloms, kurių 
šiandien yra 12, reikia bent 
$20.000.

BALFas numato taip pat 
šelpti lietuvius Austrijoje,

bėti lietuvius tremtyje. Niekas 
kitas lietuviams nepadės* jei ' 
mes visais būdais ne
sistengsime savo tautos nelai
mingiems broliams gelbėti.

BALFo vadovybė, gerašir
džių lietuvių dėka, po Seimo, 
sadsio menesį jau išsiuntė į Vo
kietiją:

Ligonių, vargingų šeimų šal- 
$2.449.50, dDiepholzo 

gimnazijai — $2.390.69. Pirko 
ir išsiuntė už — $1.582.85 — 
10.000 svarų jriebalų. Taip pat 
BALF išsiuntė 14.905 svarus 
rūbų ir avalynės. Taigi, šių 
metų pradžia padaryta, bet, 
kaip matome, reikia dar daug 
talkos ir aukų iš visuomenės. 
BALF nuoširdžiai prašo visų 
lietuvių remti šį kilnų darbą 
pingais, rūbais ir avalyne. Vi
sas aukas prašome siųsti:

United Lithuariian Relief 
Fund of ^America, Ine., 105 
Grand Street, Brooklyn 11,

somybę vaikučiai.
Bhiladelphijos vaikučiai labai 

turiningai paminėjo Vasario 
16 iškilmes. Minėjimą atidarė 
V. Macijauskas, kviesdamas vi
sus pagerbti žuvusius lietuvius. 
Pasimesta už visus ietuvius, ku 

-jie bebūtų. J. Janulaitis, Lie
tuvos Vyčių pirmininkas, labai 
pritaikytai vaikamas pasakė

m.MTMS X teeynes <oes«neje> iteuoa kvv '«•< auucą netnnans tremos 
priima BALFe seime bankiete komisijos pirmi-ninkas ądv. Jonas Grigalius.

NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS BROCKTONE
Lietuvos Nepriklausomybės 

35 metų sukaktis ir dabar ken
čiančios pavergtos lietuvių tau
tos sunki dalia buvo prisiminta 
vasario ~”"15, sekmadienio, pa
maldose šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje. Iš ryto buvo 
prisiminta pamoksluose, o 2 
vai. po pietų buvo specialios 
pamaldos. Pamokslą pasakė 
klebonas kun. Pr. Strakauskas, 
palaiminimą Švenč. Sakramen
tu suteikė kun. S. Šiulenąs ir 
giesmėms vadovavo kun. A. 
Klimas. Nors smarkus lietus ir

trukdė žmonėms gausiau susi
rinkti, tačiau didęlis skaičius 
parapiečių paklausė klebono 
kun. Pr. Strakausko raginimų 
ateiti pasimelsti ir prašyti Vieš
paties, kad Jis greičiau duotų 
Lietuvai laisvę ir vaduotų ją 
iš nuožmaus komunizmo pries
paudos. Pamaldų metu giedojo 
didysis- parapijos choras.

Vasario 21 d. Lietuvos Ne
priklausomybės 35 metų su
kaktis bus paminėta radijo 
pusvalandyje. Prašoma klau
sytis specialios programos nuo

Koncerto męninę programą 
išpildys muz. J. Gaidelio vado
vaujamas vyrų choras _ar ak
torė A. Gustaitienė.

Visų lietuvių pareiga daly
vauti minėjime. Čia kiekvienas 
dalyvis turės progos prisidėti 
prie bendro protesto prieš 
žiaurųjį komunizmą, kuris sle
gia ir naikina lietuvių tautą jos 
pačios žemėje.

Kviečiami visi atsilankyti. 
Mokėti įeinant nereikės.

Minėjimą rengia Brocktono 
Lietuvių Taryba.

Praėjusio penktadienio 
Darbininke, aprašant šešta
dieninės Maironio mokyklos 
absolventams atestatų įteiki
mą Brooklyne, pažymėta, kad kaitoms užsibaigus, 
toji vienuolikė esanti "pirmo
ji ir vienintelė abiturientų lai
da Amerikoje”. Iš tikrųjų tai 
reikią patikslinti. Čikagoje jau 
ketvirti mokslo metai veikia 
Aukštesnioji lituanistikos mo
kykla, kuri :je šeštadieniais 
mokosi V-VIII klasių aukštes
niųjų mpkyklų lituanistinių 
dalykų arti 100 mokiniu ir 
kuriai vadovauja Benys Ba'o- 

'***■ rauskas. Toji Čikagos mokyk
la jau pernai mokslo metų ga
le išleido pirmąją absolventų 
laidą — 15 asmenų, šiemet 
čia bus išleista jau antroji lai
da.

Tf> ’-mra reikia pažymėti, 
kad Čikagoje ženesnvsi litu
anistinis mokslas šeštadie
niais niekur nebeinamas. Vi- 
 sose mūsų parapinėse mokyk

lose jau antri metai lituanis
tiniai dalykai dėstomi kas
dien; tremtinių vaikams jie 
dėstomi specialistų pačių 
tremtinių mokytojų.

• VI. Baltrušaitis, buvęs Lie
tuvos operos solistas, gyvenęs 
ligi šiol Los Angele, pakviestas 
vargoninku į mirusio A. Po
ciaus vietą šv. Jurgio parapi
jai.

• PreL B. Urba vasario 9 
d. lankėsi New Yorke ir Eliza- 
bethe. New Yorke jis aplankė 
sergantį Balfo pirmininką Kan. 
J. Kaičių. Elizabethe dalyvavo 
mirusio kun. J. Simonaičio lai
dotuvėse.

HelnWanted Malė

GROUND MEN
Able to work on grounds 

of Country Club

I N D I A N
C O T’ N T R Y

WTNNETKV.
2 blocks frotn 

I dian H iii Station
' See MR. JOHNSON

NO PHONE CALLS

ILL.

WE HAVE IMMEDIATE 
OPENINGS FOR:

SECRETARY
Top-Notch Capable Person..

TYP1STS
PAYROLL CLERK

WILL TRAIN FOR VARIED WORK.
ABLE TO COMPUTE BOTH PIECE 

WORK AND STRAIGHT TIME 
VVORKERS ’

Many Employee Benefits.
Pleasant vvorking conditions in 

modern Office.
SEE—MR. JENKINSON

kelis žodžius angliškai. V. Vo- 
lertas* kalbėjo lietuviškai. An
trąją dalį sudarė vaizdelis, pa
margintas dainomis, taut. šo
kiais, deklamacijomis, gyvais 
paveikslais. Tai nuopelnas dvie
jų uolių mokytojų Roznikienės 
ir Raugienės bei uolių mokslei
vių. Baigta galingai sugiedo
jus Lietuvos himną.

Minėjims buvo labai grašus 
lietuviškas vainikas lietuvišku
mui palaikyti.

• L. Kubtickas, vienas iš pa
bėgusių lietuvių žvejų, kuris

Telephone: DEARBORN 24)819 
TO PLACE HELP VVANTED ADS.

Ask For Ad Taker

Help WantedFemale

IIelp*Wanted Malė

Liet Dainų ir tautinių šokių vakaras
' Pittsburgho vyčių 19 kuopa, 

vasario 8 dieną 3:30 vai. po 
. pietų Šv. Kazimiero parapijos 
. salėje suruošė dainų ir tauti

nių šokių vakarą, kurio vedė- y 
jų buvo Vytautas Jucevičiuš: pasėjau balandėles. 
Į vakarą atsilankė apie 150 
svečių.

Vakaro programa, užtrukusi

PITTSBURGH, PA.

padainavo 3 dainas: Blezdingė
lę, Kur sapnų grožybė ir Ąš

Vyrų choras taip pat pasiro
dė su 3 dainomis: Žygis į Vil
nių, Lietuva brangi ir Ramovė-

sau rožės ir Gyvenki, juokis ir 
mylėk.,.

Solo ir dueto partijoms - a- 
komponavo A. Aleliūnienė.

Charlotte Guckeęt ir Joseph 
Saliūnas atskirai paskambino 
pianinu, gi W. Marčulaitis pa
grojo akordeonu.

Tautinių šokių grupė. V. Ju-

BvKj-TOflOS PfttKA

?. sf^
<mįfiM[iusLA. j

1:30 iki 2:00 per Brocktono ra
dijo stotį WBET 1460 klc. Sto
tis yra ta pati, iš kurios girdi-

THE DELTA POWER. TOOL DIVISION 
has immediate opening for 

CLERK —TYPIST 
FOR TRAFFIC DEPARTMENT 

Also 
TYPIST BILLER 

INTERESTING W0RK—5 DAY VVEEK. These are steady 
positions and offer good chances for advancement. Liberal 

employee benefits. Pleasant working conditions. 
SEE MR. SCHNEIDER

THE DELTA POWER TOOL DIVISION 
3930 S. Winchester LAfavetle -3-6673

CASLNG CO.
1020 W. 36th Street

VVANTED
By South Side Smeltėr

MAN .
To assist in traffic and payroll 

departmenL
Mušt be able to type and ūse 
adding machine. General Office 

experience necessary.
Good starting pay.

Excellent vvorking conditions.

Call Mr.Havves

VIrginia 7-1800

MED2IO TEKINTOJAS (TURNER) 
RANKOMIS

Patyręs, geras pradinis atlygini
mas. 40 vai. į savaitę, malonios dar
bo sąlygos. Visi DP mielai priimami

C1IICAGO WOOD TURNING
3150 S. Central Pk. Avė.

Bishop 7-7294

porą valandų, buvo įdomi ir 
graži.

Susikūręs vyčių choras, varg. 
K. Bazio vadovaujamas, sudai
navo (mišriais balsais) 6 dai
nas: Valio Dalgeli, Važiavau 
dieną, Bernei i mūsų, Palankėj, 
palaukėj, Kur giria žaliuoja ir 
Tryptinis.

Atskirai mergaičių choras

nų maršą.
Walter Chinik padainavo so

lo: Temsta dienelė, Linksmas 
kaimietis ir Oi, kas.

Mildred Chinik taip pat pa
dainavo solo: Bernužėli. Mano 
gimtinė ir Mano herojau.

Buvo ir duetas. Jį atliko 
Walter ir Mildred Ghinikni, su
dainuodami : Apynėlis, Nesek

| Lietuvos Vyčiu Radijo Programa
■ THMMdaejB B gttpriai radije stoties WLOA, 155# kyl«ejrel«s
| KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30-iki 2:00 vai. Jei norite ?

- šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:
f < KNIOHTR OF IJTHVANIA W1X>A
| RRAOnOCK. PA. » $

-0» -JK- *

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER — p r ”< S r
GenM rūšies jvairias mėsos, paakšth>na, dcšn». kumpiai 

ir kK maisto produktai š«o«r krautuvėse:
M-M Myrtle Avrm»e 

GlevNtale. N. T.

«UM Farewt Arrw«e 
RHgew«Ml. N. Y.

I94-S4 RoMevHt Aveooe 
FtaBMna, N. Y.

Arenoe
Wo^hMe. N. Y.

MA1N
C2O2-19 MYKTUS AVĖ.

1SS-24 Horace Hardine n’v.1 
Fr-wl« Mradnn-ą. FTonhine 
219-17 Jamntra Avrnnr 

Qne^n« ViUarr. N. Y.
17« R«ck*way Avenne 
V aitry Stream, N. Y.

W>ltr PtakM RmmI 
N. Y.

19 We*t Pert 1Uw»d 
4VMte PaHm. N. Y.

STORE
GLENDALE 27, N. Y.

cevičiaus vadovaujama ir akor
deonu pritariama, pašoko Ru
gelius, Šustą, Mikitą, Žiogelį ir 
Lenciūgėlį.

Pabaigoje V. Jucevičius pa
dainavo pluoštą kupletų.

Vakaras su visomis pajamo
mis davė per 200 dol. pelno, ku
ris paskirtas Vyčių vedamai ra
dijo valandai palaikyti, nes 
šiam tikslui vakaras ir buvj/ 
rengiamas. Vakaras gerai z)a- 
vyko. *

Išvyko į Floridą
Vasario 8 dieną į Floridą iš

vyko kun. V. Karaveckas ir ten 
išbus 2 savaites. Netrukus j 
Floridą išvyksta ir kun. J. 
Skripkus.

“Tagday”
Pittsburgho BALFo skyri”s 

gavo iš miesto valdybos leidi
mą suruošti aukų rinkimą 
miesto gatvėse. Rinkimo data 
duota balandžio 11 dienai (šeš
tadienį).

Taigi, leidimas jau yra. Bet 
jo nepakanka: reikia ir aukų 
rinkėjų. Ir daug jų reikia! Ti
kėkimės, kad jų daug ir bus.

Ona Sabutienė,
ilgametė Sauth Side gyven

toja, per 80 metų, mirė vasa
rio 9 d. ir palaidoti vasario 12 
d. Priklausė Sv. Kazimiero pa
rapijai. Korrsp.

ma Lapėno vedamoji radijo va
landėlė.

Iškilmingas aktas bus, vasa
rio 22 d. 3 vai. po pietų Winth- 
rop mokykloje (478 Main St ). 
Į minėjimą yra pakviest s 
Kongreso atstovas Wiggles- 
worth ir Brocktono miesto ma
joras G. Lucey. Pagrindins 

' kalbėtojas bus 'Lietuvių Lais
vės Komiteto New Yorke pir
mininkas minist. Vaclovas Si
dzikauskas, buvęs Lietuvos dip-1 
lomatas ir Vliko narys, gerai 
pažįstąs dabartinės tarptauti
nes politikos problemas ir nu- 
jaučiąs galimybes, kiip Lietu
va gali būti išvaduota. i

PADĖKA
Būdama Bostone ligoninėje, 

gavau užuojautos atviručių, o 
sugrįžusi ^ftamo taip pat užuo
jautų ir> sveikinimų nuo savo 
pažįstamų ir draugių,, kuries 
mane užjautė žodžiu ir laiška s. 
Lietuvių Moterų Klubas atsiun
tė gėlių puokštę. I

Nuoširdžiai dėkoju už visas 
užuojautas bei sveikinimus ir 
savo kaimynėms už lankymą 
ligos metu. I

Marijona Gasiūnienė I
Athoi, Mass

ILLINOIS CENTRAL R. R.
NEEDS 150 SWITUHMEN 

TO PUT 5 DAY W0RK WEEK IN EFFECT 
START S15.78 PER DAY

Ey.r eriertced or will train men. Age 17 to 40 
Check these “Joh Benefits”

• VACATTONS • FEDERAL PENSION PLAN • FEDERAL -SICKNESS ' 
AND UNEMPLGYMENT COVERAC-E • HOSPITAL PLAN • GROUP 

INSURANCE • OTHER EMPDOYES BENEFITS
Work South and Southwe«t Side of City Mint have 20-20 vieiont 

vvithouth Glaeses. Appfy <• 

EMPLOYMENT OFFICE
ROOM 101 EAST ROOSEVELT RD.

(MICHIGAN AVĖ. AT ROOSEVELT RO.)

to hįindle detali and typing in Production planing 
department

SOLDERERS
girls with experience in light sc Idering and wiring

' able bodied man for work in small factory
• Paid vacation
• Paid hospitalization
• Good transportation
• Low cost cafeteria

PIONEER ELECTRIC

RESEARCH CORPORATION
743 CIRCLfi AVĖ., FOREST PK.

Forest 6-3900 • Mansfield 6-7244

Help wanted Female
January Graduates Attention! 

GENIKAL OFFICE
Work near home and save time . 

and carfare!

Light typing reųuired. Permanent 
position. Excellent starting salary 

vvith p#*rio<Iic inereases.

AppJy in person

AMERICAN 
TRANSIT LINES

4SSJ W. Adams Street

Dykai išbandymas
’ RĘITMATIŠKU SKAUSMŲ 
j ?ARTHR1TTS ą

Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TABS nuo raumenų "^skausmų tan
kiai susijusiu su reumatizmu, arthri- 
tis ir neuritis. tai kodėl juo* nebandy
ti ŠIANDIEN mūšy išlaidomis Juos 
tūkstančiai vartoja jau virš 25 metu.

SU laikraMH* akaitytajanM vaistai 
siaaėiamt dykai.

t Mes kviečiame jus juos Hbnndyti. 
leiskite atsiusti jums siuntini 21 
TABLETES dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, gra
žinkite likusia dali ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai-

■ nuo* nė vieno erato. NESIŲSKITE 
t PINIGU. Tik tuojau atsiųskite savo 
’ varda, pavarde ir adresą
I ROSSE PRODUCTS CO , 
| 27«S Fanrefl Ave^ CMvag* M, m.

R«5H. X-3
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• VBIRKKIOi
Ytiki Broga

KOVUOS — BBOOKLYNK

44M

P. j; BAGDAN AVIČIUS, M. D.
GYDYTOJAS m ckhbubgas ‘

185 Ctiųton Avenue Brooldyu 5» N. Y.
Priėmimą vąlandee:

kusi į Bogotą — Kolumbiją Ui- 
mėjo pned -KxdumMjoa< rtnktiię

Austres A. Huber laimėjo P»- 
... kistane pravestam teniso turayęo

Didžioje Britanijoje šiuo metu 
vykdomos varžybos dėl taurės, 
skiriamos futbolo sąjungos. Šio
se varžybose, kurios pravedamos 
vieno minuso sistemoje, turi teisę 
dalyvauti visi klubai. Tačiau dai- 
niausiai mčgo jųp klubai jau plr- 

^jinduose turl nusileisti 
.. profesionalams. Iras pats įvyto ir 

šiais metais. ' 4-tame rate Man- 
chester United nugalėjo paskuti
nį mėgėjų atstovą Walthamstov 
Avenue 5:2. Tuo būdu taurė šiais 
metais vėl atiteks vienam iš pro
fesionalų.

Ir vėl Australui Jahn Landy ne
pavyko pasiekti naujo pąsaulinio 
rekordo 1 mylios bėgime. Jis ne
pajėgė ir 2 mylių rekordą page
rinti, tačiau Anstralijos rekordą 
pasiekė, 2 mylių distanciją nubėg
damas per 9:01,2 min. Tūo Aust
ralijos geriausia pasekmė page- 

. rinta 14.4 sek.
Amerikietis Malvin Whitlield 

pasiekė nabją pasaulinį rekordą 
500 m. salėje nubėgdamas per 
56.6 sek. Tuo senasis rekordas pa
gerintas 03 sek. Whitfield tikisi 
šio aeseno metu pagerinti dar ke
letą pasaulinių rekordų (Nuotrau
ka buvo praėjusiame “Darbinin
ko” nem.).

Havanos Liūtai (Lions) laimėjo 
Cubos mrofesKmalų beisbolo pir- 

j -- ~~ r---- '^r-k - * -

Jei futbolo komanda pasiekia 7 
ivartius, o jų priešininkai tesu
geba 2 įvarčius 'įmušti, tai papras
tai, rungtynės skaitomos pirmųjų 
laimėjimu. Tačiau būna ir kitų 
kurtam}- ti*i neseniai Anglijos 
pirmenybėse 8heffield pasiekė 7 
įvarčius, tačiau tik keturios kar
tys kamuolys atsidūrė priešinin
kų vartuose: likusius 3 kartus ka
muolį teko išimti iš savų vartų. 
Tad prie tų 3 nelaimingų įvarčių 
pridėję 3 savo' pastangomis at
siektus įvarčius, West Bromurich 
AĮbtau konfeindos žaidėjai rung
tynes laimėjo, nors įvarčių dau
gumą įmušė jų priešininkai.

. IĮt a .. .ji i-

UUTOCNI
nk patyruatou Dtant arta naktim

■tagą. darbe* — garas et

Telef. ULster 2-5963

PYRAG.

Išrinkime geriausią

Ateities sausio nr. P. Ganvy- 
tas kelia klausimą, ar nereikė
tų pagerbti pastangų mūsų 
sportininkų, kurie lietuvių var
dą pasauly kelia, ir siūlo tam 
reikalui:

LIET. GEN. KONSULATO NEW 
YORKE PAIEŠKOMI ASMENYS:

1953 m. vasario mėn 6 d.

ANGRABAITIS. Juozas.
BABRAVSKAITE- MILCINAUS- 

KIEN£,‘Uršulė, jos vyras MILCI- 
NAUSKAS, Antanas Ir jųdviejų 
sūrius Antanas.

BARAUSKAS, Aleksas.
DŽIUGAS, Jonas, iš SUų kaim., 

Krekenavos v., Panevėžio ap. . .
GRAJAUSKAS, Kazys.

’ JUODKA, Adolfas, Albertas, Ka
zys ir Petras, iš Galinių k, Sala
ko vai., Zarasų apskr.

JU8KEVTCIUTE - KACKA, An
tanina. iš Krekenavos gar., Pane
vėžio ap.

LIUTKEVIČIUS, Pranais, ii Kė
dainių 'apskr.

. MIKALAUSKIENE - STRUO- 
PAITE, Marija.

MILAAIU8, Bonifacas, iš Gali
nių k., Salako y^ arasų ap.

MILAŠIUS, Bonifacas, iš Prot- 
kūnų k.. SaUko v., Zarasu ap.

NORKUS, Adomas, iš Alsėdžių 
m., Telšių ap.

OSTRAUSKAITE, Mikasė, iš
Radviliškio. >

PAULAUSKAS. Vincas> gimęs ir | 
gyvenęs Chicagoje. j

. POŠKIENE, Cecilija, Ir vaikai | 
Kristė ir Vaitiekus,

RAIŽYS, iš Pažeriu k., Vilkaviš
kio apskr. - ■ _

RAIŽYTE, Marija, iš Paitrių k.,' 
Vilkaviškio apskr.

REICHELE8, Kazys.
SAKALAUSKAS, Povilas, iš Uk

mergės apškriflb.
SAVICKAS, Jonas, iš Girstupio 

k., I&uno'apekr. .
STUOGIS, Juozas, iš Maskolljos 

k., Skrebatiškio parap. prie Pasva
lio.

VAICIKKAUSKAS, Antinu, iš 
Ažuolupio k., šakių apskr.

ZACHRIES (ZAKRASY arCA-
KRYZA), Fred. <

ZDRAMY3. Antanas ir Jonas, iš 
Vilkaičių k., Kontaučių parapijos, 
Telšių apskr.

ŽEIMYS, Kazimieras ir Myko
las, iš Rudaklškių k., Salako vai., 
Zarasų (Ežerėnų> apskr.

Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti į:

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA

šeštądįfniBli 1G—12 ryto ir suąitarųs. 
Tai. MAIN 4-2229

ginimM. KMtotM?
284 4th Ava. Brooklyn 

TeL MA 4-0523

“Ar nebūtų džiugus reiški
nys, jei pradedant 1953 metais 
kasmet būtų įvertinamos lie
tuvių mėgėjų kortininkų pas
tangos ir nustatytu būdu iš
renkamas geriausias tų metų 
lietuvis sportininkas, kuriam 
būtų skiriamas koks nors tro- 
fejus.” _

Kokiu būdu ji išrinkti ? “Be
ne priimtiniausia rinkimų for
mą būtų balsavimas, kurį at
liktų sportinės spaudos darbuo
tojai. Kiekvieno lietuviško pe
riodinio leidinio sporto sky
riaus redaktoriui būtų suteikta 
balsavimo teise. Balsuojama 
už 3 (art>a 5) sportinfflkus, 
neatsižvelgiant j lytį ar am
žių.” “Daugiausia tašku gavęs 
sportininaks būtų laikomas ge
riausiu tų metų lietuvių sporti
ninku.” “I šias iškeltas mintis 
pirmoje eilėje turiėtif atkreipti 
dėmesį mūsų Vr. FASK.”

Display

(11 - 1 ir 4 - 6)

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

692 Driggs Ave^ Broaklya. N. Y. 
Tetaf ST 2-1921

BUDŽIŲ SIUVĖJOS 
Pastovus darbas, geras atlyginimas, 

apmokamos atostogos. Kreiptis: 
Garment Accessories, Ine.

185 BoebMng St., Brooklyn, N. Y.

siuvėjos
patyrusios prie šaknelių. Pastovus 
darbas. Geras atlyginimas. Kreiptis:

(9 aukštas)

MANDCIURISTĖ ENPERT 
A SHAMPOO

Ankštos Um&i Mentika. 5 dtanm sa
vaitėj*. Pastovus geras atlygtaimas. 
Maloni ąplipga. Kreiptis:
Pa«j & Andre’s Beauty Sakm

215 Afiddle Neck Rd.
Tel. GR 2-«I17 Great Neck, L. L

MERGINA
darbui aukštos klasės groiio salione.
Pastovus darbas. Geras atlyginimas.
Maloni aplinka. Kreiptis:

Paul & Andre’s Beauty Salon
215 Middle Necl{ Bd.

Tel. GR 2-6117 Great Neck, L. L

PATYRUSIOS siuvėjos 
prie vaiku paltą. Mokančios tik visą 
darbą. Pastovus darbas. Geras atlygi
nimas. Kreipti* t

L.HOFFMAN & SONS
1610 St Marks Avė., Brooklyn

DIRBTINIŲ GĖLIŲ DIRBĖJOS 
patyrusios slip ups. ir brafichers. Pas
tovus darbas, geras atlygnimas.

Krelbtis:^
MIAMI FLOWERS

i 6 Bond St., N.Y.C. Tel. OR 3-2073

WĄTCH & CtOCK REPAIR 
Finest Work at Reasonable Prices 

J. H. N O R D
Room 11

391 Fulton St., Brooklyn 
TEL.: TR 5-224?

WATCHES — JEWELRY 
BLGIN J4AMILTON. GRUEN 
.Ali Makes of Fine Ouslity.

EMPL. AGENCY

HELP NEEDED—BO 5-1111
Day workers..........—■....... 51 hr
Full time.....................>45 per wk
Sleep in ............ ,....550 per wk
Only competent, reliable need 

apply- 
TAILOR - MADE 

EMPLOYMENT AGENCY 
71-15 Anstin St^ Forest Hills

• NUESING HOMES

IVY HAVEN .
CONVALESCENT HOME

ebroaies, aged, post operatores. 
Erpert care^ in bomeHke sur-

525 Boston Post R<U 
Perdrtester, N. Y. 

HelenM.MaOey,lLN. PO 5-5311

.»'■■■ ■ ■
WINTER GARDEN TAVERN, Ine.

KABARETAS [-------
BARAS, SALĖ susirinkimams, 

vestuvėms etc.
VYT. BELECKAS, savininkas

Šokiai kiekvieną šešta
dienį grojant “Nakties

PeiedŲu orkestrui ‘
1888 MADISON ST BROOKLYN 27. N. Y.

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties), Rldgewood

tap pat S and S atbaigėjo*. Pastovus
995 Madison Ave^ prie 72nd SU 

N. Y. C.

SIUVĖJOS
Patyrusios. Darbas dalimis (section

,CXta t*L GLsnmor* 5-3064
Namų t*L GUnaore 3-4443

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

1357 Bushufek Avė., Breeklyn 7, N. Y-
Priėmimo valandos: - -

Kasdien 12:30-2 ir 6—8 ŠSštad. 10 iki 3 p,p.
Siskyrus ketvirtadienius ir šventadienius. -

kreiptis i HKS> TOBTOBO

PADAVĖJA
dienos ar nakties darbui. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Patyrimas 

pageidaujamas, be^ nebūtinas.
Kreiptis:

Taylor 7-9$79

Kreiptis: 924 65ti St. (Fort 
Hamiltnn Parfcway), Brooklyn 

Telef. BE 8-1121

5

WOMEN HOMEMAKERS to perform 
hoųsehold duties and care for chil- 

dren during illness of mothers; 5 days 
a week; hours 9 to 5. Salary, 32,100 
to $2,460 a year.

Apply Mrs. V. Field,
122 East 22nd St Tel. OR 7-5000

Fingerwaver — Stilistė
dienos. Pastovus darbas, aukš
čiausias atlyginimas. Maloni 

aplinka.
Kreiptis:

BETTY CHARLES
8*12 5th Avė., Brodklyn, N. Y.

Telef. SH 5-7730

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

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

Telef. MurrayjHill 8-8677
12 Shore Lane, Bay Shore, L. L

Telef. Bay Shore 3710

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

DIRBTINIU GELIU DIRBĖJOS 
patyrusias brancher ir sllp up. Puoš
menų gamybai. Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. Kreiptis:

204 St Niekotas Ave^ Brooklyn
TeL EV 6-4161

PARDAVĖJOS
Pąstevus darbąs, geras atlygini

mas. Malonios darbo sąlygos.
Kreipeis:

PURITAN FOOD SHOP 
796 8tb Avė. (tarp 48 ir 49 Sts.) 

N. Y. C.

JOHN DERUHA, M. D. 
Inkstų, pūslė*, odos, kraujo, vidurių ir kitu ligų gydytoja*. 

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandas 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigės Europoje 

12S E- 8«th STREET NEW YORK CITY
Viri Leadngton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti

_iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

SIUVĖJOS
ir floor girls. Gabaliniam darbui 

(piece work) prie bliuzių. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Kreiptis:

SHEII.A - GAIL SPORTSWEAR
5 Kossuth Ptnee, Brooklyn 

TeL GL 2-6046

SIUVĖJOS • \
patyrusios prie Išeiginių ir namų 
moterų suknelių, o taip pat “Collar 
Ruffle”. Pilnas darbo laįkas arba 
gabalinis darbas (piece work). Pa
stovus darbas. 
Taip pat apm<

LTTTLE FASHION TOGS 
65 W. 36th St„ N. Y. C. 

-- (7 aukštas)

[eras atlyginimas, 
karnos atostogos.

DIRBTINIU BRANGAKMENIŲ 
ISTATTFTOJOS

Turi būti tikrai patyrusios išsiu- 
irbas, geras 
darbo sąly-

I vinėjime. Pašto' 
atlygintam. BU 
gus.

Kreiptis:
STEIN BROS. NOVELTY CO. 

49 W. 28tb SL, N. Y. C.
Telef. MU 6-1747 <

- SIUVĖJOS
(polo marškinių). Patyrusias dirb

ti Singy ir Merrow mašinomis. 
•Taip pat reikalingos sagų ir kilpų 
dirbėjos. (Section work>.
M. and F. GARMENT CO.
682 B’way (5th floor), N. Y. C. 

Tel. AL 4-2417

VALGYKLOS PKIŽILKETOJA 
dideliame Midtovm restorane. Ge
ras atlyginimas ir maistas. Pasto
vus darbas.

Jelef. PL 8-3269

Help Wanted
Malė • Female

SIUVĖJAI
Patyrę prie Singer mašinų.

Pastovus darbas. Geras atlyginimas. 
Kreiptis:

SUYDAM PANTS CO.
96 ThrOdp Avė.

Brooklyn. TeL EV 8-5787

SIUVĖJAI s
patyrė siūti Singer mašinomis ir 

adatomis railkinukUs. Pastovus dar
bas, geras atlyginimas. Kreiptis:

ROGER VAN R.. INC.
224 Center 8L, N.YJC.

SIUVĖJOS 
patyrusios prie suknelių — line 

$6.75. Pastovus darbas, geras atly
ginimas.

Kreiptis:
VIVIAN DRESSES, INC. 

591 *7th Avė., New Yerk City 
(17 aukštas)

SIUVĖJOS
patyrusios apykaklių įstatytojos, 

siūlininkės ir užbaigėjos siūti polo 
marškinius Merrow mašinomis. 
Taip pat ir Singer mašinų opera
torės. Nuolatinis darbas, geras at
lyginimas.

Kreiptis:
THOMAS J. BAR1LE CO., INC.

88 University Plaee, N. Y. C.
Telef. AL 5-4476

PADAVĖJA — BARO PARDAVĖJA 
pastovus darbas, geras atlyginimas.

Taip pat «<
DARBO VEDĖJAS 

pBnai atsakąs už darbą. Pastovas 
darbas, geras atlyginimas.

(Netoli Bayside) 
Tel. IN 3-3912

MERGINOS - MOTERYS 
paknotojos dideliam maisto fabri
kai. Ankštas atlyginimas. Duodami 
darbo drabužiai. Atostogas — ap
mokami šventadieniai — pensijų 
bei gydyiho {danas. Geros darbo 
sąlygos.

Kreiptis:
THE QUACKER M AID CO., INC. 

45 Washington SU Brooklyn, N. Y.

OLIVE PACKERS
Pastovus darbas. Geras atlyginimas. 
Kreiptis:

EPICURE SPECIALJIES
74- Laight St., Manhattan

(Vykti 7th Avė. subway ligi Canal St.
stoties). Tti. WO 4-6M4

Help wanted—Ma4e

INSTRUMENT ASSEMBLERS 
permanant position, mfgrs of preci- 
don Instruments, insurance benefits 
pai<L holidaya, vncatūm*. Ibcoellent 
wAr1r1ng MHMlitian*.

J, A. MAURCK. INC.
87-91 81 8L 4-4800
Int«rvtaws to 6 p.m. to 1 p.m. Sat.

S I U V £ J A 
mokanti sukirpti ir užbaigti pagal 
užsakymą užuolaidas, lovatieses ir 
baldų apvalkalus.

Kreiptis:
344 Central Ave^ Lawrence, L. I. 

Telef. CE 9-3197 arba po 6 vai. vak. 
CE 9-9885

sroroęs '(i» 
Singer maiinnmti pižamų-

AUSTO ATLYGINIMAI

MOU) KAKIM

IŠSIUVINĖTOJOS 
patyrusios mašinomis išsiuvinėti 
monograihas. Taip pat mokančios 
išstuvinėti ir aplikuoti ranka. Pa
stovus darbas, geras atlyginimas. 
Moktaim darbo sąlygos. Kreiptis: 
395 7th Avė. (torptTth Ir 28th St), 
N. Y. C. Tel. AL 5-5788

622 Bro*dw»y. M.YJJ.

STOTOA

SIUVĖJOS 
patyrusios prie suknelių. Line nuo 
83.75 ligi 85.75. Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas.

Kreiptis: 
RAMONA DRESSES 

1968 Prospeet Are. (arti Tremont 
Avė.), Bronx. Telef. TR 2-8992

darti (| 
geras 4

CONOI

♦ 
ITOJJMfl MAC9HMB

9 D«n < H«w» 
G*©d p*y, Starty, iMtata

TOOL wc.
140 nfth Art. Hatatamą N. J.

* ZIG-ZAG MAŠINŲ 
OPERATORĖS

tyrosios prie moterų biiutią. Pa- 
»vns darbas, geras atlyginimas.

Kratyti*:
OB4-M61

DALYTOJAI
patyręs prie statulą — rriiginią. 
Turi ■wfc$ti piešti akis. Pastovu* 
darbas, seras stlygintas*

ITORK — TOP RATES 
Krona — K1 8-8S38 

BOOM « CHANE ODRP.

COSMOPOUTAN
222 We»t 37th SU N. Y. C.

•INI STATUARY CO.

Tdef. CS 8-6561
Broox — 59 Pelham Bay Line, 

Longwood Avė. Sta.

| PARDUODAM NAMUS
M Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, 

HUJ ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame 
4r.patarnaujame visokios apdraudos (Insurance)

;!ll — greitai ir gerai

| J. P. MACHULIS
X REAt ĖST ATE S INSURANCE
Iffl 8656 85th Street, Woodhaven 21, N-
X TėL VIrginia . 7-1896

RicKmond 
karu barius 
reiknlunsf

y

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI

Pavieniai irisu šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
bupertuotf konjakai - Užkandžiai - Televujja - Muzika - Sportas

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

WILLIAM J. DRAKE
(DRAGŪNAS)

Lietuvis Advokatas
85-92 WAREHAM PL, JAMAICA, N. Y.

Tel. Jamaiea ff-7272

Help Waiited Malė
DARBININKAI MĖSAI NUO KAU

LŲ ATSKIRTI (MEAT BONERS) 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
40 vai. darbo savaitė. Jmonės pir
menybės. Kreiptis

ENGELHORN PACKING CO. 
75 Stockton St„ Newark, N. J.

Ist CLASS MACH1NIST 
LATHE HANDS -

Work on plastic injection molus.
PLASTIC W.4RE/INC.

238 WiDiam SU or 2 Duane St.

M A C H I N I S T
Ist CLASS

Salary — $1.85-$2.00 Hour
Mušt Speak English

Electronic Transformer €o.
207 W. 25th St., N.Y.C.

Display

SYNN0TT TRAVEL 
BUREAU 

4UTHORIZED AIR UNE 
and< ' 

STEAMSHIP AGENCY 
One Fhtbosh Avetive 

BROOKLYN, N. Y. .- 
Pkm UI. 9-tTM •

X

SAVE on COAL
LIMITED TIME ONLY! .

STOVE e n Q 65 
orNUT
PEA COAL H8™

Buck • Kiče • Coke 
On Reąuest

PENN-CENTRAL COAL CO.
Brooklyn Qucens & L. I.

GE 8-7100 • IL 8-7281

‘HANSEN’
»217 — 3rd AVENUE

Brooklyn, N. Y.
SHORE ROAD ' 

5-0127 
for

RŪGS & BROADLOOM 
CARPETS

KINTILE.

GROUP A
• RUBBER TILE
• LINOLEUM
•• FELT BASE

I
. I
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NEW YORK

ateis

tiesiamų kelių ir tiltų

iTeL SOutb Boston 8-2590

Kongreso atstovas Kenneth Keating (kairėje) darbo komisijoje da 
roj;ra nešimą apie Taft-Hartiey Act, kuris norima pakeisti. CiO rei- 
katauja »eptyni<j pataisų.

Gražins Bostoną. Ta pati 
kompanija, kuri pirko New 
Yorko Empire Building, da
bar nupirko Bostono vidury 
daug žemės ir statys įvairių 
gražių pastatų. Pardavimo su
tartis keliems milijonams su 
Bostono miesto valdyba jau 
pasirašyta.

Bostono sandariečiai rengia 
banktetą vasario 15 d. ir skel
bia, kad jis skiriamas vasario 
16 paminėti. Būsią skanių už
kandžių, geras orkestras ir p. 
Ligi šiol bostoniškiai apsieida
vo minėjimuose be pasilinks
minimų.

Daug sniego. Vasario 12, 13 
d.d. Bostone ir ^apylinkėse vėl 
buvo smarkiai prisnigę.

rap. pelenai bus barstatari po 
kiekvienų mišių ir vakare po 
Graudžių Verksmų. Gavėnios 
metu pamaldos bus trečiadie
niais 7:30 vaL vak., o sekma- 
dieniais 3 'vaL p. p. Graudūs 
Verksmai,- pamokslas ir palai
minimas fivč. Sakramentu.

nuo $ 95 
nuo $250 
nuo $195 

.. njio $385 
koplyčią

Moderaifta Koplyčia
423 Metropolintan Aw 

Brooięlyn. N V

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTI VIU KOPLYČIA 

ĮSI Metrąpotltoo Avė.
TetefoMs EVergreen 7-M79

Linda 12 met

<*S. Bameevičins ir Sūnus 
.FUNERAL HOME 

254 W. Broadeay
I South Boston, Mass. 
UOSEPH BARACEVIČIUS

skubiai visas pastangas, jog 
JAV vyriausybė įsakmiai pa
reikštų, kad ji dės pastangas 
šalia kitų dąbar Sovietų pa
vergtų kraštų išlaisvinti ir Lie
tuvą.

Meninę programos dalį pra
dėjo Apreiškimo parap. choras, 
pagiedodamas Ch. Gounod 
“Gallija” — pranašo Jeremijo 
raudą.

Metropolitan oper. solist. A. 
Brazis, pradžioj padainavęs po
rą dainų, publikos buvo taip 
šiitai sutiktas, jog, plojimams 
nesiliaujant, buvo priverstas 
tris kartus išeiti bisuoti.

Dramos akt. H. Kačinskas 
dideliu įsijautimu paskaitė N. 
Mazalaitės legendą apie karei
vį Joną ir bisui padeklamavo 
A. Miškinio eilėraštį. #

Pabaigai Apreiškimo parap. 
choras su solistais vėl padaina- 

baigė visas iškilmes mal- 
Apsaugok

Naujai išrinktoji L£S valdy
ba pirmąjam savo posėdy pa
siskirstė pareigomis: pirm. V. 
Rastenis, vfcepirm.D. Beni
tas, sekr. S. Narkefiūnaitė, 
Ud. A. šalčius, ir vakL narys 
A. Merkelis. Posėdy taip pat- 
pasidalinta mintimis dėl atei
ties darbą

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

tos pačios ir i kitus miestus.
Reikale Suokite: TeL TR S-S434

St^phen Aromiski 
(Armakauskas)

cijos pasekmės okupuotoje Lie
tuvoje ir kituose kraštuose ir 
iškėlė naujosios JAV politikes 
užsimojimus, kurių tikslas ne 
tik neceleisti toliau komunisti
niams agresoriams vergti nau
jas tautas, bet ir išlaisvinti da
bar jų vergijoje kenčiančias. 
Po jo kalbėjęs adv. A. A. Olis 
taip pat pabrėžė naujus JAV 
politikos komunizmo atžvilgiu 
užsimojimus ir iškėlė iš naujos 
padėties Amerikos lietuvių vi
suomenei kyląnčius uždavinius, 
kurių ypatingai svarbiu laiko 
reikalą dėti pastangas, kad 
JAV visuomenė ir politikai įsi
tikintų, jog Lietuvos išlaisvini
mas yra ne tik vienų lietuvių 
reikalas, bet kartu ir JAV bei 
viso laisvojo pasaulio. Antruo
ju iš tokių svarbių uždavinių 
kalbėtojas nurodė reikalą dėti

vo ir 
da už tėvynę 
Aukščiausias.

KUNIGAS ANTANAS ŠIDLAUSKAS
’eaorlus ir tremtyje Popiežiaus Ml- 
“ le Vokietijai ir Austrijai teisi

ARBATA NUO 
ŠALČIO

7 Reiškiame nuoširdžią padė
ką I laidos išleidimo proga mū
sų mokyklai didelio palankumo 
ir jos darbo įvertinimo paro- 
džiusiema gen. konsului J. Bud
riui, kuris ne tik pagerbė mū
sų mokyklos darbą savo daly
vavimu, bet ir išleidžiamuosius 
apdovanojo vertingomis kny
gomis, Apreiškimo parap. kle
bonui kun. Jff. Pakalniui už 
mokyklai teikiamą nuolatinę 
tėvišką globą ir išleistuvėms 
skirtą asmeninę piniginę auką, 
Tėv. B. Gratisfiui, OFM, bei 
Pranciškonų vienuolynui už 
aukas, New Yorko meninin
kams — oper. solist. M. Mai
nytei — Dobužinskienei, pian. 
A. Mrozinskui, rašytojams J. 
Aisčiui ir L. Žitkevičiui, Ope
retės chorui ir jo vadovui M. 
Liuberskiui bei A. Bendoriūtei, 
kurie pakiliai ir lietuviškai nu
teikė susirinkusiuosius, absol
ventų tėvams, kurie davė pir
mąją auką mokyklos knygy
nėliui steigti, “Darbininkui” už 
nuolat atliekamus mokyki? i 
spaudos darbus, “Vienybei”, 
radijo valandų direktoriams J. 
Ginkui ir J. Stukui bei mokinių 
tėvams ir visiems svečiams,

Lietuvos neprikiaasoinybės 
minėjimas New Yorke bu'.o 

pradėt xs šeštadienį, varąrio 15 
d., %.,R. Federacijos su
rengta Apreiškimo parap. baž
nyčioje šventąja Valanda. Pri
taikytą progai pamokslą pasa
kė prof. kun. J. Meškauskas. 
Giedojo Apreiškimo parap. 
choras ir smuiku pagrojo Žit
kevičiene. -

Sekmadienį ruoštas- We’°ster 
Hali iškilmes žymiai sutrukdė 
kaip tik tuo metu, kai publika 
turėjo rinktis, lijęs labai smar
kus lietus. Dėl to ir dalyvių į 
minėjimą susirinko tik apie 700 
asmenų. Atrodo, tačiau, jog, 
gerų norų turint, vis dėlto daug 
kas ir tokiu oru galėjo į minė
jimą atvykti.

Programa buvo pradėta adv. 
S. Briedžio trumpu priminimu 
Vasario 16 reikšmės lietuvių 
tautos istorijoje ir Amerikos 
bei Lietuvos himnais. Sveiki
no Lietuvos įgaliotas min. Wa- 
shingtone P. Žadeikis, kurio 
sveikinimo žodį perskaitė gen. 
konsulas J. Budrys, gubem. 
Th. Dewey, New Yorko pajo
tas J, Impcšliteri, latviai, estai, 
ukrainiečiai ir k.

Išsamią kalbą pasakė kon- 
gresmanas Ch. Kersten, kuris 
apžvelgė ligšiolinę pasaulinę ir 
JAV politiką komunizmo at
žvilgiu bei komunistinės okupa-

Namų SavinnBąms 
Brooklyn and Oueens Home 
Owners, Ine. narių susirinki
mas įvyks penktadienį, vasario 
(Feb.) 20 d. 8 vai. vakare, Lea- 
der Observer salėje, 80-30 Ja- 
maica Avenue, Woodhaven, 
N. Y.

šiame susirinkime bus pla
čiai išaiškinta “Income Tax” 
raportai ir namų įkainavimas 
(Assessed Vahiations) taksų 
tikslams. Namų savininkai tu
re gerą progą išgirsti įdomių 
pranešimų ir įgyti naudingų in
formacijų, iš patyrimų lietu
vių advokatų — kalbėtojų.

J. P. M.

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas

SS2 Grsnd SL, Brooklyn. N. Y. 
. Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus i? pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms; krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siai. Uvežiojame j krautuves ir 
privačius namus.

Parduodama rašomoji ma
šina, visai mažai vartota. 
Kreiptis: 24’z Ten Eycke Si. 
Brooklyn, N. Y.

Nuoširdžiai dėkojam visiems 
už gausiai prisiųstas gėles ir 
užprašiusiems* šv. mišias. Taip
gi dėkui visiems, lankiusiems 
jos kūną koplyčioje ir palydė- 
jusiems į kapus. _

Nuliūdę tėvas ir motina '

A. Tshtrtfm, F. B. Zatotak 
Grebertal Ir BalMumtotojol

Patarnavimas dieną Ir naJn
Koplyčia šermenim? dyka

NOTARY PUBLIC 
TM. 80 S-OAU

mas. Tačiau tikisi sustiprėti 
ir vėl tęsti savo, darbą.
Liet. Kat. Darbininkų ..Klubo 

susirinkimas įvyko vasario 
13 d. 8 vai vak. Angelų Kara
lienės parap. salėje. Pirminin
kavo J. Žėruolis, sekretoriavo 
S. K Lukas.

Klubas kovo 8 d. 5 vaL vak. 
Angelų Karalienes parap. salė
je rengia šv. Kazimiero minėji
mą. N.. Johnsonienė ir R. šom- 
kaitė pranešė, jog minėjime 
paskaitą skaity kun. V. Piktur
na ir rašyt. P. Jurkus savo no- 
telę. Taip pat ruošiami ir už
kandžiai. įėjimo auka —$1.50.

Iš New Yorko Liet Tarybos 
veiklos pranešė J. Žėruolis irM. 
Razgaitis. Apie Vasario 16 
reikšmę kalbėjo kun. V. Dabu- 
šis ir K J. Krušinskas, para
gindami dalyvauti Apreiškimo 
parap. bažnyčioje rengiamoje 
Šv. Valandoje.

Buvo iškeltas ir plačiai svar
stytas kovos su komunizmu lie
tuvių tarpe klausimas. Kaftėjo 
Urbonas, Banning, Benikienė ir 
k. Visi pagedavo, kad akcija 
žodžiu ir raštu butų žymiai su
stiprinta.

Pasaulinės katalikų veiklos 
apžvalgą padarė kun. V. Dabu- 
šis, o S. K. Lukas gana plačiai 
pranešė apie L. R. K Fededa- 
cijos New Yorko apskr. veik-

WAITKUS 
FDNEB4I. HOME 

WEB8nSR AVĖ. 
CbiabcHce, BIm*.

PRANAS WAITKUS 
LaHe^yių Direktorius

LIGONIAMS
Vokietijoje šelpti K Januta L. 
Burbos mirties proga vietoj 
gėlių ant karsto ĘALFui at
siuntė $10.00.

šv. Kazimiero iųfaMįįpiui 
rengiasi parapijas laimimas 
seselių vadovaujamas. Mlnė- 
mas įvyks kovo 1 d.

PreL Jonas- Balkūnas,*LOKo 
pirmininkas, LB Bostono 

-apyg. komiteto pakviestas pa
daryti pranešimą bendruome
nės reikalais. Jo paskaita 
įvyksta vasario 28 d. Į susirin
kimą kviečiami visi bostoniš
kiai bendruomenės nariai ir 
visi, kurie domisi mūsų kul
tūriniais reikalais,, bet dar nė
ra įsiregistravę nariais. Taip 
pat kviečiami bendruomenės 
idėjai artimi Žmonės iš visų 
Nauj. Anglijos vietovių. Po 
paskaitos bus LB apygardos 
veikėjų pasėdis organizaci
niams reikalams aptarti.

Baletas “Florindos sapnas”,

SHALINS 
(SbaBrokas) 

FUNEBAL HOME
AIR CONDITIONED 
84-02 Jamaiea Avė. 

(at Foreat ĘpHnvay Stattoa) 
Woodhsvea, N. Y. 

nutfMrtaui smHmbm tafatotuveu

Rekolekcijos
Angelų Karalienės parapijoj 
įvyks kovo 15 - 22 d. Rekolek
cijas ves Tėv. V. Gidžiūnas, 
O. F M.

LAIDOTUVIŲ DIRŠKTORIAI 
F. W. StaBm Ir i. B. Shalte 

T* Vlrgtafo 7-44N

LDS CENTRO VALDYBA
50 Cottage St., Norwood, Mass. 

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D.

Dvasios Vadas 
Kun. Pr. a. Virmauskas 
50 W. Slxth Street, 
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas 
Vincas J. Kudirka » 
37 Franklin Street, 
Norvood, Mass.

Vice Pirmininkai 
Pranai'-Razvadauskas

•’s’5 G Street, So. Boston 27, Mass. 
Vladas Paulauskas 
575sLawrence St., Loveli, Mass.

Sekretorius
• Antanas F. Kneižyš "

• 50 Cottage Street,
• Norvood, Mass.
* Finansų Sekretorius 

Antanas Pell 
32 Wilder Street, 
Brockton 68, Mass.

Iždininkė
Blanche Cunys 
409 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Revizijos Komisija
Kun. Jonas Bernatonis 
Nell Meškūnas 
Benediktas Jakutis

CAMBRIDGE, MASS.
Mūsų tremtiniai

Iš tremties atvykę lietuviai 
Cambridge ilgainiui vis įmano- 
miau įsikuria. Inž. P. Galinis 
darbuojasi prie “Skiway” sta
tybos 
planų gaminimo. Inž. Valys 
dirba WebsteY Co. C. Daukan
tas laisvu laiku amatų mokyk
loje- sudijųoja braižymą. P. 
Eidimtas įsigijo nuosavus na
mus ir verčiasi namų dekoravi
mu. Nuosavus namus jau turi 
ir A. Dubauskas, kuris įsistei
gė batų taisymo dirbtuvėlę. Ki
ti taip pat jau neblogai įsikūrę.

Kara’lenfa pa- 
Brooklyn, N. Y. 

rauti, 
nto bei amžino® 
žrieroje Ir atel-

ZALETSKA>i
FUNERAL HOM

5M KAST BROADWA1

Padėka
Helen Raščytė-Blocker po 

ilgos ligos mirė sausio 13 d? ir 
buvo palaidota sausio 17 d. su 
bažnytinėm apeigom šv. Jono 
Kapuose. Liko dideliam liūde
sy tėvai Jonas ir Jieva Raš- 
čiai, vyras F. Blacker su dviem 
dukrom
Kathlyn 9 met — ir 6 seserys: 
Mary ir vyras S. Shulin Great 
Neck, L. I., Viktorija ir vyras 
inž. F. Bertulis - Woodhaven, 
L.I., Aldona ir vyras kap. H. 
L. Fąust Havaian Island, Olga 
ir vyras Kap. H. Schanck Val- 
ley Stream, L. I., Birutė ir vy
ras Lut. V. Bailey (Solumbus, 
Pa. ir Violet Raščytė gyvenan
ti su tėvais Richmond Hill, N.

TeL STuc® 2-M4S

Matthew P. Ballas 
4BD3UAU8KA8) 

FUNEBAL HOME 
M. P. BuIIm — Di|elctorius 

AB. Bulteft— ? mntnu 
BeBurfų VedSju 

660 G r and Street 
BBOOKLYN, N. Y. 
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POLAKAS GARANTIJOJ A? kad 
Jto to nMfcėti brangiM. bet 
JB» aegallte suruošti reramių 

laklotovto.

$250

karstas
Kaina laidotuvių n^ra problema, 
nes mes turime dideli pasirinki
mą karstų.
Audeklu dengtas
Ąžuolinis 
Mahagoni med. 
Metaliniai . .

Crusade for Freedom
kampanija New Yorke pradė
ta iškilmėmis Cooper Union. 
Kalbėjo Crusade for Freedom 
pirm. adm. H. P. Miller ir ko
munistų pavergtų tautų vai
kai pasiuntė į satelitinius

su savo 
įvyks kovo 1 d. 3 vai. Sa Bos
ton High Šchool salėje.

Antanina' Dambrauskaitė, 
žinomoji Lietuvos operos so
listė, dabar gyvenanti Miami, 
Florida, atvyks koncertuoti į 
Bostoną. Jos koncertas įvyks 
kovo 22 d. So Boston High 
School Auditorijoj. Kartu su 
A. Dambrauskaite kcmcerte 
dalyvaus St. Liepas. Kviečia
mas ir vienąs iš žodžio meni
ninkų. Koncertą rengia vietos 
LB apylinkė. Pelnas eis kultū
riniams vietos lietuvių reika
lams. ...

vaL vak.
Angelų Karalienės parap; 

pelenai bus barstomi po kiek
vienų mišių S ryto ir po Grau
džių Verksmų 7:30 vakare. 
Graudūs Verksmai 
pieniais 7:30 vaL vak. ir sek 
jnadieniais 4 vaL Penktadie- juos tik raštu paaveikinrift 
Jtiais 7:30 vai. vak. Kryžiaus 
Keliai.

^enktraneniais—*f:3O vaL vak. 
Kryžiaus Keliai ir palaimini
mas švč. Sakramentu.
^V. J. Atsimainymo parap. 
bažnyčioje Pelenų dieną pele
nai bus barstomi po kiekvienų 
mišių, po jūetų 3 vaL ir vika
re 7:30, 8 ir 8:30 vaL Trečia
dieniais ir sekmadieniais bus 
Graudūs Verksmai ir penkta-

Jeigu gaunix šalti vieną 
|AI Į po kitam, kenti nesma-

gurnus .skausmus h 
Ta ' Z nuostolius, paprastas

šaltis yra bereikalinga 
bčda. ALEXANDRC 

\\ •'** ARBATA NUO SAL-
CIO yra mišinys, Šak

nų, tokių, žiedų, žievių ir žolių, ir jei
gu tos arbatos kasdieną Usigertume 
tai gal nei nežinotume kas šaltis yra. 
arba tas šaltis būtu lengvasis per 
kęst. Ta arbata yra $2.00 už pokeli i- 
prisiunčiant I namus. O jetgx/*Abri už- 
simokčti paitoriui C.O.D_ tai ta pa
ti arbata $230. .......
ALEXANDER^jCO.

414 BROADHAf ) 
Savtti BoMm 27, MMv.

Joseph Garsz va 
3rabortas > baisamuoto jro 

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Stephen B rėdės Jr 
ADVOKATAS 

37 Sberidaa AveM 
Brooklya 8, N. Y. 
Tel. APplegete 7-7083

Lithuanian 
Furniture Co. 

MOV1B8- 
80 84618 

INSUAED and' BONDED
Loeal and Lcng Dtetance Mow 

324-328 W. Brondwa> 
* sa BOSTON, MASS.

Dr. S. Chernoff 
m — M Avvu. N. Y. e 

fCor. 14th St > 
Tatef. GEdmeray 7-iart

Aitrūs ir choniškl susirgimą* 
gydomi pamtfdllnv, oda, hormo
nai. Knusja Ir itep—tyrinąs!

Ofiso valandom. kaariMi 104:4S * •
Sekmadieni a ® yno U vaL 

Ud X raL

nlja. Be to, jam kmnpanija 
įvedė telefoną,, kuriuo jis ga
lės naudotis nemokamai iki 
savo gyvos galvos.

Bronius Kulys, 
Šeštadieninės Maironio 
kyklo® lituanistikos dėstyto
jas, ilgesnį laiką jau serga ir 
negali kol kas mokykloje dirb
ti. Dėl ligos negalėjo nė bai
gusiųjų išleistuvėse dalyvauti,

Suvažiavus į New Yorką 
siuvėjų unijos vykdomajam 
komitetui, jo pirmininkas J. S. 
Patofsky pakvietė drabužių 
gamintojų sąjungos atstovus 
tartis dėl atlyginimų siuvė
jams pakėlimo. Reik pastebė
ti* jog Jau keletą metų siuvė
jai nepilnai dirba, todėl jų už
darbiai yra žymiai sumažėję.

Unija taip pat numato rei
kalaut iš siuvvklų savininkų, 
kad m kėtų lrr nuo atlygini
mų į siuvėju šalpos, pomirti- 

mokykkM darbą parėmusiems * nių ir pensijų fondą. Esą nū- 
ir parodžiu»en» mokyklo® matoma ir riuvėiams uždėti 
šventėms nuoširdaus palanku- naujų mokesčių A.C.W. uni- 
'mo. jai. P. J. M.

lietuvos Nepriklausomybes' minėjimas

Kaimo Kunigą Seminarijos 
sijos Lietuvių Tautinėje De’ 
nis patarėjas bei kancleris, 

mtrė 1953 m. vasaris 11 *. Maenchene, Vokietijoj, 
palaidotas penktadienį, vasario 13 d. Mnęncheoo kapinėse.

likilmlnfos gedulingos pamsddos ož *4eiionies ▼ėlę bus atlai
kytos i?itadleni. vasario 21 d., 8 vai ‘”—**—*- — 
rapijos bažnyčioje, So. 4th ir 
Visi bičiuliai ir artimieji pca


