
Ko taiką. Sovietą meisteriai ga
lėtą kiekvienu momentu karą

VIE-

vietų deftgadjai vadovauja Vi-

automati-

šnekėti S su Stalinu
Washingtonas.

PADĖTIS RIMTA

kuo, jei tai patarnautą taikai

visi iš So-

Taip kalbėjo šen. Cmgolani, 
kr .dem. frakcijos senate pir
mininkas, per Lietuvos' nepri
klausomybės minėjimą Romo 
je, surengtą Romos lietuvių

jų numylėtą ir laisvą tėvynę.” 
Italijos vyriausybės žmonių 

ir svečių kitataučių dalyvavo

SU NUOŠIRDŽIA ŠILUMA 
ATS1UEPE ŠVEICARŲ 

SPAUDA

tuviai kovotojai — tęsė senato
rius —-būkite optimistai, • nes 
tautos yra nesunaikinamos,

Yorką buvo sutiktos “kačių 
muzika”. Amerikiečių delegaci
jai vadovauja naujas žmogus

Neramus laukimas, kuris ki
lo po slapto vyriausybės posė
džio pereitą savaitę, nustelbia 
atskirus įvykius. Tame posėdy
je prez. Eisenhoweris padėtį 
pavadino, labai rimta.

Kas joje taip riM, aiškėjo -

gelijos šviesa.”
Užsienių reikalų viceministe- 

ris Domeirido kalbėjo: “Nie-

laisvinimas ateis. Tačiau yra 
tikra, kad jis ateis, nes jis yra 
nepalaužiamas kaip teisė gy
venti.”

Arkiv. Centoz, paskutinis 
nimeijus Lietuvoje, kuris turė- 

, jo išvažiuoti bolševikams atė-
• jus, perdavė šv. Tėvo ap. palai

minimą lietuviams: “Šv. Tėvas 
suteikia prašytą apaštališkąjį

Paminėjas, kad tik apie 150 
lietuvių rado prieglaudą Švei
carijoje, papasakojęs apie pa
dėtį krašte, “JL2L2J;” apie ne? 
priklausomybės minėjimą atsi- 

^bepia: “Rimtais veidais klau
sėsi paprastų kalbų bendruo
menės pirmminko Jono Stan
kaus ir konsulo Stepo Garba
čiausko bei kitų kalbėtojų. Ne
girdėjai čia dirbtinio patoso,

. jautei tikrą meilę ir nepalau
žiamą ištikimybę tėviškei... Y- 
pačiai stiprų gimtojo krašto il
ges! turėjo- pažadinti garsai 
varpų išKauno, kurie buvo per-

nuota ir dainĄ, kuri prieš kele- 
ris metus tebuvo dainuota Lie
tuvos miškuose ir slėptuvėse. 
Partizanų balsai kraujuje nu
skendę”.

“Tai buvo — rašo kitas laik
raštis — vienos tautos frag
mentai, kurie čia prisiminė to
limąją tėvynę, bet patikima, 
atkakli buvo nuotaika, kuri 
reiškėsi jų senovinėje skambio
je kalboje ir į kurią ragino kon
sulas Garbačiaukas.”

- <
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komunistais, bet su visu sovie-

Visi žino —: kalbėjo toliau 
. Lodge, — kad jei Sovietų Są

junga aktyviai nebūtų karo rė
musi, jis jau šėmai būtų buvęs

’da, o komunistų spauda puolė 
viceministerįDomenido, kad da
lyvavo ‘‘fašistų, amerikiečių 
pakalikų ir vaiduoklių” šventė
je. Iš lietuvių minėjime-neda- 
lyvavo nei min. Lozoraitis nei 
min. Girdvainis.

taip Sovietu meisteriai gfliai su

Mirs. Ciare Boeth Luoe patvir- 
tūita ambasadore Italijai.

PRISIJUNGĖ BR PRANCŪZI
JOS VIEŠAS BALSAS

Prie Vokietijos, Italijos, Va
tikano, Šveicarijos radijų, ku
rie ir anksčiau minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis, 
prisijungė ir Prancūzijos radi- 
jas, perduodamas Prancūzų 
Komiteto už Laisvąją Europą

telikęs vienas Gross, bet ir tas 
tik laikinai; nėra nei Roose-j 

- veltienės, kuri čia sėdėdavo nuo
pat JT įsikūrimo.

Pirmininkas sesijos atidary
me perskaitė santūrią prez. 
Eisenhovverio sveikinimo kal
bą, po kurios Višinskis neplojo. 
Jis. plojo tik tada, kai neatsi
radus atidaryme daugiau kal
bėtojų pirmininkas pasiūlė po
sėdį pertraukti.

Darbas perėjo į komisijas. 
Šiuo tarpu jo ėmėsi tik politinė 
komisija, kurioje turėjo būti 
sutarta darbų tvarka. Svar
biausias šios sesijos klausimas 
Korėjos karas. Toliau ateis 
skundas prieš Sovietų anjtisemi- 

. tizmą ir kt. Prie pirmo klausi
mo laukimo nuotaika buvo nu
traukta, ir JAV atstovas-pir
masis užėmė aiškią ir griežtą 
poziciją. w .

Dėl Korėjos karo Lodge pa
reiškė, kad maža esą prasmės 
siūlyti paliaubų projektus, kol

2. 1950 S^ures korėjiečiai 
buvo visai sunaikinti. Likučiai

. nubėgo anapus Yalu upės, ten
buvo vėLSovietų ginklais ap

rūpinti ir po žiemos pasiųsti į 
frontą.

3. Rusų ginklų srovė* eina 
nenutrūkstamai ir dėl jos prie
šo kovingumas yra sustiprėjęs. Eisenhower SlltiktŲ

4. Kinijos komunistai stojo į 
kovą su lengvaisiais ginklais. 
Dabar jie apginkluoti sunkiai-, 
siais Sovietų ginklais.

5. Jūrų minos, išmėtytos pa
krantėse, yra gamintos Sovietų 
Sąjungoje.

6. Lėktuvai, su kuriais są
jungininkai šiaurės Korejoje 
susiduria, yra Sovietų MIG.

7. Paskutiniais laikais atga
bentas naujausias sovietų lėk
tuvas.

8. šiaurės korepečiai dabar 
tebeturi' apie 2500 lėktuvų, pu
sė jų sprausminiai 
vietų.

9. Atsargines dalis pristato 
Sovietai. O iš viso jie pristatė

Antroj 
spaudos konferencijoje žurna
listų primintas apie Stalino ža
dėtą sutikimą kalbėtis su prez. 
Eisenhovveriu, pastarasis, pa
galvojęs atsakė: jis esąs pasį-

HARRY TRUMAN, buvęs prezidentas, Karnas City pareiškė, kad jis 
savo memuarus pardavęs “Life” žurnalui. Už juos sumokama daugiau 
kaip pusė milijone dolerių.

karą tęsti iki paskutinio kinie-
—Jis pateikė kaltinimus už

Korėjos karą Sovietų Sąjun
gai 10 punktų.

1. Sovietai suplanavo karą,
apginklavo ■rusiškos gamybos

tuvos atstovo Paryžiuje Dr. S. 
A. Bačkio kalbą ir plokštelių 
muziką.

VOKIETIJOS KATALIKŲ 
MALDOS UŽ LIETUVĄ

Vokietijoje lietuvių bendruo
menės pirmininkui paprašius, 
Vokietijos katalikų dvasinė vy
resnybė paragino katalikus va
sario 16 melstis už Lietuvą. 
Protestantai aitsisakė, paaiš
kindami, kad tai butų politika.

10. Priešlėktuvinės apsaugos

radaro, gauti iš*Sovietų Sąjun
gos. Visa tai rodo, kad sąjungi
ninkai turi reikalo ne tik su 
šiaurės korėjiečiais ir Kinijos

tos valia. Klausiamas, ar jis šų 
tiktų vykti į Mas 
kad jis galėtų susitikti 
rioj sutartoj vietoj tarp 
sbingtono ir Maskvos. Bet pre
zidentas taip pat priminė, kad 
susitarimai tegali turėti pras
mės, jei galima patikrinti, kaip 
sutarti dalykia vykdomi. O lig 
šiol Sovietų Sąjunga kaip tik 
šitokios kontrolės -nesutinka 
prfeiimti. * ~ ■

Iš prasitarimų valstybės sekre
toriaus Du lies, kai jis buvo pa
kviestas į biudžeto komisiją. 
Dulles nurodęs, kad Sovietų 
spaudimas dabar nei didesnis 
nei mažesnis kaip prieš metus.

Čia ir yra svambiausias pa
grindas susirūpinti. ■ Dėl to 
spaudimo JAV negali mažinti 
satfo ginklavimo biudžeto, ku-

Prancūzai vis atatupsti pnes

RIDGWAY GAVO PINIGUS
Paryžius. —Gen. Ridgway 

pasiekė.savo: kariniams reika
lams Europoje aerodromams, 
radarams, keliams gavo papil
domas sumas, kurių jis reika
lavo anksčiau. Prieš tris mėne-

NUTRAUKĖ DRAUGIŠKU
MO SUTARTĮ SU SOVIETAIS sudaro per 40 miliardų. Dėl

Formoza. — Vasario 24 Chi- to negal mažinti pagalbos už- 
ang Kai-shekas nutraukė for
maliai Kinijos draugiškumo su
tartį su Sovietais. Amerikiečių 
politikai aiškina, kad tai tesąs 
tik gestas, kuris duoda formali
nę laisvę tolimesniems santy 
kia

N. Mazalaitė gavo
Lietuvių Rašytojų Draugijos 

1952 metų premija — 500 do-* 
lerių — paskirta N. Mazalaitei 
už jos “Gintarinius • Vartus”. 
Premija bus įteikta Chicagoje 
kovo 8 d.

. Rašytojų Draugijos jury ko
misiją sudarė S. Tamulaitis, P. 
Gaučys, V. Ramonas, A. Rū
kas, G. Tulauskaitė.

Per kelis mėnesius N. Maza
laitė laimėjo tris premijas. Pir
miausia jai teko Chicagos Liet. 
Literatūros Draugijos premija 
už novelę “Paskutinis Kalvis”. 
Neseniai taip pat jai paskirta 
“Draugo” pirma novelės premi
ja už “Ąžuolines duris”.

1952 m. premi ją
atstovauja tik nežymiai daugu
mai. Jeigu dabar tremtinių 
daugumos atstovai taip pat su
darys egzilinę vyriausybę — 
kas gali tuo stebėtis?”

SVEIKINO LIETUVĄ UŽ NE 
GALINČIUS SVEIKINTI

Paryžius. — Užs. reikalų mį- 
nisteris Bidaųlt paruošė pride
damą prie sutarčių protokolą. 
Jame Prancūzija pasilieka sau 
teisę be europinės armijos va
dovybės sutikimo atitraukti sa
vo kariuomenę, kai jis bus rei
kalinga Prancūzijos kolonijų 
reikalams; taip pat pasilieka 
sau laisvę ir karo medžiagą 
laisvai siųsti savo nuožiūra. Iš- 
kitos pusės numatomos priemo
nės priveržti, kad Vokietija sa
vo kariuomenės negalėtų at
kurti .Protokolas viešai dar ne
paskelbtas. bet Europoje jis 
sukėlė didelio nusivylimo, ypa
čiai Vokietijoje. Prancūzija, at
siliepdama į nepasitenkinimą, 
traukiasi atgal, pareikšdama, 
kad dėl jos siūlymų galima dar 
būsią derėtis. Tačiau pareiškia
ma, kad Prancūzijos parlamen- Nagui b ranka, per radiją parei
tas sutarties nepatvirtins be 
birželio pradžios. Vadinas, ir 
vėl nudelsiamas visas reika
las.

Spaudžiamas kitų ministerių 
Bidault sutiko savo pastabas 
kitaip suredaguoti, bet iš es
mės nuo savo pagrindinio rei
kalavime — atitraukti prancū
zų jėgas savo nuožiūra — neat
sisakė. De Gasperi pareiškė, 
kad jeigu viskas gerai eisis, tai 
europinės apsaugos bendruo
menės sutartis turėtų būti pat
virtinta prieš vasarą. Taigi ir 
tuo geriausiu'^tvejcL visas reš- 
kalas nusitęsia.'- •- •

Prancūzijoj -de Gaulle iš natų 
jo pasisakė prieš europinę ar
miją, nesutikdamas, kad Pran
cūzijos kariuomenei įsakymus 
davinėtų amerikonas

Kairo. — Egipto štabo virši
ninkas pulk. Nasser, dešinioji

ESTAI APIE SAVO EGZ. 
VYRIAUSYBĘ

L. Jakobsonas, estų pulkinin
kas, buvęs karo attache Berly
ne ir dabar estų laisvės kovoto
jų sąjungos “Voitieja” pirmi
ninkas, Eltos paklaustas apie 
Norvegijoje sudarytą egz. vy
riausybę, atsakė: . •

“Norvžgijos sostinėje suda
rytoji estų egzOinė vyriausybė

J. Klesment, Estų tautinės 
tarybos ir Estų Laisvės Komi
teto narys, vasario 15 per “A- 
merikos Balsą” kalbėjo es
tams anapus uždangos apie Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tį ir jų. negajinčių kalbėti, var
du perdavė sveikinimus Lietu
vai. “Mūsų draugystės —baigė 
kalbėtojas — negali panaikinti 
Kremliaus tiranija. Ateis lai
kas, kai Lietuvių Tautos die
nos proga Tallinne ir vėl galė
sime pasveikinti lietuvių dele
gaciją ir kartu visi palinkėti 
lietuvių tautai sėkmės.”

Bonna. — Kancleris- Ade- 
naueris pasisakė už reikalą at
gaivinti konkordatą, kuris buvo 
pasirašytas 1933.

t-

kalavo, kad Anglija tuojau ir 
be jokių sąlygų atitrauktų sa
vo kariuomenę iš Suezo kanalo 
zonos.

PRAŠO PAJUDINTI DEPOR
TACIJŲ KLAUSIMĄ JT 
Vidurio ir Rytų Europos 

kraštų Konferencijos pirm. C. 
Visoianu ir gen. sekretorius J. 
Slavik pasiuntė valstybės sek
retoriui Dul les telegramą dėl 
deportacijų 'anapus uždangos. 
Telegramoje priminė, kad Esti
jos, Latvijos ir ląetuvos diplo
matiniai atstovai, o taip pat Če
koslovakijos, Vengrijos, Lenki
jos, Rumunijos tautiniai atsto
vai 1951 ir 1952 buvo įteikę 
valstybės sekretoriui memo
randumą apie civilinių gyven
tojų deportacijas iš jų kraštų. 
Lig šiol Jungtinės Tautos tuo 
reikalu-jokių žy$ių .nesiėmė. 
Kadangi deportacijos nemąžta, 
tai dabartine telegrama prašo
mas naujasis valstybės sekre
torius atkreipti Jungtinių Tau
tų dėmėsi ir duoti tuo reikalu 
tinkamus nurodymus JAV de- - 
legacijai.

rę tolimesniems santy- 
^brmaliai nacionalinė 

barz bombar- 
Sovietų kelius per Man- 

džuriją, o taip pat Daireno ir 
Port Artūro uostus, kuriuose 
Sovietai laiko savo bazes.

RAUD. KINIJA KOVOJA 
NUODAIS

Roma. — Italų policija, re
miama Amerikos policijos, su
sekė juodosios rinkos agentfs^ 
kurie prekiauja morfijum ir iš 
jo padirbtu herojinu. Agentai 
prisipažino, kad jį gabena iš 
komunistinės Kinijoj perdirbi
nėja Italijoje ir toliau gabena 
į JAV. Italija yra vienintelis 
kraštas, kuriame nėra užrdaus- 
ta gaminti herojinę, vartojamą 
svaigintis. Prieš porą metų Ita
lijos valdžios kontrolėje buvo 
pagaminama 330 svarų heroji
ne per metus. Bet tik 11 svarų 
buvo parduota legaliai. Visi 
kiti nuėjo j juodąją rinką ir pa
teko daugiausia į Ameriką- Ko
munistinė Kinija dabar patei
kia daugiausia iš viso pasaulio 
herojmo žaliavų. Kaltindami a- 
merikie&us, kad jie varto ją du
jas ir bakterijas Kerėjas kare, 
patys komunistai iš Kinijos, 
pasirodo, siunčia nuodus, kurie 
turi sunaikinti amerikiečių kū
no ir dvasios sveikatą.

sienini. Negali kaip tik dėl to 
mažinti, moke’sčių ir išlyginti 
biudžete pajamas su išlaidomis, 
šitokia padėtis paraližiuoja 
daugelį rinkiminių pažadų ir 
planų.

Ją reiRia radikaliai keistu* 
prisiimant' iniciatyvą bei atsa- 
komybę, kad tas ant kojos už
ristas akmuo būtų nuverstas 
šalin ir leistų laisvai kraujui- . - 
judėti. Iš čia aiškėja ne tik su
sirūpinimas, bet ir pirmieji 
žingsniai Jungtinėse Tautose, 
kur JAV delegacija *ma aiškią 
lini 'ą, į negerovių kaltininkus 
rėdydama pirštu ir vadindama 
juos tikriniais vardais.

Mokyklas valys nuo 
komunizmo

Vk'ashtogtonas. — Vasario 24 
kongresas paskyrė 300,000 
dol. dvejiems metams tirti an- 
tiamerikoniškai veiklai mo
kyklose.

Senato komisijai buvęs Čo- 
lumbijos un-to profesorius W. 
Withers pareiškė, kad jis pažįs
ta profesorius Queens kolegijo
se ir Columbijos un-te, kurie 
už mokyklos sienų komunizmą 
skiepija jaunimui. Pažįsta taip 
pat 20-30 tokių jaunuolių, ku
riems tie profesoriai yra suar
dę gyvenimą.

Kai kurie profesoriai tardo
mi, ar jie esą ar buvę komunis
tai, atsisakė duoti pareiškimus. 
Jiems gresia netekti vietų.

Prel. J.Ralkūno kalta vasario 16 

 

įtraukta į “G)ngressional Record”

Vbi tfltime ftr mddžiainės, kad 
Lietuva greit vH atgautą nvo 

vietą tarp laisvą tautą

-f-

■i

Taip kalbėjo atstovas Sadlak 
kongrese apie Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį ir papa
sakojęs, kaip iškilmingai toji 
nėpriklaubornyM buvo paminė

ta Hartforde, paprašė, kad 
kongresas neprieštarautų prie 
to kalbos prijungti ir mons. J. 
Balkono išsamią kalbą, pasa
kytą ten pat Hartfordo minėji
me, dalyvaujant 3.500 žmonių. 
Kongresas neprieštaravo, kad 
toji kalba būtų paskelbta “C<^n- 
gresstonal Record” (Nr. 26). • n

J
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Švedija kalta dėl lietu VosaiAso?*

T. Žiburiuose vasario 12 J.

atlikti ilgą išpažintį apie save’ 
Ir buvo daug galvų, kurios jo 
pasisakymus paskui tikrino.

parrišiką: jos, kur ją buvo susekusi
“Partijos tokia valia, kad Prancūzijos policija kaip šnipų 

<tu tuojau nutrauktum publicis- šnipę. Tada sovietų ketvirtojo 
tiką ir dirbtum ypatingajame 
skyriuje.

. ‘Kas tas a ypatingasis sky-
riUS?W “

^Partijos tokia valia, kad tu 
atsidėtam pogrindiniam dar
bui”.

Chambers pakartojo, kad jis

skyriaus pagalba, jos parūpin
tais dokumentais ir pinigais 
Levine paspruko • į Konstanti- - 
nopolį. O iš ten jau į Ameriką 
ir pervesta į Otto žinoję vei-

■'• ClManbers kilęs iš Long Is- 
, kpd. Jo tėvas buvo piešėjas, 
j&štas, rūškanas žmogus. Vai-

sūnus, tėvas dingo iš namų,

bet Bedacht trumpai atsakė, 
kad jam bus viskas smulkiai 
nurodyta... Dąr tą pačią dieną 
Bedacht (kuris buvo it Šveica
rijos kilęs, keliaujantis per į; 
vairius kraštus bolševikų a-

niekam nesakęs kur. Tik kas gentas), nugabeno pas “drau* 
savaitė ateidavo iš jo po 8 do- gą”, kuris jam buvo pristatytas 
lerius šeimiu išlaikyti. Jei ;‘kajp john Sherman. Tas jam 
kada vėl pasirodydavo namie, paaiškino: 
jo mintys buvo sutelktos tik į >
savo piešinius ir vaįuuns^nesu- - darbą “Daily Worker”; nu

trauki visus santykius su jo . 
bendradarbiais. Nuo šio mo
mento tu turi dingti ir virsti 
kitu žmogum, garbingu buržu
jum.”

Slaptoji organizacija įsakė 
Čhambersui išsinuomoti gražų 
butą; virsti arivistiniu piliečiu 
ir davė tam pinigų. ,

£_CP^icrįsakymo Sherman nu
vedė Chambersą pas kitą agen
tą, kuris jau sėdėjo automobily 
prie vairo. “Tai Otto”, prista
tė jį Čhambersui, Chambersas 
turėjo sėsti automobilio. Sukio- 

. jamas po Nevv Yorko priemies
čius, Chambersas matė, kad 
Otto jį atsidėjęs stebi automo- 

^bilio veidrody. įsižiūrėjo pro 
veidrodį ir Chambersas į savo 

. tylaus šoferio veidą. Jam ro- 
dės, kad šitas veidas nėra vo- 

Jūškas, nors su juo- ir vokiškai 
"buvo kalbėjęs. Labiau rusiškas.

(Tik paskiau jis patirs, kad tai 
buvo šarvuočių divizijos kari
ninkas iš Leningrado, f čia at
siųstas su ypatinga misi ja)...  Ke
lionės gale Otto pasakė Čham
bersui. kad jis ateity turės pa
siduoti “aparato" (taip buvo 
vadinamas šnipinėjimo cent
ras) drausmei ir kad “apara
tas” jam duoda vardą “Bob' 
Taip atsidūrė Chambers tinkle syklose dirbantiems politiniams 
ir pradėjo šnipo karjerą.

rasdavo jokio žodžio. Bijojo 
• vaikai nejaukaus tėvo ir jam 
nedrįso žodžio pratarti. Nejatr 
kūmas krovėsi į jų vaikišką 
dvasią. Vargas prisidėjo ir da
vėsi jaučiamas jiems jauniems, - 
kai motina negalėjo uždirbti 
tiek, kad vaikai galėtų tvarkin
gai mokyklą lankyti ir mokslus

‘Nuo išandien pat nutrauki

O abudu vaikai buvo irijefi-^ 
gentingi, gabūs, ^jautrūs. 

-SWhittaker puolėsi gyvenimo 
ieškoti literatūroje. Greitai jis 
išmoko kelias kalbas: prancū
ziškai, vokiškai, rusiškai, ispa
niškai. Kai jam su Columbijos 
universiteto ekskursija pasise
kė 1923 nukeliauti į Europą, 
jis jau buvo perskaitęs Marksą, 
Leniną ir suradęs, kad gyveni
mo aktualiuosius klausimus ge
riausiai išsprendžia komuniz- 

— tnas. Partijoje jis nebuvo; bet 
savo įsitikinimais buvo tikras 
komunistas.

Ar tik ne 1926 jo brolis nu-* 
sižudė. Paliko VVhittakeriui at
sisveikinimą. ‘ 
švelnūs, ka<d galėtume gyventi 

Žiauriame pasaulyje”, 
rašė Ričardas, prfe kurk>*Whi- 
ttakeris buvo labai prisirišęs. 
Nuo to nervų sukrėtimas, liga. 
Kai iš jos išsikasė, susirado 
kelią į komunistų “Daily Wor- 
ker”. redakciją. Per' kęlis mė
nesius jis virto populiariausiu 
komunistų publicistu, literatū
ros vertėju iš vokiečių kalbos. 
Sykį jis matė, kaip jauna mer
gina vadovavo komunistų de
monstracijai ir susidūrimui 
su policija. Tai buvo Esther . Iš jų gavo kažkokių nekaltų po- 
Schmitz. Chamberso dėmesio .............................
ji nepaleido ,ir baigėsi vedybo
mis.

budu esam per

šiame

Turi virst garbingu buržujum
Galėtų nutrūkti pasakojimas 

tokiu “laimingu galu”. Bet ne
tikėtai gyvenimas pasisuka j

Toliau Cha^bersuį buvo pa- . -
vedama remti Prancūzijoje
kliuvuaius agentus, pergabenji
agentus į Japoniją.
tuesnetu visą laiką sekė

buvo fH
vine kambary, atvykęs Otto
jam įsakė : “Stokis, išversk ki- T.
senius.“ Otto tikrino, ar Chain- užmušti du OttMlKAi h sncrtMta Nevarių N. J.
bers vykdo griežtą įsakymą 
jokio popierėli) užrašo nelai
kyti kiąeniuose.

kaip Lietuvos-auksas buvo per
duotas iš Švedijos sovietams, 
tuo tarpu kiti kraštai jo sovie
tams neatidavė. Jis rdšo:

“Bolševikai pattkę kol kas 
veikti senąją Lietuvos Banko 
valdybą (jų tarpe valdyt ■$>. J. 

■s Paknj), bet prikomandiravę 
jai maskvinį komisarą, norėjo 
jos. titulu dar išgauti Lietuvos

ko Valdybos narių parašai te
bėra jų laisva valia padėti.

“Visai priešingai pasielgė 4 
Tarptautinių Atsiskaitymų 
Bankas Bazely, kur taip pat

. Lietuvos Banko aukso buvo de-

nbvUjn«l ■* « ntyVu.

BIČIULIAI UŽSIENIEČIAI MUSŲ TAUTOS SVENTEJE

tė tuometinę Lietuvos Banką 
valdybą 1940 m. liepos mėn. iš- 
siuntinėti Užsienio notų ban
kams telegramas, kuriomis tos 
Lietuvos vertybės pervedamos 
į bolševikų Gosbanko sąskaitą. 
Tokią pervedimo telegramą, 
savaime aišku, gavo ir Švedijos 
bankas’.*. “Tarptautinės teisės 

^požiūriu susidarė kebli situaci
ja— vydyti ar nevykdyti Lie
tuvos Rankos vaidybos įsaky-

ramą, tas bankas perdavė klau
simą savo tarptautinės tęisės 
ekspertams Ištirti, painformuo
damas apie tai Lietuvos Ban
ką. Ir štai po keliolikos dienų 
Tarptautinių Atsiskaitymų 
Bankas pranešė maždaug tokį 
sprendimą: tarptautinės “tei-

tinėmis aiplirikybėmis JLįetavos 
Banko valdyba nebegali Kbti 
laikoma atsakinga už savo 
veiksmus. ' Aukso perdavimo 
telegramos neįvykdė, nors, bol
ševikų raginama, Lietuvos 
Banko valdyba pakartotinai 
buvo prašiusi tai -padaryti.

“Perdavimo įsakymų neįvyk-

(LAUKAS U PAB4Z1AIS) .'Vasario 16-tos minėjimas 
prasidėjo sekmadienį (11 vai. 
ryto) iškilmingomis pamaldo
mis. Lietuvių suvažiavo pilna 
bažnytėlė. Kunigo Jucevičiaus 
gražus pamokslas priminė 
kiekvienam kataliko lietuvio 
pareigas Lietuvai — kenčiam 
čiai Kryžių žemei.

Iškilmingą aktą, kuris įvyko 
tą pačą dieną 20 vai., atidarė 
L. š-pos D. pirmininkė O. Bač- Maag, ir redakt., rašytojas H. 
kienėi Prof. Baltrušaitis per
skaitė prancūziškai Prancūzų 
Europos Laisvės Komiteto žo
dį į Lietuvą, perduotą lietuviš
kai vasario 16 d. iš Pryžiaus 
per Prancūzijos Radiofoną. 
Lietuvos atstovas Dr. S. A. 
Bačkis sveikino atsilankiusius 
"svečius, tarp rftirįų..jįat^«i: 
latvių ministeris ’Grosvaldas, 
visa Latvių Draugijos Valdyba 
su pirmininku — prof. Pestma-

UŽ K4 BOLŠEVIKAI BAU
DŽIA DARBININKUS

Rytų Vokietijoje du Manafel- 
do kasyklų darbininkai buvo 
areštuoti, nes jie padavė mais-

~ to m eiga rečių tose pačiose ka-

Mokomas inipinėti

Pirmas jam uždavinys buvo 
sumegzti ryšį su^vokiečių lai
vų; kurie įplaukė į New Yor- 
ko uostą, virtuvės tarnautojais.

pienų ir pigių veidrodėlių. Tik 
išplovus nekaltuosius popierė
lius cheminiu skiediniu, pasiro
dė slapti raportai, o anapus pi- 
gi.ių -veidrodėlių stiklo slėpėsi 
mikrofilmai. Tuos dokumentus 
Chambers turėjo perduoti šni
pei kaulei Lovine, kurt gyveno

kaliniams. Sovietinė kasyklų 
vadovybė paskelbė, kad bus 
griežtai baudžiamas kiekvienas 
darbininkas, kuris bandys teik^. 
ti kokią nors pagalbą priver
čiamųjų darbų kaliniams.

Čia krinta į akį du dalykai. 
Viena, kad politiniai kaliniai y- 
ra nekalti žmonės, suimti" tik 
dėl to, kad kuo nors neįtiko 
bolševikams arba jiems rodėsi 
pavojingi. Antra, komunistai 
prikiša kitiems stoką artimo

• meilės, o patys draudžia pa
duoti net duonos gabalą kan
kinamam žmogui.

/U A N PKItON. Argentinai pmMentM (baltai ataivflkcd, vofttasjk CMĮfc Matinė* Moarttaga gatvė
mis M CMIė» prezidentu Carloa ibnnez. Jiedu m»H(M pritarti prekykM refcaM*.

lis, latvių pasiuntinybės pata-

pūke ir kit; ■ Estų Draugijos 
pirmininkas Ainsar su žmona, 
Amerikos NCFE atstovas — 
Bull. Roger, Prancūz. Secours 
Catoliųue Direktorius Tėvas 
Braun, gvek^ųps ir Vokįęti- 
jos atstovai, žurnalistas W.

Altner; taip pat visas Lietuvos 
pasiuntinybės personalas. Lie
tuves Atstovas savo kalboje pa
brėžė šio vakaro prasmę.

Pereėjus i meninę dalj^Matu- 
kaitė paskambino solo ir ma
loniai nuteikė smalsiai laukian
čią publiką. •?•. Pagarsėjusios

sirodymą scendje sutiko smar*

kupąnto? Svedijo* vyriausybė 
per savo Valstybini Banką į- 
vyfcdė įsakymą ir perdavė visą 
tenai deponuotą Lietuvos auk
są Maskvai — už apie 8% <nil. 
tttų. Švedijos vyriausybė, ma
tyt, norėdama gauti atlygini
mą ūž savo investicijas Lietu
voje (jos siekė nemažiau 40 
mil. Uty); pasielgė protiškai, 
t y. nedarė skrupulų ir nety-

kūs plojimai, kurie lydėjo ją 
per visą koncertą. Jos puiki 
technika ir įsijautimas žavėjo 
visus. Muziko Užpolevifiaus 
vadovaujamas mišrus choras 
•trumpam perkėlė visus į seną, 
lietuvišką kaimą, ■ bet Stran- 
kauskaitės ir Sirtautaltės jaut- 

^Tiai padekląmuoti eilėraščiai 
« grąžino į liūdną tikrovę. Petke

vičiūtės pasakytas savas eilėraš- rinėjo ^ar tuometinėmis apim
tis tą liūdesį dar-pagiHno.' Vi
siems labai patiko Augustaity- 
tės vadovaujami tautiniai šo- v
kiai, kuriuos gražiai lydėjo r|au»ybė«), Čekoslovakijos At- 
Venskuvienės akordeonas. Bai- Rehak ir ii visų lietuvių 
giant Tautos Himną dainavo, kolonijų Prancūzijoje. •
visa, salė; su choru drauge. Ukrainiečių Katalikų Misi-

Šia proga Lietuvos Atstovas j°s Vadovybė Prancūzijoje kar- 
Dr. S. A. Bačkis gavo sveikini- tu su lietuviais meldėsi už Lie- 
mus^ iš - Lenį josr^įmbįsado- tuvą. 
riaus Morawskf (Ldhdono vy-

kybiOte j^ijų LįetavosBan

stovo Rehak ir ii visų lietuvių

jos bankai, nei JAV Federali
nis Rezervų Bankas. Vadinas, 

■ ir po šiai dienai Lietuves auk
sas tebėra saugomas aukščiau 
minėtų institucijų atsistatysi- 
mai teisėtai Lietuvai. Vieninte
lė Švedija turės atsakyti tarp
tautiniame teisme už perskubų- 
okupantų valios įvykdymą.“

Po šių įdomių informacijų 
kyla pora klausimų:

1. Jei JAV esančiu Lietuvos 
auksu tam tikra tvarka dispo
nuoja Lietuvos atstovas JAV, 
tai keno žinioje yra tas užblo
kuotas Lietuvos auksas Šveica
rijoje ir Prancūzijoje; ar jis ne
galėtų būti tam tikromis sąly
gomis atšaldytas, kaip ir JAV?

2. Kiek turi pagrindo gan
das, kad jau karo metu Lietu
vos atstovas Šveicarijoje velio
nis J. šaulys buvęs gavęs Lie
tuvos vardu paskolą ir kokis

i. tos paskolos likimas?

Ši istorija su mumis kartojasi jau 21 met.
FORDAS yra V-8 Čempijonas

Vieno gabalo išlenktas priešakinis ir 
automobilio pločio užpakalinis langas • 

« Fordo iškilia viršūne
■ ■ ' korpusas

Kuro papildomas iš centro

Mygtuku atidaromas dangtis

Krypti nustatantis stilius

Kabanti sankaba ir stabdžio pedalas

Pasirinkimas iš trijų:
Fordomatic Drive, Overdrivc arba Conventional

Naujas nuostabusis važiavimas

Fordonvitic Drlve. Over- 
drivc, baliais šonais pa
dangos gaunamos pri- 
mokant. Įrengimai, prie- y 
dai bei papuošimai gali 
būti pakristi neprane
šus. (

Guminės sėdynės ant 
nedumbančiu spyruoklių 

(visos)

Pilnas matomumas aplink

\\ Vienintelis V-8 iš žemos
, \\ kainos automobilhj.

Automatinis jėgos piloto*

Plati priešakinė pamina

Ir pasauly garsiausias motoras yra tik vieiię iš
41 1953 m. Fordo uWorth More” ypatybių

Fordo V4? yra tok.*- motorą*. j. kuri linksta vis 
daugiau ir daugiau automobiliu gamintoju, bet 
Fordas pagamino V-8 virt 13 milijonu daugiau, 
negu vtoi kiti gamintojai drauge. Fordas yra vic-* 
nintčlu temos kainos automobilis, teikiąs Jums 
šią vertingbsnę V-8 jėga. Ir w Fordo aukMns 
kompreiljoe 110— h.p. V-8 Jūs šutau pole iš kiek
vieno galiono. Fordo automatinio srovės valdyto
ji dėka.
J Fordo patobulinimus įeina krypti nustatantis 
iškilia virtūnc korpusas., išlenktas vieno gabalo 
pryšakinio ir automobilio •platumo užpoknHnls 
Jangas... lengviau veikia k y barnieji padalai- pa
togus kuro prtpIMymm » Centro., ir JautmMa 
spyruoklės bei aukrėtimu abnorbavinMK telki* 

Jums visai nau^t. kiloki važiavimo.

F.DA.F.



dažniausia laimi prieš imperia-

m-
Vakarų Europa dabar vieni*

grpbikui rusui atsispirti. Kas

ir

Tai 
buvo pirmoji jo kelionė, kaip 
JAV užsienio reikalų tvarky

Valstybės sekretorius Dulles,

TIK WOIIRB

tenkintas, bet ir perdaug nenu-

Bet ji būtina, 
sianti suvienyta . pi>J 
pjautuvų”. Tų 
šiai nepasakė, kadangi ir taip 
visiems aišku, kam ta Europos 
vienybė yra reikalinga. Vis

Valstybės yra gana sunkiai 
įgyvendinama idėja. Reikia

jungus, nes tai vienybei, kokia 
ji bebūtų, .reikia dalį savęs au
koti. O tai nėra lengva nei at
skiram žmogui nei tautai ar

Europoje Ugi šiol daugiausia

krikščioniškos dvasios, kad ga-

nybę, kuria perdaug netikima.
Ko Lietuva sulauktų? .

Laisvajai Europai tvirčiau 
susiorganizavus ir JAV re? 
miant, Lietuva greičiau atgair

ir avinėlis gyventų saugus gre- tų laisvę. Tačiau ta laisvė tik
ta vilko. O tautų ir valstybių 
santykiai labai dažnai <cvilkn 
morale” tvarkomi Kai pra
dingsta vienas, atsiranda kitas.

Re ideologinių skirtumų-
Vasario 16-tos sukaktį minint visur buvo :pabrėžtas reikalas 

dar aktyviau jungtis į bendrą Lietuvos laisvinimo darbą. Kvie
čiami buvo tam ui aukotis visi lietuviai, kas kokiai partijai, 
srovei ar bepriklausytų. Daugumoje vietų visi kartu
Vasario 16-tos sukaktį ir.minėjo. Atskirų minėjimų pasitaikė la
bai nedaug. Nedaug kas taip pat panorėjo tą dieną linksmintis ir 
šokti kojos nelinko, kada Lietuvoje linksta galvos po budelio 

—smurtu. Pavergtiesiems vaduoti daug-kas nepagailė’o net dides
nės aukos. Kas tos pareigos išvengė ir pašykštėjo bent mažos au
kos per minėjimus, turi dar laiko susiprasti. Kitaip teks rausti 
prieš Scrantono senukus, kurie paskutines savo dienas gyveną 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų prieglaudoje: Tautos Fondui jie su
dėjo 80 dolerių. Visa tai rodo daugumos, lietuvių pasiryžimą kie
tai kovoti už Lietuvos laisvę ir jautrią jų širdį pavergtiems bro- 

, Hams ir seserims.
Tačiau vienas dalykas kai kuriuose minėjimuose yra nu- 

' skambėjęs disonansu: tai siūlymas visiems užmiršti ideologinius 
skirtinus. Taip prasitarė vienas kitas paskaitininkas ir tai buvo 
pabrėžta vienoje vietoje net rezoliucija. Reikia manyti, jog tai 
buvo nesusipratimas arba nesugebėjimas tiksliai savo minties iš-

Jos yra išgyvenusios labai mar
gą istoriją, kurioje nuolat pla
kasi du nesutaikomi siekimai: 
nacionaliniai ir imperialistiniai. 
Mažosos tauta nuolatsiekė ir 
tebesfekMfe^es 
klaūsomos valstybės^ o didžio
sios arba į jas išaugusios tos 
mažosios —■_ siekia vienybės,

priežasčių.

žinoma, nuolat veikia dvi prie
šingos jėgos: viena traukia 
vienytis, nes žmonės, kokie jie 
bebūtų, sudaro vieną Dievo 
vaikų šeimą; antroji jėga stu
mia kovoti, nes kiekvienas žmo
gus yra kitoks, laisvas ir neno- 

, ri būti kieno nfers pajungtas.
Jungtis jį verčia dartai, kad vie- griebti rusiškuoju pjautuvu. Vi- 
nas žmogus niekada nepasieks 
to, ką jis gauna tautoje ar val
stybėje. Bet nėra tokios tautos

toms būtų naudinga: leistų pa
silaikyti užgrobtas žemes ir ki
tiems primesti savo valią. Tai 
yra prievartinė. smurtinė vie
nybė; naikinanti kitas tautas 
ir valstybes. Tuo būdu, kaip 
žinome, Napoleonas norėjo vi
są Europą suvienyti po prancū
zų vėliava, Hitleris siekė ja su
semti po vokišku “kabliakrv- 
žift”, o Stalinas nori ją visą už

si tokie “Europos vienytojai” 
viešai skelbia, kad jie tautas 
saugo, tik valstybines užtva- 

nei valstybės, kuri visus paten — ras nuima. Iš tikrųjų jie atima 
kintų ir kitų neužkabinfų. Su- kitomstautoms kalbą bei kultū- 
sidaro užburtas ratas: žmonės" ’rą ir primeta savą. Savaime 
jungiasi į tautas, valstybes ir suprantama, kad iš tokios “vie- 
net valstybių sąjungas, o susi
jungę vėl skaidosi ir karais pla- 

reikšti. Kas iš tikrųjų norėjo priminti, kad bendroje Lietuvos lais-. kasi. Taip žmonija per amžius 
plakasi, kaip upė tarp dviejų 
krantų: negera jai būti nesu
jungtai, nes iš prigimties ji to

vinhno talkoje būtų atidėti į -šalį partiniai interesai, tai aiškiais 
žodžiaislr pasakė. Ideolognių skirtumų sąmoningai neužsiminė, 
nes jie yra visai kitos prigimties.

žmogus negali ideologijos padėti į šalį, kaij? kokio partijos 
bilieto. Ideologija yra nuo žmogaus neatskiriama. Jis gali vieną 
pamesti ir kitą susirasti, bet negali gyventi ir veikti be jokios ide
ologijos arba rodytis, kad jos neturi. Kas turi protą, turi ir ideolo- . 
giją. Ji yra ne kas kita, kaip žmogaus protinis apsisprendimas— 
jo pažiūros į gyvenimą, jo nusistatymas, jo matas daiktams ir 
žmonėms. Žmonės be ideologijos sudarytų neprotingų būtybių 
bandą, o ne visuomenę. Ir kaip tik dėl to. kad nenorime (priimti 
bolševikinio nusistatymo, kuris žmogų laiko kone gyvulio vieto
je, turime į Lietuvos laisvinimo darbą jungtis su priešingomis 
tvirtomis ideologijomis, kurios prpažįsta žmogaus asmens vertę

4 ir tautoms laisvę gyventi. Kitaip mūsų kova pasidarytų bepras
mė. ‘ ■ ... ,

Taigi, .anie paskaitininkai būtų geriau padarę, jei būtų pa
brėžę *deologinių skirtumų reikšmę ir raginę dėtis prie Lietuvos 
laisvinimo darbo visų ideologijų žmones, kurie atmeta bolševiki
nius principus, dėl kurių mūsų tauta kenčia. Nereikia bi’oti, kad 

’ tie žmonės, kurie nepalieka už durų savo ideologinio nusistatymo, 
nemokės rasti bendros kalbos, kai yra visiems bendras darbas. 
Priešingai, jais galima daugiau pasitikėti negu besilankstančiais į * 
visas puses, vadinasi, “be ideologinių skirtumų”, arba geriau sa
kant, su tokia “ideologija”, kuri "keičiama pagal reikalą ir 
aplinkybes. Tai nėra garbingo žmogaus laikysena. Ji Lietuvos 
laisvinimo darbui nerekomenduotina.

nybės” tautos siekia kuo grei
čiau išsivienyti ir atgauti lais
vę. Dėl to žlugo Napoleonas ir 
Hit’erio imperializmas, prieis 
galą ir rusiškoji Maskvos prie
varta. Tautų siekiama laisvė

rai nebūtų prieškarinė. Šioks 
toks Europos vienybės- ryšys 
vis tiek bus sumegztas. Didžio
sios valstybės, be abejo, ras į 
priemonių savo interesams gin
ti. Mažosios bus paverstos dau
giau paklusti ir aukotis vieny- . 
bės reikalui Dėl to joms teks 
gerai suktis ir pasitempti, kad 
galėtų išlaikyti savo tautinį 
charakterį ir kultūrinį sava
rankiškumą. Tam reikia jau 

žlugus Europos tautos vienos neša prapultį, o ir pačioms at-' dabar ruoštis ir apie tai galvo- 
kitų jau nepuldinėtų: sudarytų eitis nesaugi. Tik tas nesaugu- ti. ** S. Suž.
taikią europinę- bendruomenę, .V.,-.. ■■■ ■ ..... .. • ■■ .. ... ------- .. --------...
kurioje visiems būtų laisva ir -

SS£v^nXSb«Uir>Sn^ Prancūzija ištikima savo draugystėms 
būtų atsitvėrusios nepereina- _ , •; _ ...... . \ .. . ... .Prancūzų Europos Laisvės Komiteto žodis,: perduotas lietuviškai momis sienomis: laisvai pre- ~ r r
kiautų, teismu spręstų ginčus, 
nevartotų ginklo, dalytųsi ben
drai žemės turtais. 

Amerikiečiams tai neatrodo 
svajonė, nes savame krašte jie 
turi įvairiausių tautų ir kelias 
dešimtis vadinamų “valstybių”. 
Bet visos čia imigravusios tau
tos kalba angliškai, šalia gim
tosios kalbos, kuri vis labiau 
pamirštama, ir visos 48 valsty
bėse sudaro iš tikrųjų vieną val
stybę. 

Europoje yra didesni skirtu
mai tarp tautų, kurios savo 
kalbos^! svetima, nemainys ir 
nepalyginti didesni skirtumai 
tarp valstybių, kurios savo pre
zidentų ar karalių gubernato
riais taip lengvai nekeis. Pa
vojus jas sujungia; jam praė
jus, jos vėl ims byrėti arba 
jungtis į sąjungas, kurioms su- 

. sikirsti daug nereikia.

savo atstovus, kurie yra laisva
me pasaulyje, taip pat dedasi 
prie organizuojamų ^Jungtinių 
Europos Valstybių. Tačiau jų 
tikslas apima daugiau negu ko
vą su bolševizmu. Norima taip 
susitvarkyti, kad bolševizmui

mes akivaizdoje, tokios didžio
sios valstybės, kaip Prancūzija 
ir Anglija, atatupstos traukiasi 
nuo įsipareigojimų, kurie vers
tų jas dėl kitų kovoti. Joms 
svarbu išsilaikyti, kaip yra, 
nors kitiems kiekviena diena

į Lietuvą vasario 16 d. iš Paryž taus per Prancūzijos radiofcaą.

VASABfO MININT NEW YORKE. Viduryje, šaH* tmrtttni aprirengoriM ponio* Valaitienės, fhatornė 
Lietuvos mhmterj P. Žade&j, penia Žadeikienę ir Kongrese atstovą Ch. Hersten.

Pirmą kartą šį vakarą Pran
cūzų Europos Laisvės Komite
tas gali kreiptis betarpiškai į 
Jus, Draugai Lietuviai. Pran
cūzų Europos Laisvės Komite
tas pradėjo veikti praeitą ba
landžio mėn. taigi jau prieš de
šimts mėnesių. Jį suorganizavo 
visų tautinių politinių partijų 
valstybės vyrai, išskyrus vien 
komunistų partiją. Prie jo pri
sidėjo žymiausi visų sričių 
prancūzai: Prancūzų Akademi
jos nariai, buvę ministrai, val
stybės patarėjai, darbininkų ir 
darbdavių konfederacijų pirmi- ga kreiptis į Jus? Jūsų tikrąją 

tautos šventės dieną, ir Jums 
pareikšti drauginguosius pran
cūzų jausmus.

Prancūzas, kuris rašė šį 
kreipimąsi į Jus, yra ilgai prie 
Jūsų krašto gyvenęs. Jis drau
gaująs! su daugeliu Jūsų tau
tiečių tremtyje. Jis gerai pa
žįsta Lietuvių tautos dvasios ir 
būdų vertingąsias savybes, jis 
žino, kokia yra Jūsų drąsa ir 
kokia yra Jūsų jėga, kurios Jūs 
semiatės iš Jūsų prisirišimo 
prie mūsų katalikų tikėjimo.

Prancūzų Komitetas, kurio 
minčių reiškėjas jis yra,—lai
ko savais šiuos jausmus. Todėl 
jis laikė savo pareiga praeitą 
biržei, mėnesį pirmininkauti iš
kilmingajam susirinkimui, skir- 

•tam paminėti 1941 m. trėmi- 
mi^tkurių Rytų Europoje pir- 

aukomis, kartu su len
kais, buvo Pabaltijo tautos. 
Taigi ir šį vakarą Komitetas 
laiko savo pareiga Jus patikin
ti, kad visi jo nariai ir kartu su 
jais labai daug prancūzu, vra 
savo mintyje su Jumis šiandien 
ir Jus prašo atsiminti, jog 
Prancūzija yra ištikima savo 
draugystėms.

- riinkai, didžiųjų laikraščių vy
riausi redaktoriai, direktoriai 
ir t.t. Tai iš tikrųjų reprezen- * 
tatyvus prancūzų opinijos or
ganas plačiąja žodžio prasme.

Prancūzų Europos Laisvės 
Komitetas — jau pats jo var
das Jums pasako mūsų mintis, 
mūsų tikslą, kuris yra visomis 
jėgomis padėti įsikurti Europos 
Sąjungai, apimančiai visas Eu
ropos tautas, išsilaisvinusias iš 
svetimųjų valdžios. Tai jau 
jums pasako, jog toje Sąjungo
je ir Lietuva turėtų savo vietą, 
nes Europa iš šešių Vakarų 
Žemyno Valstybių, tokia, kokią 

_mes dabar kuriame, —negali 
būti kitkas, kaip tik vienas eta
pas. Mūsų tikslas — visą Euro-

'-"Mūsų artimiausi rūpesčiai y- 
'ra dvejopi:

— iš vienos pusės, mes supa
žindiname visus prancūzus su 
sovietinio totalitarizmo pa
vergtų gyventojų likimu; tuo 
reikalu mes veiksime radijo,

' spaudos, viešų susirinkimų ke
liu;

— iš kitos pusės, mes nori
me atstatyti santykius su Rytų

■■ A. GRAŽTCNAS

LINKSMAS ŽMOGUS-------!
2.

Kol ėjau žūtbūtinių lenkty
nių, gal būt, su pačia mirtimi, 
nebuvo kada apie ką nors gal
voti. Bėgau prakaituotas, pur
vinas ir apdujęs, kol. jėgos iš
sekdavo, griūdavau minutėlei 
poilsio ten, kur buvau, ir vėl 
bėgau, pasiklausydamas tik, z 
koks gali būti tarpas tarp ma
nęs ir užpakaly verdančio pra
garo. Tačiau, kai tas tarpas 
kiek padidėjo, mano mintys 
grįžo ten, kur aš pats nebesu- 
grįžau. Ką jaus ir pergyvens 
mano motina, kai sužinos, jog 
esu kažkur dingęs? Gal pasa
kys kas nors, jog pabėgau. Ką 
pagalvos ji tudtaet apie mane, 
savo vaiką, kurį taip mylėjo ir 
kuriam atidavė gal daugiau 
kaip kitiems savo gyvenimo 
pastangų ir rūpesčių, o kuris 
net neatsisvei^M. su ja, nors 
negalėjo tikėtis, kad dar kada 
sugrįžęs ją pamatys? Ir nuo 
tokių minčių mane užguldavo 
toks sunkumas, jog, rodos, ė- 
męs plaukus nuo galvos raukia 
ar daužyk ją į sieną.

Tokių minčių prislėgtas, aš

ėjau ir ėjau tolyn. Jau gal ne 
tiek nuo pavojaus bėgdamas, 
kiek nuo paties savęs, nuo sa
vo širdgėlos ir liūdesio. Aklas 
veržimasis tolyn, maišatis, nuo
vargis buvo savotiškas išsigel
bėjimas nuo to, kas buvo dar 
sunkiau, nei alkis, išsisėmimas, 
neturėjimas kur nakčiai pri
glausti galvos, pagaliau bom
bos, kurios krito aplink.

Ta kelionė buvo košmaras, 
kurio jau neužmirš, kuris jį 
matė. Ir mane apėmė baisus 
klaikumas, nes dabar pirmą 
kartą savo akimis tiksliai įsi- 
fiūrėjau ir mintimis suvokiau, 
koks iš tikro yra žmogaus li
kimas pasaulyje. Mirtis jame 
toli gražu dar ne pats baisiau
sias dalykas. Gyvenimas — 
štai, kas yra baisiausias. Man 
ir dabar plaukai šiaušiasi, pri
siminus vieną vokietį. Bom
bardavimo metu mačiau jį at
neštą į slėptuvę. Buvo jis be 
rankų, be kojų ir be abiejų a- 
kių. Karo ligoninėj apgydę, 
dabar vežė jį kažkur į prieg
laudą, kur turėjo būti laiko

mas ligi jo gyvenimo galo. Jo 
tėvams, žmonai ir vaikams bu
vo pranešta, jog-jis miręs fron
te “karžygio mirtimi”. Taip jis 
uofėjęs, nes negalėjęs sutikti, 
kad jie patirtų jo likimą. Ir tai 
buvo likimas vieno iš milijonų 
panašių.

Žiūrėdamas į tą vokietį, pa
galvojau, kad jo likimas yra 
simbolis mūsų visų likimo. Mes 
visi esame taip sužaloti, tik vie
nas vienu, kitas kitu būdu. Juk 
ir aš nedrįsau, kad motina su
žinotų mano likimą. O tuos vi
sus, kurie ten buvome sulindę 

- į požemį, bėgdami nuo mirties, 
jei būtų kas paklausęs, kaip 
juos likimas yra sužalojęs, ar 
būtų kas radęs bent vieną, ku
ris butų galėjęs pasakyti ne
turįs jokios gilios žaizdos nei 
savo kūne, nei sieloj?

šitai mane sukrėtėligi sie
los gelmių. Bet dar tiek pat 
mane sukrėtė, kai aš visu ryš
kumu pamačiau ir kas yra 
žmogus. Daug laiko reikėtų 
viską papasakoti, ką mačiau. 
Papasakosiu tik vieną nuoty
kį. Kai aš kada sėdžiu ar gu
liu ir pradedu galvoti apie savo 
nueitą kelią, labai dažnai nuos
tabiai gyvai išgirstu riksmą:

— Mano sidabras! Mano si
dabras!

Ir su tuo riksmu prieš ma

no akis kartu iškyla, kas tuo
met nutiko. Tai buvo po dide
lio bombardavimo. Kai mes iš
ėjom iš slėptuvės, tiesiai patai
kėme ant lavono. Gulėjo kul
kos pirmiau nukirstas, nei 
slėptuvę spėjo pasiekti, senis. 
Ir, štai, pribėga vokietė, matyt, 
užmuštojo žmona. Pribėga ir 
surinka: “Mrfn. Silber! Mein 
Silber!” O paskui puola tikrin
ti negyvėlio kišenes. Senis tu
rėjęs kišenėse susikišęs sidab
rinius peilius ir šaukštus, kad 
jų nesubombarduotų ar per 
bombardavimą kas nepagrob
tų. Ji išsigando, kad tie šaukš
tai nebūtų dingę!...

žmogau, jei aš tuomet bū
čiau išgirdęs: “O, mein Fritz!”, 
šiandien gal kitaip galvočiau 
apie žmogų, begu galvoju. Bet 
išgirdau: “Mein Silber! Mein 
Silber!” Tai įsmigo kaip karšta 
vinis į mano smegenis. Aš ap
sidairiau aplink, daug apie tai 
galvojau, ir dabar man rodos, 
jog girdžiu milijonų balsą, ku
ris šaukia ir šaukia tuos klai
kius žodžius

— Mein Silber! Mein Silber!
Pagaliau aš bėgau tolyn 

Štai, net čia jau esu. Čia gyve
nimas, sakytum, normalus. Ta
sai košmaras jau toli Bet tau, 
žmogau, nėr išsigelbėjimo. Ta
riau, kad ir po didžiausios ka

tastrofos, po baisiausių ir sun
kiausių pergyvenimų žmogus 
gali dar pradėti gyventi iš nau
jo. Bet ne. Kai tu nematai ap
link save tokių baisybių, iškyla 
prieš akis visam nuogume ta
vo paties likimas. Aš negalė
čiau pasakyti, ar esu dabar 
laimingesnis, kaip buvau tuo
met, kai alkanas ir nuvargęs 
stumdžiau į milžinišką kūryklą 
sunkias anglies vagonetes. Tuo
met, vakare susirietęs savo 
guoly, aš jaučiau tik alkį ir 
apie nieką kitą negalėjau gal
voti. Badas, žinai, užmuša vi
sas kitas mintis. Bet dabar aš 
nealkanas, ir tos mintys ateina 
ir apgula, kaip juodas nuodin
go rūko debesis.

Žinai, aš niekad neskaitau 
laikrašty žinių iš Lietuvos. Ir 
tokį laikraštį nukiša kur norsr 
kad nepatekti) žmonai į rankas. 
Niekad apie Lietuvą mes ir ne
kalbame. Gal aš silpnas žmo
gus, bet nepakeliu nei minčių 
apie tai, nei žmonos ašarų, ku
riomis ji apsipila, kai tik prisi
mena tėvus ir tėviškę. Aš bėgu 
nuo viso to ir žmoną stengiuos 
apginti. Pasakoju jai dienos į- 
vykius, ką esu skaitęs Daily 
Nevm, kad tik J neturėtų lai
ko grįžti prie tų dalykų, kurie 
visuomet prisimena, kai tik a-

Europos gyventojais, jiems pa
sakyti, jog prancūzų tauta sa
vo širdyje yra su jais sunkiau
siuos pergyvenimuos, . jiems 
taip pat pasakyti, kad Prancū- • 
zija yra labai rimtai susirūpi
nusi jų likimu tiek dabartyje, 
tiek ateityje. Tuo tikslu mes 
kreipiamės j pavergtuosius per 
radiją. Materialinės sunkeny
bės mums ligi šiol sutrukdė su 
Jumis susisiekti Jūsų gimtąja 
kalba.

Užtat mes esame ypatingai 
laimingi šį vakarą duotąją pro-

j>ie ką nors kitą nekalbi ir ne
galvoji

Tačiau nuo tų minčių tiek 
pat sunku pabėgti, kaip ir nuo 
pikto likimo. Jei tu nuo jų ap
siginsi dieną, jos ateina pas 
tave naktį sapnė. Lietuvą, tė
viškėlę, dažnai sapnuoju, ir sap
nas beveik visuomet tas pats: 
esu grįžęs, bet ten tebėra ko- 
mupistai, ir man vėl reikia bėg
ti. Žinau, kad bdVau iš jų na
gų išsprukęs, ir niekaip nega
liu suprasti, kodėl grįžau. 
Kremtuosi, kam taip padariau, 
galvoju, kaip galėčiau vėl pa
bėgti. Bet jau nėra kada gal
vot Mane jau gando. Bėgu, 
bet pabėgti negaliu. Reikia 
veržtis pro tankius krūmus ar
ba laidu kažkokiai urvais, pro 
kuriuos pralįsti negalima. Ir 
kankinies taip, kol išbundi pil
nas baimės ir nuvargęs, tarsi 
tikrai pro tuos krimtos būtum 
vetūęsis ar urvais lindęs.

Kartais nakties tyloj per 
miegą išgirstu, jog žmona ap- 
sapny rauda. Tokiu širdį nus
melkiančiu nelaimingo vaiko 
balsu kukčioja. Pašoku,'žadi
nu ją, teiraujuos, kas yra, ko 
ji rauda. O ji visa ašaromis 
apsipylusi arba dreba, kaip su
gautas paukštis. Sapnavusi 
tėviškę. Grįžusi ir . radusi tė
vus mirusius. Arba ją grįžusią

gaudę nužudyti čekistai.
Žinau, man sakoma, jog ne

reikia nusiminti. Viskas pasi- 
keisią—ir mes galėsią grįžti. 
Jr aš^tuo tikiu. Bet kai pagal
voju apie grįžimą, mane nau
jas siaubęs apima. Bėgdamas, 
pėsčias nuėjau nuo Lietuvos 
ligi Veimaro. Namo, jei reiktų, 
keliais eičiau kad ir dar toli
mesnį kelią. Bet ar ten mes 
būsime laimingi, kaip kadais? 
Ne. Kai pagalvoju apie savo 
kraštą, pirmiausia man prieš 
akis iškyla tėviškė, motina, 
broliai seserys, giminės, pažįs
tami Rodos, grįši — ir štai vi
si tave pasveikins, ateis tavęs 
pamatyti, teirausis, kur buvai, 
kaip tau sekėsi svetur per tuos 
metus. Tu matysi vėl tau mie
lus veidus, matysi vėl nuo ma- 
žatvės pažįstamus laukus, ke
lius ir sodybas, ir džiaugsis ta
vo širdis—tu būsi sugrįžęs į sa
vo vaikystės ir jaunų dienų ro
jų. Bet staiga tavo prasišvie- 
tęs, veidas niaukiasi ir susis
paudžia skausmingai Širdis. 
Juk viso to jau nebus.., Jau 
beveik dešimt metų, kaip mes 
tremtiniai. Kas žino, kiek dar 
praeis. Ką rasi grįžęs? Kas 
buvo senas, bus miręu, jaunas 
buvęs — pasenęs, vaikai išaugę 
ir subrendę. Tavo kartos eOėa

(atkelta Ii 4 psl.)
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meto* ypač pirmoje pusėje, bu-

altoriui ir apskritai apie

Keliaiveda į nepriklausomybės atstatymą

Rochester. N. kotą 84631 doL Kaip paprastai
tvirta ir vefldi Rochesterio be-

FORDAS APl E
šventė Vasftrio 15 dieną.

dvasia Rochesterio Hetuviai

Atkelta iš 3 p.

ftfinėjimą organizavo ir pra-

itans vaidyba, kuriai jau 10*
likti, Rodos tau būtą ramu ir

norėtum pasakyti? O ir tu, kit-

Įvairenybes

galvoju net dabar apie savo 
artimuosius, mokslo draugus, 
kaimynus, vis prisimeni, kad

buvo pradėtos pardavinėti elek
trinės kėdės. Jos tačiau nėra

la prieš visa tavo siela, kai pa
galvoji, kad gal tau teks savoKokią bendrą kalbą tu galėsi 

rast iš visai kito pasaulio su-

met terišo dar silpni saitai, bu
vo bendras valdovas, o šiaip

ir padovanojo su Kazimiero pa
veikslu vėfiavą, kurią pats Lie-

yra mūsų šventa pareiga. Be 
to, kun. D. Mockevičius per
skaitė ir kleb. J. Bakšio labai 
jautrų laišką į parapijiečius 
Vasario 16 proga. Kib. J. Bak-

priminė, kad Lietuva — tai 
mūsų visų brangi motina, ku-

BV. KAZIMIERAS pasirodė aat firgo Lettavos kariueme- 
... nM. kovojaat sa Maskva (vrfnje). ftv. Kastndero pirmas 

steboMa^ — prikelia mirusia mercaitte (apačioje). Rhis- 
traeijM paimtos B HUarijano kaygoa.

Yra kažkokia jėga, kuri traukia žmones į aukštumas. 
Debesimis apsiskleidusios kalnų viršūnės visuomet viliojo 
žvilgsnį. Užtat nepaliko ramybėje nei Monblanas, nei Mon-

Vienas poslapis H
K,. 1629 m. kleistos 

knygos apie

pradėjo iškilmingomis pamal
domis, skiltomis šovusiems 
Lietuvos laisvės kovoje. Į pa
maldas lietuviai atvyko orga-

laisvinimo veiksnius, ypač Vil
ką ir Lietuvos diplomatus, Dr. 
Pr.Padalskis pažymėjo, jog lie- 
tuviškoJĮvisuomene privalo su-

Kad ir neplati, bet maloni ir 
gerai parengta kocertinė pro
grama suteikė visoš dienos į- 
spūdžių jau įvargintai publikai 
poilsio ir davė progos dar kartą

Už ketvertų mėtų, kai kano
nizacija jau buvo gavusi eigą, 
Vilniaus kapitulos aktuose yra

alinė ramybė, neuž-
panoramos yra tikra-

Vatikano archyve yra -iš 1516

italai pergamentiniai raštai

nąsis; 'toliau popiežiui rašo 
Vilniaus vyskupas su savo ka
pitula. Nėra tačiau jokio raš
to iš Lenkijos vyskupų ir ar

tada buvo daug įsikūrę. Trečias

nuolių — pranciškonų. Visuose 
tuose raštuose, kuriuos A.

6

O

gose Kazimiero kanonizacijai 
surinkti pinigai. Taip dešimtų 
kapų vietinių grašių, bet kitko, 
figūruoja keturi dukatai auksu.

Kazimierą ašventuojų pas
kelbimas tada labiausiai rūpi

apie Lietuvą ir Lenkiją, yra 
nurodfanas šventas Karalaičio Kazimiero Jogailaičio valdymo 
gyvenimas ir prašoma jį pas- metu* ypač pirmoje pusėje, bu- 
kelbti šventuoju. vo pasireiškusi tarp didifcų ir

Yra tačiau Vatikano archyve bajorų stipri srovė, kuri buvo 
dar iki šiol plačiau* niekur neži
nomas imperatoriaus Maksimi
lijono I Habsburgo laiškas iš 
1517 IX. 4., kuriuo imperato
rius prašo popiežių atkreipti 
dėmesį į savo švento gyvenimo 
giminaitį ir jį įrašyti šventųjų 
skaičiun. Kaizeris rašo, kad 

"po šv. Kazimiero mirties yra 
atsitikę “nuostabių bei žvairių 
ženklų ir ^rfebukių” (Prinčipi

pavadinta istorijoje “lietuviš
kuoju separatizmu.”
16-tojo a. gale jėzuitai Lietu
voje ėmė kelti religinį gyveni
mą. Jie organizavo iškilmingas 
pamaldai stengėsi į žmones 
kalbėti vietos kalba. _ Jie dėjo

į Bažnyčios vienybę (bažnyti
nė unija 1596 m.) Tarp šitų į- 
sidėmėtinų jų uolumo reiškinių 

2X39). Iš laiško matyti, kad 45uvo ir pastangos atnaujinti 
'*»veiksle vaizduoja

mas Sv. Katonainzis. 
*->Hnkui — vaizdai ii 

io gyvenimo.

aringai nešė Vilniaus gatvė
mis, kai 1604 m. 10 d. 
visa Lietuvos ė
nepaprastas iškilmes: šventojo 
kūnas iš kapo katedroje buvo 
perkeltas į altorių. Už dviejų 
dienų prie turgavietės buvo pa
šventintas kertinis akmuo. Jė
zuitai ten ėmė statyti puošnią .. 
barokinę bažnyčią Kazimiero

I4nL<anJK TTOMTIK Slėgė jo sielą ir graužė širdį. Ir IdHKSinab anogos^ kalbėjo jis tragiškai, niauriai, 
; .su giliu sopuliu.

Paskutiniuosius žodžius pa
sakęs, jis patylėjo, kažką pa-

pikta svetima ranka retino ir

tarnas bus jau kitos kartos ran-

gyvenamo nualintas, gekttiąs 
tik poilsio. Kam bebūsi reika-

tavo vaikystės rojaus nė pele
ną bus nelikę. Nei žmonių, nei 
sodybų, net nei medžių, ku
riuos tu dabar matai savo sva
jonėse dar tavo tėviškėj žaliuo
jančius O tu pats atliekamas 
ar niekam nebereikalingas...

ir man gerai žinomi, pergyventi 
ir skaudami dalykai/ Bet jis, 
mano žodžių paliestas, matyt, 
norėjo išsakyti tai, kas metais

— Žinai, kodėl aš būtinai dar 
noriu sugrįžti? Netikiu, kad 
sugrįžęs dar būsiu kam naudin
gas, ar kad laimingas būsiu. 
Bus per vėlu>Bet aš noriu ten 
numirti. Blaiviai' pagalvojus, 
rodos, ar ne vis tiek, kur tave 
žemėmis apraus. Juk tikriau
siai jau nieko nei jausi, nei gir-

Ta proga su visų iškilmių ap
rašymu Vilniuje buvo išleistos 
dvi knygutės. Trečias aprašy
mas išėjo Krokuvoje. Tas iškil
mes plačiai paminėjo istorikas 
Rostovskis, pridėdamas ir viso
kių akademijų aprašymus 
(1877 jn. leidimas, psl. 206, 
406, 436-440). Jas išsamiai 
apžvelgia Lenkijos ir Lietūvos 
jėzuitų istorikas Zelęski savo 
veikalo 2-me tome ir IV-tojo 
pirmoje dalyje. Kas Kazimiero 
garbinimu plačiau domėsis, ras 
ten eeros medžiagos.

kos lietuvių legionierių Rūdy
no postui, skautų organizaci
joms, moterų, bendruomenės, 
šv. Jurgio ir šv. Petro draugi
jų nariams. Priekyje buvo ne

darnos didžiulės Lietuvos ir A- 
merikos o taip pat Gudyno po
sto ir skautų vėliavos.

’ Šv. maišas už kritusius Lie
tuvos laisvės kovoje atnašavo 
kun. D. Mockevičius (čia gi
męs), pasakydamas jautrų,

Nors finai, kad taip nebus, bet 
rodos, kad tu kaip gyvas viską 
ir matyti ir girdėsi. Lauką pla
tybes, vėjo šiurenimą, paukš-

O čia- gal tau teks atgulti, kur 
tau nieko mielo, tarp sveti
mą. .. Mane tai kankina.

Tai pasakęs, Urba nutilo. Ty
lėjau ir aš. Tik po geros valan-

graudžiai nusišypsojo ir tarė:

gus pasidarai linksmas... kad 
iš proto neišeitume!.

plačiau sklindantį Kazimiero 
kultą (bet ne apie jo paties 
gyvenimą), Vatikano archyve 
yra apstu medžiagos įvairiuo
se fonduose. Kai Kazimiero 
garbei buvo pastatyta Vilniaus 
katedroje nauja koplyčia (se
noji atrodė per prasta), šven
tojo relikvijas perkeliant 
1636 m. vkjprvasaryje vėl buvo 
didžiules iškilmės, kokių Vil
nius seniai nebuvo regėjęs. Vėl 
šv. Kazimiero vėliavą nešė vie
nas po kito Lietuvos didikai- 
senatoriai. Dalyvavo pats ka
ralius Vladislovas Vaza ir 
nuncijus Fiionardi. Šis, be kit
ko, Romon tuoj nusiuntė įspū
dingą Vilniaus iškilmių aprašy
mą, kuris iki šid dar niekur 
nespausdintas. Keliais atvejais

savo pranešimuose jis grįžo 
prie Kazimiero iškilmių (Nun- 
ziatura di Polonia, tom. 47, f. 
275, 322, 468).

Popiežius šv. Kazimiero šven
tę tada taip pat labiau atžymė- 
jd.' Vatikano brevių archyve 
832 tome yra pasilikęs nuora
šas tos brevės (fol 496), kuria 
popiežius leidžia šv. Kazimiero 
šventę švęsti aukščiausia baž
nytine liturgija (“sub ritu dup- 
lici”). Bet jau Žygimantas Va
za buvo Romos prašęs tos iš
kilmingos liturgijos, o 1621 m. 
Lietuvos Lenkijos provincijos 
sinode buvo nutarta, kad Ka- 
zimiebo šventė būtų iškilmingai 
su oktava švenčiama.

bus daugiau

Šlapelis, pirmasis . paaukojęs 
100 dol FeL šlapelis yra pa
prastas darbininkas ir senosios 
kartos atstovas. Kiti didesnes 
sumas paaukojo: dr. Lelevičius, 
VL 50 dol., dr. J. Stankaitis 40 
<M., P. Norkeliūnas 20 dol., K.

telktis kovai dS Lietuvos lais
vės, nes dabartinis laikas rei
kalaująs vienybės ir lietuviško 
susipratimo.

Pamaldos baigtos Amerikos 
ir Lietuvos himnais.

3 vai p.p. šv. Jurgio para
pijos salėje lietuviams, gausiai 
susirinkusiems į Lietuvos Ne
priklausomybės Minėjimą, kal
bėjo Detroito universiteto 
prof. dr. Pranas Padalskis. Sa
vo giliai prasmingoje ir vaiz
džioje kalboje dr, Pranas Pa- 
dalskis nupasakojo visus tuos 
ketas, kurie nors pamažu, bet 
labai pastoviai veda į Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymą.

Kalbėdamas apie Lietuvos

voje vieniši, bet atsiremtų į 
stiprų užnugarį, kuris jų kovas 
įprasmintų ir įlietų į jų darbą 
ugnies. .

Po paskaitos Jonas Morkū
nas angių kalba perskaitė re
zoliucijas JAV Prezidentui, 
Valst. Departamento sekr. .F. 
Dulles, senatoriui įves, kong
resui. Keating ir senat užsienių 
komiteto pirmininkui. Rezo
liucijose Rchesterio lietuviai
dėkoja už paramą Lietuvos
laisvės byloje ir prašo Ameri
kos vyriausybę ir toliau efek
tingai paremti Lietuvos laisvės 
kovą. Be to, prašoma atkreipti 
dėmesį j visą laiką vykdemą 
Lietuvoje genocidą. Taip pat 
pasiųsti sveikinimai Vilkui - ir 
Lietuvos įgai. min. Pov. Žadei- Nbmeika. 
kiui.

Brolių latvių vardu susirin
kusius pasveikino p. Aiztrauts, 
o ukrahriečių organizacijų ko- mėtų vadovauja nusipetoęs lie- 
mi te tas. sveikino raštu. tirvybės reikalams senosios

Malonią staigmeną ir tikrą kartos fietuvig P. Norkeliūnas. 
pasigėrė jtmą susirinkusiems,
suteikė Vera Jasaitienė, susi
rinkimą svefldndąma Bufalb ' 
lietuvių vardu. Ji yra Ameri
koje gimusi lietuvaitė, niekada 
nemačiusi Lietuvos ir tik savo 
tėvų išmokyta mylėti gimtąjį 
kraštą, gali daug kam būti pa
vyzdžiu taurios lietuviškos šir
dies ,tikrai mylinčios savo tė
vų žemę ir giliai atjaučiančios 
tėvynės nelaimes. Savo kalbo
je, pasakytoje gryna bei tai- 
sykfinga lietuvių kalba, V. Ja
saitienė ragino būti vieningais 
ir daugiau aukotis, ypač stip
riai remti r medžiaginę Lietu
vos reikalo pusę.

Pertraukos metu Lietuvos 
laisvinimo Fondui buvo suau-

Žmogus, pasinešęs į aukštumas, nebepaiso kliūčių. Al
kis, pūgos, šaltis, stačios uplos neįstengia jo sulaikyti pvs- 
kelėje. Daug kas rizikuoja net gyvybe. Ypač įdomu tai, 
kad alpinisto pastangos tinkamai negali būti atlygintos.

Tyras oras, mėlynas dangus, 
matomi toliai, miglose paskendusi 
sis tokio žmogaus užmokestis. Sa ekstazėje ne vienas 
norėtų pasilikti ilgiau, jeigu ne atšiaurios aplinkybės, ku
rios dažnai tik vieną antrą minutę teleidžia pasigrožėti 
gamtos stebuklais. Toks ilgas vargas, o toks trumpas 
džiaugsmas — vienok v:s nauji drąsuolių būriai išsiruošia į 
Everestą.

Bet yra ir kitos aulcšlumos, kurios nemažiau už kalnų ’ 
viršūnes traukia žmones. Tai krikšęioniško gyvenimo idea
lai. Ir čia betrūksta pasiryžėlių. Diėvo malonės jėga kiek
vieną šaukia į kilnų gyvenimą. Kaikurie, nebodami jokių 
kliūčių, mušasi į pačias aukščiausias viršūnes—į krikščio
niškąjį tobulybę. '

Asketai nepaiso alkio, Šalčio, nepasisekimų. Kankiniai 
aukoja net savo gyvybę. Apie kokį medžiaginį atlyginimą 
ir čia negali būti kalbos. Sąlytis su Dievu mąstyme, maldo
je, heroiškuose artimo meilės žygiuose pripildo sielą neap
rašomu džiaugsmu, žvelgiant iš dvasinio gyvenimo aukšty- ; 
bių, pasaulis su savo bankais, fabrikais, kinais, politinėmis 

' pinklėmis atrodo pridengtas praeinamybės šydu. Ji na- !
skleidus, pajuntama amžinybė, kurioje kiekvienas istorijos ' 
šimtmetis su savo mokslo ir technikos laimėjimais tampa 
panašus į užgesusį ugniakalnį.

Kilimas aukštyn yra pati pagrindinė kiekvieno krikš
čionio pareiga. Dievo Sūnaus įsteigtoji religija dvasiniame 
gyvenime nepripažįsta jokių atostogų, o tuo labiau snau
dulio arba nirvanos. Dėl to gal Azijoje, kur vyrauja pasy
vus budizmas, ma'žiau rūpinamasi ekspedicijomis į Everes
to viršūnę, kaip Europoje. Krikščionybės jėga galėjo turėti 
įtakos ir žemiškų aukštumų tyrinėjimui. \

- - ^ Šv.-Povilas rašė korintiečiams: Raginu jus, kad nevel
tui priimtumėte Dievo malonę. Jos veikimas yra pats di
džiausias stebuklas išganymo istorijoje. Sunku apsakyti, 
kiek esama kelių. Nevisuomet ji žmogų, kaip šv. Poyilą, 
bloškia žemėn, — dažnai paprasto Rūpintojėlio žvilgsnio 
užtenka sugraudinti širdžiai. Retai kada vartojama trenks- ! 
mas ir'žaibai — pasitaiko,, kad ir pavasario vėjelyje gana < 
aiškiai išgirstamas Dievo balsas. Vienam Viešpats parodo 
graudų saulėteidMr tuo primena, jog reikia skubėti,.į^m 
džiaugsmingą saulėtekį ir tuo paskatina visą laiką dirbti.

Įvairus antgamtinio veikimo būdai, bet tikslas visuo
met tas pats — kelti žmones į dvasinio gyvenimo aukštu
mas. Katalikų Bažnyčios liturgijos nuolat skamba: Sursum 
corda — Aukštyn širdis!

T. L. Andriekus, O.FJM.

Ford Motor Company prezi
dentas, Hėnry Ford H, kalbė
damas metiniam Inland Daily 
Press Association susirinkime, 
įvykusiame Drake Hotel, Chi- 
cago, BĮ., š. m. vasario 17 d., 
pabrėžė laisvos pramonės bei 
prekybos reikšmę tiek Ameri
kai tiek visam pasauliui. Jei 
stovima už laisvą ūkį bei lais
vąją konkurenciją ir nuolat 
kritikuojamas socializmas bei

Programos dalyvės J. galnienė, planingas ūkis, kurį praktikuo
ju!. Skiparytė k- Jan. Armo- ja kai kurie pasaulio kraštai, 
nienė išpildė solo dainų ir gra- tai šis karštas turėtų parodyti

LAISVI OKI
Antra, panaikinti imponuo

jamų prekių kvotos-^sistemą. .
Trečia, panaikinti vietinės 

pramonės protekciją, leidžiant 
įvežti gaminius laisvai iš kitų 
kraštų, nežiūrint ar jie pigesni 
už vietinius, ar ne, ir

Ketvirta, išleisti įstatymą, 
suprastinantį muitų procedū-

žiu duetų. • Pabaigai parapijos- j^vyzdį,. nusiurbdamas. įvai-
* ekonorfunių J^frolių bei 

varžymų, /HLenry: Jferd-*pasa£e, 
kad Amerika galėtų įsivežti is 
užsienio prekių už 5-6 milijar
dus dol., ir tai būtų naudinga 
tiek jai, tiek kitiems kraš
tams.

Pabrėždamas, kad “šis kraš
tas turėtų drąsiai išeiti į prie
kį, vesdamas laisvąjį pasaulį į 
laisvesnę prekybą”, jis nurodoė 
4 punktus, kuriais to tikslo tu
rėtų būti siekiama:

Pirmiausia, išleisti naują į- 
statymą, įgalinantį galimai 
greitesnį įvairių tarifų pašalini
mą. •

mono, išpildė tris nuostabias 
savo įspūdingas dainas (Nuliū
do kapais apsiklojus tėvynė, 
Parvedoe mus į namus su so
listu A. Cietninhi ir Lietuviais 
«nes esame gimę). Solistėms ir 
chorui akompanavo muz. Z.

HUH viena šeima staiga pajuto 
savo kambariuose daugybę dū-

gę į lauką pastebėjo, kad ant 
jų kamino buvo nusėdęs švel
nias” — metereotoginįg balio
nas ir taip dūmams neleido iš
eit laukan. Tik gitarininkai ba
lioną nuo kamino nukrapštė.

Neseniai vienoje New Yorko 
elektrinių reikmenų krautuvėje

Kiek šis reikalas liečia Ford 
Motor Company, ji yra pasiry
žusi sutikti užsienio konkuren
ciją rinkoje, o ne Tarifų Komi
sijos salėse. Taip ]>at Henry 

‘ Ford II pasisakė ir'už pirkimą 
užsieninių karo reikmenų tiek 
Amerikos ,tiek NATO reika
lams, kas reikštų mūsų kaimy
nų sustiprinimą sveikos konku
rencijos keliu, žinoma, silpna, 
neefektyvi pramonė nuo kon-. - 
kurencijos nukentėtų, bet dau
gelis efektyvių įmonių tik iš
augtų ir suteiktų žmonėms 
naujų darbo galimybių. Nėra 
prasmės nemti neefektyvumą 
mūsų ūkyje.

Kadangi tiek . amerikiečių 
tiek užsieniečių nuomone Res
publikonų administracija sieja
ma su aukštais tarifais ir izo- 
liacionizmu, Amerikos pramo
nės svarbiausia užduotis turė
tų būti paremti naujos adminis
tracijos pastangas sustiprinti 
laisvąjį pasadlį "Prekyba, ne 
pašalpa.”» ti.

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, ŠEIMOS. VAIKU, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Mentalas Str„ Ridgnrood, Brooktya, N. Y. 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

i «



Lietuvių ir estų švente

ma namuose

Medą misijas Westfield, Mass., 
Sėtuvių šv. Kazimiera pavapi*

teisti šventąją valandą. 5 vaL 
bus šv. Karimtero minėjimas

šiemet sutrauks ta šventė daug 
Sėtuvių, nes tai yra labai ran
tas ir svarbus lietuviškas rei
kalas.

rfe būti daromos kelios opera
cijos.

Vyčiai veikia. Lietuvos Vy
čiai gražiai veikia. Naujoji val
dyba labai rimtai daro savo 
posėdžius ir sudaro savo vei-

Vasario 20 d. mirė po opera
cijos naujagimė Danguolė Ma- 
tijošaitytė.

Šiemetinis Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas buvo 
rengtas stipresnis ir platesnis, 
nors ir ne toks išėjo kaip ren
gėjai planavo. Mažiau dalyva
vo ir jiesijautė didelio pasiry- 
žimoaukų dąVime. Iš 500-dą- 

‘ * lyvių šurinkta apie $1000, nors 
■ labai daug aukojo po 5, 10 dol.

ir daugiau. Visos aukos išsiųs
tos ALT — Lietuvos gelbėji
mui .

Minėjimo programoj Ulbėjo 
Penna. senatorius McCusker, o 
lietuviškai audringą kalbą pa
sakė ALT pirmininkas L. šimu
tis. Meninę programą išpildė 
Dainos choras, lietuvių ansam
blis, tautinių šokių šokėjai. Bu- 

• vo pasižadėjęs ukraipiečių' cho
ras, bet liga sutrukdė juos. 
Gerokai liūdną vaizdą darė 
greitas dalyvių pasinėrimas į 
vietoj esantį girkšnojimą ir 
šokius. Nežinia ar philadelphi- 
j iečiai pagalvojo, kaip būtų ge
riau tą dieną švęsti.

čių. Skautų ir Ateitininkų. Bet 
tai yra visų ir visos tautas 
Šventė. Todėl jie kviečia visus 

•ir laukia visų dalyvaujant toje 
taip svarbioje ir nepaprastoje 
šventėje.

šv. Kazimiero parapijos nau
joj bažnyčioj kovo 8 d. 10 vai. 
ryto bus pamaldos ir bendra 
Komunija." Tuoj po pamaldų 
bendri- pusryčiai visų organiza
cijų nariams, ir kitiems, kurie 
norėtų tuose pusryčiuose daly
vauti. 3:30 p. pJ įvyksta 
šventoji valanda už Lietuvą ir 
kenčiančius lietuvius, šventojo
je valandoje dalyvauja visi. Y- 
pač laukiama chorų, giedorių, 
kad visi galėtų įspūdingai pra-

Mirė. Vasario 17 d. mirė a.a. 
Antanas Buividas, kurs ilgai ir 
sunkiai sirgo, būva netekęs a- 
biejų kojų ir.daug kentėjo. Mi
rė priėmęs sakramentus ir pa
laidotas šv. Kryžiaus kapinė-

Pas figoafas. Netikėtai ir 
sunkiau susirgo V. Imputevičie- 
nė, kuriai padaryta dvi sunkios 
operacijos. Ligonė laimingai

MIRĖ KUN. B. MOLEIKAITIS
Švente su estais.

Vasario 22 d. Int. Institute, 
vadovaujant F. Jasas.-to Insti
tuto vienai tarnautojų? estai ir apie antrą valandą naktį šv.

Petro ligoninėje Albany, N. Y. 
Sulaukęs gražaus amžiaus (a-

Seniausias lietuvis kunigas 
Albany. vyskupijoje kun. B. 
Moleikaitis mirė vasario 22 d.

vaL ir vakarais 7.30 vai.
• Naujoji parapija Clevelan-. 

de kovo 1 d. 3 vaL p.p. rengia 
vakarą šv. Kazimiero kolegijai 
Romoje paremti. Rengėjai 
kviečia visus atsilankyti.

• Adomas Tumas iš Nor- 
wood, Mass., Vasario 16 minė
jime Providence, R. L. pasakė 
pagrindinę kalbą. Iš savo patir
ties Lietuvoje, jis papasakojo 
apie komunistų žiaurumus, vy
lingą jų taktiką ir šiandienines 
Lietuvos kančias.

“Lietuvių Tautos Kelio”
II dalį, parašytą prof. M. Bir

žiškos, galima įsigyti mūsų 
laikraščio administracijoje ,ar- 

Lietuvių Die
nas”, 9204 S. Broadway, Los _ 
Angeles 3, Calif. Knygos kai
na $3.00.

eilėj reikia laikyti laikraštėlio 
leidimą, jaunučių organizavi
mą ir lietuviškų klasių organi- - 
žavimą. Jų didesnis rūpestis, 
tai turėti savo patalpas, kur 
galėtų nuolat susirinkti ir veik
ti. Kovo 1 d. jie vyksta į savo 
apskrities suvažiavimą Mas- 
peth, N. Y. Po tokių Apskrities 
suvažiavimų jaunimas įgyja 
daugiau vyriškos dvasios ir pa
siryžimo veikti.
pasiryžę dirbti su visais, ypač 
jaunimu. Pirmas didesnis .jų 
bendravimas yra šv. Kazimiero 
šventės minėjimo organizavi
mas.

Vasario 16 minėjimas pra
ėjo gražioje nuotaikoje. Minė
jimas pradėtas Lietuvos himnu 
ir žuvusiųjų už laisvę pagerbi
mu, šventei pritaikytą ir itin 
jautrią kalbą pasakė kun. Dr. 

Vyčiai .mielai y aid. Cukuras. Prelegentas,

kuris kitą dieną turėjo baigti 
karo tarnybą ir grįžti namo.* 
Palaidota Kalvarijos kapuose. / ba pas leidėją

Atšventė 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį — sidabrines 
vestuves Pranas ir Kotryna 
Zubrickai. 

be to< daytoniškiams padarė w 
dvi malonias staigmenas: atve
žė iš* Newarko ir Columbo 
gausų būrį svečių ir, programai 
besibaigiant, susirinkusiųjų 
prašomas, padainavo porą da
lykėlių sodo. Meninę progra
mos dalį išpildė parapijas cho- < 
ras k* priaugantis jaunimas. 
Minėjmo metu Lietuvos laisvi- < 
rūmo reikalams buvo padaryta 
rinkliava. f

Serga šiuo metu daug lietu
vių taip vadinamą “flu” liga.

Mirė Uršulė Warkalieriė va
sario 16 d. Tą vakarą jos na- J 
muose buvo užsidegę suodžiai, 
ir kaimynai pašaukė gaisrinio- ; : 
kus. Nors gaisras nepadarė jo- ■ 
kių nuostolių, tačiau spėjama, , 
kad ji išsigando, ir ją ištiko ’ 
širdies smūgis. Velionė paliko '■ 
giliame liūdesy dukrą Nellę ir 
sūnus. Praną, Albertą ir Joną,. į

Įsikūrė jis tada prie Albany 
Delmaro miestelyje, kur ir gy
veno iki pat mirites. Ten savo 
kukliuose nameliuose jis turėjo 
gražią koplytėlę. Jo butas pa
puoštas vertingais meno kūri
niais. Nemažas vynuogynas ir 
gražus daržas sudarė lietuviš
kos sodybos vaizdą.

Kiek galėdamas, kun. B. Mo- 
leikaitis uoliai pagelbėdavo’ į- 
vairioms artimesnėms ir toli
mesnėms parapijoms Dar taip 
neseniai atvykdavo šventadie
niais Ir j Amsterdamo lietuvių 
parapiją.

lietuviai sutartinai ~ paminėjo 
savo' Nepriklausomybės ir Wa- 
shingtono dieną. Estų vedėjau- piė 84 metus), po ilgos ir sun

kios ligos šis skaidrios dvasios 
ir švelnaus jumoro patrijotas 
dvasiškis nuėjo į amžinybę.

Gimęs Lietuvoje, jis visą sa
vo gyvenimą liko ištikimas sa
vojo krašto sūnus. Atvykęs į 
JAV, čia baigė^kujjigų semina
riją Troy, N. Y. ir buvo įšven
tintas į kunigus. Po kurio Išliko 
jis suorganizavo šv. Kazimiero Atvykusio į Albany vyskupi- 
parapiją Albany mieste, kurios 
nariais buvo ir lenkai. ,Kai Lie-

; tuvos nepriklausomybės kovų 
metu velionis aiškiai, palaikė 
lietuvių pusę, tai jam teko pasi

jaunirpas pašoko 3‘ tautinius 
^šokius. Lietuvius atstovavo 

jauna dainininkė Audronė Gai
galaitė ir L. Kaulinio vedamas 
Meno Ansamblis. Po to visi bu
vo mielai I. I. pavaišinti arba
tėle. Minėjime dalyvavo labai 
graži grupė žymesnių lietuvių, 
estų ir kitų Instituto rėmėjų.

Lowell, Mass.
Lietuvos nepriklaasomybės

’ PUTNAM, CONN.
Rekolekcijos mergaitėms

Kun. St. Yla ves jaunesnėms 
mergaitėms (13-16 metų) už
daras rekolekcijas, kurios j- 
vyks vasario 27, 28 ir kovo 1 
d„ Nekalto Prasidėjimo Vie
nuolyne, Putnam, Conn.

“Pirmiausia užeik pas Adoma** 
Būsi greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
VISAIS SAVO DRAUDIMO IR 
REAL ESTATE REIKALAIS

Adam Realty €o.
114# KAST JERSEY ST.

ELIZ., N. J.
Adam Stankūnas EL.. 4-1579

ją didelio tremtinių kunigų bū
rio kun. MOteikaitis buvo di
džiausias draugas. Todėl dažnai 
pas jį ir buvo suvažiuojama. Jo' 
tauri lietuviška širdis, jo mieli— 
juokai net ir sunkios ligos pata
le vertė kiekvieną jį pamilti.

Mielasis BroH, rodos dar ne-

. SHENANDOAH, PA.. DEGA ŽEME -• se">i.,švent?’ ’ _ giedojome Jums ilgiausių metų,

Svarbios šv. Kazimiero 
šventės iškilmės.

Metinė lietuvių tautos šven
tojo ir Lietuvių bei Lietuvos 
Diena rengiama trijų jaunimo
organizacijų — Lietuvos Vy*._ traukti iš tos vietos.
——

’ Darbai* Per pastaruosius po
ra metų kietųjų anglių kasyk
lose, ypač Shenandoah apylin
kėse, darbai sumažėjo, nes su-

• mažėjo ir anglių pareikalavi
mas kurui ir dirbtuvėms. Anglį 
pakeičia elektra, aliejai ir du
jos. Praeitais metais gruodžio 
15 d. Locust anglių kompani
ja uždarė tris atskiras anglių 
kasyklas, atleisdama iš darbo

čia labai maža, todėl tr žmo
nės iš šių apylinkių išvažinėja, 
kitur ieškodami darbo. šios 
apylinkės miestelių ateitis yra 
miglota.

žemė dega. Kelyje iš She-5 
riandoah j Mahanov City žemė-. 
je dega anglys, nes gilumoje 
yra dujų, kurios degdamos į- 
kaitina ir akmenis, ir šie dega 
kaip ir anglys. Yra pavojaus,

9 skyriui vadovaujant, buvo 
vasario 15 d. šv. mi

šios už Lietuvą buvo atlaikytos 
10 vaL lietuvių šv. Juozapo 
bažnyčioje. Visos Federacijai 
priklausančios draugijos pa
maldose dalyvavo organizuotai 
ir su savo vėliavomis. Mišias 
atlaikė ir progai pritaikintą 

"pamokslą pasakė kun. M. J. 
Budzeika. 33 vai. p. p. parapi
jos salėje įvyko minėjimas, 
kuriam pirmininkavo Federaci
jos skyriaus pirm. V. Paulaus
kas. Maldą už Tėvynę atkalbė
jo kun. K. Jenkus. Meninę pro- 
rgramą išpildė šv. Juozapo pa- 
rap. choras, vadov. S. Blaževi- 

jo “Viešpaties Angelo garsai... čiūtės, ir solistės Jurevičiūtės, t 
Prisiminki mus Anapus. Jūsų Kalbėjo kim K- Jenkus ^ Dr. > 
atminimas, pasilieka mūsų šir- j g s»:- t
dyse visad. Džiaukitės Viešpa- j

smėiku%Jietus. Aukų surinkta £ 
' *>un. Kęstutis Balčys. $83.90.' t

Kas labiausiai nukentėjo nuo komunistų

Tel. EV C-<438

M. and L AUTO COLLISSIOH WORKS
Lietuvių jspecalistų collision ir auto taisymo d-vė 

BODIES AND FENDERS STRAIGHTENED
COMPLETE ALTO PAINTING DUCO REFINISHING

Atliekami visi collision, dažymo ir rnech. taisymo darbai.
Tepimas ir pollravmas.—Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.

J. MALDUTIS Z ŽALIAUSKAS
1506-16 Myrite Avė. Brooklyn, N. Y.

Tarpe Gatės Avė. ir Lindėti (St.

• !! PARDUODAM NAMUS jį
» ...... j. l | Tm-inie gerų namų pardavimui — Woodhaven, Richmond Į , •
t SCSBOLES BAKING, Ibc. 4 x Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius

V. Lukas — Vedėjas 4 | ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
v v 4 " — greitai ’ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE 

8656 85tb Street, Woodhavea 2L N. Y 
TeL Vlrginia 7-1896 .

us Gnuad SL, Breokly*, N. Y. J £ 
Tel. EVergreen 4-8802 4 jm

_ ____ ______________ Lietuviška duona — geriausia < Į||| 
kitai”trukdė________________________________________ j f

skoni. Tortai, ypatingai pyragai jįjĮ 
vestuvėms, krikštynoms ir ki- 4 ” 
tokioms iškilmingoms progoms. J Įpl = 
Užsakymai išpild<jolC~kogerlatt- j •- 
šiai. Išvežiotame j krautuves ir J goB 
privačius namus. 4

Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius

I

; Telefonas: EVergreen- 4-8934
per tūkstantį darbininkų. Visos 
šios kasyklos yra arti Shenan
doah, kur gyvena jfidziuma vi1 
sų darbininkų, dabar likusių be 
darbo. Nickerbakar (arti Ma- 
hanoy City) kasyklų valdyba 
paskelbė, kad nuo kovo 15 d. ir 
tos kasyklos užsidaro, nes dėl 
gilumo anglių kasimas neapsi
moka. Iš darbo atleidžią^dar 
800 darbininkų, kurių daHs 
gyvena taip pat Shenandoah. 
Be anglių kasimo kitų darbo

kad ugnis pasieks Shenandoah 
miesto požemius, nes po miestu 
yra dideli anglies sluogsniai. 
Buvo mėginta ugnį užgesinti, 
bet iki šiol nepasisekė.

Šešioliktoji vasario. Shenan
doah lietuviai vasario 16 d. pa- 
minėjųj^inaldomLs bažnyčioje 
sekmadienį, vasario 15 d. Per 
kiekvienas mišias kunigai kvie
tė ir ragino žmones melstis ir 
prašyti Dievo Lietuvai laisvės. 
Vietinis anglų kalba dienridkis 
“Evening Herald” plačiai rašė 
apie Lietuvos padėtį. Laikraš
čio redaktorius James Haas 
parašė ilgą ir rimtą editoria- 
lą. Kun. klebonas, tarpininkau
jant kongresmanui Ivor Fen- 
ton, tąjį editorialą patalpino 
“Congressional Record.” Minė
tas redaktorius kas metai va
sario 16 proga parašo Lietuvos 
reikalus ginantį editorialą, ku
ris paprastai patalpinamas ir 
“Congressional Record.’’

Seniausia betiivią • kotonija. 
Shenandoah miestelyje lietu
viai pradėjo kurtis 1862 m. 
Kun. P. Strupinskas, pianas iš 
lietuvių kunigų Amerikos at
vykęs 1864 m., pastatė pirmą 
lietuvišką šv. Kazimiero baž
nyčią (1872 m.), kuri vėliau 
pateko į lenkų rankas. Shenan
doah ir dabar dar yra apie 
tūkstantis šeimų. Didžiuma dar 
kalba lietuviškai, nors 90% 
Shenandoah lietuvių yra čia gi
mę, ir augę. Tremtinių atvyko 
per 60 šeimų, bet visi išvažinėjo 
į kitus miestus, liko tik viena 
šeima — parapijos vargoninin
kas. Vietinis

BALTIMORE, MD.
Žeagiant į gavėnios laiką.
Pelenų dieną šv. Alfonso 

bažnyčioje buvo tarytum dideli 
atlaidai: nuo pat ryto ligi vė
laus vakaro, užsibaigusio 
“Graudžiais Verksmais”, baž
nyčią aplankė ne vienas tūks
tantis tikinčiųjų. 12 vai. vidu
dienį bažnyčia buvo taip pilna, 
kad daug kas ir vidun patekti 
negalėjo. Tokį didelį skaičių 
norinčių pasimelsti patraukė

iš viso gavėnios pradžios dva
sia.

Šią dieną bažnyčioje buvo 
renkamos aukos šv. Kazimiero 
Seserų vienuolijai. Prie durų 
rinko pačios sesers, ir atsilan
kiusieji bažnyčion sumetė 
$670.00.
Gavėnioje pridedamos pamal

dos lietuviškai bus šios: “Grau
dus Verksmai” su pamokslu— 
kas trečiadienis 7.30 vaL vaka
re; Kryžiaus Kelias — kas 
penktaefienis 3.00 vai. p.p. ir

jūs 4 vaL p-p.

Kovo 1 d. 3 vai. pų>. Lietuvių 
Svetainės salėje Br. Motuzai 
rodys judamus paveikslus iš 
Nepriklausomosios Lietuvos 
gyvenimo. Tai reta proga pa
matyti tokių dalykų, kuria rei
kėtų pasinaudoti kiekvienam, 
ypač jaunuomenei.

Pamaldos už komwoktų

kia prieškomunistinė organiza-

cija “Maryland Action Guild”. 
Vasario 22 d. arkivyskupijos 
katedroje ji suruošė iškilmin
gas pamaldas- už komunistų 
persekiojamus Europos ir Azi
jos žmones.

Iškilmingas šv. Mišias auko
jo prel. L. Mendelis, lietuvių 
parap. klebonas, o diakonu bu
vo kun. M. Fil|powicz (lenkas), > 
ketverius metus kentėjęs bai- 9 
siojoje Dachau stovykloje. 9 
Prel. E. Mendelis ir kun. M. Fi- 9 
lipotvicz'buvo pakviesti ne at- 9 
sitiktinai. Jųdviejų, kaip lietu- 9 
vio ir lenko, pakvietimu norėta I 
visuomenei priminti, kad nuo 9 
komunizmo už katalikybę visų 9 
žiauriausiai nukentėjo' lietuvių 9 
ir lenkų tautos.

Malonu pažymėti, kad Ma
ry lando katalikiškoji spauda a- 
pie Lietuvą skelbia visuomet 
gerai patikrintas žinias. Ir .šios 
iškilmės proga Baltimores “Ca- 
tholic Review” rašo: “Lietuvą, 
grynai katalikišką tautą. So
vietai 1940 m. užgrobė ir jėga 
prie Rusijos prijungė. Remian- , 
tis tikromis žiniomis, manoma, 
kad nuo to laiko išnaikinta dau- * 
giau, kaip trečia lietuvių tau
tos dalis.” P. K. .

TeL OB «-M3S

Dr. Joseph Žabner
AKIU GYDYTOJAS

S5*E. 7th St, N. Y. Oty

VALANDOS '
Treč. ir šeštad. 10—12
Pirm., trečiad. ir penRt. 5.30-7.30

(Cor. 14th St.)

Ažtrūs ir. ehoniški susirgimai 
gydomi pennicilinu. oda, hormo
nai. KtmUo ir šlapumo tyrimai

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

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

Dr. S. Chernoff

Stephen Bredes Jr, 
ADVOKATAS 

37 Sberidaa Ave^ 
Brooklyn 8, N. Y. 
TcL APplegale 7-7083

«DAUBININK4”

WILLIAM J. DRAKE
CDRAnrrNAN)

Lietuvis Advokatas
UM PU, JAMA1CA, N. Y.

PARAMOLNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDVVARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Imp*rtooti kenjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sparta*

SOŽ GRANO ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

d_l-----------■ ■------------—---------------------------------- -

* Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK ST.ORES

Geros rūšies įvairios mėsos, paukštžęna, dešrps, kumpiai* 
ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:

•9-SS Myrtie Avė. 185-24 Horace Hardine Blvd
Gieadale, N. Y. Fre%h Meadows. Flushing

» Forest Avcnur
Rk>Kewood, N. Y.

219-17 Jamaica Avenue 
Oueens Viliame, N. Y.

174 Rockauay Avenue
136-59 Roosevelt. Avenue 

HmMnK, N. Y.
Valley Stream, N. Y. 

4380 White Phdm Road
Bronx, N. Y.

60-M Woodside Avenue 19 Wesrt Post Road
Mood»ide. N. Y. Uhitr PlainA. N. Y.

MAIN STORE
6202-10 MYRTLE AVĘ. GLENDALE 27, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine,

KABARETAS
BARAS. SALE susirinkimams, 

vestuvėms etc.
VYT. BELECKAS, savininkas

Šokiai kiekvieną šešta
dienį grojant ‘•.Nakties 

Priedui44 orkestrui
1683 MADISON ST. BROOKLYN t7. N. Y.

TH. EV 2-95SR (Vii, Av. stot i.s'. KidM‘*o.>d

J
i



• 3% dividendo.
• federalinis sąskaitų draudimas

lig $10.000.
• draugiškas ir mandagus

patarnavimas.
• namų ir morgičių paskolos.

Lengvas ir tikras taupymo būdas. 
Paprašyk dar šiandien atsiųsti ne
mokama "Save-by-Mail" informa
cija ir atidaryk sąskaita.

LOMBARD ASSOCIATION
Daugiau kaip 26 metai veiklos

8635 W. CTCRMAK - BERWYN - GUnderaoa 4-2600

Mūsų kainos žemos.
Mūsų maistas geriau

sias: jei mums netikite— 
pabandykite.

Atidarą nuo 6 vai. ryto Hrt 8:30 vai. vak.
Patalpos privatiems pietums ir banketams, gimimo dienos 

įtarty ir vestuvių puotoms,

Phone V Ar Buren 6-7500

HOTEL A LC AZ AR k \ S t
N. W. KAMPAS SACRAMENTO Bt WE3T yASHJNGTON 

N AIU O 4 B VADOVYBĖJE
Mūsų specialybe—biznie
rių pietūs. *4 šaldyto viš
čiuko kiekviena ketvirta

dieni ir sekmadieni.

;'4y •» <

Ask For Ad Taker

Help VVantedFeyiale

Help Wanted Malė

DETROIT, MICH.

Help vvanted Female

nuo 18 ligi 50 metų

PA
Šią žiemą susi-

GROUND MEN

To assist in traffic and payrnll

Mr. Hawrs

LIFT»’V»»T

•F-
1

Januarv Gradnates AttentionJ
GENERAL OFFICE

Able to wurk on grounds 
of Country Club

INDIAN HILL 
COUNTRY CLUB 

•WINNETKA, HX.
3 blgcks Irom 

Indian Hill Station 
Seė MR. JOHNSON 

NO PHONE CALLS

LENGVAM SANDELIO DARBUI 
Patyrimas nebūtinas. Pastovus darbas 

Apmokamos atostogos 
‘ jtptyalandžių.

L"** - ■ Kreiptisy

MR. NAIDERT
NATIONAL SUPPLY 

SERVICE
Boy Scouts of America 

231 S. GREEN ST.

WANTED
By South Side Smelter

MAN

MOTERYS 
nuo 18 ligi 50 metu

LENGVAM SANDELIO DARBUI
Patyrimas nebūtinas. Pastovus darbas 

Apmokamos atostogos 
šiek tiek antvalandžiu.

Kreiptis: ' ...
MR. NAIDERT

NATIONAL SUPPLY 
SERVICE

Boy Scout* cf America 
' 231'^fi. GREEN ST.

Work near home and save time 
and carfare!

. Light typing required. Permanent 
position. Excellent starting salary 

with periodic inereases.

Apply in person

AMERICAN 
TRANSU LINES

4533 W. Adams Street

COMMUNITY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

480 r Vest fetaott Avė. MUfberry 5-5300 Oūctfo (40, H1. :

Kiekvima taAtadieni nuo 11 iki 12 vai t-„
noru naavrkinti ar tai LTTni'AMAN RADTO
HO<TR. M Cattace St.. N»rw<w»d. Ma*.

SVvrins: VTIfTANlAN Ft RNFTI nr (n.. XX. -v.
*So.^o<t0n 37. Ma«s.

A. ir O. IVAŠKAI 
Teelfonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

MEDŽIO TEKINTOJAS (TURNER) 
RANKOMIS

I Patyręs, geras pradinis atlyginl- 
* mas. 40 vai. | savaitę, malonios dar
bo sąlygos. Vist DP mielai priimami 

| CHICAOO WOOD TURNING 

3150 S. Central Pk. Avė.

ILLINOIS CENTRAL R. IL
NEEDS 150 SWITCHMEN 

TO PUT 5 DAY WORfc WEEK IN EFFECT
START $15.78 PER DAY

Experienced or will tralo men. Age 17 to 46 
Check these “Job Benefits”

• VACATIONS « FEDERA.L KRNSION PLAN • FEDERAL. SICKNESS 
AND UNBMPUOYMENT COVERAGE • HOSPITAL PI.AN * GROUP 

INSURANCE • OTHER EMPLOYEE BENEFITS
Work South and Southwe«t Sid« of City Mušt have 20-20 visiont 

withouth Glaasos. Apply
EMPLOYMENT OFFICE

ROOM 161 169 EAST ROOSEVELT RD.
. (MICHIGAN AVĖ. AT ROOSEVELT RO.)

SURINKIMAS (lengvas) 
ir KOJINIS PRESAS (Kickpress) 

DIENOS PAMAINAI NUO 8 VAU RYT. UGI 4:36 V AL. P.P.
Tikrai mnlonnij ’.rrup«\J apie 150 mergaičių, kurios papildo šeimos pa
jamas arba sudarė santaupas ai^iėiai neitemptu surinkimo darbu. 
MUZIKOS PROGRAMA. GAMYBOS BONAI. ATPENDANCE PRE

MIJOS. PELNO SERAI. APMOKAMOS ATOSTOGOS, 
GYDYMO APDRAUDA.

To> moterys, nuo 1S ligi 4U metų, kurios tinka, gali dirbti mažiausiai 
prižiūrimos šviesioj, draugiškoj aplinkoj. Patyrimas yra antraeiles 
svarbos, atsižvelgiant j sugebėjimu greit išmokti ir dirbti prie mažų 
dalių greit bei tiksliai. Pasiekiama. Nurth—av., Armilage, Dahien. 
Wesi«»rn. Milwaukee. l.ugan Sųuare subway. Kreiptis:

2021 CIIURC1IILL (1832 NORTH) 
Ve Bk>ck West of Damen

\ teisėjas Jos. P. Uvick. Buvo 
perskaityta keli Mkthigano se-’ 
natorių ir kongresmanų sveiki
nimo laiškai.
' Meninę dalį atliko Broniaus 
Budriūno vyrų kvartetas ir De
troito Lietuvių Choras,, veda- 

, mas muziko Broniaus Budriu
no.^ Ypač chcras detroitiškią 
buvo šiltai sutiktas. Lyriškai 
nuskambėjo J. Gaidelio Tėviš
kės laukai, dramatiškai — Br. 
Budriūno O, Nemune Chofa- 
buvo gražiai paruoštas.

Minėjimas uždarytas Tautos 
himnu.
» Aukų Tautos Fondui surink
ta apie $3.000. .

, lankytas Hetuviu tatagarijos ir jam padėkota, itddaat angMškal Ulrists Dr. A. tapsima “Uetavos istorija“- 
Knyga ReBda pHė Felicija Grendelytė. Lietuvos garbės konsulą Kaštano adv. A. talnos Sekretorė. Atvaizde 
matome dar (i* kairės i dešine) Alto skyriaus atstovus: J. Ariausk% A. CapMka ir Br. Kalvaiti.

Reikia stengtis, kad valanda kun greičiau priartėtų
Vasario 16 minėjimas 

prasidėjo šeštadienio vakarą, 
§v. Antano parap. bažnyčioje 

- buvo pamaldos žuvusiems dėl 
laisvės pagerbti. Ateitininkai ir 
skautai, prisimindami to vaka
ro tradicijas Lietuvoje, padėjo 
vainiką prie didžiojo altoriaus. 
Buvo sukalbėtas rožančius, pa
rapijos choras, vedamas vargo
nininko J. Blažio, pagiedojo 
Nuliūdo kapais apsiklojus tė
vynė ir Kovoj jūs jau žuvot. 
Pamokslą apie didvyrių kan
čias ir pasiaukojimą pasakė 
kun. Žaliauskas, neseniai atvy
kęs iš Italijos. r-

Sekmadienį, vasario 15 d., 
toje pačioje šv. Antano bažny
čioje buvo iškilmingos mišios. 
Prie altoriaus su vėliavomis* 
stovėjo skautai ir ateitininkai. 
Sumą laikė klebonas kun. Dr. 
Ig. Boreišis, pamokslą apie lie
tuvių tautos švenčių religiniį 
pobūdį pasakė kun. K. Simana
vičius. Choras i 
Dambrausko .Maldą ir C. Sas- nė paliko. Palietęs pokario lai- 

, nauske Apsaūgok Aukščiau- kus, kada Vakarų politikai tik
siąs. J rai tamsoje klaidžiojo“ tikėda-

Iškilmingas minėjimas įvyko 
Westem High School auditori
joje vasario 15 d. 3 vai. po pie
tų. Jį atidarė Detroito Lietuvių 
Organizacijų centro valdybos 
pirm. P. Medonis. Sukvietęs 
garbės prezidiumą minėjimo 
programos vedėju pakvietė tei
sėją Jos P. Uvick. Sugiedojus 
Amerikos himną, labai pras
mingą invokaciją apie Dievo 
mums duotą mažą žemės kraš
telį paskaitė kun. K. Simanavi
čius. Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo ALT Vykdomojo Komiteto 
sekretorius Dr. P. Grigaitis, at
vykęs iš Čikagos. Prisiminęs 
savo jaunystės dienas, kada 
mokiniu būdamas jis svajoda
vęs apie laisvą Lietuvą ir kaip 
jos svajonės išsipildė greičiau, 
nei buvo tikėta, jis priėjo prie 
šių laikų, kada kai kam Lietu- 

sūgiedojo J.; vos laisvė lyg jau tolima svajo-

miesi Staliną nugalėti moraline 
jėga ar balsų dauguma Jungti
nėse Tautose, kalbėtojas priėjo 
prie šių dienų. O šiandien jis 
galįs drąsiau, nei kada nors, 
skelbti, kad Lietuva bus laisva! 
Mums gi reikia stengtis, kad 
ta valanda kuo greičiau priar
tėtų. Kad Lietuvos klausimas 
iškiltų Jungtinėse Tautose, 
reikia daug kur klabenti, o tam 
reikia pinigo, tad kiekvieno lier 
tuvio pareiga remti Lietuvos 
išlaisvinimo darbus.

Teatro mėgėjai dirba

Meno kolektyvas ALKA ruo
šia 3 veiksmų dramą Nugalė
tojai. Autorius amerikietis 
Charles Marry. Režisuoja e-

stas Pusdešris, jau ne kartą 
detreitiškius pradžiuginęs savo 
pastatymais, šioje dramoje ža
dama parodyti' kapitalo kova 
su žmogaus jausmais ir sąžine. 
Nugalėtojus detrortiškiai ma
tys balandžio 26 d. ukrainiečių 
salėje. -

— Balfojuošiamam vakarui 
Čiurlionienės Pinigėlius reži
suoja artistė $uzana Arlauskai
tė - Mikšienė. Į

— Gavėnios rimčiai pabrėž
ti Detroito ateitininkai gavėnios 
sekmadienių vakarais šv. Anta
no parapijos mokyklos patalpo
se aiškinsis šv. mišių turinį ir 
prasmę kun. Vikt. Kriščiūnevi- 
čiaus nejudomų paveikslų apa
rato pagalba. P. Natas.

Uolusis Chicagos veikėjas. 
Jonas Kerulis.* suorganizavo 
Brighton Parke Vyčių salėje 
vasario'4 labai malonų ir jau
kų misijonieriaus Tėvo Jono 
Bružiko. S. J. pasimatymą 
Urugvajaus lietuvių bažnyčios 
geradariais.

Tėvas Bružikas trumpo" pas
kaitoj supažindino ' geradariu.-, 
su Urugvajaus lietuvių ekono
mine ir dvasine padėtimi ir 
po to buvo parodyta keletas 
filmų iš Mor.tevideo lietuvių 
gyvenimo.
- P Jonas Kerulis pats apsi 
ėmė sutvarkyti afsilyginimą už 
salę. Tokiu būdu1 misijonieriui 
buvo įteikta iš rinkliavos .ir 
mažos loterijos grynais $79.05 
Montevid^o lietuvių bažnyčias-, 
statybai; Pagal misijonieriaus 
apskaiičavimą jau bus galima 
už tai nupirkti 2371, plytą ir į- 
mūryti geradarių vardu į Fati- 
mos Marijos Nekalčiausios Šir
dies šventovės sienas.

Už anksčiau suteiktas aukas 
ir gautas šiame susirinkime mi- 
sijonierius širdingai padėkojo.

taip pat ,ii* pirkėjus. Girdėti, 
kad neblogai sekasi tuo būdu 
rinkti aukas. Vertėtų ir kitiems 
jų pavyzdžiu pasekti.

Tikybos ir lietuvių kalbos 
vaikučius atsidėjęs moko deka
nas kun. J. Tautkus. Iš ryto jis

DRAFTSWOMEN
to handle detail and typing in Production planing 

department ... •

SOLDERERS
girls with experience in light soldering and wiring

J JANITOk
' able bodied rgan for work in small factory

e Paid vacation
> • Paid hospitalization

• Good transportation
• Low cost cafeteria

PIONEER ELECTRIC
&

RESEARCH CORPORATION
743 CIRCLE AVĖ., FOREST PK.

Forest 6-3900 - Mansfiejd 6-7244

*.Lietuvos nepriklausomybės gražia kalba, ragindamas išlik-, 
minėjimas, ruoštas vietos Lie
tuvių Tarybos, įvyko ^sario 
15 d. Lietuvių piliečių salėje. I 
minėjimą atsilankė apie 300 
pittsburghiečių.

Minėjimą atidarė Tarybos 
pirm. A. Paleckis, paprašyda
mas kun. A. Sušinską sukalbė
ti invokaciją ir pakviesdamas 
minėjimui pirmininkauti P.

§v. Pranciškaus akademijos 
mergaitės atliko gražią meninę 
programą, padainuodamos ke
letą nuotaikingų dainų, pašok-

■ damos tautinių šokių ir tarpais 
padeklamuodamos atitinkamų 
eilėraščių.
>-Kun. A. Sušinskas savo žo
dyje iškėlė, jog Lietuvos laisvi
nimo darbui reikia daug lėšų 
ir paragino visus šiam svar
biam tikslui aukoti. Tuoj po jo 
kalbos vytės pradėjo tarp daly
viu rinkti aukas, kuriu surinkta 
$700.

Nepriklausomybės šventės 
proga žod'iu lietuvius pasvei
kino ukrainiečių atstovas, o iš 
latvių buvo gauta sveikinimo 
telegrama.

Svetys iš New Yorko K. Bie
linis skaitė paskaitą, kurioje iš
kėlė lietuvių liaudies vaidmenį 
išlaikant lietuvybę carų oku
pacijos ir vėlesniais laikais.

Atvykęs miesto mayoras D. 
. Lavvrence pasveikino lietuvius

ti tvirtiems kovoje už Lietuvos 
laisvę, o adv. Schultz perskaitė 
jo proklamaciją, kurioje mies
to gyventojai buvo pakviesti 
paminėti vasario 16 kaip Lie
tuvos dieną. Po to buvo priim
ta rezoliucija, kurioje susirin
kusieji kreipėsi į JAV. vyriau
sybę, kad padėtų išsilaisvinti 
Lietuvai ir kitoms Sovietų pa
vergtoms tautoms.

Pabaigai vyčių choras, va- 
dov. K. Bazio, padainavo tre- . 
jetą dainų ir minėjimą užbaigė . 
Lietuvos himnu.

Kun. A. Sušinskas nuo vasa
rio 26 d. iš Šv. Kazimiero pa
rapijos iškeliamas į Tarentum, 
Pa. Vietos lietuvių visuomenė, 
ypač šv. Kazimiero parapijie
čiai tai labai apgailestauja, nes 
kun.' Sušinskas labai daug pri
sidėdavo ne tik prie parapijinio, 
bet ir visuomeninio lietuvių 
darbo. Su juo atsisveikinti ko
vo 1 d. šv. Kazmiero parap. 
saloje rengiamas pobūvis. Ren
gimo komisija kviečia pittsbur- 
ghiečius. ypač šv. Kazimiero 
parapijiečius, kuo gausiausiai 
dalyvauti. n

Minės iv. Kazimiero šventę
Pittshurgho vyčiai savo tra- 

dici”ę $v. Kazimiero šventę mi
nės kovo 8 dieną bendra šv. 
komunija ir iškilmingais pietu
mis. .

Omahoje stato lietuvišką mokyklą
Sėkminga vakarienė. Stato- 

5mos mokyklos naudai buvo su
rengta vasario 15 d. vakarienė, 
kuri praėjo malonioje nuotai
koje ir statybos reikalams da
vė $590. Tai yra didelė para
ma, ir klebonas nuoširdžiai dė
koja statybos komitetui ir vi- dėsto tikybą, ą po pietų —mo- 
siems, -kurie savo atsilankymu ' ko skaityti ir rašyti, šis dalbas 
parėmė komiteto pastangas vyksta labai sėkmingai, nes 
sudaryti statybai lesų. Kitą pa- kun. J. Tautkus turi ilgametį 
rengimą—statybos komitetas—mokytojo patyrimą —Lietuvos 
ruošią kovo 15 (L, į kurį tikisi mokyklose. Reikėtų visiems lie- 
sulaukti daug svečių ir gauti tuvimas pasirūpinti, kad jų vai- “ 
$1.000 statybos reikalams. kučiai pasinaudotų gera proga

Aukoja mokyklos statybai. ' pasimokyt  ̂lietuviškai tikybos 
Omahos lietuviai savo mokyk- - ir kitų dalykų. •
los statybą uoliai remia. B. Ka- 
lasky paaukojo $128, o O. 
Burzdienė, neseniai atvykusi į 
Ameriką našlė su penkiais vai
kučiais, $64. Ribokai, kurie turi 
valgomų daiktų parduotuvę, ne 
tik patys aukoja, bet pasiėmė 
aukų lapą ir paprašo paaukoti

Susituokė.
tuokė net keturios-poros nau
jai atvykusių lietuvių: J. Pulti- 
navieius' su R. Kėkštaite, J. 
Jankevičius su T. Mačiulaityte, 
K. Gegžna šu J. Fedorovaite ir 
P. Kazakevičius su I. Siciūnai- 
te. Vietinis

SEATTLE, WASHINGTON
Nepriklausomybės minėtinas

čia įvyko vasario 15 d. Šte- 
vvart Hotel, pačiame Seat-tle 
miesto viduryje. -Nors lietuvių 
kolonija negausi, tačiau susi
rinko apie 60 asmenų, o taip 
pat atsilankė ir kitų tautų at
stovai. Minėjimui pirmininkavo 
kun. J. Dakinevičius. Kalbėjo 
Dr. Skirgaila ir A. Šalkauskas. 
Be to, lietuvius pasveikino lat
vių vardu N. Rutenbergas (lie
tuviškai) ir B. J. Radzins,' estų 
vardu A. Kalveste (profeso
riaus našlė), o slovakų vardu 
kun. M. Lukas ir A. Kobela. 
Susirinkimas priėmė rezo’iuri- 
ją pasveikinti JAV prėzidentą 
bei Valstybės Departamento 
sekretorių. Joje išreiškiamas ir 
.pageidavimas, kad būtų deda
mos pastangos sujungti kovai 
už geresnę ateitį visas laisvas 
ir pavėrgtas tautas. Kartu re-

zoliucijoje pasižadamą, jog lie
tuviai visais įmanomais būda:s 
talkininkaus ginant JAV nuo 
komunistinio pavojaus. -

Buvo taip pat vaišės ir me
ninė dalis, kurioje gražiai pa
sirodė seserys žitkutės ir Dr. - 
Skirgailos sūnelis Tadukas ir 
dukrelė Jonita.

Aukų surinkta’$85.
— Kad ir negausi čia lietu- 

’ vių kolonija, tačiau pradedame 
orghnizuotis ir jau įkūrėme 
ALB apylinkę. Valdybą suda
ro pirm. kun. J. Dakinevičius, 
sekr. J. Ješiulevičius, ižd. Mrs. 
Sal Coover, valdybos nariai — 
Žitkienė ir Skirgailienė.

— Vietos lietuvių koloniia 
apgailestaują, kad išsikėlė Fe- 
dbravičių šeima, kuri pasižy
mėjo susipratumu ir sumanu
mu.

TAUPYK
paštu! J

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

experience necessary.
Good starting pay.

Excellent working conditions.
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ŠACHMATAI

dių metų Oaūūfib provincijos šach
matų pirmenybės, kortose dalyvavo 
stipriausias Čntario pajėgos ; Išsky
rus Dr. Bjgaiyrehuk). 'u 
pelnytu Kanados mr.si.eno Povilo 
Vaitonio laimėj’niu. Jiš surinko s: 2 
t^tkų (iš 6), Mttošre lygMidi su 1951* 
52 metų Ontario milteliu F. An- 

- . dersonų. Toliau sgka F. Anderson su 
4 ir 1 nebaigtą su SUk’u. Ukrainie- 
tiąSuk 4(1), E. Kresl'ni 1. latvis A- 
bolttas .31/, (jis sutosč lygtom su 
Antarsonuh Av«m ir Greeberg po 
3.

Vąiteato latatėjimai Kanadoje ne
ša gražią garbe lietuvio vardui. Ją 
pergalių graadinš auga iš metų i 
metus. 1950 m. ju laistėte Ontaito 
pirmenybes, 1951 m. - visos Kana
dos pirmenybes, 1952 -.-nątėą su Oa- 
tario meisteriu Anie«feunu 4>„— 
H/, ir 1953 — antrą kartą Ontario 
pirmenybes.
Stsigmenei Oisage* pirmenybčse.

Antras ratas Chicagos miesto pir
menybių buvo pilnas netikėtumų. 
Didžiausią staigmeną pateikė mūsų t 

' naujai kylanti žvaigždė Kazys Jakš
tas. Įveikdamas P. Tautvaišą. To
liau, ukrainietis Czemecki sudorojo . 
Alb. Sandriną, o Norta — Angelo 
Sandriną. Turjansky vos išsisuko 
nuo praiatalėjimo prieš latvį .V. 
Tuma. Partija atidėta/gana lygioj 
padėty. Cošen nugalėjo Aleksandrą 

ąZujų, o Grombacher Įveikė latvį
Mengel).

-Jtater K. Jakštas su 2 tšk. cma 
pirmuoju Chicagos pirmenybėse.

Tautvaišve pagetaiasaa už jo ant- 
rukart laimėtas Illinois open pirmo> 
nybeo buvo surengtas* Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, vasario 21 d.

“Hantatoo Sepetator”, vasario 14 
įdėjo iš 1953 Ontario pirmenybių 
Vaitonio laimėta partija prieš uk
rainietį Suk, kurioje Vaitonis meis
triškai sudorojo savo priešininką 
už pastarojo mažą netikslumą, parti
jos ggadfioje. . •

Darbininką mini Cbese Life. Chess 
Life redakcija nori išspręsti klausu 
mą, kiek šiuo metu turima šachma
tų skyrių Amerikos ir Kanados

spnudoje. Dėl kitomN kaTomis ve
damu įkyru Chess Life pasisako;

“We woiild also, likę clipings of 
any forelgn language columdk, such 
as the colamn in Darbininkas e<fited 
by Karys Merkia"

M. Aaesdlea sveikina Kaži Merki už 
jo laimėtas Eastern Divisions pir
menybes: “The Gold Mede’ for Eas
tern Dtv. of the ISth <19!X» Grand 
National will reach you direct frotn 
Poouner Co. ir Minneapo!is_. Con- 
gratulations on your vietory ! You’ll 
go Into the Finale in due time — 
then the chasnpionship!" ,

Cari Furille, žaidžiąs Brook
lyn Dodgen, su dviem sū-

surimkfjos

6G6KU2 SIUVĖJOS

patyroriM

CO.

baldų ^nttahML

27th ir 28th Si.)

SIUVĖJOS 
patyrusios prie suknelių. Line nuo 
$3.75; • iri $5.75. Pastovas darbas, gi
ras atlyginimas.

Kreiptis: (
RAMONA DRESSES 

1988 Prospeet Avė. (arti Tremont 
Avė.), Broax. Telef. TR 2-8992

ZIG-ZAG MAŠINŲ
OPERATORĖS -

patyrusios prie moterį? bliuzią. Pa
stovus darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis:
COSMOPOLITAN

222 West 37th St., N. Y. C.

PADAVĖJA
dtaąea ar uakttaa darbui. Pastovus

Kreiptis:

7* Ltasht SL, Manhattan 
(Vykti Tth Avė aatavay Ugi Caaal St. 
•totiea). Tai. WO 4-5544

SIUVĖJA

CONCOURSE LADIES GARMENT 
2432 Grand Coneourse, Bronx — 

kaath. 485
(priešais Loews Paradise)

NOSINIŲ SIUVĖJOS
Peltakiuoti (hemstiteh). Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Maloni ap
linkai Kreiptis:

BERNARD SCHEREL, INC., 
484 Broadway, N. Y. C. 

TeL WO 2-0274

Mef. ULster 2-39C

PYRAGAJCięf PARDAVĖJOS

lyginimas. Kreiptis | menedžerį 
(11 - 1 ir 4 - •) • .

N. Y. C.

SIUVĖJOS
Patyrusios. Durtas JaHnrig (aeetfon 
sverk) prie suknelių- Pastovus dar-

Kreiptis: 924 C5U St (Fort 
BuoRtoa raitamy), Drsshtyn 

Telef. BE 8-1121

Fingerwavet — Stilistė
5 dienos. Pastovus darbas, aukš- 

čiausiao atlyginimas. Maloni 
aplinka.

Kreiptis:
BETTY CHARLES

8312 5th Avė., Brooklyn, N. Y. 
Telef. SH 5-7730

NEWY0RKE IR APYLINKĖJE
■2 x.. - ' ♦ j

0C Q0n0<i>000»»00Q0»b0O»&«»&0»0»»»»5O5C€^»g

P. J. BAGDANAVICIUŠ, M. D. 
gydytojas ifc oububgas

189 Cttatoa Avenue • ‘ Brooklyn 5. N. Y.

Kasdien 3—4 ir 6-8 p. p. 
ftekudlenlala 10—12 ryto ir susitarus.

Tol. MADC 4-2329

Namų tet GLenmore 3-4445 f ..

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Barinstek Ave^ BrookiyB 7. N. Y.
PriėmUho valandos:

Kasdien 12-30—2 ir 6—8 P-P-, Mtad. 10 iki 3 p.p. . 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius.

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

GERKLES LIGOS Susitarus: antrad., ketv. ir
80. E. 60th St New York City nuo 5 iki 8 v.v.

Telet Murray Kili 8-8677 Susitarus: pirm., trot ir
12 Shore Lane, Bay Shore, L. L penkt. visą dieną ir Jest.

Telet. BayShore 3710 tik U ryto.

Help Wanted
Malė - Female

Display

RE-WEAVERS
Privalo turėti klek patyrimo. Pasto
vus darbas. Atlyginimas pagal patyri
mą. Geros darbo sąlygos. Kreiptis:

LA MERS
142 E. 34th St., N. Y. C.

TeL LE 2-3574 ,

TIKRINTOJA IR 
PATAI8YTOJA 

{pratusi prie labai tkslaus darbo prie 
moterų megstuku. Pastovus darbas, 
aukščiausias atlyginimas. Maloni ap
linka. Kreiptis:

44 W. 18 St. (1« aukštas), N.Y.C.
TeL AL 5-8220

PARDAVĖJOS
Pastovas darbas, geras atlygini

mas. Malonios darbo sąlygos.
Kreiptist

PURITAN FOOD SHOP 
7M «h Avė. (tarp 48 it 49 Sts.) 

N. Y. C.

SIUVĖJOS 
patyrusios prie išeiginiu ir namų 
moterų suknelių, o taip pat “Collar 
ftaffle”. Pilnas darbo laikas arba 
gabalais darbas (pieee work). Pa-

-u
reikalingas darbai vyras arba moteris. 
5 dienos j savaitę — pastovus darbas; 
Geras atlygtotaias. Malofries darbo są
lygos. Kreiptis:

1034 Wycoff Avė.. Rldgewood
TeL HE 3-3257

WATCH & CLOCK REFAIR 
Finest Work at Reasonable Prices 

J. H. NO R D 
Room II

391 Fuitbn St„ Brooklyn 
_______ TEL. ? TR 5-2242 

WATCHE8 — JKWKLRY 
ELGIN, HAMTLTON, GRUEN 
Ali Makss at Finė^buality.

SIUVĖJOS 
ipratastos laisvai rankomis atlikti 
“french piping”. Taip pat paprastą 
siuvimą -Sinųet maštnomiL Pastovus 
darbas, geras’ sriygftiimas. Kreiptis: 

YORK APPAREL CORP.
318 East‘117 St., (1 aukštas), N.Y.C.

SIUVĖJOS 
patyrusios Singeg, mašinomis siūti 
sportinius drabužius. Taip pat reika
lingos patyrusios užbaigėjos (fini- 
shers). Pastovus darbas, geras atlygi
ntas. Kreiptis:

55-59 — 60th St, Maspeth/L. L 
TeLDA 6-745®

SIUVĖJOS
patyrusios prie šaknelių- Unijinė dirb
tuvė. ^Pastovus darbas, geras atlygini
mas? Kreiptis:___________________

Kreiptas: 
UTTLE FASHION TOGS 
» W. 36th SL, N. T. C. 

(7 aotataa) .

DARBININKES
patyrusios Merron-ėverioek mašino
mis gaminti trikotiiies moterų kelines. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis: R. A K.
48 W. 27tk 8tr„ N. Y. C.

TeL MU 34J357

FKNGERWAVER

CATHOLIC CONTACT
W0RK

^Average earn&gs $100 
or up weekly. 
Appointment.

Call GL. 2-3422

SYNNOTT TRAVEL 
BUREAU

. 4UTHORIZED AIR L1NE 
and 

STEAMSHIP AGENCY
One Flatbush Avenue 

BROOKLYN, N. Y. 
Pitone UL 8-2792

SIUVĖJOS 
patyrusios dirbti prie plastinių me
džiagų. Pastovus darbas, geras atlygi
nimas. Malonios, darbo sąlygos.

Kreiptis:
/ KOVER KRAT

137 Grand St., (7 aukštas), N.Y.C.
Tel. WO 2-4955

235 W. Ist Str„ Mount Vemon
Tet MO 8-9874

Real Estate
WESTFIELD-

Attractive brick front bungalovv on 
lot 54x176 offered for sale by owner 
transferred to Michigan. Bullt in 1949 
the Nving room has fitcplace. modern 
kitehen kas dining section. 2 bedroorris 
anl tiled both with shower, open 
scrėeped pdfcfr on rear. Second floor 
-vvill aecommodate 2 addttional bed- 
rooms and bath. Oak floors. insulated, 

. air-condfttened oil h ėst. Automatic gas 
hot water heuter. Taxes >290. Ovner 
had to leąve and will accept $13.250. 
Convenient to Holy Trinity Church 
and Parochial School. Excellent trans- 
portation to New York via Jersey 
Central Railroad, Someset Bus Lines.

CHARLES C. BAAKE. REALTOR 
437 South Are., W WestfieW

(Opposite Co-op Markei) 
Phone, WE 2-2994—4613

SCHMIDT’S FARM
Fort HH1 Road. Scaradale. N. Y.

SEE US FIRST
For Your Weddings — Ban- 

ąuets — Parties. Reasonable 
rates. Accommodates 600 people.

Pitone Searsdale 3-1244
OPEN EVERY DAY

PATYRUSIOS SIUVĖJOS 
Prie bttoziu. Pastovus darbas, geras 
atlyginimas. Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis:
C ASTELLANOS

857 Union Avė., Bronx, N. Y.

UŽTRAUKTUKŲ (23PPER) 
ĮSTATYTOJOS-

Patyrusios tik įsiūti užtrauktukų juo
steles. Dienos ir ęakties pamainoms. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas.
Brooklyne.

’ Td. TR 5*5466

boa, Pastovas darbas, geras atlygini
mas. Kreiptis:

CHIC HAIRDRESSERS *
188-14 Union Turspike, IToshing, LJ.

TeL Hoffis 5-8811

FUNĖRAL CHAPEL8

ER1CSON & EBICSON 
Dignified Funerals 
Reasonable priceš 

500 STATE STREET . 
BROOKLYN 

Call TR 5-0667 for 
ITompt .Considerate Service 

MODEBN CHAPEL 
Facilitics Fumished in Ali Boroughs

SAVING5 ACCOUNTS CORDIALLY 
INVFTED

S I IT VEJOS 
ipratuvios prie paprast© Singer maši
nomis siuvimo — siūti bernukams ke
lines. Pastovus darbas, geras atlygini
mas. Kreiptis:

1989 INTERVALE AVĖ., BRONX
Tel. DA 8-1030

-patyrusios prie užuolaidų. Apsčių ir 
viršų atsiavėjos, sirippers, Merrow 
mašinų operatorės, mokėjos, klosty- 
tojos. Pastovus darbas, geras atlygi
nimas. Kreiptis:

B. and G. CURTAIN
99 Madieon Avė., N.Y.C. (Bm. 402)

SIUVĖJOS
patyrusios siūti aklo siuvimo (blind 
stiteii) mašinomis. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Kreiptis:
RYMAN GOLDBERG, INC. 

s9 WWte 8tr, Bro^dyn 
TeL HY 7-5390

SIUVĖJOS 
patyrusios apykaklių 
taip pat mokančios paprastą 
Singer mašinomis. Pastovas 
geras atlyginimas. Kreptis: 

MORRIS STAUB 
118 W. 29 St. <5 aukštas).

įstatytojos, o 
siuvimą 
darbas.

GERAS ATLYGINIMAS 
patyrusioms siuvėjoms 

arba jaunoms pradedančioms.
Pastovus darbas

H ANĖS MFG. CO.
-48^ 58th St. Woodside

FLOORLADY ASISTENTE 
patyrusi prie geresnės rūšies vaiku 
drabužiu. Pastovus darbas, geras at- 
iygtabnaa. Puikiausia proga pakffimuL 

Kreiptis:
BORGEN1CHT BROS.

BONNAZ OPERATORES
moksnčtos ptata tr drop stovimą. Ge-

SIUVĖJOS 
ipratusios dirbti maštaonris. Pastovus 
darbas, geras atlyginimą*. Malonios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

DEBWAY
28 West 17 Št, N.Y.C. (4 aukštas) .

S^LLBYKLOS DARBININKE 
patyrusi Tiltor msrldniu lankstytojo. 
Geras atlyginimas. Kreiptis:

VERMONT LOUNDRY
455 Vermont M.. Brooklyu

Tel. HY 8-4443

lyg**. Kreiptis:
SELWYN 

33« Canal St, N. Y. C. 
. Tel CA 4-4858

SIUVĖJOS RANKA ( 
patyrusios rankomis baigti vyru ir 
motery drabužius. Geras sUlygiaintaa, 
Kreiptis:

JOHN DERUHA, M. D. —
Inkstu, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų Ilgu gydytojas.

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

128 E. Stalk -ADUCET NEW YORK CITY
Virš Lexington Are. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti • 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims. , -

SIUVĖJOS 
patyrusios prie Singer mašinų. Dienos 
ar nakties darbui. Pastovus darbas, 
geras atlygtaima*. Malonios darbo są
lygos. Kreiptis:

COLUMBIA DRESS CO. 
2547 White Plains Rd., Bronx, N. Y. 
(IRT^-241 St. Station ir Alfėrton Sta.)

.BEAUTICIAN
mokanti s.-ians darbus. Trumpos va
landos, gerą* atlygtaimaa. Malant ap
linka, Krieptis:

KINĄ and DELANDO
31 Glencove Avė., , GlenAve, L. I.

TeL Glencove 4-4516^——

Visoms atmainoms, 37 Vi darbo valan
dos savaitėje.

MRH. TRU8SEL 
Tel. UL 4-1404 •

SIUVĖJOS
Singer mašinomis įgudusios siūti ge
resniu medžiagų sukneles. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Kreiptis:

JOAN DRESS
270 West 39th St„ N.Y.C. (14 aukštas)

SIUVĖJOS 
įgudusios Snger mašinomis siūti suk
neles. Pastovus darbas, geras atlygi
nimas Kreiptis:
550 W’estchester Avė., Bronx, N.Y.

Tel. MO 5-8586

SIUVĖJOS 
patyrusios prie sportiniu drabužiu. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
35 valandos. Kreiptis:

L CRAMER
524 Broadsvay, N.Y.C. (arti prie

* Sprtag Str.)

DIEMAKERS

MILL1NG MACHINE 
OPERATORS

5 Days, 40^fours 
Good pay, Steady, Be&efits

H. BRAUN (-----
TOOL & INST. CO., INC.

140 Fifth Avė. Hawth0rne, N. J.

REIKALINGI MOKINIAI
Taip pat vyrai su šiek tiek patyrimo 
prie. B & S rankinių sraigtų (screiv) 
mašinų ir patyrę prie B & S autčnja- 
tinių sraigtų (serew)- mašinų. -Pasto
vus darbas, puiki proga išmokti apsi
mokančio amato. Pasakyk savo am
žių, išmokslinimą, patyrimą ir kokio 
atlyginimo lauki. VINCENT BACH 
CORP., 621 E. 216th St.. Bx. T$ke 
Lex. Avė. sub. White Plains'Rd tr«įn..r 
(after June Ist. Klac Quešten Park- 
way Mt. Vemon). ~ _

CHAPL. FOR 8UM. CAMP

CHAPLAIN
'" FOR BOYS SUMMER CAMP f

IN NEW HAMPSHIRE 'V
8 weeks.

Contact — Robert L. Smith
14 Rockland-Avė., Larchmont, N. Y.

Larchmont 2-5880-

NURSl^GL KOMES 
, ■ f ■ .

IVY HAVĖN
" • CONVALESCENT HOME 

New medern heme for care of 
cnromcs, bcpcu pofti opersuTCv. 
Ėspert care ta bometike sur- 
rsondings. Moderato rates.

525 Boston Porft Rd., 
Porchtestor. N. Y.

f lelen M. Malley, R.N. PO 5-5311

SIUVĖJOS 
patyrusios prie pobūvių (party) šuk- 
nelfa. Pastovus darbas, geras atlygini
mas. (Unijinė dirbtuvė). Malonios 
darbu sąlygos. Kreiptis:

MALVERNE DRESS CO.
118 W. 25 Str.. N.Y.C.

DARBININKES
prie Mdrer matam Reikalingas šioks 
tok* patyrimas prie ušvaBcafa, apdan
galą ir lovatiesių Gali išmokti vėlina. 
Ptakvus darbas, geras atlyginimas. 
Krelptto:

157-44 — 45th Avė, Fhnhing, L. L
TeLIN 1-6004 EMPL. AGENCY

SIUVEJOS 
{pratusios prie "Mindstfteh*’ — skylu
čių pradūrimo ir kilpų stovimo maši- 
■omis. Geraa atlyginimas. Kreiptis: 

RAINBOW CHIDREN’S 
DRESS

524—8th Avė., N.Y.C. (21 ankštas)

(Rm. 242)
FINGEKWAVER — GERA 

DAŽYTOJA
Ttatovus darbas, 5 dienos. Aukštas

IŠSIUVINftTOJOS RANKA
Ht DIRBTINIU BRANGAKMENIU

HELP NEEDED—BO 8-1111
Day workers....................... $1 hr
Full time.................. $45 per wk
Sleep in ................. $50 per wk
Only competent. reliable nocd 

apply. 
TAHjOR - MADK 

EMPLOYMENT AGENCY 
71-15 Akstin St, Ferest Hills

Help wanted—Malė
Credited.and
Compounded

Ouarterly

2’/t% 

•A Year 
On Regular Savings Accounts 

Interert Maris the first of the mont'h 
on soma Irom $25. to $10,000.

Depastia n i d a «« ar tafere Jtaraary 19, Aprfl
Joty JO, and October 5 wfll draw interest from the 

tint of snah month if teft to the end of the 
ųoatatly dMdend period.

Intercst 
Rate

5.

SIUVĖJOS 
patyrusios dirbti Binuer mašinomis 
prie suknelių. Pastovus. darbas, ge
ras atlyginimas. Malonios darbo sąly
gos. Kryptie: Mr. BOGŲSLOFF 

C. B. DRESS CO.
fo Mt Vernoa Ave^ Mk Vemeta N.T. 

Tet MO 4-5888

megstukų. Pastovu* įtartas, geras at-

edithunden
GERTRUDE’S

•MABertea Avė. Br»
TeLOE 2-9288

135 BROADWAY St BEDFORD AVĖ.
539 Etstern Parkway at Nostrand Avenue 

Your Doposits ta Thls Benk Are FuBy Insured 
Up to $M,000.

Member Federul Depeelt Insurance Corporation

SIUVĖJOS 
sagu ir kilpų sagoms prie skalbiamu 
unifermą. Pastovus darbas, idealios 
darbe sąlygos. Kreiptis:

251 West l»th St, 8tk aukštas

PATYR. ODOS DARMNINK1S

Movus darbas, geras atlygintoms.

Art Craft Leathergoods

FUOSMENV DIRBĖJOS 
patyrusios ranka siūti ir atbaigti 

puošmenis. Geras atlyginimas.
Kreiptis:

30 East 54th St.. N.YC. <4 aukštas)
Tel. PL 1-8898

SLAUGES— R. N. arba P. N. 
priežiūros pareigoms. Ptanm artas da
lintam laikui. 5 dienos i savaite po 8

TeL DI 4-7404

SIJONŲ SIUVĖJOS
i dntanta (seetton). Pastovus

354 'Jaekson Avė, Brenv, N. T. 
(arti prie 142 Str.)

SIUVĖJOS 
patyrusias Stager nmHnomh stati po
būviams (party) sukneles. Pastovus

FLORANCE DRESS CO.
245 W. mk St, (• uelcHui) N.Y.C.

TbL LO 4-6279

siuvėjos

ta aąlygąa. Kreptis:

Tet GR 7-6434

DARBININKAI MĖSAI NUO KAU
LŲ ATSKIRTI (MEAT BONERS)

Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
40 vai. darbo savaitė. Įmonės pir
menybės. Kreiptis

ENGELHORN PACKING CO. 
75 Stockton SU Neįtark, N. J.

DAŽYTOJAS 
patyrgs prie statulų — religinių. 
Turi mohėti piešti akis. Pastovas 
darbas, geras atlyginimas.

Kreiptis: 
PALABINI STATUARY CO, 

9 Jonės Si

ABRAMS DRESS SHOP 
228 Broadway. Brooklyn, N. Y. 
* kam p. RoeNIng St.>, pirmiau 
buvo 391 Grand St.. Brooklyn. 
N Y., kuris jums maloniai pa-

N. T. C. Viduriiemie išpardavimą

WANTED CABINETMAKERS 
For oM estaMiahed firm 

KTTCHEN CABINET 
FACTORY

STEADY WORK
TcL ES 7-4600

tai ir kostiumai, naujausio 
Miko suknelės ir kt. Dydis 
12-20: 36-50. Ateikit su šiuo 
skelbimu, ir gausit 10% nuo- 
taldos. Mm kalbame HeUreH- 
kai. Tel. EV 8-ttM

r



BOS TONO zi»os»
M»yor Hyaes tampi Mti

manomą, kad ligoninėj turės iš

einanti Balfo pirm, pareigas

svarbu žinoti, kiek bus dalyvių.

pnsmiinti savo maldose.

r-
i

jos atsiuntė laišką ir New Yoi> 
ko arkivyskupas kardinolas

nusietas maldose ir. atsiuntu- 
siems užuojautos laiškus nuo*,

iki kovo 1 d. pranešti P. J. 
Montvilai, 251 Etna st, Brook
lyn 8, N. Y., tel. TA 7-0045, arfo pirm. kan. J. Končiaus ope

raciją ir jo pageidavimus dėl

Vasario 28 d. šeštadienį, 4 
vai. p.p. parapijos salėje po 
bažnyčia įvyksta labai svarbus

OLAND*S TAUTIŠKUOSE ROKUOSE stovi ut New Yorko City 
Hali namų prMMs didžiuosius daagurSšius. Jos pardėjo vaju paremti 
nuo potvynio nukentėjusiai Olandijai.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 EAST BROADWAY 

South Boston, Maso.
D. A. Zaletskaa, F. E. Zaietskas 

Grabo risi ir BaKaniuotejai 
Patarnavimas diena ir naktį.

Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-264S

» Lietuves tkk> Atstatymo
Studijų Komisijos prekybos 

ekonominė sekcija posėdžiavo 
New Yorke. Buvo svarstoma ū- 
kio struktūra busimoj Lietu-

WAITKUS
FUNERAL HOME

- - 1»7 WEBSTER AVĖ.
Csmbridge, Msss.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balssmuotojas
NOTARY PUBLIC \ 

Patarnavimas diena ir na£U
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale Saukite: Tel. TR A4434

gramą ir užkandžiais įvyks ko
vo 8 d. 5jval vak. Angelų Ka- 
raBen&^tarap .salėje. Gavę

r
t

t

K.

Balfo reikAlų ir pareiškė pa
geidavimą skubiai pasiųsti į 
Europą ten žargstančių lietu
vių vaikučiams- Velykoms do
vanų ir šiais metais pravesti 
$196,000 vajų. Posėdy nutarta 
artimiausiu laiku pasiųsti į Eu
ropą $3,000 pinigais ir’maišto. 
bei drabužių. J, Ginkui pasiū
lius, pavesta valdybai už pir
mininko kan. J. Končiaus svei
katą užprašyti šv. mišias.
Vidurio Europos Krikščioniš

kųjų Darbo Unijų
Federacija, kurios būstinė y; 

ra New Yorke, pradėjo leisti 
biuletenį, kuriame spaudai ir 
suinteresuotiems asmenims bei 
įstaigoms pateikiama žinių ne 

* tik iš krikščioniškųjų darbo 
unijų veiklos apskritai, bet ir 
iš Federacijos darbų bei apie 
darbininkijos padėtį Sovietų 
okupuotuose Vidurio Europos 
kraštuose. Vidurio Europos 
Krikščioniškųjų Darbo Unijų 
Federacijoj atstovaujamos Če
koslovakija, Lietuva, Lenkija, 
Jugoslavija ir Vengrija.

Angelų Karalienės šv. Vardo 
Draugijos

nariai kovo 8 d. per 8 vai. 
mišias eis bendrai prie šv. ko
munijos, o J>o tų mišių įvyks 
9~ val. į&rap. "salėje draugijos 
susirtakimas ir komunijos pus
ryčiai. Pusryčiuose dalyvavi
mas $1. Nepasiturintieji nariai 
nuo mokesčio atleidžiami.

Valdyba

. N. Y. skautų vySų oktetas
- praėjusį sekmadienį dalyda
vo Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime Amsterdartf, N. Y. 

j&i jauna grupė amsterdamie* 
čiams padarė labai malonų į- 
spūdį ir keletas jų dainų buvo 
užrekorduota. Oktetą sudaro 
P. Rasimas, A. Ilgutis, M. Ilgū
nas, J. Lapurka, R. Kežys, R. 
Kontrimas, K. Kudžma ir L. 
Ralys. Akomponuoja pian. A. 
Mrozinskas. Ateinantį sekma
dienį oktetas vėl dainuos 
Brooklyne skautų vakare.

- ALRK Federacijos New Yorko 
apskrities

susirinkimas šaukiamas va
sario 27 d. 8 vai. vak., Apreiš
kimo parap. salėje. Draugijų 
atstovai ir katalikų visuomenės 
veikėjai kviečiami dalyvauti.

Trimakas. Prelegentas pareiš
kė nuomonę, jog- atsikūrusioje 
Lietuvoje apie 25% ūkio teks 
apimti valstybei. 25% koopera
tyvams ir 50% laisvai iniciaty
vai.

Šen. Kefauver ir kiti keli žy
mūs demokratai pasiūlė Bosto
no miesto majorui John B. 
Hynes būti demokratų partijos 
nacionalinio komiteto pirm1 nin
ku. Hynes pasiųiymo nepriė
mė,'nurodydamas, kad jis turi 
pareigų mieste, o be to, nesi
jaučia. tinkamu toms parei
goms.

Henr. Kačinskas, '
-žymusis dramos aktorių 

anksčiau gyvenęs Bostone, da
bar gyvenąs New Yorke, daly
vaus bendruomenės rengia
mame koncerte kovo 22 d. kar
tu su A. Dambrauskaite ir St 
Liepų. Jis skaitys J. Grušo/ A. 
Gustaičio ir A. Miškinio žiūri
nius.

flp. __

mokykis dirbs
Kadangi dėl kitų mokinių 

mokslo pertraukos gali kilti ne
aiškumų, noriu įspėti, kad atei
nantį šeštadienį, vasario 28 d., 
šeštadieninėje mokykloje bus 
normalios pamokos ir prašome 
mokinius rinktis įprastu laiku.

Mokyklos vedėjas

- PADĖKA

r

| 
t:

NEW YORK

TeL EVergreen 7-4335an-

NEWARK, N. J.
Lietuvos neĮBiklauscunybės 

sukakties paskelbimas buvo pa
minėtas vasario 22 d. Robert 
TreaY viešbučio salėje. Susirin
ko apie 200 lietuvių. Šventę 
ruošė New Jersey Lietuvių Ta
ryba su laikinuoju P.LB. Apy
gardos Valdyba New Jersey.

. ' Šventei vadovavo J. Stukas, 
pristatydamas garbės svečius 
ir kalbėtojus: majorą Vilanį, 
gub. Sieminskį, gen. konsulą J. 
Budrį, Dr. A. Trimaką, adv. 
Briedį, prel. j. Balkūną, prel. 
Ig. Kelmeli, kun. Kemėžį ir Mr. 
L. Honvitz.

Invokaciją atkalbėjo kun. 
kleb. M. Kemėžis, kalbas pasa
kė gub. Sieminski, prel. J. Bal
kūnas, Dr. A Trimakas, mies
to majoras Vilani. Pagerbda- 

ninėj ^minėjimo daly ‘dalyvaus mas Liet generalini konsulą J. 
aktor. K. Vasiliauskas ir vietos 
parap. choras,, vadovaujamas 
A. Vismino. įėjimo mokesčio 
nebus. A. L. BendrutMnenės 
Maspetho apylinkės valdyba 
Jęviečia visą lietuviškąją visuo- 
menę minėjime dalyvauti.

— Lietuvių Auditorijos 
drovės seimas įvyks šeštadienį 
kovff 14 d., Liet. Piliečių klubo 
salėj, 69-61 Grand Avė., 4 X 
p.p. Po seimo vakarienė bus 
toje pačioje salėje.

Visi šėrininkai kviečiami bū
tinai seime dalyvauti, nes turės 
bįjti aptarti svarbūs reikalai— 
salės statymo, žemės pardavi-.. 
mo ir kit

— Liet Piliečių Klubo svar
bus mėnesinis susirinkimas 
šaukiamas šį penktadienį, va
sario 27 d., 8 vai. vak. klubo 
salėje.

— Vasario 13 d. Petras ir 
Elzbieta Kučinskai, 434 Irving 
Avė., sulaukė 40 m. savo ve
dybinio gyvenimo sukakties. 
Kučinskų vaikai rengia tėvams 
pagerbti- gražų pobūvį ir dova
noja didelį televizijos aparatą.

— Petras ir Elzbieta Vyte- 
niai džiaugiasi vasario 1 d. su
laukę dukrelės, kuriai duotas 
Kristinos vardas.

Liet. Studentų Sąjungos 
New Yorko skyriaus nariams,, 
attikusiems didžiulį rytinių pa
kraščių studentų suvažiavimo 
rengimo darbą ir attikusiems 
pasididžiuotinai—kolegiškai dė
kojame. Ypatinga visų padėka 

1 priklauso rengimo komisijos 
pirm. R. Kėžiui, A. Petrikui, K. 
Kudžmai, R. Kontrimui, V. Ka- 
rečkaitei, M. Ingelevičiūtei, V. 
Vygantui ir Giedrei Zauniūtei.

Sykiu reiškiame nuoširdžią 
padėką suvažiavimą garsinti 
padėjusioms Darbininkui ir 
Vienybei bei kitiems laikraš
čiams ir radijo vedėjams J. 
Stukui ir J. Ginkui.

Lietuvių Studentų Sąjungos
Centro Valdyba

Skubiai ieškomas tadidefis 
butas (Williamsburgh, Green- 
point).. Rašyti: Julius Jacyna 
(Eletrolux dulkių siurblių ats
tovas), 152 Powers St., Brook
lyn 11, N. Y.

MASPETHO ŽINIOS
— Sekmadienį, kovo 1 

4,30 vai. pjp. V. J. Atsimainy
mo parap. salėje jvyks Lietuvos 
nepriklausomybės 35 m. su
kakties minėjimas. Kalbės A. 
L. Bendruomenės pirm. preL J. 
Balkūnas ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto narys K Bielinis. Me-

New Yorko Skautę Vietininkija
RENGIA

d.,

Budrį, miesto majoras Vilani 
įteikė jam miesto raktus.

Meninę programos dalį išpil
do: New Jersey chorai, diri
guojami prof. J. Žitevučaus, a- 
komponuojant Alg. Kačanaus- 
kui. ir solistė V. Jonuškaitė.

Programos dalis — N. J. 
chorų ir solistes V. Jonuškai-

eminšftį ir gen. konsulo J. 
Budrio’ kalbos buvo trasnfiuo- 
jamos per Newarko radijo sto
tį WNJR 4-4,30 vai.

Aukų surinkta per 800 do].

MENO VAKARA
1—1    B ■imi MII !■ III ■■■■ H.l................... V

SURIS ĮVYKS

1953 m. kovo 1 A, sekmadienį, 
Apreiškimo parapijos saleje,

kampas North 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Vidurio Europos krkšč. dem. kongresas
Vidurio Europos Krikščionių 

Demokratų Sąjungoje dalyvau
ja Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Vengrijos ir 
Jugoslavijos krikšč.-dem. parti
jos. ši sąjunga kovo 13-15 die
nomis. New Yorke. Beekman 
Tower viešbuty (Ist Avė. ir. 49 
gatvė, Manhattane), ruošia la
ibai platų pirmąjį savo kongre-

Kongreso' iškilmingas atida
rymas įvyks kovo 13 d. 11 vai.' 
katalikų ir protestantų dvasi
ninkų invokacijomis. Toliau 
seks sveikinimai, kurių numa
tyta daug aukštų asmenų ir 
svečių iš JAV, Europos ir P. A- 
merikos. Dr. ▼. Brentano. Vo- 

. kieti jos CDU žymus atstovas, 
ir Gonella, Italijos kr. dem. ge
neralinis sekretorius, jau yra 
atsiuntę savo sveikinimus.

Tos pačios dienos vakare, 7 
vai., įvyks diskusijos tema: 
‘<KrikščioniškQji demokratija 
akcijoje.” Diskusijų vedėju bus 
žymus New Yorke', katalikų 
veikėjas prof. G. Shųster, Huh- 
ter kolegijos prezidentas. Kiti 
dalyviai: prof. A. A. Lima, bra- 
zilietis, Panamerikos kultūrinio 

. departamento direktorius; Dr. 
Lina Morino, Italijos kr. dem. 
organo “Libertas” redaktorė; 
prof. F. E. McMahon, buvęs 
Notre Dame profesorius, rašy-

jančių tautybių: B. Cevers — 
latvis, Dr. Duchaček—čekas, 
prof. Korig — vengras. Dr. 
Krek — slovėnas, Z. Ossowski 
—lenkas ir prof. K. Pakštas.

šeštadieni 9 vai. šv. Patriko 
katedroje bus pamaldos. Visas 

„šeštadienis ir sekmadienio po
pietė bus skirtas posėdžiams ir 
kongresas baigsis sekmadienio 
vakare pietumis, kuriuose taip 
pat numatoma reikšmingų kal
bų.

Kongreso pagrindinė tema: 
“Su krikščioniškąja demokra
tija į išsilaisvinimą irteisę žmo
nėms bei tautoms”. Ryšium su 
kongresu bus vedama plati pro- 
poganda už pavergtų kraštų iš 
bolševizmo vergijos išsilaisvini
mą: per spaudą, radiją ir ki
tais būdais.

Bendruomenės Centro pirmi
ninkas, atvykstąs specialiai tuo 
reikalu iš New Yorko. I susi
rinkimą kviečiami visi jau įsi
rašę bendnjtataįųės nariai ir 
visi kurie dar neįsirašė, bet do
misi bendruomenės reikalu ir 
lietuviškumo išsilaikymu.

Po susirinkimo bus pasitari
mas iš visų vietų susirinkusių 
veikėjų bendruomenės apylin
kių organizavimo - reikalu. 
Kviečiame dalyvauti atstovus 
iš visos N. Anglijos.

Daug bostoniškių buvo 
Hartforde

vasario 15 d. Čiurlionio
samblio koncerte, ir Lietuvos įStephen AromisklS 
Nepriklausomybės rfiinėjime. s r 
Daugiausia važiavo automobi-

^Atitaisymas ---------------
“Darbininko” 12 nr., 2 psl, 

straipsnyje “Vasario 16 akto 
dalyviai kalba” įsibrovė klai
da. turi būti ne S. Smilgevi

čius. bet (J. Jonas) Smilgevi
čius. ’ . -

Parapijos mokyklos 8 sky
riaus ir kitoms panašaus am
žiaus mergaitėms rengiamos 
vienos dienos rekolekcijos vie
nuolyno name Brocktone. Re
kolekcijos įvyks kovo 8 d Joms | 
vadovaus kun. A. Abračinskas

Smariooš. diskusijos L. Pil.

s

(Armakauskas) 
Graborius-Italsanraotojas 

Moderniška Koplyčia 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

| Tel. STagg 2-5043

tMatthewP. Ballas 
į (BIELIAUSKAS)

GREAT NECK, N. Y.
Kovo 1 d. į Great Necką su

važiuoja New Yorko-New Jer
sey apskrities vyčiai apsvarsty
ti savų reikalų ir dalyvauti,. 
Lietuvos Vyčių Globėjo šv. Ka- 

-zimiero pagerbime bei Lietu
vos Nepriklausomybės atkūri
mo 35 metų sukakties-minėji
me. šio seimelio globėjai Great 
Necko 109 Vyčių kuopa. Suva
žiavimas žada būti gausus ir 
įdomus. C. J—as Brooklyn, N. Y.

žymios protestantų pasauliečių 
organizacijos pirmininkas ir po 
vieną nuo sąjungoje dalyvaū-

Parduodtata rašomoji, ma- 
^Šina, visai mažai vartota. 

Kreiptis: 24V2 Ten Eycke St,

PIRMĄ KARTA SOUTH BOSTONE 
THOMAS PARK HIGH SCHOOL SALEJE 

Kovo menesio 1 d- 3 vai. po piety 
RENGIAMAS

BALETO VAKARAS
DIDŽIULI BALETO SPEKTAKLI

FLORINDOS SAPNAS
Baletą stato buv. Lietuvos Valst Teatro baleto artistė 
T. BABl^KINAITft. Spektakly dalyvauja 30 asmenų, ba- 
Jeto studijos mokinių. Muzika — Čaikovskio ir kitų kom
pozitorių. Dekoracijos—buv. Lietuvos Valst. Teatro daili- 
išnko VIKTORO ANDRIUŠIO. Akompanuoja muz. GO- 
LOMBIOVSKIS.
Bilietai tt aak*to gaunami p.p. St ir V. Minkų gėlių krautuvėj, p.p. 
Ivafini baldu krautuvėje, 326 Broadway, “Keleivio” redakcijoj ir 
vaidinimo dieną prie jėjimo.

Lietuviy Radio Draugijos Programos

GYVUOJA PER 23 METUS 
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenes pranešimai, 

naujtonos, muzika.

J. P. GZNKUS

PROGRAMOJE: vaidinimas — St. Lauciaus “Paslaptin
goje zonoje”, tautiniai šokiai—šokėjams vad. J. 
Matulatienė, N. Y. Skautų Vyčių Okteto dainos.

t
AD JEZA VITAS

*
* 
•H

* *
•H 
* 
* 
•H 
•H 
* 
•H 
•H 
•H

llthnaniaii 
Furnitiire Co.

MOVERS—
SO 8-4618

INSURED and BONDED

* * *

* *
* 
* 

Locai and Long Distance Mover *

826-328 W. Broadway *
SO BOSTON MASS. *

ARBATA NUO 
ŠALČIO

Jeigu gauni šalti vieną 
po kitam, kenti nesma
gumus .skausmus ir 
nuostolius, paprastas 
šaltis yra bereikalinga 
bėda. ALEXANDRO 
ARBATA NUO ŠAL
ČIO yra mišinys, šak

nų, sėklų, žiedų, žievių ir žolių, ir Jei
gu tos arbatos kasdieną išsigertame, 
tai gal nei nežinotume kas šaltis yra. 
arba tas šaltis būtų lengvesnis per
kelt. Ta arbata yra $2.00 už pokeii ir 
prisiusiant i namus. O jeigu nori už
simokėti pastoriui C.O.D., tai ta pa
ti arbata $230. -

ALEXANDER’S CO
414 BROADWAY

Vasario 19 d. įvykusiame So. i 
Bostono Liet. Piliečių Dr-jos | 
susirinkime vyko ilgos ir karš- i 
tos diskusijos praeitų metų a- | 
pyskaitos reikalu Atrodo, kad I 
būta netvarkingumo. Apyskai- » 
ta tame susirinkime nepriim-

i i
i

(BIELIAUSKAS) 
F U N E R A L HOME 
M. P. Balins — Direktorius 

Alb. BaltrAass—Bklton 
Reikšta) Vedėja.

660 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y. . 

NOTARY PUBLIC

Lietuvos laisvės reikalams 
Vasario 16 proga paskirta $100 
auka.

vasario 10, 11, 12 d-d. daly
vavo ALRK Susivienijimo Ta
rybos posėdy. Tuo reikalu buvo 
nuskridęs į Pennsylvania. Iš 
ten atvyko į New Yorką ir da
lyvavo Jefferson-Jacksori din- 
-ner, kur sakė savo garsiąją 
kalbą Adlai Stevenson.

kovo 1 dienai. Dalyvauja 
mokyklos mokiniai. Vaidins 
tuoj po minėjimo, kuris bus ko
vo 1 d. 3 vai. parapijos sa
lėje.

A. a. Jurgis Mozuraitis,
67 m. amžiaus, gyvenęs 365 

Qunicy St, Dorcheser, mirė 
vasario 17 d.

SHALINS
FUNERAL HOME
AIR CONDITTONED 

84-02 Jamaiea Avė. 
(nt Fore** Parkway Station)

WoodhavesųN. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
F. W. Skatins ir J. R ShaHns 

Tel Virtinis 7-44M

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborfas-bsdsaniuctojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

FUNERAL HOME
254 W. BroBdwRY POLAKAS. GARANTUOJA, kad

$250

Kaina laidotuvių nėra 
ne* mes turime dWe)i pasirinki
mą karstų.
Audeklu dengias nuo $ 95
Ąžuolinis....... ..........nuo 6260
Mahagoni med.........nuo $495
M-Haliniai ........ nao 6365

Tel. SOuth RMtna R-25M 
■■■ ■ /

BROOKLYN ll,N. Y.
3. VALAKAS 
Pramfimv Dir.

LAIDOTUVlU KOPLYČIA 
ĮSI MetroMMM Ar** 

Telefonas EVwn>& V-M7

i


