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Leorgiauždraiidė konųpartiją; kas toliau 
jai priklausys^ 2t metų kalėjimo

- . -K. *

Persijosgalv*išgelbėjo kojos
Atlanta, Ga. — Georgia at- subversyviniuveiksmu įstaty- 

stovų rūmuose priimtas įstaty- - mas laiko bet kokią pastangą, 
mas, kuris tos valstybės ten- nukreiptą prieš JAV konstitu-

nartųai ir jai artimoms orga- 
mzaeįjoms. Įstatymas reika
lauja, kad iigi kovo 1 d. visi, 
kas priklausė tai subversyvinei 
-partijai h- panašioms'organiza
cijoms, iš jų išstotų arba pa
liktų Gėorgia valstybę. Kas to

tvarką, 
imta pi 
lyvauti 
valdžios vietų.

Tokiems gali būti at- 
tybė^Pėleidžiama da- 
nkidraose ir užimti

Teheranas. — Vasario 28 į- yra JAV atstovybė. Ten ir pra- 
kurstyta persų minia pasirodė, tūnojo, Bd neramumai praėjo, 
prie. “ K kurtieneramumai? Pir

nepaliktų krašto ir neišvyktų į
apkaltino, kad šacho rūmai in-

gi 5 metų kalėjimu arba 5000 
dol. Kas ir toliau, po kovo 1 
d., slaptai priklausytų uždraus
tai organizacijai arba šiaip im
tųsi subversyvinio darbo, bus 
baudžiamas iki 20 metų kalėji
mo arba 20,000 dol Slaptu ir

GINČIJASI DEL ATSISAKY
MO NUO SLAPTŲJŲ 

SUTARČIŲ

atsisakyti nuo slaptųjų sutar
čių su Sovietais. Respublikonų 
didžioji dalis siūlo tiesiog pas
kelbti, kad jos nėra kongreso 

-patvirtintos. Demokratai nesu
tinka su tokia forma, kuri bū
tų priekaištas demokratų val
džiai. Jie aiškinasi, kad to me
to vyriausybei nebuvo galima 
kitaip daryti kaip tik perleisti 
Sovietams Lenkijos ir kitas te
ritorijas, kad tik Sovietai dėtų
si j karą-prieš Japoniją. Eisen- 
howerk> vyriausybei rūpi, kad 
sprendimas būtų galimai vie- 

_ ningesnis. Priimtiniausia, ąt-

AR KAINOS KILS?

WashingtoBas. — Manoma, 
per porą savaičių bus panaikin
ta kontrolė visų prekių kai
noms. Artimiausiu laiku kont
rolė bus nuimta kavąį. duonai, 
alui; toliau šaldytuvams, skal
biamosioms mašinoms, skalbi
mo bei valymo įmonėms, gele
žies prekėms. Laukiama, kad 
šios rūšies prekėms kainos pa
kils. Kai tik buvo panaikinta 
kainų kontrolė variui ir aliu- 
minijui, kainos pakilo nuo 12 

t iki 177 procentų. Tikrieji kai
nų kontrolės panaikinimo vai- 

■ šiai aiškės tik per kokį mėnesi.

vykti, bet sujaudintas tautie
čių jam parodyto pasitikėjimo, 
savo nusistatymą pakeis. Tada 
minia puolė min. pirm. Mossa- 
degho rūmu;, nors sargybiniai 
ėmė į minią šaudyti. Mossade- 
ghas pasijuto riestai ir sykiu su 
savo užsienių reikalų ministe- 
riu paspruko į namus, kuriuose

tautą, kad jįparemtų kovoj? 
su šacho rūmų intrigomis, ša
chas savo ruožtu paskelbė, kad 
j;s išvyksta iš Persijos sveika
tos sumetimais. Tačiau viešu
moje pasklido gandas, kad dėl 
Mossadegho intrigų šachas no
ri atsistatydinti, šitai ir sukėlė 
minią prieš Mossadeghą už ša
chą. Neramumus rėmė buvę

karininkai, kuriuos M<Asa<le- 
ghas atleido, o tai,) pat Kash.i- 
ai,.* įtakingas fanatinės racio- 
nalistinėą organizacijos vadas, 
parlamento pirmininkas, kuris 
Mossadgehą ir iškėlė į vai 
džią. Prieš pusmetį juodu išsis
kyrė.

Po triukšmo Mdšsadeghas su 
pižama pasirodė parlamente ir 
paskelbė, kad svetimos vagu
tės agentai surengė riaušes, o 
vyriausybė tenorėjusi tik padė
ti šachui sveikatą taisyti.

'NERAMUMAI PERSIJOJE. Minta norėjo nulinėiuoti Perui įos 
premjera Mohammed Moaoadech (kairėje), kuris vertęs iš krašto 
išvykti šachą Mahammed Rėza Pahlevi (dešinėjeiT’^S

JEI PREZIDENTAS KE
LIAUTŲ TRAUKINIU..!

Washingtonas.Washingtonas. — Jei prezi
dentas D .Eisenhoweris Irnda 
keliautų traukiniu, tai jo kelio
nės patogumu ir saugumu rū
pintųsi Mr. Harry A. Karr. Pir
masis prezidentas, kuris buvo 
jo nulydėtas į... kapines, buvo 
G.’ Harding. Paskui jis 
rūpinosi kelionėmis traukiniais 
visų kitų keturių ^prezidentų: 
C. Coolidge,

rodo, bus formulė, kuria Sovie- Roosevelt ir H. Truman.^Harry 
tai bus apkaltinti iškreipę slap
tų susitarimų dvasią ir pavar
gę tautas, kurioms slaptuose 
susitarimuose buvo numatyti

« slapti ir laisvi balsavimai.

A. Karr geležinkelio tarnyboje 
yra" atidirbęs 50 metų. Paskuti
nius 23 metus jis buvo Baltųjų 
Rūmų tarnyboj, kų^ir dabar

Komunizmo banga Prancūzijoje slūgsta

munistų’ partija buvo 
mieliausias kūdikis.^ 
seį parlamentą komunistai su
rinko 24,78% balsų. Tačiau 
nesutikimai partijos viduje, nu
sivylimas Maskva komunistų 
partijos galybę palaužė. Parti
ja, turėjusi vieną mil. narių, 
dabar beturi 450,000. Jos or
ganas “L’Humanite”, turėjęs 
600,000 skaitytojų, dabar betu
ri jų 175,000. Komunistinių 
dienraščių buvo 30, dabar tik 

1 16. Ir paskutiniu laiku užsida-

tuo-

rėjęs ryšių su nuteistaisiais. 
Pii’mdji _ Europoje dabar yra 
komunistų partija Italijoje, tu
rinti 1 mil. narių.

SENIAUSIAS VYNAS
Prancūzija. — Viduržemio 

jūroje, prie Prancūzijos kran
tų, stumtas krovinių laivas, 
kuris ten nuskendę6*pri|s 2200 
metų. Narai pranešė, kad laive 
yra apie 1000 indų su vynu ir 
apie pusantro tūkstančio val
gomųjų indų.. Ieškoma, kąs fi
nansuos laivo iškėlimą.

munistų vadovaujamos darbi
ninkų organizacijos. (CGT) 
1948 turėjo 64 mil. narių, da
bar tik 1,8 mil. Thorezas, par
tijos gen. sekretorius, nuo 1950 
“gydosi” Maskvoje ir nebegrą
žinamas. Jo vietininkas Duclos 
susilaukė nemalonumų po Pra
hos bylos, nes jis pasirodė tu-

Tokyo. — Japonijos sostinė
je įvyko masinė demonstraci
ja, kurioje dalyvavo apie 2000 
iš Okinavos calos kilusių japo
nų; jie reikalavo tą salą grą
žinti Japonijai; saloje yra JAV 
karinė bazė.

Sovietai pasitrauksią iš Vokiečio;?
Beriyaas. — Diplomatiniuo

se sluoksniuose paleistas gan
das, Ičad Sovietai rengiasi nuo 
birželio 1 d. atitraukti savo 
kariuomenę iš rytų Vokietijos 
ir reikalauti, kad vakariniai 
sąjungninkai tą pat padarytų-' 
gttokiu būdu jie* nori vėl per
imti iniciatyvą į savJ-nunkas. 
O jiems atitraukti nebūtų taip 
rizikinga, nes jie rytų Vokieti
jos kariuomenę jau turi suor
ganizuotą, tuo tarpu vakarinė 
Vokietija vis dar “posėčĖHau- 
X?.

SOVETAI HITLERIO 
BŪSTINĖJE

Rytniūsin*. — švedu spauda 
praneša, kad Sovietai perėmė 
ir sustinrino Rytprūsiuose pr e 
Rastenhurgo buvusią Hitlerio 
vyr. būstinę Ji nate’-o bolševi
kams resusprogdinta. Dabar 
jos požeminiai urvai praplėsti 
srityje iki 38 kil. ilgio ir 3-5 
kiL pločio. Si vieta turinti bū 
ti pagrindinė sovietų jėgos ba
ze prieš vakarus.

SANOfeRS, britu pirk
lys, faūkomąs vengru kalėjime. ' 
nuteistas 12 metu kartu su pa
leistu ir grjžusiu amerkiežiu 
Robert A. Vegeler, dabar sidlo- 
mas paleisti, jei britai sutiktu 
išleisti Malajuose suimta bolše- 

♦v<ku Šnipe'Lee Meng. *

SUSITARE GRAIKIJA, JU
GOSLAVIJA, TURKIJA

Ankara. — Graikija, Jugo
slavija, Turkija vasario 28 pa-' 
sirašė draugiškumo sutartį. Su
sitarta visus tarpusavio ginči
jamus klausimus spręsti taikiu 
būdu, bendradarbiauti štabams 
ir užsienių reikalų ministe- 
riams, nedaryti su kitais kai
mynais sutarčių, nukreiptų 
prieš vieną iš susitarusių. Jei 
priešas užpultų vieną iš 'susita
rusių, kitT darine įpareigoti 
jungtis į karą. Prie susitarimo 
galės prisidėti ir Italija, kai ji 
sutvarkys Triesto reikalus su 
Jugoslavija.. šituo susitarimu 
Turkijos ir Graikijos, kaip NA
TO narių, įsipareigojimai ne
paliesti. Susitarimas nukreip
tas prieš Sovietų pasikėsinimą.

pijui xn 77 Metai
Vatikanas. — Kovo 2 visi • 

Vatikano pastatai buvo pa
puošti vėliavomis, kuriomis at
žymėta 14 metų sukaktis, kai 
Pijus XII buvo išrinktas popie
žium. Tą pačią dieną jam su
ėjo 77 metai. Sveikata jo nėra 
stipri.

DAR VIENAS SIŲSTUVAS 
PROPAGANDAI PRIEŠ 
' KOMUNIZMĄ

Muenchenas. — Bavarijos 
sostinėje kovo 1 pradėjo veikti 
dar vienas 'radijo siųstuvas,' 
skirta^ pgĮjiųoti žinioms j So
vietų Rifsiją.^’ Jis pavadintas 
“Radk> X”. Duos rusišką, ar
mėnišką, gruzinišką ir turkišką 
programą. Siųstuvas gautas iš

Curopos Komiteto, o 
rfei išlaikyti surenka-

SENIAUSLA AIRE

Airija. — Mirė ponia Mc- 
Gonagle, 104 metų, kuri buvo 
laikoma seniausia moteris Ai
rijoje. Lig mirties ji kasdien 
dar surūkydavusi iki 30 ciga
rečių.

Varšuva. — Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje, Rumunijos ir kt. sa
telitiniuose kraštuose, pradėjus 
žemės ūkio kolektyvizaciją, 
daug žemės liko neįdirbta, ir 
prasidėjo badas.

Pirmas Dnlles politikos mėginimas

Berlynas. — Per vasario 
mėn. iš rytų Berlyno perbėgo 
į vakarus 41,200.

lėšos : 
mos iš aukų Amerikoje. Tuo 
rūpinasi “Amerikiečių komite
tas jūsų tautai išlaisvinti
pirmininku yra atsargos admi
rolas Leslie C. Stevehs. Radijo 
programos direktorium yra

- Vladimiras Veidle, bėglys 'iš " 
anapus geležinės sienos.

■ Perimti šaltojo baro iniciaty- dault paskelbė, kad sutar- 
vą į^sąyo rankas — buvo nau- tis reikia keisti, kad reikia pri- .....
ja Eisehhcwerio vyriausybės* Jtoti protokolą, kuriame' būtų 

^jglitikoje. Tą iniciatyvą -Jau 
, spėjo parodai .eilė paskutinių

žygių: Fonmozos neutralumo 
panaikinimas, propagandinio 
karo “dėl sielų” ir “išlaisvini
mo” sustiprinimas, ofenzyvinė 
taktika Jungtinėse Tautose, 
Europos sujungimas į europi
nio saugumo bendruomenę.

Iš visų tų žygių pereitą sa
vaitę daugiausia rūpesčio sukė
lė pastarasis. Romoje įvykusi 
šešių ministerių konferencija 
paskelbė, kad visi m misteriai 
sutarė raginti ^^parlamen
tus kuo greičiau sutartis pat
virtinti?—Bet tik delegacijos, 
grįžo, ir Prancūzijoje prasidėjo 
iš naujo kova. Pačioj vyriausy
bėj dėl. to suskilo nuomonės.

Jo Užsienių reikalų ministeris Bi-

Nauja Amerikos politika dėl Izraelio
Washmgtonas. — Vyriausy

bė nusistačiusi pakeisti ligšio
linę JAV politiką Izraelio ir 
arabų valstybių atžvilgiu. Prie 
demokratų Izraelis turėjo A- 
merikoje daug pirmenybių. Per 
7 metus visos arabų valstybės 
(Sirija, Libanonas, Egiptas, 
Irakas ir Jordanija) gavo pas
kolos ir kitokios paramos iš 
Amerikos anie 230 mil., o Iz
raelis tik per 4 metus gavo su

viršum 276 mil. Dabartinė vy
riausybė norinti visas vidurio 
rytų valstybes, taigi tiek ara
bus, tiek žydus, remti lygiai. 
Tad daugiau paramos gaus a- 
’rabai, mažiau turės gauti Iz
raelis.

Šita politika nori atimti vėją 
iš sovietinės propagandos, kuri 
remia arabus ir nori laimėti jų 
palankumą.

PARtKAftOMAS BALKANŲ FAKTAS. C.r»i’Ū>. ir TurMJa Atėnuene, ...
j* pMtraH turpu—riu apmugM sutarti. H kaJrrt j tkdtae: -’ugbMBviiun reikahi mini : -r;-,
Km* P*u«vfa*^ ftr*ikijon — StafMto* Strpinmopoi !*•; Turkiju* amtaMditrlut Kernai Tarty ir TurVi- 
jaa ata. rrik. riremtnfcrteriji M. fUrdii. Stari vl»u trijų taMybt* riupertil ii ufaienfe rriitalų mlnb»- 

terij*.

Prancūzijai palaikyto ir toliau 
trffi tikrh okupacinės jėgos tei
sė Vokietijoje, teisė savo nuo
žiūra atitraukti kariuomenę iš 
bendrosios europinės armijos, 
Vokietijos kancleris pranešė, 
kad tai pa^&rtiihimas Vokieti
jai, ir jis su tokiu protokolu 
nesutiks. De Gaulle paskelbė 

. atsišaukimą, kad Prancūzija 
netvirtintų susitarimo, nes jis 
naudingas tesąs tik’ Vokietijai 
ir Amerikai, o pražūtingas 
Prancūzijai. Galima būtų į de 
Gaulle žodžius nekreipti dėmė
sią Bet de gaullistų balsai rei
kalingi vyriausybei, kad galė
tų sutartį patvirtinti parla
mente. Buvęs mž. reikalų min;

RINKIMAI AUSTRIJOS VAL- 
« DŽIOS NEPAKEITI '

Viena. ~ Austrijos parla
mento rinkimai davė tokius 
ręzultatus; Liaudies Partijai 
lį-atalikai) 74 atstovai (turėjo 

< r), socialdemokratai 73 (tu
rėjo 67), nepriklausomieji 14 
(turėjo 16), komunistai 4 (tu
rėjo 5). Taigi nežymi pažanga 
socialdemokratų naudai. Pre
zidentas vyriausybę sudaryti 
pavedė tam pačiam min. pir
mininkui Dr. F. Figl, kuris 
Austriją valdo jau nuo 1945 m. 
Ligšiolinė vyriausybė būdavo 
sudaryta koaliciniTbūdu su so
cialdemokratais. Greičiausiai ir 
dabar bus tas pats, nors yra 
spėliojimų, kad gali būti pak
viesti į koaliciją nepriklausomi, 
jei socialdemokratų sąlygos bū
siančios per griežtos.

*tai patvirtindama su-

RUOŠIAMI IŠSIKELTI Į 
ŽEMYNĄ

Formoza. — Amerikiečiai 
karininkai vadovauja 4 savai- 
ičų pratimams, kuriuose nacio
nalinės Kinijos kariuomenė la
vinama amfibiniu būdu išsikel
ti į žemyną.

klaidomis sukliudome pradėtą 
didelį darbą, tai bent neišduo- 
kime Prancūzijos ateities; Eu
ropa arba žus, arba klestės; 
jeigu klestės, tai ji klestės arba 
su Prancūzija arba ir be Pran
cūzijos. Ministeris pirmininkas. 
Mayeris įspėja: Prancūzija tu
ri paskutinę progą sulaikyti 
Vokietijos dominavimą Euro
poje
tartis. Jei nepatvirtins, neturės 
jokios kontrolės Vokietijos jė-

‘ gcms... * .. ,
Vokietijos socialistų partijos 

pirm. Ollenhauris pranašauja, 
kad Prancūzipa sutarties nepa
tvirtins. ir tuo piktai džiaugia
si^ Maskvos spauda taip pat " 
prabilo, kad Romos konferenci
ja tik labiau parodžiusi, jog 
kapitalistiniai kraštai skyla ir 
artėja į tarpusavio karą.

Taigi Europoje Dulles poli
tika turi didelį mėginimą. Vie
nintelė viltis —- kad Prancū
zai strimgalviais dažnai rieda į 
prarają, tik prie jos krašto 
prabyla sveikas prancūzų pro
tas. ir jie pasuka atgal. Gal 
būt šita tradicinė prancūzų li
nija išgelbės ir šį kartą juos 
pačius ir Dulles europinę poli
tiką.

Elizabetho katalikų parapijai nežinomasis 
asmuo paaukojo 17,000 dolerių

Elizabeth, N. J. —JVaėjusiu 
metų balandžio mėn. 30-d. švč. 
Širdies katalikų parapijos kle
bonas kun. T. Dwyer gavo čekį 
17.000 dol. sumai. Pastangos 
aukotojo asmenį išaiškinti ligi 
šiol nepavyko. Bankas, iš kurio

Brriyna*. — Buvęs rytų Vo- 
kietros užisenių reikalų minis
teris Pertingeris, prieš 6 savai
tes suimtas, būsiąs teisiamas 
Berlyne kovo pabaigoje.

išrašytas čekis, tiek težino, kad 
kažkoks žmogus, kunigiškai 
apsivilkęs, vardu Hugh Winn. 
atidengė sąskaitą ir padėjo 
18.000 dolerių. Vienas tūkstan
tis iš sąskaitos dar neišimtas, 
čekiui realizuoti terminas bai
giasi gegužės 10 d. Tada pini
gai bus pervesti į parapijos są
skaitą- Manomą, kad tai gali 
būti arba auka asmens, kuris 
nenori būti žinomas, arba ne
ramios sąžinės atsiteisimas.

I



JBtAVDA

ginčai apie išdavikus ir didvyrius

: • vieni, kurie

Argi galim giedoti savo

£ ■'

m. UI tiH’taM, taMa ir tė-

Tad kaltinimas ir gynimas bai
giasi be sprendimo. Tačiau pa
žymėtina, kad sumišimų laiko-

šaudomas vienas Lietuvos pra
eities eptooda* — 1936 metų

izmu ir 
ais oku- 

noręjo 
lankumą. Gh- -

VASARIO 19 MINĖJIMO DALYVIAI ROMOJE. '■ Pirmoje rflėje it kairės iTe ši ne: lenkų emigrantų 
arkivysk. Gavima, kardinolas Pfaoardo, arkivysk. Centrai, ukrainiečių vysk. Bučko, vysk. PadoJskis,

Į i <L, hr. id

susitikti tik iš anksto sutarto-

t -r

Vi *

Ware, kitas Alger Hiss.

metodas

Kai daug žadanti žvaigždė 
Hissas ir jo draugai iš valsty
bės departamento atsirado so-

tartu ženklu.
mas į Ruritikimo vietą; agentui
turi kokią valandą paklajoti po vietų tinkle, “aparato” šefas 
miestą, kad visus seklius su- džiaugėsL ' Bet pats Cnam- 

bers padėtimi nesižavėjo. Jo 
jautri prigimtis vis lahiau^bai- 
dėsi sovietinio brutalumo, ci- 
ntono ir net žmogžudysčių, ku
rias per tuos keleris metus pa
žino. Jo nervai vis sunkiau pa
kėlė nuolatinę baimę ir riziką. 
Labiausiai Chambers tikėjimą 
komunizmu sukrėtė 1936 metų 
valymai Rusijoje. Chambers i- 
sitikino, kad žmogus komuniz
mui niekis, nors jis būtų ištiKi- 
miausias komunistas; kad sis
tema, kuri niekina Jhhogii, yra

steką sutartą dieną susitikti, 
tai kką dieną toj pačioj vietoj

- ir tuo pačiu laiku turi prisis- 
tatytL Jei kitas agentas neat
vyksta ir ryšys nutrūksta, ne
valia stengtis ryšį sumegzti, 1- 
ki negaus iš viršaus naujo įsa
kymo. Agentam uždrausta var
toti alkoholinius gėrimus. Jei 
agentas suimtas, turi visus kal
tinimus atmesti, fies pasakęs 
smulkmeną bus iškvostas iki • 
galo. Kas nusikalto “aparato” 
drausmei, tuos sodina į .sovie
tinius laivus ir išgabena. “Apa
rate” agentai kalbėjosi dau
giausia vokiškai.

Netikėtai Otto dingp. Tik 
paskiau Chambers patyrė, kad 
jis buvo perkeltas į Rusiją į 
ketvirtojo skyriaus štabą; din
go ir Sherman. Atsirado nau
jas Chambersui viršininkas A- 
lexander Ulianov, kuris “apa
rate” turėjo vardą “Walter”, 
arba “Ulrich”. Tai buvo žmo
gus, kuris kitados sykiu su Sta
linu buvo ištremtas į Sibirą. 
Vieną dieną Ulrich įsakė Cham
bersui eiti pa* daktarą Rosen- 
blatą dantų pataisyti. Cham
bers nuvyko. Laukiamajam 
buvo daug žmonių. Jie kąibė-n 
josi vokiškai, rusiškai, prancū
ziškai. Kai atėjo Chamberso ei
lė, jo dantis daktaras apžiūrė
jęs tarė: “O Bob. baigsim kitą 
kartą. Dantys tamstai nesu
kliudys šiandien susitikti su Dr. 
■Isaak-Katz pavakarieniauti." Ir 

avė jam restorano adresą.
Daktaras buvo centras, iš ku-

- jla ągen^ti turėjo atsiimti įsa
kymus.

Nužudysiu, kaš abejos
Chambers stebėjo agentų 

gyvenimą ir matė, kad nevisa- 
da jie pasiduodavo drausmei. 
Jis matė, kaip tarp Ulricho ir 
jauno agento atsiųsto iš Mas
kvos ,kuris turėjo užimti Ul
rich vietą, kilo ginčas. Netru
kus naujasis atvykėlis buvo ra
stas New Yorko priemiestyje 
mirštamai sužeistas. Ulrichas 
pareiškė, kad amerikiečių poli
cija Jį susekusi ir nužudžiusi. 
“O aš iš savo pusės nužudysiu, 
kiekvieną, kuris drįstų paabejo
ti mano paaiškinimu”, kreipė- 
.si keistu balsu Ulrichas į Chara- 
bersą.
• Buvo pakeistas ir Ulrichas. 
Jo vietoj Chamberso viršinin
ku tapo J. Peters. kurio tikroji 
pavardė laivo Alexander Gokl- 
berger. atvykęs iš Vengrijos, ir 
kuris vadovavo visam šninin'- 
jimui JAV. Vieną dic ?.ą, o tai 
buvo 1931 m. vasara, nauiasi;

tui (šnipinėjimo centrui) su
dieu. Bet jis žinojo, ką reiškia 
agentui atsisakyti. Juk agentai į 
Reiss Šveicarijoje, Krivitski

* Amsterdame, Raskotaikov Bul
garijoje, JoHętte Royuitz New 
Yorko viešbutyje buvo nužudy
ti. Kaip tik tomis abejojimo 
dienomis Chambers gavo r»u- 
ją viršininką Boris Bykov, niū
rų imagų, kuris savo nedraus
mingus agentus gyrėsi dvejopu 
būdu padarąs nekenksmingus: j 
‘sausai’ ir ‘šlapiai’. Sausas — 
reiškė: suimdavo agentą ir iš
gabendavo sovietiniu laivuH- 
Rusiją, šlapias — nužudydavo 
vietoje “aparato” pasamdyri 
žomgžudžiai. Naujasis šefas 
mėgo kartoti: “Užmušti gali ir’ 
idijotas, bet padaryti, kad nu
mirtų gražiu- būdu pats ir ną- 
tūralia mirtimi — tai jau me
nas.” (Buęjiaugiąu)

džiausto kaftinMku pasidi
džiuodamas saVe paskelbė P. 
Plechavičius. “Naujienos” ir 
dabar vasario 17 jį kaltina de- 

' * motaražįįjos priešu, Lietuvą iš
davusiu (Riešui, be pasipriešini
mo pabėgusiu. Karys tup tarpu 
buvo akis nukreipęs į kitą lai- 

< kotarpį, į vokiečių okupacijos 
laikų Vietinę Rinktinę, "kurios 

c vadu buvo tas pats P. Plechavi
čius. “Karyje” pulk. Urbonas 
Plechavičių skelbė lietuvių sie^ 
kimų vykdytoji ir pasakojo, 
kaip jam kenkę lietuvių bū- 

L rys, kreipdamasis į vokiečius, 
į. kad būtų pakeista rinktinės 

vadovybė. Išdavikais vadinami 
tie, kurie ieškojo vokiečių pa
galbos prieš Plechavičių. Tas 
priekaištas buvo daugiausia tai- 

į komas pulk. Birontul. Patiesia

zicijoje okupantui (tiek sovie
tiniam, tiek naciniam); kiti, ku
rie vadovavosi opo 
prisitaikįpdtoni, k 
pantui pataika 
laimėti priešo
Įima nesvarstyti, katrų taktika 
buvo naudingesnė kraštui. Bet 
visuomeninio padorumo dėliai 
kitados buvo ar tik ne VLIKo 
pareikštas nusistatymas, kad 
tiems, kurie buvo užsiangaža
vę vienam ar kitam okupantui 
savo tariamu bendradarbiavi
mu, nederėtų veržtis Tevado
vaujamas vietas naujose politi
nėse sąlygose. Deja, tą patari
mą sunku buvo įvykdyti, nes 
tie, kurie įforėjo būti priekyje 
autoritetinio režimo laikais, ar 
stengėsi būti priekyje okupan
to laikais, tie negali atsisakyti

:.U

Kardinolas, arkivyskupas, ministeris ir senatorius pagerbė Lietuvą Romoje

LTB Romos apylinkės val
dyba, 35-jų Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo metinių 
proga, š. m. vasario mėn. 15 
d. surengė iškilmingą minėji
mą.

Šventė prasidėjo pamaldo
mis S. Angelą Merici Instituto 
koplyčioje, kurias atlaikė Jp 
Em. kardinolas Pizzardo, Stu
dijų Kongregacijos Prefektas, 
didelis lietuvių bičiulis. Lietu? 
vių šv. Kazimiero Kolegijos 
choras, vadovaujamas kun. K.

1 Senkaus, sutiko svečią su “Ec-/ 
ce Sacerdos Magnus” ir giedojo 
lietuviškas giesmes pama'dų 
metu. Rinktinę: publikai kard. 
Pizzardo pasakė nuoširdų pa
mokslą, baigdamas palygini- ■ 
mu:

Po pamaldų .antroji šventės 
dalis įvyko tose pačiose patal- 

* pose, gražiai išpuoštoje salėje.
Scena skendo žalumynuose, 
viršuje, raudoname fone švie
tė vytis ir parašas: 1918-1953, 
centre popiežiaus, Italijos ir 
Lietuvos vėliavos. . . • ■

vauti šiose iškilmėse, šioje re- vergijos. Laisvouoe tautos Re
liginėje ir civilinėje šventėje 
tos brangios ir kilnių jausmų 
tautos, pareikšdamas geriau
sius linkėjimus ir karščiausią 
troškimą, kad ši kilni tauta 
greičiau susilauktų geresnių

Grįžta nuncijus Centoz ir atnė- ’ draūgė. -prašydamas
ša šv. Tėvo sveikinimus Aukščiausiojo gausių malonių

Minėjimą atidarė PLB Ro- brangiems Lietuvos vaikams,

kia taikąs, Aitrukdydamoa ag
resoriaus siekimus. Niekas ne
gali pasakyti, kaip ir kada ta
sai išlaisvinimas ateis. Tačiau 
yra tikra, kad jis ateis, nes jis 
yra nepalaužiamas kaip teisė 
gyventi ir kaip gėrio valia prieš 
blogį.

Oficialiu šventės kalbėtoju 
buvo pakviestas senatorius

bar ginčas perkeliamas J “Nau
jienas”, kuriose vas. 17 St., nuo pinnavfano ir demokrati- 
Kviecinskas (buvęs aktyvus 
dalyvis sukilime prieš Laikiną
ją Vyriausybę) aiškina, kad 
niekas į vokiečius nesikreipęs, 
o pulk. Birontas buvęs pasiau- 
kojėlis, kuris nuraminęs vokie
čių įtūžimą, , -z . .....

To laikotarpio tikrojo vaizdo 
negalima dabar pagrįsti doku
mentais, nes jie yra dingę.

niais laikais, prisidengdami 
naujais šūkiais ir tvirtindami, 
kad jie tokie buvę ir seniau 
•ir kad didelių nuopelnų tautai 
turį. Jei to nebūtų, gal neiš
kiltų ir tie ginčai spaudoje dėl 
“išdavikų”, dd “koHaborantų” 
(anksčiau ir dėl “repątrian- 

ftų”). O jie.tokie k.artūs ir ma
ža prasmingi šiais laikais.

“Mano brangūs lietuviai, no-, 
rėčiau pritaikinti jums-dvi to
kias gražias, psalmes: . 135-ią> 
kuri aprašo, kaip izraelitai, bū
dami nelaisvėje prie Babilono 
upių ir pakviesti pagiedoti savo 
krašto giesmių, atsakė babilo
niečiams: kaip mes galime bū
ti linksmi ir giedoti savo gies
mes .negalėdami sugrįžti į savo 
tėvynę? Gi 125-ji psalmė kalba 
apię izraelitų džiaugsmą: jiems 
atrodo, lyg sapne mato - savo 
grįžimą į Jeruzalę: atrodo, kad 
jie yra tartum pjovėjai, kurie 
baiminasi sėdami, kad toji sėk-- 
la nežūtų-. Bet kada sėkla su
dygsta ir želmuo suklesti, tada 
jie pilni vilties ir džiaugsmo 
gieda savo giesmes. Panašioje 
padėtyje esate ir jūs. mano 
mieli bičiuliai. Tcpagucdžia jus 
toji aplinkybė, kad .visas kata
likų pasaulis yra su jumis,, 
meldžiasi už jus. stebi i jūsų 
didvyriškumu ir trokšaa bei 
linki, kad greičiau galėtumėte 
grįžti j savo Tėvynę, kaip tie 
pjovėjai, išauginę gausią pū
ti, giedodami savo tautines 
giesmes."

mos apylinkės valdybos pirmi
ninkas kun. V. Mincevičius, 
karštais žodžiais pasveikinda
mas Bažnyčios ir Italijos val
džios aukštus asmenis. Jo pa
kviestas J, E. vysk. Padokkis 
padėkojo visiems į lietuvių 
šventę atsilankiusiems; ypačiai 
šiltais žodžiais pasveikino J. E. 
arkiv. Centoz, paskutinį šv. 
■Sosto nuncijų Lietuvoje, kuris 
bolševikams okupavus Lietuvą 
buvo priverstas ją palikti 1940 
m. Tada prabilo ir patsai ar
kiv. Cento*!

“Prašau atleisti, jei aš išdrįs
tu pirma garbingų kalbėtojų 
tarti kuklų žodį. Tai darau dėl 
ypatingų aplinkybių. ‘ kurios 
mane atvedė į šią šventę. Su 
gyvu džiaugsmu priėmiau Ro
mos lietuvių pakvietimą daly-

fc
KARINIS yRANSPORTO LĖKTI VA.s C-iIMi, r«mMW turMn*s ir propelerių. Pirmas toks JAV. 41 
pritaikyta* kovonn pimneo,- . Gaji paimti bet kuri- krovinį MiteMumiu-, nuleisti pa rasiu t i
ninku ir ginti* nipultas.

viai išpažinėjai^ lietuviai kovo
tojai, būkite optimistai, nes 
tautos yra nesunaikinamos, 
kaip neužgesinama yra Evan
gelijos šviesa. Kartojasi Kaino 
Pamokslas: Kristus yra su ju
mis, jūsų tarpe. Jis yra pasau
lio nugalėtojas?’*

Vasario 16 d. minėjimas bu
vo baigtas minutės susikaupi
mu, pagerbiant žuvusius už 
Italijos ir Lietuvos laisvę beį 
Lietuvos ir Italijos himnais.

Dalyvavo ir parėmė
Lietuvos nepriklausomybės- 

šventėje dalyvavo be minėtų 
kalbėtojų, pamaldas laikęs J.

lenkų 
arkiv.

čia esantiems ir po pasaulį iš
sklaidytiems.

J. E. Mons. Montini Vatikano 
Valstybės Prosekretorius, šv. 
Tėvo pašauktas svarbiais rei
kalais, buvo suk liudytas ir ne
galėjo dalyvauti, kaip norėjo, 
šioje šventėje; todėl įgaliojo 
mane jam 'atstovauti. Mons? 
Montini mane įsakmiai įparei
gojo pranešti Lietuvių Romos
komiteto pirmininkui V. Min- ūk kurios nemiršta ir nepriva- 
eeričiui, kad šventasis Tėvas to mirti; mes nenorime ir ne
mielai priėmė ^reikštus kil- privalome būti tik sujaudinti 

je stebėtojai; mes privalome būti 
ir

Cingolani — krikščionių demo
kratų frakcijos senate pirmi
ninkas, pasižymėjęs politikas ir 
puikus kalbėtojas. Jis savo il
goje kalboje, nuolat palydimoje 
šventės dalyvių plojimais, pra
vedęs Lietuvos atgimimo para
lelę su Italijos atgimimą ir su
vienijimų, sakė:

“Mes išgyvename ir jūsų 
tragediją, nes tai tragedija tau-

nius jausmus jam pas! 
telegramoje vantų komite 
visų lietuvių, su sūnišku atsi 
vimu, prisirišimu ir ištiki 
šv. Sostui šv. Tėvas dėkoja ir 
suteikia prašytą palaiminimą, 
kaip .laidą gausių malonių tiek 
kenčiančiai lietuvių tautai ir 
jos vaikams, čia esantiems ir 
išsklaidytiems pasaulyje, su 
linkėjimu, kad jie kuo greičiau 
galėtų grįžti į jų numylėtą k 
laisvą tėvynę.”

’ Gausiais plojimais buvo pa
lydėtas aridv. Cbntoz žodis.

su jumis bendrojo siekimo da
lyviai. TMt GNU, tiek šalia jo 
esame laiimngl galį būti su ju-

Savo karštoje kalboje * pir
miausia pasveikino tremtinius 
ir pavergtus lietuvius. Pabrė
žęs, kad laisvosios tautos paki
lo prieš agresijos pastangas; 
šiandie jos pastoviai organi
zuojasi ginti savosios bendruo
menės gyvenimo būdą, vicemi- 
nisteris pridūrė, kad tasai tie
sioginis tikslas yra neatskiria- 

' mas nuo bendrojo ir galutinio 
tikslo — išlaisvinti tautas iš

_.Em. kard. Pizzarchst 
tremtinių vizitatorius 
Gawlina, ukrainiečių apašt. vi
zitatorius vysk. Buczke, Vati
kano valstybės sekretarijato 
atstovas Mons. Ducoli, lenkų 
Popiež. instituto rektorius 
Hons. Strojny, Mons. Civardi, 
Marijanų Generolas Tėv. Mro- 
czek su savo taryba, kun. Alba- 
vičius ir kt.

Iš pasauliečių: Italijos ama
tų viceministeris A. Guidi Cin
golani. Romos viceburmistras 
Andreoli, užsienio reikalų mi
nisterijos atstovai: konsulari- 
nio skyriaus šefas ministeris 
Nicolai ir rytų Europos sky
riaus šefas markyzas Solari, 
Romos radijo užsienio tarnybos 
direktorius Bemabei ir jo pa
vaduotojas Dr. Lueidi, saugumo 
departamento direktorius A- 
matucci, italų patrijotinės par- 
tijos “Aleanza Tricoiore Italia- 
na” vadovybė: generolas Pus- 
serone, grafas Giunio di Colle- 
toldo, pulk. Parodi, pulk. Pag- 
Jia, “Libertas” direktorius Dr. 
Morino, Lietuvos pasiuntinybės

supažindinta visuomenė su Lie
tuvos reikalu.

Kitą dieną Romos didieji 
laikraščiai įsidėjo ilgus ir išsa
mius lietuvių‘šventės aprašy
mus, išvardindami jos dalyvius 
ir paduodami kalbas. Taip ki
tų paminėtini: “L’Osservatore 
Romano”, “II Popolo”, “II 
Ouotidiano”,. “H Messaggero”, 
“La Voce Republicana” ir ki
ti

Vatikano radijas Vasario 16 
d. davė ištisą valandą specialią 
lietuvišką' programą. Romos 
radi jas paskyrė pusvalandįlie------
tuviškų dainų transliavimui. Be 
to, šventė buvo plačiai paminė
ta tiek Vatikano, tiek ir Romos 
radijų eilinėse programose. 
Rorrfos radijofonas išleido spe
cialų pranešimą apie .Lietuvą '* 
ir pertransliavo jį užsienio tar
nyboje 24 kalbomis. Panašiai 
padarė ir Vatikano radijas.

Vasario 16 d. 17 vai. Lietu
vos pasiuntinybėje prie šv. Sos
to įvyko priėmimas, į kurį at
silankė lietuvių kolonija ir žy
mus skaičius italų bei kitų tau
tų svečių, šeimininko pareigas 
ėjo ir svečius priiminėjo patsai 
min. St. Girdvainis.

Nedalyvavo ir nerėmė
Gražiai nusisekusios -šventės 

fone šešėlius palieka tai, kad 
ministeris St. Lozoraitis ne
dalyvavo minėjime, o min. 
'Girdvainis nei pamaldose nei 
minėjime. Taigi Lietuvos diplo
matai atsiskyrė nuo lietuvių vi
suomenės, kurios pagerbti atė
jo tiek gausiai Italijos vyriau
sybės ir visuomenės atstovai.

Minėjimo dalyvių šiltai buvo 
sutikta* šen. Ctngoiani pareiš
kimas:

tarfttę pripažinti prie šv. Sosto attache p. St.
Lozoraitis jr. už geležinės už
dangos esančių kraštų atstovai 
ir daugybė kitų.

Tarp raštu, sveikinusių pažy
mėtini: Italijos krikščionių de
mokratų partijos gen. sekreto
rius Gonella, susisiekimo minis
teris Malvestiti, Romos bur
mistras Rebecchini, Centro Eu
ropos Krikščionių Demokratų 
Unijos vardu M. Kranjč ir kiti. 

r Šventės proga iškilmių salė
je buvo Išstatyti dailininkių Pa- 
cevičienės ir Pacevičiūtės pieš
ti paveikslai, dalyviams įteik
tas meniškai paruoštas kūrinių 
katalogas. Dalyviai parodė* di
delio susidomėjimo lietuvių dai
lininkių darbais, šventėms da
lyviams buvo išdalintas spaus 
dintas Pro Memoria. kuriame

rankose, aukodamas Dievui gra
žiausius metus už savo ttvy- 
nę.

Šen. Cingolani savo gražią 
kalbą baigė karštu kreipimusi:

“Lietuviai kankiniai, lietu

mtaiakan. mirė MtHrtaa 
smArfo. GrotėB* n»Ja. Jb net*- 

. Jo prarimatti | pirmtaMn*. Jtal 
mirė P*. Morray. NrUcai Hfai 
M vieta

r
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James Burokam, autorius 
plačiai žinomos knygos “The

iW5r7-i. ** ■ ^--'^

i išlaisvinti pasaulį?
K. MOCKUS

TBM WORJT«*
bar išleidžia naują knygą. pa

rltBU r
PRENUMERATOS Kanu 
AM* Wtan» ~------ — |M®

giamų atsiliepimų dėl šios po
litikos-Europoje ir Azijoje. Au 

vinimas”. yra vienas žy- torius mano, kad sulaikymo 
politika' buvo tuo patogi ki-

litikos žinovų ir jo mintys šiuo 
metu ypač aktualios. Tų min-

. yaoo pomi metą Į3<M> ne einančio dienraščio “Boston’
dviejų didžiųjų-, galybių tie 
kraštai ftali tikėtis ilgesnį laiką

fetl straiparim neMttead EreKkta redakdjoc nuomone.- Už skelbtam tunu*.

mame žurnale. Manau, kad ke
liamasis klausimas mums vi
siems labai įdomus, todėl imuo
si atpasakoti žio žymaus ame
rikiečio mintis. (Kai sakome 
Amerika, turime galvoje šį 
kraštą — JAV. Ir toliau vietoj 
JAV vartosime Amerika).

amerikiečiai labai tvirtai yra

Šviesusis Vydūnas
VYDŪNAS, kurio tikroji pavardė Vilius Storasta, vasario 20 

Vokietijoje mirė. Jo mirtis nebuvo netikėta. Gilus ir šviesiai nu
gyventas 85 metų amželis neišvengiamai vedė į kapą. Tačiau 
kada, anot Krėvės, išvirsta didžiulė’pušis, jos vietoje prieš akis 
danguje lieka plikė, #d nauji medeliai spėja tuščią vietą užpildy
ti ar iki pripranta akis prie naujo vaizdo. Ligi Vydūno palikta 
vieta bus užpildyta, palydim su pagarba tą, kurs buvo “ąžuols 
drūts prie Nemunėlio.”

Vydūnas buvo “drūčiausias” ir šakočiausias iš visų tų ąžuo- ___  _ _____
lų, kurie išaugo prie Nemunėlio vakarinėje Lietuvoje; kurie reiš- - laikyti buvus Taikinu'daly-

ku,' nes sulaikymas šiaip ar 
taip yra negatyvinis dalykas ir

Nuo 1947 m. Amerika laikė
si vadinamos “containment”—

kos. Per tą laiką buvo stengia
masi sustabdyti tolimesni ko
munizmo išsiplėtimą, bet sy- 

Jkiu buvo vengiama anti-sovie- 
tiškos iniciatyvos. Tačiau tas 
laikas yra pasibaigęs ir jį.rei-

kė Lietuvos dvasią, ją gaivino ir stiprino. Vydūnas Tilžėje, o Ba
sanavičius Vilniuje buvo gyvieji lietuvų dvasios sargai prie ryti
nių ir vakarinių vartų. Basanavičius gaivino patriotinę dvasią ngįji būtLilgesnį laiką veda- 
prarities paveikslais. Jis buvo tas “Prabočių šešėlių”, Keleivis,' nrnoju kelrodžiu. Dabar Ame- 
kuris iš kapų kasė tautos gyvybę. Vydūnas, kaip ir visi M. Lietu- „fta eina pirmuosius žingsnius 
vos rašytojai, gairino ir stiprino dorinę dvasią, kovojo prieš riša, į komunizmo pavergtų tautų 
kas šitą dvasią temdo ir naikina. Jis yra tasai “Prabočių šešėlių” išlaisvinimo politikos laikotar- 
Visuomis, kuris eina per žmones ir ragina būti “sau įmonėmis.”

Vydūno “sau žmogus” yra tas, kuris jaučia savyje dvasią ir 
neleidžia jos niekam pavergti. ‘Sau žmogus” tas, kuris gynė sa
vo moters garbę nuo dvarininko. “Sau žmogus” tas, kuris gynė 
viso kaimo mergaičių dorą nuo vokiečių kareivių pasikėsinimo. 
Pagaliau tas yra “sau žmogus”, kuris pasirinko sudegti liepsnose, 
bet ne prisiimti svetimas kalbos, svetimos kultūros, papročių ir 
tuo būdu mirti savo tautai. “Sau žmoguje” šviečia ir stiprėja dva
sia. Dvasia blanksta, kai žmogus betenka savo tikėjimo, doros, 
kalbos. Kai prisiima materialistines pažiūras, kurios veda žmogų, 
tautas ir žmoniją į tokias katastrofas, kaip pasaulinis karas. Kai 
žmogus pasiduoda žemiesiem geismam. Tada dvasia.silpsta, ir 
žmogus virsta “ne sau žmogum.”

Ne iš perdėto patriotizmo Vydūnas skelbė tokias mintis, o 
tik iš gilios metiSs žmogui. Jo tolimasis pirmatakas Donelaitis 
buvo skelbęs, kad žmogus, netekdamas kalbos ir. paproęįįį, neten
ka ir doros. Kuris atsižadėjo “barzdotųjų gadynėlių”, virto blo-

,p- ogesniu žmogum. Tas pačias mintis tęsia ir Vydūnas, tik jas pagi- 
lina. JO fUosęfi joj anogus eina tobulėjimo, dvasinio skaidrėjimo 
keliu, iki susilieja su dievybe. Tarpas tarp žmogaus ir dievybės bortinius ir ateity gafihftJS'ka- 
yra tauta. Savo' kelyje- žmogus jos negali aplenkti. Tik per ją 
reiškiasi žmogus kalba, kultūra, mokslu, menu, religija ir skaid
rina savo dvasią. Kito kelio nėra tam, kuris nori, kad jame dva-

- šią švitėtų. ’ . ,
Tas mintis Vydūnas skelbė dešimtinr knygų, laikraščių, dau

gybe prakalbų. Pačia tauriąja prasme jis buvo M. Lietuvos “sa
kytojas”, pamokslininkas, ir jo žodis turėjo didelės reikšmės.

Kai emigracijoje iš lietuvio rašytojo netyčia išgirstam pas
kelbtą mintį, jog kalbos praradimas nereiškia nutautimp; kai 
Europos tautos mėgina lietis į jungtinės Eurooos šeimą, kai pra-

’ sideda naujas tarptautinis gyvenimas, Vydūno pamokslininko 
balsas gyvai įspėja nuo klaidos ir rodo teisingą kryptį: “Tu per- 
siskyręs su bočių tėvyne, esi negyvas”; “Norint gaivint tautą, to
dėl pirma gaivinama silpnėjanti jos kalba”; kelias į Europos 
šeimą eina tik per ištikimybę savo tautos tikėjimui, dorai, kalbai...

pį, stengdamosi paimti inicia
tyvą pasaulio politikoj i savo 
rankas. Autorius pabrėžia, 
kad išlaisvinimo politikos tiks
las yra viešai žinomas — iš
laisvinti visas komunizmo pa
vergtas tautas, iškaitant ir pa
čius rusus. Išlaisvininfas reikš, 
kad Sovietų imperijos pavaldi
niai ne tik atgaus tautinę lais
vę, bet kad tie bus la t vi nuo 
vergų stovyklų ir slantos polici
jos, galės laisvai garbinti 
Dievą, galės įsigyti ir laisvai 
dirbti savo žemę, dirbti savais 
įrankiais ir p.Tčtfkšlo siekiant, 
reikės garsiai skelbti ameri
kiečių politiką komunizmo pa
vergtoms tautoms, remti da-

rinio pobūdžio susirėmimus, 
kaip tai buvo Graikijoj, Korė
joj, Malajuose. Indo-Kinijoje. 
ir tuo pačiu laiku atitinkamai 
rengtis kariškai visiems gali
miems kariniams žygiams.

A^fofTnS''tvirtina, -kad visi 
tie, kurie tiki šiai politikai, ne
abejoja, kad ji sukels nerimą 
bolševiku pavergtose tautose ir

nę imperijų.

Kliūtys šiai politikai
Faktas, kad esama daug nei

są. Negalima tikėtis tvirtesnio

peri joje, nei laisvame pasauly, 
kol Amerika neįrodys savo 
tvirtą nusistatymą vykdyti jai 
laiko skirtą uždfcvinį
vaūti laisva jam pasauliui kovo-

US rasta* aukoti ,Raudo*<Uo Kryžiaus 
B. Akram* M Atiaata, Ga, Korėjos k*ro

invaUJa*.

komunizmo pavojų visam pa
sauliui, ir todėl griežtai tvirti
na, kad kitų tautų laisvės sie
kimas yra sykiu kova už Ame
rikos laisvę. Kuo drąsesni ir 
greitesni žingsniai bus daromi, 
tuo daugiau aukų bus išveng
ta .Autorius sako, kad jis nuo

kad nėra pavojaus sukelti pa
saulinį karą griežtai vykdant 
vienoje ar kitoje pasaulio da
lyje bolševikų atstūmimo 
veiksmus. Jis yra tikras, kad 
dabar niekas netiki, jog būtų

pavyzdžiui būtų buvusi panau
dota žemyno kariuomenė vie
toj lėktuvų Berlyno blokadai 
pralaužti, jeigu kinų naciona
listai būtų paremti jų kovose

armija būtų praleidusi partiza
nus į kitą pusę bulgarų ar grai
kų sienos arba jeigu būtų bu
vusi bombarduojama kinų te
ritorija anapus Yalu upės.

Visais šiais atvejais Vakarų 
valstybės buvusios perdaug 
atsargios, nes jo nepakankamai 

sada kryžiaus žygiai pateisina- pažmusios komunizmo pobūdį, 
mi, tačiau šiuo metu, kai ko- _

vado-

kū esant, nesiskaityti su vieno 
ar kito krašto bandymais tą 
politiką pristabdyti. Amerikai 
atėjęs laikas vykdyti kryžiaus 

-žygį prieš komunizmą. Ne vi-

visą pasaulį ir tai vykdo siste- P®™
miškai, beatodairiškai, reikia Autorius tiki, kad Maskva 
organizuoti kryžiaus žygį jam - - artimoj ateity dar nesirengia 
sunaikinti. Komunistai žino, 
kad jie savo tikslo siekia be jo
kio kompromiso. Ir laisvasis 
pasaulis- tai turi žinoti.

J priekaištą, kad ne Ameri
kos reikalas rūpintis kitų tau
tų likimu, autorius labai karš
tais žodžiais pavaizduoja ne 
buvusį ir ne būsimą, o esamą

griebtis pasaulinio karo. Ta
čiau tiems-, kurie mano kitaip, 
jis pabrėžia, kad vakariečių 
politika negali remtis vien spė
liojimais apie trečio pasaulinio 
karo galimumus. Reikia būti 
realistams ir žinoti, kad komu
nistams neturi būti duota laiko 
įsitvirtinti jau turimose pozi
cijose. Jeigu Sovietų Rusija

gaus laiko sukaupti jėgas da
bar užimtuose kraštuose, tada 
jie tikrai taps didžiausia pasau-^ 
lio galybe ir negalima bus ti
kėtis ją įveikti. Šitokių faktų 
akivaizdoje yra aišku, kad pa
vergtų tautų išlaisvinimas kaip 
galima greitesniu laiku ir yra 
kartu vienintelis būdais apginti 
Amęriką k Skusį pasaulį. Ko
munistų vadai žino, ko ir kaip 
jie siekia. Jie žino, kad pe gali 
laimėti, jeigu tuo tarpu jie nie
ko daugiau nedarys, o tik tai
kys ir stiprins tai, ką turi. Jie 
taip pat žino, kad $ė pralai
mės, jeigu prieš juos bus pas
kelbta visu stiprumu išlaisvini
mo akcija. Dabartine savo tak
tika komunistai siekia įgąsdin
ti ir nukreipti laisvąjį pasaulį 
nuo išlaisvinimo politikos. O 
jie tuo pačiu laiku beatodairiš
kai vykdo valymus, fanatizuo-

ja jaunimą, vykdo rusifikaciją, 
falsifikuoja kultūrą ir istoriją. 
Bado grėsme, deportacijomis į 
vergų stovyklas ir masiniais 
gyvento jų vietos pakeitimais jie 
vykdo sistematinį genocidą. 
Jų tikslas yra užslopinti bet 
kokį pasipriešinimą, sunaikinti 
mažumas ir paversti žmones į - 
vienalytę masę. Darbo vergų 
stovyklos ir kolektyviniai ūkiai 
tampa esminėmis priemonė* 
mis sukurti totalitarinę, visuo
menę, kurioje vyrautų iridefe- 
rentiškas masės žmogus.

Jeigu bus leista įvykdyti tai, 
ko jie siekia, mes būsime pra
laimėję. Lieka neilgas laiko 
tarpas. Jo metu tebėra galima 
veikti ir laimėti prieš juos. Jei
gu politinė ofenzyva bus peril
gai atidėliojama, gali būti per- 
vėlu veikti bombomis.

į-'*- •—■ .

Sovietai: nedrįsta rodyti tikro veido

Ketari gubernatoriai atvyko i BaKuotau Barnus kalbėtis su prezi
dentu ją valstybių reikalais. AA^įde ii kairės i dettne matome: 
Wisce>nsino gub. Walter Kohler, Jersey — Alfred Driscoll, S. 
Carolina —- James F. Bymes ir Atatama — Allaa Shivers.

Friburgas. — Agentūra KI- 
PA skelbia palyginimą tarp 
dabartinės ir‘tarp 1939 m. bu
vusios katalikų Bažnyčios pa
dėties Ukrainoj. Jau vien pa
prastas skaičių palyginimas 
kalba apie baisų katalikų Baž
nyčios sunaikinimą šiame kraš
te. Penkios tuo laiku buvusios 
vyskupijos šiandien yra liku
sios be ganytojų. Tas pat atsi
tiko ir su dviem apaštališko- 

administratūroms. De
šimt tuo laiku buvusių vysku
pų šiandien kenčia ' arba jau 
yra mirę kalėjimuos ar kon 
centracijos stovyklose. Iš 3000 
ukrainiečių kunigų ,apie 1500 
buvo areštuoti, ir apie 1000 
prievarta įjungti į schizmatinę 
Bažnyčią; 3000 parapijų likę 
be kunigų. Visi seminarijų auk
lėtiniai, venuoliai bei vienuolės 
išblaškyti! 4500 bažnyčių ir 
koplyčių uždaryta; 200 vienuo
lynų konfiskuoti; 10,000 kata
likiškų mokyklų suvalstybinta; 
38 katalikiški laikraščiai sus

tabdyti ir uždaryta 41 katali
kiška organizacija.. Tokie skai
čiai vakarų pasauliui labai 
daug pasako apie tikinčiųjų pa- . 
dėtį Sovietų Sąjungos okupuo
tuose kraštuose.

Roma. —Italų komunistų 
spauda bandė paneigti Katali
kų Akcijos paskelbtus faktus 
apie Bažnyčios persekiojimą a- 
napus geležinės uždangos. Į tai 
reagavo ne tik katalikiški, bet 

r net neideologiniai Italijos laik-____
raščiai. Italų Katalikų Akcijos - 
Pirmininkas Prof. Gedda vieno
je savo kalboje tarp kitko p^- - 
reiškė: “Laisvajam pasauliui 
mes duodame pasiūlymą: tebū
na leista tarptautinei komisijai 
aplankyti anapus grietinės už- 
dange^esančios kraštus, tebū-

- na leista tiesiogiai patikrinti, 
į kokias sąlygas sovietinis re
žimas yra nustūmęs Bažnyčią. 
Komunizmas teišdrįsta, paga
liau, parodyti savo tikrąjį vei
dą.”

* Baigėsi pavasaris. Laukuos 
baltavo ramunės; artinosi šv. 
Jono atlaidai. Vąnduo Rausvė
jo pasidarė grynas, perregimas 
ir drungnas. Vieną.šeštadienį 
Varputėnas pasiėmė truputį 

. muilo ir išėjo maudytis.
Rinkdamasis patogią vietelę, 

jis kiek apsivylė ir įpyko: kark
lyne svetimi vaikai gaudė vė
žius, o brastoj meškeriojo var
gonininkas. Daubose dabar nie
kas nedrįso maudytis <po to, 
kai ten pabraidžioję nušašo ke
turi piemenys ir seniūno ark
lys. Liko tik viena išeitis — du
burys už Kuodaičio sodo.

Karkluose patylomis švilpa
vo laukų dvelkimas, o ant Kuo
daičio tvoros tupėdami rėkė 

'du niekad nematyti girios pauk
ščiai. Varputėnas nusirengė ir 
ėmė bristi, jausdamas, kaip 
nuo vandens jam gniaužia kva
pą, tarytum kas nors smarkiai 
kutentų šonus. Kai jis pasinė
rė, nemalonus jausmas išnyko, 
ir tuoj pasidarė gera: Varputė- 
naš ėmė pliuškentis.

Jis atsigulė ant nugaros: 

taip buvo dar geriau. Viršuj 
baltavo debesys ir ant alksnių 
šakų suposi laukiniai apyniai. 
Per Gražiškius, ar kur dar to
liau, važiavo automobilis, ir jo 
dūzgimas tyliai virpėjo ant 
vandens, lyg bitė; —geras, jau
kus motoro ūžesys be dulkių ir 
dvokiančio benzino.

Visi Varputėno sąnariai pri
sipildė pasitenkinimo. Jis apsi
vertė ir iš džiaugsmo ėmė nar
dyti. Aplinkui susidrumstė vi
sas vanduo. Bangoms švelniai 
glostant- nugarą, Varputėnas 
ūmai pajuto skausmą; atrodė, 
kaž’^s jam įkando į pilvą. Jis 
pašoko ant kojų ir, apimtas, 
baimės, puolė i krantan. Pilve 
raudonavo žaizdelė, iš kurios 
lėtai sunkėsi krau as. Van
dens paviršium slinko platūs 
ratai, aplink — tamsus tanku
mynas. niekur nė garso. Tylėjo 
paukščiai, tylėjo bitės ir uo- 
dki. Varputėną’ sudrebino šiur
pas ir, skubiai apsivilkęs, jis 
nubėgo paupiu namo. Sušlapę 
marškiniai trynė žaizdą, kuri 
pradėjo skaudėti nejuokais.

Namuose jis pasiskundė žmo
nai.

— Reik ištrint kamparu, — 
patarė ji. — Užrišt nėr kaip.

— Kad tik nebūt kokia gy
vatė.

— Iš kur jos atsirado, tos 
gyvatės? šaka buvo įmesta, ar 
spygliuotos vielos.

— Ne ,ne. Aš jaučiau, kaip 
įkando. Susidrumstė vanduo, 
bangos, viskas...

Rytojaus dieną skausmas 
kiek atlyžo, bet pirmadienį pa
sidarė blogiau. Varputėms išė
jo piauti šieno. Pasilenkus, dir
žas spaudė sužeistą vietą, ir 
viskas vėl atsinaujino. Sulau
kęs vidudienio, jis nutarė pasi
tarti 'su Kuodaišiu.

Laukuose kvepėdamas džiū
vo šienas. Saulė, tarytum prieš 
kitą orą. baigė slėptis ūkano
se, visai raudona ir pailga, 
kaip kiat^inis. Kuodaitis sėdė 
jo troboje už stalo, laukdamas 
pietų.

— Vaitiekau, — tarė Varpu- • 
tėnaš, — ^š ateinu pasišnekėt 
apie vieną dalyką.

Kuodaitis susiraukė.
— Jei nori pinigų, tai eik į 

banką. Aš ne bankas. O kaip 
šią vasarą pas tave šienas?

— Nfeko; vietomis rotas, bet 
nieko. Aš ne dėl paskolos, dėl 

kito ko. Aš užvakar buvau 
maudyta už tavo sodo.

— Užtai visas paupys išvolio
tas, muilo šmotas pamestas! 
Kad jus kelmas su tuo maudy
mosi —-ar negalit kitur? Pie
vos šiemet ir taip nuplikusios, 
o takus .darot Kaimynėliai... 
norit mane be pašaro palikti?

— Tu, Vaitiekau, nesibark. 
Tu klausyk, kokia man nelai
mė atsitiko: vandeny man ka
žin kas įkando i pilvą. Dabar 
taip £kag£la, kad negaliu šie
naut. Kaip tu manai, kas galė
jo įkąst?

— Na, parodyk.
Varputėnas išsitraukė marš

kinius ir parodė šašą.
— Kad čia tik purvyno pri

lipę.
Kuodaitis užspiovė sau ant 

piršto ir patrynė skaudamąją 
vietą.

— Tikrai šašas, — tarė jis, 
susidomėjęs.

— Kad tik nebūt kokia gy
vatė su nuodais. Net atėjau pa
sišnekėt iš rūpesčio; trečia die
na, o nepraeina.

Kuodaičio veide pasirodė 
tūksantis ir viena raukšlė — 
tokia būdavo jo šypsena.

— Užgte, užgis, čia nedaug. 
Tik neik ten maudytis; fia tau 

krokodilas krimstelėjo. Džiau- 
‘kis, kad ytataraį nepaleido.

Nustėbęs-Varputėnas prisi
minė eilėraštį:

“Yra upė, vardu Nilas, 
kur gyvena krokodilas.” 
— Krokodilai gyvena Nilo 

upėje, — t^irė jis, nepasitikė
damas.

— O tu. laikraščius skaitai?
— Ne. Darbymetis, nėra ka

da. '
— Tai žinotum, ajpie ką šne

ku. “Mūsų Rytojuje” buvo, kad 
Kaune pabėgo iš žvėryno aš- 
tuoniolikos metų krokodilas. 
PoBcija uždraudė maudytis vi
sam Kauno apskrity. Tas kro
kodilas, matyt, Nemunu, Šešu
pe, tiesiog į Rausvę; jam patin
ka, kur šiltesnis vanduo. Ge
rai, kad papasakojai; po piet 
siųsiu vaiką į nuovadą, tegu at
važiuoja pagaut.

Varputėno akys išsiplėtė iš 
pasibaisėjimo. ,

— Aš daugiau neisiu maudy- - 
tis...

— O ne, tai nukąs ranką, 
ar koią- Ir kitiems pasakyk, 
kad nelįstų į mano paupį. Na, 
kiir tie pietūs? Aš valgyt no
riu! Ei, mergos!

Varputėnas negalėjo atsipei
kėti, lyg po susitikimo su vai
duokliu. Jis tyliai atsisveikino 

ir išslinko namo. Eidamas kele
liu, už vartų nedrąsiai pažvel
gi. į tankumyną. Vandens pa- 
viršum ritosi bangelės; pakraš
tys atrodė sudrumstas. Atsimi
nęs, kad krokodilai turi kojas 
ir išlipa ant kranto, Varputėnas 
skubiai pasišalino.

— žinai, kas man įkando?— 
užkalbino jis namuose žmoną.
____ 2
— Krokodilas.
-------Krokodilas!
— Krokodilas.
žmona pagrūmojo pirštu.
— Krėsk, krėsk juokus. Dar 

niekad nesėdėjai šaltojoj, tai 
atsisėsi.

— Ką tu čia dabar sapnuo
ji?

— Manai, pienininkas tau 
dovanos, išgirdęs, kad tu ant jo 
šitaip toji? Kaip jis tau galėjo 
įkąst į pilvą? Ar ir Jls tefį 
maudėsi?

— Pienininkas* Prie ko čia 
pienininkas?

— Lyg nežinai, kad jį dabar 
visi krokodilu vadina?

— Kas man galvoj, kain jį 
vadina. Man įkando tikras kro
kodilas, ne pienininkas. “Mūsų 
Rytojuj" yra viskas aprašyta. 
Pabėgo iš žvėryno, o dabar 
Rausvėje už Kuodo tvoros.

— EBc pietų.

Varputėnas atsisėdo ir pra
dėjo valgyti barščius.

—Dabar Kuodui su žąsiukais 
ir ančiukais — amen, — tęs® 
jis, mosuodomas šaukštu.

žmona dūsaudama raikė 
duoną.

— Ir ganyt ant kranto ne
galima: bežiūrint nuneš paršą 
ar avį.

Varputėniene staiga metė 
ant stalo duoną, užsidengė vei
dą ir pradėjo kukčioti.

7- Kiaulėm žoles rinkau, 
pirštai usnių prilindo, negabu 
tvert... Nuo tamsos iki tamsai, 
kaip kokia pakūtninkė, o jis 
mane už durną laiko... Zauni

ja per dienas, negalima nė 
pasišnekėt, kaip su žmogum...

Ką moterys žino apie kroko
dilus? Varputėnas nutilęs pas
kyrė savo dėmesį barščiams ir 
katinui, kuris sėdėjo šalia ant 
suolo, truktelėdamas uodega, 
kai ant jos nutūpdavo musė. 
Katinas buvo vidutinio am
žiaus. stiprus ir nervingas Su 
Varputėniene jis nesiskaitydn- 
vo: apsimesdavo jos nematąs. 
Varputėnas jam draugiškai pa
davė lašinių odelę ir, atsirū
gęs .krito užsnūsti.

(Bus daugiau)
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iizuoja. buvusią veūstyritoę lite
ratūros premiją, atiteko Nelei

vartų” knygą. Tai jos septinto-

UEDAS
siogiai nepasinaudojo, — sa
vaip kūrė^pegal savo fentazi-

tariniai, vartai”, kur randame

Wttiniai vartai'’
pirmo įspūdžio ir daug negalvo
jant Taip ir atsirado jos keis.
čiausi psdygMiimąj. kartais

rTTSmuntnHMJUr Ji

kuris buvo mana.”- ♦ 
“Gintariniai variai” išaugo

Kai buvo 10 metų, pateko į K. PąkŠtasiSar 1984 m. J« te'-

nymas” Mmrito, Ir šis užkrėtė

rahaus usnys; Pajūrio mote- -h tearta 
»«a> Anumis valtie* T ^>0«>nAftCrys; Apverstą valtis; Legendos

medaus. Ilgas kūrybinis keliąs, j 
Norėdami jį konkrečiau pasak-1 ilgis. Gamta ir jura kėlė šį be-

dąkciją.. augo jos kūryboje. žmogus pa
sidarė tik dabs jos kuriamojo

taikė iiai knygai

gimtinę, į Darbėnus, į Naujokų j

nąąėdrial Ten rašytoja ir gįrj 
mė 1907 m. VTJH. 20- Šioje J

jo jo paviršiuje. Užmetusi ir 
genimo situacijas, kartais

žios gamtos, senų religinių tra*

mų, legendų, damų, kurių “Ju- 
tijam” palSco įspūdį iki šiol. Ir

deri dainą. Jsilindo į kopūstų

parašė pirmą eilėraštį.
Vėliau pateko į jos rankas

Fpto A. Maželio

Pabandė savo dalykėlius pa
siųsti laikraščiams ir 1924 m. 
“Klaipėdos Žinios” atspausdino 
jos pirmą ©beraštį, o pirmą jos 
novelę — 1929 m. “Rytas”.

Kaip pradėjo niekeno nera
ginama, tąip jr toliau be jokios

smagino, jį skaitydama. Pateko 
ir Šekspyro Hamletas (verti
me) , Skaitė jį ir viską suprato. 
Tik kai po keliolikos metų vėl 
sugyįžo prie “Hamleto”, tik ta
da pamatė, kokios ten gelmės

; paslėptos. Didžiausią įspūdį pa- pašalinės įtakos jį keliavo į li- 
darė “šventųjų gyvenimą?’, 
kuriuos skaitydavo sode.^r Ir
atėjo noras imti ir savaip pa- išsakyti savaip,

terątūrą. Traukė noras. išsaky
ti tai, ką jj matė ir ką jautė,

Praeitą vasarą nei iš šio nei 
iš to pasaulio spauda užsiminė

kis pagerbtas; švedų ‘‘Svenska 
Dagbladet” stambiom raidėm 
rašė — Rita Wayworth divor- 
suoja ir Pinokio klausimas; ne
iškentė' ir “The New York 
Times”, o Chšeagos “Tribūna”

* Vokietijoje, DetmoMef rasa- mokyklos* nulytojo cenzą, ke- 
rio 20 d. mirė Vydūnas —=Vb *“------ *—*—1—— ir' *
hus Storasta, rašytojas, filoso
fių, visuomenės veikėjas, ko
votojas uft tietuvybę Prūsų Lto-

hotevo senąją Prūsų Lietuvą, 
tvirtą, darbščią ir puritomškai 
taurią. Nore buvo silpnos svei
katos, bet laikėsi kaip “ąžuote 
driks prie Nemunėlio”, laikėsi 
per visus sunkhuahB taikus^

dvasios nepalaužė nei 
mas nei persekiojimas.

kalfijk 
Vhada* 
; (bwri| 
et save,griežtas vegetaras) far net 

priešams nusišypsojęs 
vos reikią būti sau-žmogumj.

Savo amžiumi jis pr&Jąusė 
tai mūsų šviesuolių kartai, kuri 
seniąj pasitraukė iš gyvenimo, 
palikdama tik sąvp darbus. Vyjo “Draugo” nūydės konkurso 

pirmą;* premiją, Cbieago* . .dūnas gimė 1868 m.kovo 22 
Liet. Literatūras Draugijos

Rašytojų Draugijos premiją.

atei dar giliau įsiskverbti į

> mas į N,‘Lietuvą su paskaitomis 
■leris metu?” mokytojavo. Pas- ir dalyvaudamas diliosiose 

šventėse. Bolševikams užimant 
Rytų Vokietiją, jis buvo pate
kęs net į jy kalėjimą, paskui 
išsivadavęs pasitraukė į Vaka
rus . t

Pačioje jaunystėje jis nebuvo

kui studijavo. Greisvvaldo, Hal- 
ies» Leipzigo ir Berlyno uni
versitetuose. Domėjosi dau

gebėjo skaitytoją 
kito — svajonių pe

Ši svajonė, einanti per visą 
jos kūrybą, labiausiai ir pa
traukė skaitytoją. Kaip Lietuvo
je ji svajojo apie idealesnį gy
venimą, taip, netekus tėvynes, 
išaugo gimtojo krašto Hgesys. 
Prie joautorė karkartėm grįžo 
ir jį vaizdavo įvairiomis for
momis. šiam ilgesiui ji‘pasiga
vo ir legendą, kurioje konkre
čiau išsakė savo mintis.

Legendą savo keliu išsinešė 
iš gimtojo kaimo, kur pats gy
venimas, dabar žiūrint iš per
spektyvos, buvo tikrai legenda- 
rišiąs. Dar kaime 1923 m. pą-

?s£i iki 
lio.

juos aGcurti nauju kūrybiniu 
pajėgumu. P. J.

d. Jonaičiuose, gilutės apskr. 
Jo tėvas buvo misijonjerius, bet 
dėl silpnos sveikatos i misijas 
nevažiavo. (Tėvas kurį la&ą 
buvo fa* Žemaitijoje).

Sūnus Vilkis anksti pradėjo 
mokytfe graikų ir lotynų kal
bas. - Vėliau, įsigijęs pradžios

NAUJI TALENTAI ŽYGIUOJA
Vokietijoje, Mannheimo teat

re, buvo suvaidintas J- P. Sar
tre veikalas “Pagarbos verta 
mergšė.” Vaidinimas praėjo su 
pasisekimu.

“Už pasisekimą labiausiai 
tenka dėkoti Aldonai Ehret ši
ta aktorė, kuri lig šiol tik ant
rines roles paversdavo mažais 
šedevriukais, iš gatvės mergi
nas sukūre tragiška Dayeįkslą,

pataisyta” 1939 m. “XX w 
pasįgaunant, žiuje”. Senieji pasakojimai kOr>

Tuoj po autoriaus mirties ne
didelis jo bičiulių būrelis norėjo

niokas neišėjo. Prašė vfeų fk> 
rentiečių sumesti po dešimtu
ką, bet nei vienas nemetė, 
1925 m. dingtelėjo galvon vie
nam inžinieriui pastatyti pą- AL9UM4 meram

žo kanalo, ir Pinokio valanda 
išmušė!

Viską padėjus į šalį, Pinokis 
yra vienintelis žmogaus fanta
zijos kūrinys, kuris visame pa
saulyje turi savo bičiulių vaikų' 
širdyse. ši knyga, turbūt vie
nintelė po šv. Rašto, labiausiai’? 
paplitusi ir išversta į dauginu
sią kalbų. Ji turi 214 vertimų, 
o dabar viena Paryžiaus lei
dykla baigia ruošti 215 vertimą 
lotynų kalba. Kas skaitys? Pra
eitais metais Pinokis šventė 
savo garbingą 70 metų sukakti, 
bet amžius jo nepasendino, ne
užaugo barzda, nes daugumoj 
ir jo skaitytojai bebarzdžiai.

■Pinokis “gimė” 1882 metais 
Florencijoje. Neturėjo nei tė
vo, nei motinos, gimė iš medžio 
pliauskos ir todėl buvo visas 
medinis. Jo autorius daria Į

slapyvardžiu, nes Collodi yra

fe kurio buvo kilusi jo motina 
ir kur dažnai autorius savo 
vaikystės dienas praleisdavo. 
•Lorenzini vaikystėje mokėsi ir 
norėjo būti kunigu, bet vėliau 
pakeitė savo nusistatymą ir 
vertėsi žurnalistiką, redakto- 
riavo humoristinį laikraštį 
Lampione.

Užkietėjęs senbernis, ne
draugiškas, išdidus jis vaikščio- 
davp su cilįnderiu, kairėj aky 
įsispraudęs stikliuką. Jis ypač 
nekęsdavo vaikų ir vaikai jam 
traukdavosi iš krito-

Kartą pralošė pasakišką su
mą kortomis — 500 lirų. Pik-

fas ir alkanas užsuko Florenci
jos kavinėn, pasigraibė po ki
šenes — tuščias. Vadinasi, Car- 
lo r.enugers raudono vyno, ku
ris atstoja Mūzų nektarą. Pa
čiupęs at .kirus lapelius, grie
žiant kavinės orkestrui, pradė
jo rašyti, kaip papuolė Pinokio 
nuotykius. Pasiuntė vaikų laik
raštėliui su prierašu:

“Brangus Redaktoriau, sįun- minklą ne autoriui, bet pačiam 
Pinokiui.' Skandalas! Rimtes-

ką darbą. Daryk ką tibrį, bet, nieji šaukė: “Pamišėliai, meno 
. . .. žšįfyje ..statys kvailai lėlei pa

minklą, ką pasakys kiti, spiau- 
dysis, turistai, apsijuoksime...”

Šalininkai atkirsdavo:, “Lo- 
rcnzirri nebtiVO * c^sT ’kvailaSj* 
kaip jūs. Jei jo pakiaustumėtė, 
ar sfhtyti paminklą jam, ar 
Pinokiui, — jis patartų Fino- 
kiui. O pagaliau, — kiek pa
minklų pastatytų riogso tuš
čiagalviams. Pinokio galva 
tuščia.”

Karai įkarštį atvėsino, 
vos . tik ginklai nurimo, 
klausimas atgijo, šiuo kartu 
centru tapo Pėsčia miestelis, 
kuris yra kilometro atstume 
nuo Collodi miestelio.

Miesto burmistras, Florenci
jos universiteto profesorius, 
savo rinkiminėj (mpgrąmt^ į- 
traukė svarbiausius punktus; 
pagerinti apylinkės kalvų ū- 
kius, sutvarkyti vandens siste
mą ir pastatjriinti Ptookiui pa-

au šią- “bamUnatą” — vajkiš-

Ganvsat Pinoki*

jei spausdinsi, užmokėk man 
gerai, kad nepraeitų noras tę
sti toliau.”

Sumokėjo 1000 lirų, bet no
ras atrodė praėjęs. Veltui re
daktorius ragino pristatyti tę
sinį, veltui skaitytojai jam ra. 
šė: “Gerbiamas Collodi, Tams
tos burarinas pralenkia visus 
'pasaulio buratinus, ir mes pa- 
geidautumėm skaityti tolimes
nius jo nuotykius.” Lorenzini 
buvo dingęs Amo šlaituose, 
Laimei vėl prakišo kortomis pi
nigų ir taip buvo priverstas tę
sti ir užbaigti Ptookto nuoty
kius. Milė Florencijoje, eida
mas 64 metus, kai jo Pinokis 
jau devinti metai balanų bteųz 
domis mynė pilnus nuotykių 
žemės kelius.

ne-

bet 
vėl

kratų partijai,\ turejo sunkiai 
rungtis su kitų partijų atsto
vais. Pinokis padėjo!

Burmistras Anzilotti kreipė
si j visus Italijos burmistrus, 
prašydamas kolegų paramos, 
bet nedaug tepešė. Keli jnaži 
burmistrėliai atsiuntė vieną ki
tą lirą. Žinot, kas įvyko? doko 
talkon italų vaikai su savo va
riokais, o jiems pagelbsti ir iš 
kitų kraštų vaikai: Švricarijos, 
Švedijos, Amerikos ir kiti.

Kaip atrodys tas paminklas,

kai ji pakliuvo į pinkles galy
bių, kurioms negali atsispirti 
nei gudrumu nei jėga. Tai lai
mėjimas pagaliau, kuris rodo, 
ką mes šioje aktorėje turime.”

“Mannheimer Ali- • 
. Zeitung” kritikas.

Šita aktore mūms'yra pažįs
tama prof. Dr. Juozo Ereto 
duktė Aldona, kuri anksti pra
dėjo veržtis į teatrą. Gal net 
prieš tėvų norą. Kritikos dėme
sį ji atkreipė j -save jau Ziuri- 
cho, Šveicarijoje, teatre mažo-

žomis rolėmis ji pradėjo ir

Vokietijoje Mannheimo teatre, , 
taip pat greitai laimėdama sūn- 

. parijas. Pereitų metų pabaigo
je ją norėjo angažuoti Ham
burgo teatras, Bet ji atsisakė. 
Atsisakė, blaiviai žiūrėdama į 
savo ateitį: esą ji dar per ma
žai prityrusi scenai tokio dide
lio miesto kaip Hamburgas. E- 
są tik didesnėje rolėje ji pa
jutusi, kiek dar jai trūksta ir 
kiek dar reikia dirbti. Ir ji ap
sisprendė 1953-54 metams pri
imti Mannheimo teatro angažė- 
mentą pirmaeilėms rolėms, ku
riose ji galėtų augti.

Su simpatija sekant šitą au
gantį jauną talentą, tenka pri
minti, kad ir kitos Eretų duk
ros reiškiasi talentingai kitose 
meno šakose: Laisvutė — tapy
boje, paišyboje, mozaikoje, Bi- 
ritė konservatorijoje smuiki- 

B ninkė; tik Julytė dar bendruo- 
g ju išsilavinimu trina gimnazijos 
p suolą. ...v

Atžalynui veržiantis į gyve
nimą, iš gyvenimo nėra pasi
traukęs ir pats prof. J. Ere
tas, iš seno populiarus visuo
meninėje veikloje.

Štai “Zofinger Tagblatt” pir
mame puslapyje plačiai apraši
nėja “perkjmštoje auditorijoje 
pagaunančią ir jaudinančią-pa
skaitą apie tarptautinę padė
tį... Kaip temperamentingas 
pranešėjas pasirodė prof. Dr. 
J. Ehret, ilgus metus dirbęs 
Lietuvoje.” Jis kalbėjcr apie 
Rusijos ekspansinius planus, jų 
vykdymą etapais, apie pasiprie
šinimą jų politikai. Prelegentas 
pasipriešinimo prieky pastatė 
Ameriką, iš “kurios malonės ir 
mes duoną valgom”; pažymėjo 
dabartinio prezidento reikšmę 
ir ragino šveicarus dirbti jung
tinės Europos reikalui. Tai 
-mintys tokios ajtimos mums, 
bet Europoje dar daugeliui sve
timos. J. B.

sunku pasakyti, bet vieta jau 
numatyta. Jj pastatys Collodi 
mietelyje, tarp tų dviejų senų
jų kiparisų, kurie atsimena au
torių ir po kuriais dabar daž
nai sėdi senas miestelio fotog
rafas, kuris pažino Lorenzini ir 
be jokios baimės suklysti min
tinai pasakoja susirinkusiems bininke” A. D. 
vaikams ^Pinokio nuotykius,

Burmistras Anzilotti kvietė 
visus vaikus dalyvauti Pinokio 
paminklo projekto konkurse. 
Pasiuntę geresnius prefektus, 
gaus tam tikras garbės korte
les su įstatymų leistomis privi
legijomis : 1. kartą į metus tu
ri teisę pražygiuoti pro mokyk
lą, neįklšdamas nosies; 2. ant 
visų mūrų parašyti “Salin visi 
buratinai, tegyvuoja Pinokis!” 
3. leidžiama į savaitę 7 sy
kius gražiai pameluoti.

T. M. S.

torija, tikybos, kultūros, meno 
ir gamtos mokslų bei teksiu fi- 
teęofija, literatūros ir meno is-, susipratęs lietuviu - -
torija. Dar studijavo sociotogi- pamatęs kaip vokiečiai s&iau- * 
ją k sanskrito kalbą. Išlaikęs džia lietuvius, perėjo į jų pusę, 
Karaliaučiuj. taną tikras egza- kad lietuviai jaustųsi garbės 

> .■ . vertais žmonėmis.
~ • Visa jo veikla buvo skirta • 

įūętųvių dvasinei kultūrai, Or- 
*. va*"' lietuviškus chorus,

jiems dirigavorparašė net dra
minius bei muzikinius veikale- 

. hus ir su jas koncertavo įvai
riose M. Lietuvos vietose. 
Didesnieji jo veika
lai yra Prabočių šešėliai, Am
žina ugnis, Mūsų laimėjimas, 
Jūrų varpai, žvaigždžių takais, 
Likimo bangos, Gaisras.

Yra išleidęs visą eilę filosofi
nių veikalų, kur dėstė savo te
osofiją. Minėtini vokiečių kal
ba rašyti istorijos veikalai yra : 
Litauen in Vergangenheit und 
Gegenivart (1916) ir Sieben 
Hundert Jahre deutsce-litaui- 
scher Bezaehungen (1932). Pa
starasis veikalas vokiečių nacių 
buvo konfiskuotas.

Jo gyvenimo šūkis buvo: rei
kia išmokti nuolatos -gyventi 
dvasios, o ne materijos srityje.
Tai ir liudijo savo asmeninių ...... 
asketiniu gyvenimu, savo kal
bose ir raštuose.

A. K.

VYPCNAS

minus, apie 30 metų mokytoja
vo Tilžės berniukų gimnazijo
je, kol išsitarnavo pensiją. Nuo 
1917 iki 1919 m. Berlyno uni
versitete dėstė lietuvių kalbą 
docento teisėmis. Kurį laiką 
Telšių gimnazijoje dėstė litera
tūrą. Vėliau visą laiką gyveno 
Tilžėje, retkarčiais ątvažiuoda-

KULTŪRINE KRONIKA
šiom proporcijom ir spalvom, 
kur glazūras suteikia spindin
čio stiklo efektą. Prie aprašy
mo buvo įdėta ir du vaizdai iš 
parodos, kur matosi minima re
liginė figūra. Per radiją buvo 
pasakota apie geriausius pa
rodos darbus, tarp-jų buvo pa
minėti ir Al. Košubfenės “Vai- „ 
šiai”. -
_ • V. K. Jonynas dalyvavo 
rinktinoje vi^osAmcrik Osgra- 
fikų parodoje New Yorkc. Pa
rodoje buvo išstatyti 240 gra
fikų darbai, kiekvienas su vie

ku n. ~ A. Stasys, . nu kūriniu. V: K. Jonynas bu
vo išstatęs “Nuėmimą nuo 
■kryžiaus.”

• K.‘ Jurgėla. baigia rašyti 
disertaciją apie Lietuvos ir 
JAV santykius. Disertacija bus 
ginama Fordhamo universitete 
New Yorke.

• J. Vaičiūnienė baigia reng
ti naują poezijos rinkinį, kuris 
išleistas bus ateinančiais me-= 
tais.

• J. E. Ariuv. J. Skvireckas, 
Metropolitas, šiemet rugsėjo 18 
'd. švenčia 80 metų sukaktį. Ta 
proga bus Romūj^išieistas jo 
verstas visas šv. Rastas viena
me tome. Sukakčiai paminėti 
Chicagoje sudarytas komite
tas, kuriam vadovauja vysk. 
V. Brizgys. Į komitetą įeina: 
T.T. Jėzuitų atstovas — kun. 
J. Borevičius, T.T. marijonų at
stovas kun. V. Ragdanavicrūšy 
Lietuvos’ diecezijų kur.igii at
stovai Kauno — kun. A. Pet
raitis ir toan. V. Zakarauskas, 
Panevėžio

- Telšių 
Vilkaviškio -— kun. P. Kara
lius: Kunigų Vienybės atstovas 
kan. J. Paškauskas, Kat. Fe
deracijos — kun. dr. A. Juška, 
Kat. Susivienijimo —Mrs. Alb. 
Poškienė, Pasaulio Lietuvių 
Bendr. — Dr. P. Mačiulis, Ąt- 
kų Federacijos — prof. B. Vit
kus, Profesorių Draugijos —A. 
Flateris, Rašytojų Draugijos— 
B. Babrauskas, Lietuvos Vyčių 
— J. Stoškus, Kat. Moterų — 
Sof. SakaĮienė,-Skaučių— Stri- 
kienė ir Skautų atstovas—Gu- 
rėnas.

• Dail. Aleksandros Košū- 
bienės 4 keramikos darbai bu
vo išstatyti Amerikos kerami
kos parodoje New Yorke. Ta 
proga The New York Times 
vasario 25 d. buvo įsidėjęs'par- 
rodos aprašymą, kur ^Ąl. 
Košubienės religinę figūrą at
žymi kaip originalią su vidur
amžiškus pajautimu, su gra

- kun. St. gar'aras ir

“Atspindžiai” nurašė pro šalį
“Atspindžių,” 3 nr. (vasa

rio 14 d.) užsipuolė, kad “Dar- 
vertindamas 

lietuviškų knygų leidyklas, 
Chicagos Liet. Spaudos Klubui 
pripažino pirmąją vietą, kaip 
daugiausia išleidusiai Metuviš- 
kų originalių veikalų. “Atspin
džiams” tai nepatiko; esą nus
kriausta Terros leidykla.

Aname “Darbininkė” verti
nime buvo paliesta tik praėju
sių metų leidyklų veikla, pri
simintos jų išleistos knygos. 
Liet Spaudos Klubas Chicago- 
je 1952 m. išleido 5, o Gabija 
6 ir 2 “Gabijos” žurnalo nu
merius. Terra pagal ”Atspin-‘ 

^džius" išleidusi net 13. bet į tą

skaičių įtraukta ir 1951 m. pa
sirodžiusios knygos (San Mi- 
chel I d. ir B. Sruogos Kazi
mieras Sapiega), priskaityta ir 
tos knygos, kurios dar nepasi
rodė, — tai K. Binkio Lyrika 
ir A. Škėmos šventoji Inga. Va
dinasi, praeitais metais Terra 
išleido tik 9 knygas; iš jų ori
ginalūs nepakartoti veikalai tė
ra tik Katiliškio “Užuovėja" ir 
Lagerkvisto “Barabas” (verti
mas). “Atspindžiai” peikdami, 
kitus už leidyklų reklamą, pa
tys Terrai perdėjo jos nuopel
nus.

Be to, labai nekolegiškai už
sipuolė Gabijos leidyklą už jos 
rengiamą Maupassant romano

Atsiųsta paminėti
7 Česlovas Grincevičius — 

VIDURNAKČIO VARGONAI, 
neįtikėtinos istorijos. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas 
Chicagoje 1953 m. 131 pusi. 
Viršelis dail. Telesforo Valiaus. 
Kaina 1,50 dol.

M. Biržiška - LIETUVI V 
TAUTOS KELIAS, į naująjį 
gyvenimą, II tomas, atbundanti 
tauta — darbai, žygiai ir vei
kėjai. Išleido Lietuvių Dienos 
Los Angeles 1953 metais, 245 
pusi. Kaina 3 doL

Birutė Pūkelevičiūte — ME
TŪGES (eilėraščiai). Išleido 
1952 m. Baltija Toronte, Ont. 
Kanada. Iliustravo ir viršelį 
piešė Juozas Akstinas, 95 pusi., 
kaina nepažymėta. ..

laidą. Koks bus tas Gabijos iš
leistas romanas, pamatysime 
visi, ir tada vertinsime, kam 
prieš laiką už akių užbėgti.

Reikia pažymėti, kad Teitos 
leidyklai "Darbininko” redak
cija buvo pasiuntusi porą klau
simų apie jos veiklą 1952 m., 
tačiau leidykla neatsakė. Būtų 
gera, kad leidyklos pačios pa
informuotų lairkaščių redakci
jas. jeigu kas netikslaus pasi 
taiko.

* • i * J 1 i . ' * *
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tinką, JI D. Karo metu tam. St
Lietuvos jėzuitų veiktas kas* ’ Toje šiandien labai aktualioje 

metiniuose' kalendoriuose — 
dąrbų apyskaitose ' (“Annuae 
Litteraė”) yragana gausių ži
nių, rodančių, kaip per jėzuitų 
kolegijas ir jų misijas Didžiojo
je Lietuvos Kunigaikštystėje 
Kazimiero kultas buvo neša- ' 
mas į žmones.- Ypač jie Kazi
miero kultą išplatino Vilniuje, 
valdydami Akademiją, turėda
mi savo rankose diecezinę se
minariją, popiežišką seminari
ją ir patį Lietuvos jėzuitų pro
vincijos centrą su dideliu nau
jokynu prie šv. Kazimiero baž
nyčios.

Šalia anų žinomų stebuklų, 
kurie rišami su šventojo gyve
nimu, galima dar būtų paminė
ti ir kitų, užrašytų minėtuose 
jėzuitų kalendoriuose. Jų au
tentiškumas niekada nebuvo ti
riamas, bet jis* kiekvienu ątve- 
ju parodo gyvą šv. Kazimiero 
garbinimą. Garbinamas jis ir 
Livonijoje. Rygos jėzuitų ka
lendoriuje iš 1610 m. pav., yra 
užrašyta (fvontes Historiae 
Latviaė Soclętatis Jesu, t. n, 
1944), kaip vienam į šv. Kazi- 

iiančiam bernar- 
Ipįhi) greit išgi- 
k ranka.

si į šv? Panelę, o keli paskuti
nieji posmai kalba apie šv. Ka-

“..X>iews padėt didy meyly 
savva,

Duodantis Patroną pagalba 
gatava...?

Šio Lietuvos patrono garbei 
buvo Lietuvoje kelioliką baž
nyčių. Ne mažiau jų yra ir iš
eivių lietuvių parapijose. Ka
zimiero kultas nepriklausomo
je Lietuvoje vis labiau populia
rėjo, ir jis šiandien laikomas 
ne tik Lietuvos patronas, bet 
ir jaunimo globėjas.

Nuo 19 a, vidurio ėmė rody
tis daugiau ir daugiau knygelių 
ir straipsnių apie šv. Kazimie
rą. Daugiausia buvo rašoma a- 
pie Kazūnksrą Vlniuje. Bet to
ji literatūra buvo Re lietuviš
ka. Žymiausia iš tų knygučių 
yra (Sviencieddo),
kk>- I šimtmečio galą pradėjo 
kalbėti ir istorijos tyrinėtojai 
(Pappe, Prochaska ir kt.). Tįk 
nuostabu, kad apie tą šventąjį 
nieko plačiau neturime savo 
kalba. Arkiv. J. Skvireckas, 
kuris kruopščiai .apie šventąjį 
yra surinkęs, kas lik kur buvo 
galima užtikti, vokiečių oku
pacijos paskutiniais metais bu
vo suplanavęs išleisti Lipnickio 
knygelės vertimą lietuviškai. 
Labai gyvai dėmėjosi 
globėju ir Panevėžio 
Paltarokas.

- Upnic-

Kaune, o pate 1947. IV-V mėn? 
skelbt “Amerikasavo darbą

Įžvalga” ir apžvalgininkai) ir 
prel. P. Juro (1945) ir kun. K.

šventųjų gyvenimu?, kur yrą 
po porą psl. ir Kazimierui 
skirta, tai turėsime pakartoti * 
tai, kuo pradėjome: reikia apie 
Kazimierą dauigau naujų žinių, 
arba esančius šaltinius, kurie 
paskelbti Bolandistų aktuose 
(kovo 4-tos tome), reikėtų^kri
tiškai įvertinti. Gaila, kad ^Hu
manitarinių Mokslų fak. isto
rikas Kimša (dabar Kolumbi
joje), kuris buvo Vilniuje karo 
metu apie Kazimierą parašęs 
darbą, nieko neišleido.

Gal besižvalgant po Italijos 
archyvus, bus galima surasti ir
daugiau nuotrupų apie ŠV. Ko-. Šv. KAZDCHauS. Vitaaža* te. Prvheiškauv-lietuvių pampijo* bažnyčioje, • ” 
zimierą. Bet jos lies ris daugiau ’ L*wreoce, Mum.

mierą besišai 
dinui (pranci 
jo nepagydon

A ^avo lutoje
Vargi/ yra kurioje norstau- 

- toje šventasis, kuris turi ten 
panašas, 
Karalaki 
čia prancūzas primintų “pucel- 
le” herojišką karžygę šv. Joa
ną d’Ark. Kazimieras yra stip
riai įaugęs nuo amžių į Lietu
vos sostinę, į pačios tautos šir
dį. Į šv. Kazimierą lietuvis vis 
kreipiasi nelaimių ir suspaudi
mo metu. Kai Lietuvą 1655 m. 
per eilę metų siaubė rusai, bu
vo sudėta “Giesmė Ciesu Praė
jusiu Lietuvvoy” (autorius, be-

•ikšmės, kaip mums 
Kazimieras, nebent

savo 
vysk..

Reikia studijų
Šiandien vis dar turime ten

kintis nebegauna ma 32 mažy
čių psl. A. Aleknos brošiūrėle 
(1927). Ne didesnė knygutė 
(32) buvo išleista šv. Sosto De- 
legatūros (1947), kai S. Su
žiedėlis meistrišku stiliumi 
šventąjį įstatė į savo laiko ap-

land Park, III.) primena: “Prie* 
teiiau, ar jau pasiuntei * vieųą 
dolerį už kalėdines atvirutes. 
Jei buvai pamiršęs, padaryk tai 
šiandien.”

Naujosios .Anglijos Vyčių 
Apdarius kas metai rengia tai 
vadovybei kursus, tai studijų 
dienas, kuriose aptariama or
ganizacijos'veikimas, ateities 
planai, naujų vadų papuošimas

rėtumc dMgfau autenttttaf ir Šiais metais Vyčių Apskr#.
patikimų Žinių. pirmininkas V. Gražulis iš

Worcester, pasitaręs su valdy-.
ba, nutarė ruošti vyčių proble-

Roma, 1953 m. 
vasario 2, ISvakių diena.

mų studijų dieną kovo 8 d. šv. 
Kazimiero parap. salėje, 
Smith Str., Providence, Rhode 
Island, kur veikia 103 vyčių 
kuopa. Parapijos klebonas kun. 
J. Vaitiekūnas yra vyčių gar
bės narys. Kuopos dvasios va
das yra Tėv. A. Jurgelaitis, O. 
P., kuris eina taipf pat ir N. A. 
Apskr. dvasios vado pareigas.

Studijų dienoms numatoma 
tokia tvarka: po bendro posė
džio susirinkusieji pasidalins į 
keturias grupes, kurios nuo
dugniau svarstys naujų narių 
vajaus, “Vyties” pagerinimo, 
naujų planų ir lietuvybės klau
simus. Kiekvienai grupei jau 
paruoštos atitinkamos anketos 
ir diskusijų vadovai. Po atski
rų diskusijų vėl bus bendras 
posėdis, kuriame bus padaryti 
komisijų pranešimai.

Antrąją studijų dienos dalį 
sudarys ypatingų komisijų po- 
sedžiaį:^pirmininkų, lietuvybės 
komisijų narių, finansų rašti
ninkų, dvasios vadų ir kit.

Vietinė kuopa rengia ta pro- *
ga katalikiškos, lietuviškos ir 
vytiškos dvasios programėlę.

Vyt ūks NemažiuksKALBĖJO BUVęS AMERIKOS-PASIUNTINYS LIETUVAI
• Vasario 16 minėjimas. Lie

tuvos Nepriklausomybes šven
tė pradėta vasario 14 d. (šeš
tadienį) 10 vai. per lietuvišką 
radijo pusvalandį ir baigta sek
madienį pamaldomis bažnyčio-

Per radiją kalbėjo angliškai 
prof. Graham ir lietuviškai 
garbės, konsulas J. J. Bielskis. 
Tą pačią dieną vakare Patrio- 
tic Hali (Amerikos karo vete-

minėjimas su oficialia bei me
nine dalimi. Čia kalbėjo: Los 
Angeles miesto majoras Bow- 
ron, buv. JAV pasiuntinys Lie
tuvai, ar. Norem, įpindamas 
savo angliškoje kalboje lietu
viškų žodžių ir posakių, latvių,

dr. J. J. Bielskis. Pagrindinę 
paskaitą lietuvių kalba skaitė

- F. Kudirka.
Meninę programos dalį išpil

dė sol. E. Bartush-Swaggart, 
muzikas J. Strolia ir- jauniau-

- sias jo sūnus Herkulis, drąsiais 
' žingsniais žengiąs į garsių

SV. KAZDOEKAS (pirmasis likai rėš) IIohenschwangaa pilies prie Faeeseno 
Vokietijoje, rūmuose. 
Foto A. Maželio ‘Ateities" klišė

Kearny pagerbti žuvę už Lietuvos laisvę
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo sukaktį vasario 15 
d. suruošė talkos būdu 90 Lie
tuves Vyčių kuopa ir BALF 7 
skyrius.

Minėjimą atidarė Ona Kli- 
maitė (Klem), pravedė muz. 
Alg. Kacanauskas. Be lietuvių 
dalyvavo ir miesto mayoras 
Healy bei tarybos nariai —Vin- 
cent ir BergeM#

Invokaciją ir trumpą žodį 
pasakė kun. kleb. Vojciekaus- 
kas, trumpas kalbas—mayor. 
Healy. apskr. Vyčių dvasios 
vadas kun. Karalevičius sei
melio narys adv. Silvestravičius 
(Salvest). o pagrindinę kalbą 
kacctininkas Dr. Starkus, ku
ris ypatingai pabrėžė Lietuvos 
meilės svarbą ir galimybę vi
siems susiburti j Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę.

Nutarta pasiųsti Amerikos

Prezidentui laišką, kurį čia pat 
adv. Silvestravičius perskaitė 
ir kuris buvo priimtas. Kalbos 
paįvairintos lietuviškomis -dai
nomis, kurias solo padainavo 
.“Rūtos” draugijos choro narys .
K. Daukšas, ir parapijos choro 
narė G.Moroses. Akompanavo 
muz. Alg. Kacanauskas.

Žuvusieji ui Lietuvos laisvę 
pagerbti trumpa susikaupimo 
valandėle, per kurią choristės 
G. Moroses ir Ėl. Mačiulskytės 
sugiedojo "Paneš Angelicus”.

Pabaigoje B ALF pirm. A. 
Vitkauskas padėkojo visiems. 
Minėjimas pradėtas Amerikos, 
baigtas Lietuvos himnu. Aukų 
surinkta $65.75: rinkėjos buvo 
V. Kemėžytė ir A. Julmelytės.

Minėjimas buvo originalus, 
l aibos netabtontekos, progra
ma užsitęsė 2,50 vai. K. B.

LOS ANGELES, C AL. Ne- be reikalo jam surengtose 
HoMywoode išleistuvėse, daly
vaujant konsului dr. Bielskiui, 
prof. M. Biržiškai, sol. Fl. 
Korsakaitei, šimkiečiams ir jų 
choro rėmėjams bei svečiams 
buvo pasakyta jaudinančių 
kalbų, gražių? linkėjimų ir nu
braukta graudžių atsiskyrimo 
ašarų.

• Skridulis išvažiavo, gv. 
Kazimiero lietuvių parapijos

• Povilas Gošas, buvęs bir
žietis, lentpiūvės savininkas, 50 
metų, nori atvykti iš Vokietijos 
pas savo žmoną, gyvenančią 
Chicągoje, bet ji su mažu vai
ku neįstengia sudaryti jam pa
kankamos garantijos. Kas* ga
lėtų padėti, prašomas rašyti 
Balto Centrui. -

• Vladas Hriškevičhis, gyv. 
Santa Monica, Calif., pasižymė
jęs paskaitininkas, pliekiąs ko
munizmą visoje Kalifornijoje, 
nuolat gauna padėkos laiškų iš 
įvairiausių organizacijų ir įstai
gų, kurių kviečiamas jis pada
ro pranešimus a:?ie Lietuvos 
kančias ir bolševizmo pavojų 
žmonijai.

• Norwood, Mass., Alto sky
rius, įsikūręs tik prieš metus, 
Tautos Fondui surinko ir Alto 
Centrui pasiuntė jau 200 do
lerių. ; -

• Fr. Hodur, lenkas ekskuni- . 
gas, jų Tautinės Bažnyčios ar
ba vadinamų “nezaležninkų”

' kūrėjas Scrantone, Pa., ir šen- 
katalikių Olandijoje šventintas 
"vyskupas”, mirė vasario 16 
d., sulaukęs 86 m. Jis pats ir vi
si jo sekėjai Katalikų Bažny- 

—■čios ekskomunikuoti.
• V. Sruoga, turįs emigraci

nę vizą į JAV, bet, reikalingas 
afidavito. Jis yra gimęs Kaune 
1923 m. ių baigęs technikos 
mokyklą. Rašyti: Vaierta 
Sruoga, Bei grano 766, Buenos 
Aires, Argentina (Baltas).

• Juozas GricHBB, šaltkal
vis, ūkininkas, gimęs 1915 m. 
Antaboltės km., Utenos apskr., 
norėtų iš Vokietijos atvykti į 
JAV. Adresas: (17a). Sehwe- 
tzingen, Thonpkihs Barradcs 
8591 L. S. Co., Germany (Bal
tas).

■ užten- _ » Teodoras Diktagąs ir jn
žmona Malvina Jasevičiūtė • 
Diktanienė, jis kilęs iš Jsrutės 
(Mažoje Lietuvoje); o ji iš Ry
gos, prašo aifdavitų. Rašyti:

* 60, Avėnue'des Vogęs, Strąss- 
bourg (B. Rh.), France. (Ba|- 
fas).

• Atitaisymas, šv. Petro ir 
Povilo draugijos pobūvyje Eli
za bet he buvo pagerbtas vienas 
pirmųjų narių J. Kūgis, o ne J. 
Pupelis, kaip korespondencijoje 
Darbininke vasario 13 d. buvo 
parašyta.

• K. Strolia, muziko J. Stro 
lios sūnus, studijuoja Romoje 
bažnytinę muziką. Studi jos už
sitęs trejus metus.

• Prof. A- Segąs vasario 27 
d. Philadelphijoje skaitė pas 
kaitą angliškai apie Vincą Krė
vę.

• Pianisto A. KuprevičtaM 
koncertas New Yorke įvyksta 
kovo 8 d. 3 v. p.p^T0wn HaV' 
salėje.

Bridgeport, Conn.
Parapijos choras balandžio 

25 d., šeštadienį, parapijo^sye- 
tąinėje Rengia metinį koncerte“ 
ir vaidinimą. Bus suvaidinta 
juokinga komedija “Knarkia 
paliepus”^ Pasiruošimas jau 
prasidėjo. Choras taip pat mo
kosi naujų dainelių ir duetų 
bei solo. Laukiama svečių ir iš 
tolimesnių vietų. Pageidautina, 
kad tą dieną niekas kitas ne
rengtų pasiliksminimo ir atsi
lankytų į choro parengimą bei 
šokius, nes reikia paremti dir
bantį jaunimą., Teko nugirsti, 
kad ir kitas parengimas bus

smuikininkų aukštybes, ir pa
rapijos choras su savo dirigen
tu A. Skriduliu.

Lietuvos vadavimo reika
lams surinkta, per $700.00. Au
kas rinko ir salėj tvarką palai
kė uniformuoti skautai.

• Atvažiuos vyskupas. Vysk. 
Brizgys aplankys lietuvių ko
loniją ir kovo 8 d. dalyvaus lie- vargonininkas A. Skridulis iš
turiu bažnyčios globėjo šv. Ka
zimiero šventėje, kur pasakys ti Aušros Vartų parapijoj. Bū' 
pamokslą ir'suteiks sutvirtini
mo sakramentą.

• Išvažiavo solistas. St Šim
kaus vardo uhoro dirigentas rapiją be Skridulio, nes jis bu- tuojau po Velykų. Nedarykirhe 
VI. Baltrušatis, pakviestas var-

i ir goninkauti šv. Jurgio parapijo bet širdi 
je, paskubomis atsisveikinęs, 
vasario 17_d. su šeima automo
biliu išvažiavo Chicagon. Bal
trušaitis nuoširdžiu draugišku
mu ir visada gera nuotaika į- 
sigijo kolonijos gyventojų sim
patijų ir buvo mėgiamas viso

kiuose žmonių susibūrimuose.

važiavo Chicagon vargoninkau-

damas taikaus ir ramaus bū
do, buvo daugelio-žmonių mė
giamas. Sunku įsivaizduoti pa-

vo joje netik vargonininkas, jų kartu, nes šeštadienių ir sęk-

V asario 16 minėjimas Norwoode
-Šiais metas nonvoodiečiai 

žymiau ryškiau atšventė Lie- 
. tuvos nepriklausomybės su

kaktį. Vasario 22 d. 9 vai. mi
šias už kenčiančią Lietuvą at
laikė vietos lietuvių panap.-kle
bonas kum^Ęj, Norbutas, o pro
gai pritaikintą pamokslą pasa
kė kun. P. šakalys. Antroji mi
nėjimo dalis įvyko 3:30 vai. 
Tardamas nuoširdų žodį, mi
nėjimą atidarė ALRK Federa
cijos 10 skyriaus pirm. V. Ku
dirka. Trumpas kalbas pasakė 
kun. P. šakalys ir kun. Vemb
re. Paskaitą skaitė kun. A. 
Vainauskas, apžvelgdamas lie
tuvių tautos istoriją Baltijos 
pajūryje ir iškeldamas jos tei
ses į laisvą gyvenimą. Kartu 
jis pabrėžė, jog lietuvių tauta 
visuose sunkumuose išsilaikys, 
jei tik jos vaikai išlaikys savo 
tautines tradicijas ir tėvų kal
bą. Paskutinis stiprų žodį ta- 
re A. Kneižys, apibūdindamas 
naujosios JAV vyriausybės po
litiką ir bendrą politinę padė
tį.

Vietos vargonininkui muz. 
V. Kamantauskui susirgus, vi
są meninę programą atliko dai

nos meno kolektyvas, vado
vaujamas muz. Z. Snarskio, iš 
Worcester, Mass. Akomponuo- 
jant muz. Z. Snarskiui, kolek
tyvo narės padainavo Petraus
ko “Geismai ir svajonės” ir 
“Vakaras”, liaudies dainą

’ “Jai^a sesė ant grėblio rymo
jo", ir “Rausvuose'Yytuose" bei 
Vanagaičio “Kur sapnų grožy
bė." O Keršytei akomponuo 
jant, vyrai padainavo Mgprevi-

“Kur
“Bal-
“Jau

Skridulis dalyvavo Baltru
šaičio išleistuvėse ir abu kartu 
išvažiavo Chicagon. Geriausios ‘ 
jiems sėkmės naujose darbuo-

• Strolia vargonininkauja.
, Muzikas J. Strolia, išvažiavus 
Skriduliui, pakviestas vargo- 
ninkauti lietuvių parapijoje.

• J. Bertulis. Iš išvažiuojan
čio Baltrušaičio St. Šimkaus 
vardo choro dirigavimą perėmė 
muzikas J. Bertulis.

• Balto koncertas, šių metų 
Balto valdyba pradeda savo 
veiklą koncertu kovo 22 d.

— Mik.

čiaus “Pajūriais”, švedo 
banguoja Nemunėlis” ir 
nok, tėveli”, Graužinio 
pravertos dvaro stovios”,^'Ra
čiūno “Karas” ir Gailevičiaus 
“Rcmuvėnų maršą.” Visos 

" dainos tfHliMfatpjams paliko la- 
bai'm^ftSfių įspūdį. Linkėtina 
jauniems dainininkams ir to
liau daina gaivinti lietuvių šir
dis ir kelti garbngą Lietuvos 
vardą.

Aukų Lietuvos reikalams šį
met buvo surinkta dvigubai, 
kaąj kitais metais — viso SJ53. 
Stambiausią auką $50 įte&ė 
klebonas kun. F. Norbutas.

Taip pat prtmintina, jog 
Nonvoodo miesto taryba Vasa
rio 16 paskelbė Lietuvos die
na. P. J.

TRUMPA^TCATEKIZMAS,
išleistas kun. £az. Žitkaus 

Lietuvoje apie 1936 metus, rei
kalingas perspausdinimui. Kas 
/jl’fb^ėtų ir galėtų paskolinti 
prašom pranešti kun. V. Dabu- 
šiui. 680 Bushvvick Avė. Brook- 
lyn. N. Y.

Kunigų Viehybė yra pasiry
žusi išleisti visus kun. K. Žit
kaus tikybos vadovėlius pra
džios mokyklai. Iki šiol neteko 
gauti aukščiau minimo kate- 
kizmėlio, kuris buvo pritaikin
tas vaikų -darželio amžiaus vai
kams.

ka.
Būtų gera, kad chore daly

vautų naujakurių, ypač mote
rų, ir padėtų per sumą giedoti 
lietuviškas giesmes.

Misijos lietuviškai ir angliš
kai prasidės kovo 16 d. Misijas 
ves garsus pamokslininkas Tė
vas Gerąldas, jėzuitas, kuris 
prieš kėleris metus jau misijas 
vedė labai sėkmingai mūsų pa
rapijoje. Misijos užsitęs dvi sa- 

■ vaites.
Kur. P. Pronckus šeštadie

nio rytmečiais rengia vaikučius 
šv. Komunijai 4rSutvirtinimo 
sakramentui. Pageidautina, kad 
kuo daugiau vaikučių ir priau
gančių priimtų Sutvirtinimo 
sakramentą-

Sekmadieoiąę Setyvišką mo
kyklėlę, kurią veda Rastas, 
lanko 14 naujakurių vaikučių. 
Galėtų mokytojas paraginti ir 
čia gimusių tėvų vaikus, gal 
kas panorėtų lietuviškai pasi
mokyti. O visgi gražu, kai baž
nyčioje per 10 vai. pamaldas kitės šiuo adresu:

visais plati
nimo reikalais Brazilijoj krefp-

_____  ...r . . ...... ______ _  .1 MM 
naujakurių vaikai gieda lietu- LaupiMftfe, Caixa Postai 118, 
viškai giesmes. Sao Paulo, Brazil (3)

Nashua, N. paminėjo Vasario ]6
Vasario 15 d. vietinis Balio 

skyrius suruošė parap. salėj“ 
Vasario 16-tos 35 me tų su 
kakties minėjimą.

Nors į minėjimą susirinko 
nedaug žmonių, nes oras pasi
taikė labai nepalankus — visį 
laiką smarkiai lijo, tačiau mi
nėjimas praėjo jaukioje nuotai
koje. Minėjimą atidarė ir pri
taikintą žodį tarė Balfo sky
riaus pirm. K. Grauslys. Pak
viestas iš Nonvood, Mas;. pre
legentas Petras Jaras skaitė 
paskaitą. Malonų žodį tarė pa
rapijos klebonas kun. J. Buce- 
vičius. Dar kalbėjo ’svečjas iš 
Nonvood A. Kneižys ir kun. A. 
Vainauskas. Meninėje dalyje

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Rlchmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 1 
ir patarnaujame visokios apdraustas (Insurance) reikaluose

solistės Olshevvsky ir O. Skir- X 
geričiene padainavo keletą dai- R 
nelių. Be to, O. Skirgevičienė ir ■£ 
muzikas Jonas Tamtdionis dai- | 
navo duetu. Jadvyga Saric-. Įs
kaitė pianinu paskambino porą F. 
dalykėlių ir J. Palevičius solo 
pagiedojo himną žuvusiems ka
riams. Birutė Stančiutė ir St.
Stončius padeklamavo porą ei
lėraščių. Jaunasis Ahtanukas 
Šaka, kurio tik seneliai yra ma
tę Lietuvą, gražiai lietuviškai 
padeklamavo Jr padainavo <fei-«, 
ną “Leiskit į tėvynę".

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE 4 INSURANCE

TeL VIrginia 7-1896

Minėjimo metu surinkta ati
kų $50130. Aukos paskirtos 
pusiau ALT ir Balfui. P. S.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL 
STANLEY MUIUNAS IR SCNV8 EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA. KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Impertacti k«ajBkai - I MomAM - THevMJa - *<■»*• - SptKM 

502 GRANU ST., kampas I nkui Avė. RROOKI.YN, N. Y.



Help Wanted Malė

girls with experience in light scldering ąnd wiringKONGRESAS TURĖTŲ IŠTIRTI

to handle detali and typmg in Production planing 
deparpnent

paminė&ną. Jo klausinėjami 
mokiniai, kokia šventė ' čia 
švenčiama, ką reiškia būti ne*14 labai grieti pa 

Nęprtdauso- 
Minėjimą 

Vyt Smukinąs ir R. 
ė. Anglų ka&a patrio- .

as ir lietuviškai ALT vardu 
bėjo H. žemelis.

*>— Petras ir Emilija Norke

t

metus, žinomas ALT 
Ir Irt. lietuviškų organizacijų 
ilgametis veikėjas PetrasNor- 
kehūnas Ir jo gyvenimo palydo
vė Emilija Norkeliūnienė - Kiš
kaitė kovo 1 d. šventė 35 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu- 
jyes. Ta proga Juozas ir Ona 
Avižieniai savo viešbučio patal
pose surengė jų garbei bankie- 
tą, Dollard Inn, Hamlin, N.Y.

— Buvo susirgęs kleb. J. 
Bakšys ir todėl vasario 16 mi
nėjime negalėjo dalyvauti.

- Pranas Saladžhis, , buv. 
Šaulių S-gos viršininkas, iš li
goninės parvežtas j namus ir jo 
sveikatos stovis žymiai yra pa-

— Rochesterio lietuviai Lie
tuvos Nepriklausomybės minė-

i’

kt •i r
ė,

*

s

t 
g

Reikia tikėtis, kad aukos padi
dės, nes dar nemažas būrys su
sipratusių lietuvių ir veiklių 
lietuvių biznierių nėra paaukoję 

„Lietuvos Laisvės Fondui. Au- 
*. kas galima įteikti kas dieną po 

pietų ALT skyriaus pirm. Pet
rui Norkeliūnui, 1006 Clifjord 
Avė., Rocheyter 21, N.Y. Tel. 
Hamilton 8376.

—- Susituokė Juozas Sodys 
ir Fl. Brazdevičiūtė. Juozas 
Sodys tremtinys ir Fl. Brazde
vičiūtė čia gimusi lietuvaitė, 
abu aktyvūs .choro dalyviai. 
Saulėto vedybinio gyvenimo!

—- Vaikučiai gražiai paminė
jo Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos pradžios mokykloje, 
Lietuvos Nepriklausomybės 35 
metinės buvo paminėtos gražiai 
ir įspūdingai. Vasario 16 dieną 

gražiai išpuoštą salę. Scenoje 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos, 
viduryje vęliąyų didžiulis lietu
viškas kryžius. Marijos stovyk
lėlė ir šonuose du dideli vazo
nai gėlių. •

Atvykus kleb. J. Bakšiui ir 
seselėms mokytojoms, mokyk
los vedėjos seselės Josephinos 
vadovaujami, visi mokiniai su
gieda Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Po to visi padainuoja 
Ten kur Nemunas banguoja, o 
Vytis Lelevičius pasako trum
pą kalbelę apie Lietuvos tri
spalvę vėliava. Ir vėl visi dąi-

- Vil-

TAIP TUBTIV “APSIVfUITr' PUOTAS, kvrb •• raketiniu arba 
■>r>—ninla l*kt«vw pMkrlti I lį my'hj •ukAtl ir Mik t i
gjTVM prwrf WJonisme •re. ftaiMtymai daromi jftme laivyne Irktu-

į-*

I

rino ja: Ramu čia. gyventi tarp 
.rūtų žalių, Mažį dainininkai, 
Kur Nemunas.ir Dauguva, šo
kinėja voveraitė ir-kL Patrio
tinius eilėraščius pasako R. 
Malašauskaitė, Ina Avižienytė, 
Ant Mockevičius. Berniukų ir 
mergaičių būręlis, vadovauja
mas Giedrės Burįcūnaitės, 
trumpai ir vaizdžiai perbėga 
per Lietuvos istoriją ir žymes
nes Lietuvos geografines vie
toves. Gi Dalės Užmeckaitės 
vadovaujama grupė atpasakoja 
Vasario 16 akto istoriją ir jo 
prasmę. Minėjimas baigiamas 
giesme Marija, Marija. Baigus 
minėjimą, kleb. J. Bakšys su
sijaudinęs dėkoja seselėms ir 
visiems mokiniams už taip gra- ' "Tca priklauso mokytojoms sese-. 
žų Lietuvos Nepriklausomybės lems. XY.—

CIevelando jaunimas gražiai veikia
Skautai minėjo Vasario 16. 

CIevelando skautės ir skautai 
vasario 22 d. surengė Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą jaunimui. Iškilmingoj-
sueigoj, kurioj dalyvavo 78 
skautės ir 60 skautų, žodį tarė 
vyr. sktn. dr. Kesiūnaitė. Sep
tynios skautės kandidatės davė 
įžodį. Toliau buvo parodyti du 
psktn. Modeslavičienės pa
rengti vaizdeliai — Lietuvos 
kelias į nepriklausomybę ir vė
liavų nuleidimo iškilmės Karo 
Muzėjaus sodely. Minėjimas 
buvo baigtas bendra giesme 
“Leiskit į tėvynę.”

Studentai išsirinko valdybą. 
LSS skyriaus susirinkime vasa
rio 22 d. buvo išrinkta nauja 
valdyba: Pr. Joga, VI. Gylys, 
R. Visgirdą, St. Matusevičius 
ir Arv. Barzdukas. Revizijos 
komisijon išrinkti: Kazlauskas, 
Vedegytė ir Vyšniaus&as. Pra
nešimą apie New Yorke įvykusį 
sąjungos suvažiavffną padarė 
A’rv. Barzdukas. Išklausytos ir 
priimtos valdybos veiklos bei

Pasisakyta studentų šalpos, 
bendruomeniniais ir, veiklos 
klausimais.

Vilniečiu rinkimai.
niaus Krašto Lietuvių S-gos 
skyriaus susirinkime vasario 
22 d. buvo renkama centrinė 
krašto valdyba iš Bostono sky
riaus išstatytų kandidatų. Re
zultatai paaiškėsią tik vėliau.

M. ir A. Liutkai susilaukė 
dukrelės Kristinos Magdalenos. 
Liutkienė - Samsonaitė yra 
veiEpi Lietuvos Vyčių 25 kuo
pos nare (dabai* ji yra valdy- 

dabar yra atsitikę su Lietuva, 
ar norėtumėte būti vergais ir 
kodėl, kas reikia daryti, kad 
nebūtume vergais, ir kt. Visi 
mokiniai aiškiai ir drąsiai at- 
sakii£j£L Kleb. J. Bakšys savo 
žodį į mokinius baigė primini
mu, kad šv. Jurgio parapijinės 
mokyklos mokiniai yra lietuvių 
/Vaikai, todėl ir jie lietuviai.
Negi galįs šunelis virsti kati
nu, gaidys voveraite... Tad ir 
žmogus, jei jis lietuvių tėvų 
vaikas, negali virsti anglu ar 
vokiečiu...

Už taip' gražia parengtą Lie
tuvos Nepriklausomybės minė

jimą visų tėvų didžiausia pade

bos’ sekretorė), Liutkus — 
čiurlionietis, mėgėjas artistas, 
Ąžuolų okteto dalyvis ir kC

Chicagos Lietuvių Teatras 
kovo 7 d. 7:30 vai. Public Audi
torium mažojo teatro salėj sta
to “Bubulį ir Dundulį”, 3 
veiksmų Hnksą nutikimą iš lie
tuviško kaimo gyvenimo. Rėži-, proga, 
sorius pats autorius A. Rūkas. 
Bilietai iš anksto parduodami 
Spaudos kioske ir Dirvos re
dakcijoj.

Naujai išrinkta Teisininkų 
Dr-jos valdyba pareigomis pa
siskirstė šiaip: A. Gailiušis — 
pirm., F. Mackus — sekr., J. 
Krygeris — iždin.

V. Vaitiekūnas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys iš 
New Yorko, vykdamas į Chica-

Savo kalboje jis tarp kitko 
pareiškė

“Tebūnie man įgusta Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo 35 metų sukakties proga
prisidėti prie milijonų kitų buvo įvykdytas “Sovietų Są-
laisvų pasaulio žmonių, kurie jungos dėka”... “Amžina pade-
su širdgėla ir rūpesčiu sekė vė- ka priklauso mūsų kraštui ir 
Gausiuosius įvykius Lietuvos ypatingai Jungtinių Valstybių 
istorijoje... Visi sovietizacijos 
metodai buvo pirmiausiai iš
bandyti Pabalti jos kraštuose.

gą, vasario 19 d. pakeliui buvo '~^-“Rinkimai” į seimą,, liaudies 
sustojęs Clevelande. A. V. valdžia, agrarinės reformos ir

Vasario 16-ji Amsterdame

parap. mokyklos vaikai, daly
vaujant kunigams, seselėms 
mokytojoms ir būreliui tėvų, 
iškilmingai paminėjo' Vasario 
16. Kruopščiai paneigta prog
rama buvo atlikta vien lietuvių 
kalba. Visi vaikučiai turėjo pri
sisegę tautinių spalvų juostė 
les. Ta proga kiekviena klasė 
įsigijo lietuvišką trispalvę ir 
jai prisiekė ištikimybę.

Vasario 15 d. per radiją pa
minėta Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktis. Kun. Kęst. 
Baldys anglų kalba paaiškino 

•šventės prasmę, o Leonardas 
Hartvigas lietuviškai Skėlė li
kusiųjų Tėvynėje pasiaukoji
mą. Puikiai parinktos tai pro
gai plokštelės gražiai nuteikė 

^kl ausyto jus.
Vasario 21 d. vakare buvo 

atlaikytos pamaldos už visus 
žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Pritemdytoje šventovėje apeiti 
Kryžiaus Keliai, ^įsimenant 
kartu ir mūsų partizanų Lie
tuvoje pasiaukojimą. Pamoks
le pastebėta, jog dabar Lietu
va tampa kankinių žeme.

Waterburv, Conn
Prieš kelis metus iš Vokieti

jos atvykę lietuviai tremtiniai 
;au spėjo granai įsikurti. Ju
raškai. Maruškevičiai ir Deve- 
čiukai jau įsigijo nuosavus na
mus.

Neseniai grįžo iš ligoninės B. 
Juraškienė. kuriai dviejų mė
nesių laikotarpy buvo padary
tos trys operacijos. Ji yra pa
vyzdinga devynių narių sei
me’ motina. į Ameriką atvyku
si prieš pusantrų metų.

Kadargi šeimoj yra penki 
mokyklinio amžiaus vaikučiai, 
tai. motinai sergant, -ais rūpi
nosi artimieji, o medž’agiškai 
rėmė šv. Juozapo parap kle
bonas kun. J. J. Valantiejus.

Chicagos distrikto. kongfes- ’ kita vyko režisūrinėje Krem- 
manas John C. Kluczynski va
sario mėn. 16 d. Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties proga 
pasakė kalbą, kuri drauge su 
kitų senatorių ir atstovų kalbo
mis buvo įdėtą į Kongreso dar
bų leidinį "Congressional Re- 
cord”. Be to, jam pasiūlius. At
stovų Rūmuose vasario mėn. 16 
d. buvo paskirta ištisa valanda 
atstovų pareiškimams Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties

Sekmadienį, vasario 22 d., 
ankstyvose mišiose buvo ang
liškai pabrėžtas tas ryšys, ku
ris jungia visus pasaulio lietu
vius vienybėm Suma buvo au
kojama už Lietuvos laisvę. Pa
mokslo metu iškeltas amžino
jo lietuviškumo vaidmuo pa
saulio arenoje ir mūsų prievo
lės dabartiniu metu. Po palai
minimo perskaityta Malda už 
Lietuvą ir sugiedotas Tautos 
himnas.

Tą pačią dieną Amsterdamo 
Lietuvių Komitetas surengė 
Nepriklausomybės paminėjimą 
Amer. Liet. Klubo salėje. Pir
mininkas Mikas Kerbeiis a tida- 
rė susirinkimą, pasidžiaugė aS 
stovo B. Kearney pasakyta kal
ba Kongrese ir pristatė ameri
kiečius kalbėtojus, kurių tarpe 
kalbas pasakė N. Y. Vyr. Tei
smo teisėjas F. Aulisi ir Am
sterdamo miesto galva B. E. 
Deal. Pilna salė dalyvių aty- 
džiai išklausė dr. Vytauto Ma
jausko kalbos, kuri užbūrė 
klausytojus, nukeldama visus Į 
Tėvynės laukus bei sodžius.

Puikiai Jono Hartvigio*deko
ruotoje scenoje grakščiai pašo
ko keturios poros mergaičių 
blezdingėlę, kalvelį ir audėjė
lę. šokėjų grupei vadovau a S. 
Lekutienė. Idcmu pastebėti, 
jog dauguma šokėjų yra JAV 
gimusios mergaitės, Iš Brook- 
lyno atvykęs Skautų Vyčių Ok
tetas, akomponuojant A. Mro- 
zinskiui, išpildė visą eilę lietu
viškų dainų. Gražūs balsai ir 
nuoširdus išpildymas sukeli 
publikos entuziazmą ir teko 
nemažai dainų pakartoti.

Lietuvos vadavimui dosni 
publika iš karto sudė;o netoli 
$400. O kai daugelis dar an’rą 
kartą įteikė auką, norėdami su
daryti pilnas keturias šimtin e, 
— tai pasisekė dar net šimtinę 
viršaus. Iš viso suaukota lygiai 
$500 ir tuo badu gražiai pai- 
stengta pilųąi išpildyti Amster
damu! nkirta kvota. 

liaus pareigūnų priežiūroje. Po 
litinė žmonių valia buvo sufal
sifikuota tariamais “rinkimais” 
į seimą, kurie buvo organizuo
ti Raudonosios armijos durtuvų 
ir NKVD pistoletų šešėlyje... 
Kai tik sovietai Lietuvoje bu
vo įkurti, Kremliui jau nebe
buvo reikalinga dangstytis iš
kreiptais faktų aiškinimais. 
1940 m. birželio mėn. 30 d. 
Molotovas įžūliai pareiškė, kad 
“tradicinė rusų politika nuo 
Jonio žiauriojo laikų reikalavo 
Lietuvos inkorporavimo į So
vietų Sąjunga”. “Liaudies Sei
mas” savo rezoliucija, adresuo
toje Maskvia, atvirai pripažino, 
kad Lietuvos “išlaisvinimas”

Kongresui, kuris, pasitarnau
damas žmoniškumo reikalui, 
ėmėsi istorinio uždavinių ištirti 
Katyno žudynes. Be mažiausios 
abejonės buvo įrodyta, kad 
tas baisiausias skerdynės įvyk
dė tie patys Kremliaus valdo
vai, kurie išprievartavo Pabal
tijį... 14,000 lenkų karininkų 
egzekucija sukrėtė pasaulio są
žinę. Tačiau milijonų žmonių

mas ir pasmerkimas fiziniam 
sunaikinimui yra kur kas bai
sesnis Sovietų nusikaltimų pa
vyzdys!. — - •

“Aš manau, kad šis Kongre
sas turėtų priimti atitinkamą 
nutarimą ištirti tas aplinky
bes, kuriose buvo įvykdytas 
Pabaltijo kraštų pagrobimas. 
Ypatingą dėmesį reikėtų Skirti 
Kremliaus diriguotiems “rinki
mams” į seimą, kuriais Sovietų 
vyriausybė nuolat bando vie
šosios opinijos akyse pridengti 
savo agresiją.

“Toks tyrinėjimas Amerikos 
“visuomenei ir viso pasaulio 

žmonėms aiškiai atskleistų tik
rąją raudonojo rusų imperia
lizmo prigimtį. Jis padėtų paša
linti abe'ingumą, kuris dar vis 
tebegaubia* viešąją opiniją.”

Homestead. Pa

sukak tu vinin-

Rrporteris

Atšventė vedybinę sukaktį
Vasario 22 d. P. ir J. Savols- 

kiai atšventė 50 metų savo 
vedybinio gyvenimo sukakt*. 
Dalyvaujant pilnai . bažnyčiai 
žmonių bažnytines apeigas atli
ko prieš sumą kleb. kun. E. 
Vasiliauskas. Vakare Eikš klu
bo salėje įvyko pobūvis, į kuri 
atsilankė daug sukaktuvininkų 
giminių, draugų ir pažįstamu.

Savolskiai išauginę 12 vaikų 
ir turi jau 29 anūkus.

P. Savolskis yra didelis lic- 
ė -, tuvis patriotas. Nors jau 86 

m., bet visuomet dalyvauja 
svarbesniuose parengimuos? ’>ei 
minėjimuose ir savo auka pa
remia lietuviškuosius reikalus 
Jis taip pat yra rėmėjas ir lie
tuviškosios spaudos.

Pažįstamieji 
kams linki dar daug metų ir 
geros sveikatos.

Skaitykite ir platinkite z 
“Darbininką”

TO PLACE HELP WANTED AD& 
Ask For Ad Taker ‘ *.

ILLINOIS CENTRAL R. R.
NEEDS 15« SWITCHMEN 

PUT 5 DAY WORK WEEK IN EFFECT 
STAKT 815.78 PER DAY 

ę.ęjerienced or ui l train men. Age 17 to 40 
<;heek these “Job B»n»fits” *

• VACAT’OX-S « FF:>ER.‘l. PE .’SION PI.AN • FEDERAL StCKNESR 
AND UNEMHUOYMKUT COVERACE • . HOUP'TAI. P1.A.N GROUP 

lXSUJtANCE • '-'TIJEk E.MPM1YEK BENKFJTS
Work Suuth and Southw«*: Sid* of City Mu« have 20-20 Vision t. 

wiihou.h Classes. Atirty

EMPLOYMENT OFFICE 
KOOM 101 1M EAST ROOSEVELT RD.

(MICHIGAN AVĖ. AT ROOSEVELT RD.)

able bodied man. for work in small factory
• Paid vacation

• • Paid hospitalization
1 • Good transportation

• Low cost cafeteria

PI’ONEER ELECTRIC

RESEARCH CORPORATION
743 CIRCLE AVĖ., FOREST PK

Forest 6-3900 - Mansfield 6-7244

MED2IO TEKINTOJAS (TURNER) 
RANKOMIS

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

CHICAGO WOOD TURNING
315* S. Central Pk. Avė.

Bishop 7-7290

LATHES — MILLS 
PLANNERS—ASSEMBLY 

45 valandos į savaitę
- Nauja atlyginimų lentelė 

6 apmokamos šventės 
Apmokamos atostogos

Gydymo planas „ 
Nau jas -modernizavimo 

planas

KUX MACHINE co.

GROUND MEN
f

Able to work on grounds 
of C^untry Club

INDIAN HILI

■ WINNETKA. ILL.
3 blocks from 

I dian Hill Station
See MR. JOHNSON
NO PHONE CALL6

Iri* 50 metų 
LENGVAM SANDELIO DaRŠUI 

Patyrimas nebūtinas. Pastovus darbas 
Apmokamos atostogos 
Siek tiek antvalandžių.

Kreiptis:

MR. NAIDERT
NATIONAL SUPPLY 

SERVICE
Boy Scout* of America

* 231 S. OREEN ST.

Display

paštu!

£

Lengvas ir tikras taupymo būdas. 
Paprašyk dar Šiandien atsiusti ne
mokama "Save-by-Mait" infonpft- 
cija ir atidaryk sąskaita

• 3<r dividendo.
• fed<*n*lini« sąskaitų drnudintn

lig $10.000.
• draugiška* ir mandagus

patarnavimas.
• namu ir morgifių paskolos.

LOMBARD •SSr
Daugiau kaip 2G metai veiklos 

4KS5 W. CERMAK - BERWYN - GIJoderMa 4-28M

WANTED
By South SideJSmelter

MAN
To assist in traffic and payroll 

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

experience necessary.
Good starting pay.

Exęęllent vvorking conditions.

Call Mr. Hawes
VIrginia 7-1800

January Graduates Attention!
GENERAL OFFICE

;,JVork near home and save time 
and earfare!’ -

Light typing require?T. Permanent 
position. Excellent starting salary 

with periodic inereases.

Apply in person

AMERICAN 
TRANSIT LINES

4535 W. Adams Street

MOTERYS
nuo 18 ligi 50 metu 

LENGVAM SANDELIO DARBUI 
Patyrimas nebūtinas. Pastovus darbas

Apmokamos atostogos 
Siek tifk anlvalandžių.

Kreiptis:
ftR. NAIDERT 

NATIONAL SUPPLY 
SERVICE

Boy Seouts of America
231 S. GfREEN ST.

Skaitykite ir platinkite kultū
ros žurnalą “Aidus"



WILLIAM J. DRAKE

FLOORLADY ASISTENTE 
patyrusi prie geresnes rMes vaiku

£

PATAISYTOJA

moterų megstukų. Pastovus darbas,

STOVUOS

BONNAZ OPERATORES

NURSING KOMES

■i

M New Yerk’Yaakees pasižymėjusių 
tirtėjo, dabar kovoja Korėjoje. Cta

BORGEN1CHT BROS. 
52* — 8th Ave^ N. Y. C.

patyrime* Stager matinėmis siūti 
sportinius drabotius. Taip pat reika
lingos patyrusios užbaigėjoe (fini- 
shers). Pastovus darbas, geras atlygi-

55-59 — «Mb SU Maapeth, L L 
TeL DA 6-7459

:■
si

Mnka. Kreiptis:
44 W. 18 St (1« aukštas), N.Y.C. 

TeL AL 5-8220

š

ras atlyginimas. Malonios darbe są
lygos. Kreiptis:

SELWYN
334 Caual St, N. Y. C.

TeL CA 4-4U8

SPOBTtfŠ
» i

— New Yorko polo komanda su
žaidė dar 2 rungtynes su Kolumbijos 
rinktine. Vienas amevOdečiai pralai
mėjo. įt paskuti* susitikimą taūn-y 
jo 7A Tuo būdu New Yortee ko
manda laimėjo 2 rungtynes J 3 susi- 
tikimų.

Amerikietis- B. PaUy ■ Immėp. 
Prancūzijos teniso pirmenybes salė
je. Finale jis MgaMjo savo Ličiui} 
A. Larsen per 4 setas.

— Už Seattle universitetą K'-cpši- 
ni žaMMas Joimy (YMen n nemini 
pravestose kreptiato ruagtyaėee ;»a- 
siekė 3000 taftų krepšinio rungty-

tėte komandą Tai pirmas studentas < 
pasiekęs tiek, taškų rišame pasauly- ; 
je. - ■ J

— Ir moterų gn^ėje Aiųerikos .-į 
atstovės laimėjo pirmą rietą dai
laus čiueĖHaan pasaulinėse pūnieny- ~ 
bėse, kurios įvyko Davos, Šveicarijo
je. Jaunoji Tenlby Albnght iš Bos
tono laimėjo pirma vietą. Tai pir
mas kartas Amerikos sporto istori
joje. kad ir šioj šakoje amerikietė 
laimi pima vietą pasaulinėse pirme
nybėse. Antra vieta atiteko vokietei 
G. Busch. o trečia vietą užėmė 
V.’ Osbom iš Anglijos.

— G. Mulloy laimėjo Austin Smith 
teniso varžybas Floridoje finalinia
me susitikime nugalėjęs T. Vjr.cent 
per 4 setus.: JHoteru grupėje pirmą 
vietą laimėjo Doris Hart. kuri fina
le. nugalėjo A. Wright iš Ekvadoro 
per 2 setus.

— AAU lengvosios atletikos pir
menybėse, kurios buvo pravestos 
Madišcn Sųuare Garden buvo pa
siektas naujas pasaulinis rekordas: 
Grand Street Boys klubo sportinin
kai 330-100-220-300' yardų estafetę 
atliko per 1:52.0 min. Tuo pasaulinis 
rekordas pagerintas 0.7 sek. Iš Vo- 

' . kieti jos atvykęs. Ulzheimer laimėjo 
1000 yardų bėgmą. nugalėjęs Dos 
Gphrman? Didžiausią staigmeną pa
tiekė jaunas John Haiites iš Penn- 
sylvanijos. kuris 60 m. bėgime lai
mėjo pirmą vietą, nugalėdaihas to
kius žymius bėgikus kaip Stanfield. 
Remegino ir Bragg.

— I Turkiją nuvykusi Japonijos 
Imtyninkų rinktinė pralaimėjo su
sitikimą prieš šeimininkus 1:7. Vie-

ninteij tašką Japonijai pelrtė--oiini- 
piniu žaidimu aukso medalio laimė- 

- tojas T. Shimotori.
— Lesley Perry pasiekė nauja 

Australijos rekordą 3 mylias nubėg
damas per 13 min. 57,8 sek. Tuo 
rekordas pagerintas 1,8 sek. Negali
ma tačiau tvirtinti, kad rekordo ko
kybė būtu ypatingai gera, nes per 
jau minėtas AAU pirmenybe^ žy
musis Amerikos lengvaatletis H. 
Aschenfelter šią distanciją nubėgo 
per 13:47,5 min. Tačiau reikia prisi
minti, kad amerikietis bėgo salėje.

Help wanted Female

mokanti sukirpti ir užbaigti* pagal

baldų apvalkalus.
. Paiki proga 

Kabyti:

Tdef. CK 9-9192 aite, po • vaL vak. 
' CK 9-8885

5 dienąn. Paatovus darbu*, auki-

P. J. BAGDANAVICIUS, M
GYDYTp&S.IR CHBDBGAS

185 Ohinti Avesta* Brooklyn 5. N. Y

RE-WEAVEBS
Privalo turėti kiek pktyrimo. Pasto
vūs dąrbas. Atlyginimas pagal patyri
mą. Geros darbo sąlygos. Kreiptis:

143 E- 34th SU N. Y. C.
TeL LK 2-3574

SIUVĖJOS
Įnrattoles laisvai raukantis atSkti

Kreiptis:

TeL MU 3-6557

Šeštadieniais 1G—12 ryto Ir susitarus.
T*L MAIN 44SM

• Vienas kidietfe Mit Kan 
Yu, 31 m. amžiaus, išsėdėjo 
“užmirštas” be’ teismo viene
rius Metus kalėjime? Nėtyėia 
atradus jo bylą, jis buvo sku
biai iš kalėjimo pakistas.

CONVALESCKNT HOME 
New madera kome f*r care et 
ebrenies, aged, pešt ^peratives. 
Kaperi care in bomeiike sur- 
/ou ratingi. Moderato ratas.

525 Boston Post Rd., 
Furebtester, N. Y.

HetenM.Mnlfey.RJ'r. PO 5-531.1

• Anglijos geriausias plau- 
kikas Helsinkio' Olimpiadoje 

Peter Head, 17 m. amžiaus, 
. laimėjo 50 medalių ir 12 įvai

rių prizinių dovanų.

Help wanted-—Malė

Display

DARBININKAI MĖSAI NUO KAU
LŲ ATSKIRTI (MEAT BONERS)

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

ENGELHORN PACKING CO. 
75 Stoekton SU Newark, N. J.

Fort Ifiii Read. Sandale, N. Y.
SEE US* FIRST

For Your Weddings — Ban- 
quets — Parties. Reasonable 
retos. Accommodates 900 people.

Phenė flearttolt 9-12*4
OPEN EVERY DAY

WANTED CABINETMAKERS
For oid established Pirm
KITCHEN CABINET

FACTORY
STEADY WORK
TeL ES 7-4600

FLNEEAL CHAPEL8

ERICSON & ERICSON
Dignified Funerals 
Reasonable prices 

500 STATE STREET 
BROOKLYN 

Call TR 5-0637 for 
Prompt Censkferate Service .

MODERN CHAFEL
Facilities Fumished in Ali Boroughs

REIKALINGI MOKINIAI
Taip pat vyrai, su šiek tiek patyrimo 
prie B & S rankiniu srafigtų Gusretv) 
mašinų ir patyre"prie B & S automa
tinių sraigtų (screw) 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. Tak< 
Lex. Avė. sub. White Plains Rd train. 
(after June Ist. Mac Questen Park- 
way ML Vernon).

CATHOL. REUG. ART.

UPT0WN ITS O'KEEFFE’S ' 
for aB religious artieles In good .

rtal chaBces, wedding invita- 
. tiens, HaDmUrk cards. 
ROSEMARY T. (YKĘEFFE, 

■EUG1OU8 ARTELES

I

1 *

SUPERINTENDENTAS e 
(SU ŽMONA)

mokąs visus mechaniko darbus <ge- 
neral mechanič), Times Square apar- 
tarB(*itų i^ae, 50 šeimų, keltas (ele- 
vator), anglis; puikūs 3 kambariai, 
pirmam aukšte (mainfloor), nemoka
mai gasas, elektra, telefonas, pra
džiai $175. Puiki proga tinkamam as
meniui. Reikalingos rekomendacijos.

TeL PL 7-4731

(Near'St. Helena'# Church) 
TA 9-8724

Help Want£ji

PBOSUOTOJAS
moterų megstukų. Turi būti patyręs, 
pastovus darbininkas.

ADOLF MAHLER
5441 Metropolitan Avė.

TeL EV 94179 Maspeth, L. I.

MODERNI VIŠTŲ FARM A 
90 mylių nuo New York City. 
Teikia puikią progą patyrusiai 
ir darbščiai šeimai. 3 kambarių 

bungalow.
RAŠYKIT APIE PATYRIMĄ, 

REKOMENDACIJAS. IR 
ATLYGINIMĄ.

MACHINISTS
Esperieaeed *t Turret Laike 

Md Mining Machines.
Good vrnge*.

Vacatioos and paid holidays.
MASPETH 
TW 4-994*

A ..a -i.- ' ....—-

318 East 117 SL, (L ankštas), N.Y.C.

siuvėjos 
patyrusios dirbti prie plastinių me
džiagų. Pastovu^ darbas, geras atlygi- 
■fanas. Malonioj <tarbo stoygos.

Kreiptis:
KOVER KRAT

137 Grand SL, (7 aakštai), N.Y.C. 
Tel. WO 2-4955

PATYRUSIOS SrtJVĖJOS 
Prie Hiatų. Fatovm darbas, geras 

\tiygbkato*. Malonios ^darbo sulygęs.
Kreiptis: 

CASTELLANOS
857 Union Avė., Broav, N. Y.

rSIUVfcJDS 
ipratiiMos prie paprasto Singer maši
nomis siuvimo siūti berniukams ke
lines.- Pastovus darbas, geras atlygini
mas. -Kreiptis:,

1O»* INTERVALE AVĖ., BRONN 
TeLDA 8-1080

SIUVĖJOS 
patyrusioj apykaklių statytojos, o 
taip pat mokančies paprasta siuvimą 
Singsr maštaomis. Pastovus darbas, 
geras atiygfiamaa Kreptis: 

MORRIS STAUB
118 W. 29 St. (5 toikštaę). N.Y.C.

SIUVĖJOS 
ipratusios dirbti matinėmis. Pastovus 
darbas; gera* atlyginimas. “ Malonios 
darbo .sąlygoa Kreiptis:

DEBWAY
26 West 17 SL. N.Y.C. (4 aukštas)

sfuvejos 
ipratusios* prie “hliadstiteh” — skylu
čių nradūrimo ir kilpų siuvimo maši- 
nonita. Geras atlyginimas. Kreiptis: 

» RAINBOV CHIDREN’S 
DRESS

520—8th Ave4^-Y.C. (21 aukštas)

. , SIUVĖJOS 
patyrusios dirbti Singer mašinomis 
prie šaknelių- Pastovus darbas, ge
ras atlyginimas. Malonios darbo suly
gęs. Kreiptis: Mr. BOGl'SLOFF 

C. B. DRESS CO.
15 Mt. Vernon Avė., Mt. Vernaa, N.Y. 

TeL MO 4-5888

SIUVĖJOS 
sagų ir kilpų sagoms prie skalbiamų 
uniformų.' Pastovus darbas, idealios 
darbo sąlygos; Kreiptis:

251 West 19th St., 8th aukštas

PATYB. ODOS DARBININKES _ 
prie piniginių gamybos (hšHfolds). Pa
stovus darbas, geras atlyginimas.

Kni^ptis i , . .
Crsft Leathergoods” ' 

C Bond SL, N.Y.C.

PATARNAUTOJA 
prie lengvo namų ruošos darbo ir 3 
metų vaiko priežiūrai. Nakvynė vie
toje. Pastovą darbas, geras atlygint
um* Gražus namas ir maloni aplink* 
Skambinti vakarais po 7 vaL 

TeL Hkiorj 6-3473

PATAISYTOJ A, 
prityrusi prie 'moterų apsiaustų ir 

suknelių. Pastovus darba* geras atly
ginimu* Malonios darbo sąlygos.

Kreiptis:
STEINWAY VARIETY 

39-83 Stetavvay St. Astoria, L. L
TeL RA 8-7828

LICENCUllOTOS 
PRACTICAL NURSES

5 dienos po 8 vaL Geras atlyginimas 
ir puikios darbo sulygo* Maistas,

, TeL GE 5-6877

SUKNELIŲ SIUVĖJA 
patyrusi ii* mokanti visus darbo* 
Nuotakų apdaro fonone. Pastovas dar- 
ba*r geras atlygintam* Kreiptis: 
SANDRA’S BRIDAL SHOPPE 

73 Manhattan Ave~, Brooklyn 
(kampas McKibbon St.)

SIUVĖJOS 
patyrusios prie suknelių. Unijinė dirb
tuvė. Pastovus darbas, geras atlygfari- 
mas. Kreiptis:

235 W. Ist Str„ Meont Verno* 
TeL MO 89874

UŽTRAUKTUKŲ (ZIPPER) 
{STATYTOJOS

Patyrusios tik įsiūti užtrauktuku juo
steles. Dienos ir nakties pamainoms. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas.
Brooklyne.

Tel. TR 5-5466
.SIUVĖJOS 

patyrusios prie užuolaMu. Apačių ir 
I viršų atsinvėjos, strippers, Merrow 

mašinų operatorės, rapkėjes, klosty
to jos. Pastovus dBHNa, gerto atiygi- 
ninąas. Kreiptis:

B. and G. CŲRTAIN

GERAS ATLYGINIMAS
patyrUMems siuvėjoms

CM:

F|NGERWAVER

boa-Pastovą darbas, geras atlygini-

CHKJ HAIRDRESSERS 
189-14 Cnien Tnmifte, Fturidng, LA 

TeL Hofe 54811

STOVUOS 
patyrusios siūti aklo siuvimo “ (blind 
stitch) mašinomis. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Kreiptis:
RYMAN CMRMERG, INC.

* WUte Str, BmMyn
TeL ĘY 7-5390

DARBININKĖS
prie Singer mašinų. BetkaUnga* šioks 
toto np*yrtm*a prie totanlkalų, apdan
galų ir loyageslų GaM išmokti vėtian. 
Pastovu* darbai, geras atiygitomas. 
Kreiptis:

157-04 — 45th Avė-, Flųshing, L. L
- TeLIN 1-6004

*—■VH—fv ---—
FINGERWAVER — GERA

DA3TTOJA

Pastovus darbas.
DANES MFG. CO.

37—49 58th St. Woodtide

SKALBYKLOS DAEJNNINKR 
patyrusi Tiltor markiniu iankstytbja. 
Geras atlyginimas. Kreiptis:

VERMONT LOUNDRY .
455 Vermont St, Brooklyn

Tel. HY 8-6443

SIUVĖJOS RANKA 
patyrusios rankomis baigti vyru ir 
moterų drabutius. Geras atlyginimas. 
Kreiptis:

(Km. m)

IgSTOVINĖTOJOS RANKA
IK DIRBTINIUBRANGAKMENIŲ 

ĮSTATYTOJOS, tik patyrusios prie 
megstukų: Pastovas darbas, geras at
lyginimas. Kreiptis:

EDITH LINDEN

PUOŠMENŲ DIRBĖJOS 
patyrusios ranka siūti ir atbaigti 

pųoSmenls. 'Čeras atlyginimas.
Kreiptis:

30 East 54th St.. N.Y.C. (4 aukštis)
TeL PL 1-3353

SLAUGES— R. N. arba P. N.
Batam laikui. 5 dienos f savaite po 8 
vaL Gera proga. (Ligerinbj>.

Hovrard and Dumout Ave^
TeL DI 4-79to Brooklyn

SIJONŲ STOVUOS 
Darbas dalimis (setitai). Pastovus 
darbas, gerto atlygtobnas. Kreiptis: 

354 Jadcsca Avė, Bronx. N. Y.
(apti prie 14* SCr.)

RANKINUKŲ DiBBRJA
Patyrusi. Siūti užtrauktuku* (ripper), 

pir- 
dar-

kampus ir5pdai pamušalu^ Tik 
mos klasės darbininkė. Pastovus 
bas, geras atlyginimu. Kreiptis:

VIKI HANDBAG

City Hali), N. Y. C.
TeL WO 24856

Prfe

102 W«t llth St, 
New York City 

ML 9-1990 — OR 5-5960

WANTEir 
DELKATESSEN <IXRK 

MOS Avenue “L" 
Broektyn

TeL CLeverdale 74199

RIŠĖJA — NUMERAVIMO 
MAŠINOS OPERATORE

Patyrusi. Darbas Hoole kojine maši
na, Pastovus darbas, geras atlygini
mas. Kreiptis:

BRUSr Md JACOBI
345 Jay St, Brooklyn

TeL UL 5-4881

wAMBKNmixe 
2M, Stanbope SL Brooklyn

GL 4-28**

atlyginimas ir komisija. Malonios dar
bo sulygęs. Kreiptis:

GERTRUDE*S
696 AHerton Avė. -Brons:, N. Y.

* Tel. OL 2^9288

SlUVfiJOS
patyrusios Slnger mašinomis siūti po
būviams (party) sukneles. Pastovus 
darbas — unijtaė dirbtuvė — 
atiygtotinas. Kreiptis: )

FLORENCE DRESS CO.
245 W. 27th Sti, (8 aukštas) N.Y.C.

TeL LO 4-0279

patyrusios prie Slnger maginu. Dar
bas JaUntie (seetionr?' Pastovus dar-

bo sąlygos. Kreptis:
ENTERPRISE

TeL JGR 7JM34*

KEPYKLOS PARDAVĖJA 
Norima aukštos klasės prityrusios 

darbininkės. Dalinis laikas (part

pIiiRtails. Pastovus darbas, geras at
lyginimas. Kreiptis:

AVALON BAKE SHOP 
35*6 Nostrand Avė. (Avenue L), 

Brooklyn 
TeL SH 8-5750

SINGER MAŠINOMIS SIUVĖJOS 
Darbas dalimis (section norit). Pasto-

tis:
L AND K. FASHIONS, 

1*58 Pftitin Are. (viena Mokas nuo 
Hlnsdale SU Brooklyn, N. Y.

TeL DI 2-701*

s i iv t;o s

nė* Minsiu — stfikti visą darbą arba 
dali (sectton). Pastovus darbas, geras

STAEGOH'N 
ti Avė. Brooklyn

SIUVĖJOS

darbo sąlygos. Moderni fonoaė — ap-

Ofiaa tel GLeamore
Namų teo. GLenmoro 3-4445

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GnvmMAti IR CHIRURGAS

1357 Bnhtoiek AvCm Brooklyn 7, N. Y.
Priėmimo valandos:

Kasdien 12:30—2 ir 6—3 p.p., žeštad. 10 iki 3 p.p.
išskyrus ketvirtadienius ir Šventadieniu*.

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
VALANDOS: 
Susitarus: antred.. ketv. ir

AKIŲ. AUSŲ. NOSIES IR
GERKLES LIGOS

30. E. 60th St New York City nuo S ’ v'
Tolefc Murray H1B S-86Tf Susitarus: pirm., trėfi. ir

13 Share Laae, Bny Slrore, L. L penkt. visą dieną ir šešt 
Telet Bay Shore 3710 tik iš ryto.

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

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

129 R. S9tk SIREET NKW YORK CITY
Viri Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrama ir moterims

Lietuvis Advokatas “
$5-43 WABKHAM PL, JAMAK/A, N. Y

Te>. Janmiea

SIUVĖJOS
patyrusios prie Singer mašinų. Dienos 
ar nakties darbut Pastovus darbas, 
geras atiygtalmto. Malonios darbo ta- 
iygos. Kreiptis:

COLUMBIA DRESS CO.
2507 White Plains Rd., Bronx, N. Y.
(IRT—241 St. Station ir Allerton Sta.)

BEAUTICIAN K 9 
mokanti visus darbus. Trumpos 
Hndos, geras atlyginimas. Maloni 
link*. Krieptis:

KINĄ and DELANDO 
31 Glenoove Avė., Gleneove, L L 

TeL^Glencove 4-4516

va-

SLAUGES R.N., P.N.. N.Y. BEG. 
Visoms atmainoms, 3"!4 darbo valan
dos savaitėje.

MRS. TRL SSEL 
TeL UL 4-1SOO

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

JOANN DRESS
279 West 39tB 8L. N.Y.C. (14 aukšta*)

STOVUOS
įgudusios Singer matinėmis tikti enk-

tomas Kreipti*:
550 Westchealer AveM Bronį, N.Y.

TeLMO M586 Y

STOVUOS

524 Broadvrag, N.Y.C. (arti prie

STOVUOS

MAL VERNE DMMCO.

KOJINIŲ SKIRSTYTOJOS PfHtOMM 
PRITYRUSIOS PRIE MOTERŲ 

KOJINIŲ
UNIJINE ĮMONE — GERAS 

ATLYGINIMAS
Keletas pradedančiu bus svarstoma 

SILVER LINE HOMERY-

140 Plymouth SU Brooklyn
IND—F—Train, York St. Station

MERGAITES 
vynių pakavimo Įmonėj. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas Malonios 
darbo sąlygos. Kreiptis:' 

BONOIL PACKING CO.
4006 — 2nd Avė. Brooklyn

Help Warited
Malė - Feihale

GROSERNRJE
reikalingas darbai vynu nrba moteris.
5 dienas i savaite — pastovus torto r ■■ 
Geras atlyginimas. Malonios darbo są
lygos. Kreiptis:

1034 Wycoff A\-e„ Ridgevvood
TeL HE 3-3357 -

CATHOL1C CONTACT 
W0RK

Average eaminga 1100 
or up toMkly. 
Appolntment.

GUI GL 24433

CHAPL. FOR SUM. C AMP

CHAPLAIN 
FOR DOY* SUMMKR CAMF 

IN NIW HAMPSHIRS 
S weeka

Contact — Robert L Mth 
*d Ave„ Larchmcnt, N. Y. 
Lartiuaent 3-MO

hnb. <lrum am«ii)

MERGINOS A*

tolygo* Kreipti*: 
OCBAN CAflOT

17 Thoma* 9*r. Bn
TeL HY te)"

F. AND F, DRAPERY 
M Prince SL Brooklyn

TeL ULster 27219GKRL WANTBD 
for ai! over Fltor Work 
In KnKting MSI; stentiy

TeL Grcat Neck ?-*914
«1 Creeeent SU Broektyn, N. Y. 

TeL AP 7-4333

WESTFIELD v-
Attmctivb betek from buMalmr *0 
lot 94x118 oftorvd ė*r sala by ewn*r 
trunsfaered to MMUgan. Kum ta IMI

will *ccc*nmodate 3 aMIttoaal kad* 
room* and bath. Ouk ftoor* laaulaied, ' 
•Ir-contitkmed cil heat. Automatic 
het water Malto. TMmb MKk OMįr 
kad to leevu aM wffl accept 3M4NF*- 
Convenleat te Hely Trlatty CbartiL 
and Parochtal School. Eacellent tran*- 
portaUon to Ncw York via Jersey 
Central Railroed, Someaet Bus Unei

CHARLES C. BAAKE. REALTOR ’• 
437 South Avė.. W We*tfleM

(Oppoeitc Co-op Markeli 
Phunc. WE 2-2996—1613

i

4



B O S T O N 0 minios 4

pijų klebonai yra šventei pri
buvo suruoštas Lietuvos nepri-

Trečiadienį, kovo 4 d. 9 vai.

reikalu, j keri atvyko dalyviai 
iš Proyidence, seselės iš Cam- 
bridge, Brockton, So. Boston.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 
564 KAST BB0ĄDWAY 

South Boatea, Stea.
D. A. Taletskas, F. E. Zatetekas

į^Jau 3 metai Angelų Kara- 
fignės parapijos bažnyčioje 

dėmesys

? S^Btuda išstatyta prezbiterijo- 
altoriaus fone ir ypatingai

•"fįgRtžiai gyvomis gėlėmis . iš-

I B ji Hii• iI
. -ĮF -K.,

m Mais metais šv. Kazimiero

;'Senės rūpesčiu iš pąrapiečių 
r '"-isurinkta aukų; kiekvieną mė-

zžniero šv. Mišios įvairiomis

visus 
akci-

kovo

t

S.
■ L

f;
t

[Ag

į; 
ifcS :... 

f.
t.

Wliite Plains minėjo Vasario 16

mioė jimas White Plains.
10 vaL 30 imn. vietos katal. 

parapijos bažnyčioje atlaikytos 
pamaldos už pavergtą Lietuvą. 
7:30 vaL vak. įvyko iškilmin
gas minėjimas, į kurį atslankė 
beveik visi White Plains gyve
nantieji lietuviai.

-Apylinkės V-bos vardu J.

sirinkimo prasmę, minėjimą 
pravesti pakvietė Dr. B. Radzi- 
vaną.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo

Šant pagalbos tėvynei ir vargs-
• tąntiems broliams. Taip pat bus 
i taikomos šv. Mišios va. 
< tuos, kurie yra prie šios

jos prisidėję.
' Ateinantį sekmadienį,

8 d., Kat. Darbininkų Klubas 
parapijos salėje rengia šv. Ka
zimiero minėjimą.

Šv. Vardo Draugijos
V. J. Atsimainymo parap., 

Maspeth, N. Y., šaukiamas at- 
, einantį penktadienį .po vakari

nių pamaldų. Sekmadienį drau
gijos nariai per 8 vai. mišias 
eis bendrai prie šv. Komunijos. 
Kartu su šv. Vardo draugija 
eis prie komunijos ir skautai.

Šv. Kazimiero
jaunimo Globėjo minėjimas

• įvyks kovo 8 d., 3:30 vai. Ap- 
reiškimo parap. salėje. Pas
kaitą skaitys S. Sužiedėlis.

^Jaunimas ir kita lietuvių vi
suomenė kviečiami atsilanky
ti. . . -
^Uet. Žurnalistų Sąjungos

New Yorko skyriaus susirin
kimas šaukiamas - kovo 8 d. 
12^0 vai. Apreiškimo parap. 
salėje. Bus renkama šiems me
tams skyriaus valdyba, pada
rytas Centro Valdybos prane
šimas ir aptarti kiti reikalai. 
Skyriaus nariai kviečiami atsi
lankyti.

Kultūriniam bendradarbiavi
mui su moterų klubais vasario 
21 d. New Yorke įsikūrė Lie
tuvių Moterų Klubas. Valdy
tam išrinkta Vincė Jonuškaitė 
—pirm., vicepirmininkės: L. 
Bieliukienė ir»B. Rimgailienė, 
sekr. S. Narkeliūnaitė ir ižd. 
V. Cečetiėnė. Revizijos komisi
ją sudaro Dr. J. Snieškienė ir 
E. Sirusienė

New Yorko Apygardos V-bos 
Pirminiinkas. Jis plačiame sa
vo pranešime vaizdžiai išdėstė 
lietuvių tautos rūpesčius ir 
vargus ir r a g i n o, visus 
vieningai remti Lietuvos 

; išlaisvinimo darbą visais tinka
mais būdais ir priemonėmis.

Šiam minėjimui pritaikintą 
trumpą referatą dar paskaitė 
Apylinkės V-bos narys P. Ko-

GREAT NECK, N. Y.

Vietinio Balfo skyriaus rū
pesčiu vasario 21 d. Great 
Necke, Kamočiaus svetainės 
salėje, įvyko Lietuvos nepri- 
klausoruybės atkūrimo 35 metų 
sukakties minėjimas. Jį atida
rė ir jam vadovavo Ignas- Kaz* 
lauskas. Atsistojimu ir giesme 
Marija, Marija buvo pagerbti 
žuvusieji ir mirę kovoje už Lie
tuvos laisvę. Svečias prof. J. 
Brazaitis iš New Ycrko savo 
kalboje kvietė visus tautiečius 
dar glaudžiau jungtis galutinei 
kovai prieš raudonąjį Lietuvos 
pavergėją. Buvo priimta rezo
liucija JAV prezidentui D. Ei- 
senhoweriui. Rinkliava Tautos 
Fondui davė $162.25 aukų.

tas. Tenka pažymėti, kad visų 
White Plains gyvenančių lietu
vių 90% sudaro seniau, prieš 
35-40 metų, čia atvykišiejK 
tačiau lietuviškais reikštais visi 
gyvai domisi. Viena tautietė, 
Morta ŠennuBavičienė, lietu
viams treintiniains Vokietijoje 
yra pasiuntusi net 56 vertingus 
siuntinius, nors pati jau senyvo

dama vietos ligoninėje teuždir
ba vos apie 100 dol. mėnesiui.

Minėjimas praėjo gyvai ir į- 
spūdingai. Lietuvos vadavimo 
reikalui buvo parinkta aukų.

Datyvis

Pasitarimas vaikų šventės 
reikalu

ALRK Federacijos Nauj. 
Anglijos suvažiavime So. Bos
tone iškilo sumanymas su
rengti ateinančią vasarą lietu
vių vaikų šventę. Tam sumany- 

■ mui buvo pritarta ir išrinkta 
vaikų šventei rerigti komitetas, 
į kurį įėjo kun. V. Martinkds

. (P.'ovidehce), kun. V. Paulaus
kas (Lawnence), dr. P. Kala
dė (Boston), J. Beinctis (<*ro- 
vidence). Komisija jau numatė 
šventės datą — gegužės 31 d. 
ir siūlo šventę daryti Mariana- 

' poly. Kol kas dėl datos ir vie
tos dar negalutinai sutarta, bet

Kur. Anertas Kariautas
Bostono lietuvių parapijos 

kunigas, Amerikos Lietuvių 
Kunigų Vienybės Cent o Val
dybai rekomenduojant, Bosto
no arkivyskupo R. J. Cushing 
paskirtas Fatimos Marijos Są
jūdžio vyriausiu, dvasios vadu. 
Tas sąjūdis apima viso pasaulio 
lietuvius ir jo centras yra Bos- 

tarę. Pavesta k&niteto pirmi- * tone. Kun. «A. Kontautas yra 
ninkui aiškinti ^alimybęš Jbo-. * gabus ir nuoširdus Amerikos 
liau. Pasikeista nuomonėmis' ‘lietuvių naujosios kartos veikė-, 
tel programos ir numatyta mu- jas ir Vyčių jaunimo organiza- 
zikinė, taut. šokių telk, o pra- cijos vyriausias dvasios vadas, 
džioj ir pabaigoj numatyta re
liginė programa, surišta su 
Lietuvos paaukojimu SakU. Jč- - 
zaus širdžiai. •

iš Nekalto Prasidėjimo vie-t 
nuolyno, Putnam, Conn,, vasa-

__ _______  __ ~ _ rio 23 d. buvo su reikalais Bo- -
feMtiM 3~ ~r r-»rg-aiškinamasi su atskirų parapi- stone ir ta. proga aptankė pa

žįstamas šeimas.

PATEBSON, N. J.
Vasario 22 d. atšventėme,

inetų ir Lietuvos Valstybės 700 
m. sukaktį

Rytą nuoširdžiai pasimeldė
me šv. -Kazimiero parapijos 
bažnyčioje ir išklausėme kun.

lo, o po pietų susirinkome į 
Washington HalL Minėjimui

Yesolitis. Kalbas pasakė kleb. 
kun. J. Kinta, miesto majoras* 
Titus ir Passaic County Clark 
Flloyd Jonės, o paskaitą skai
tė Lietuvos Laisvės Komiteto 
narys M. Tolišius. Jie visi reiš- 

- kč, vilties, kad Lietuva bus 
greitlaisva. Meninę dalį atliko 
muz. 
parapijos choras, deklamato- 

. riai Augulis ir Masionytė bei 
viešnia jauna solistė Roma Vil- 
činskaitė. Vietos menininkams 
akompanavo muz. Arnoldas 
Prestemik (D. P. jugoslavas), 
o solistei — viešnia Aldona 
Kepalaitė. Meninė dalis buvo

\Yusto vadovaujamas

tų. Iš R- Vilčinskaitės, atrodo, 
sulauksime puikios solistės.

tff—hitteBf Sent* komiai- jū vadovais tuo reikalu.
joje, kaMbtemoa mfatetea Kolegijos ' __

Vasario 23 d. So. Bostone 
buvo kviestas pasitarimas tuomankius.

Kas veikia, tą ir peikia
Vasario 15 d., sekmadienį, jam ūpo dirbti, tak ar nege- 

“Lietuvių Melodijos Valandė- riau butų padaręs, jei savo pa
le” perdavė įvairią ir turinin
gą Lietuvos Nepriklausomybės tos programos vedėjams? 
35 metų sukakties minėjimo 
programą. Buvo pritaikytos tai 
progai muzikos ir paskaitėlė 
apie Lietuvos vargus. Progra
ma buvo skirta daugiau lietu
viškajam jaunimui. Jos klau
sydamas, pasakysiu, kad man 
gana patiko. Tobulumui, žino
ma, nėra pabaigos, bet kas bu
vo perduota, sudarė gerą įspū
dį. Vis dėlto “Darbininke” ji 
buvo papeikta... dėl lietuvių 
kalbos. Tai paskaitęs norėjau 
tuojau ir atsakyti, bet laukiau, 
kaip bus su Vasario 16 minė
jimu Bostone. Ten turėjo jau 
gerai lietuviškai kalbėti. “Dar
bininke” vėl buvo parašyta, 
kad šiemet jis “išėjo silpnes
nis”. Taigi, silpnumo visur pa
sitaiko... Lietuvių kalba to ne- 
atsvėrė.

Nefioriu čia sakyti, kad jos

stabas, būtų nvrkeipęs tiesiai

Mes dažnai girdime priekaiš- 
•tus, kad mūsų jaunimo nema
tyti parengimuose, kad jis ne
sijungia į lietuviškąjį darbą, 
kad mažai kada viešiau pasiro
do. Bet va — jis pasirodo ir 
jį pešioja. . Nenuostabu, kad 
jis tada pamoja ranka ir pasi-

kiame? Mokykime jį lietuviš;- 
kiau kalbėti ,bet mokykime zrt- 
sargiau ir švelniau, pritraukda
mi, o ne atstumdami. Mes tu
rėtume džiaugtis, kad atsiranda 
tokių jaunuolių, kurie skiria 
savo laiką ir jėgas lietuviškai 
dainai, kalbai ir muzikai. Dėl 
to norėčiau tik palinkėti My
kolui Plutai ir Steponui Butkiui 
tęsti savo gražų darbą toliau. 
Jis jaunimui patinka. Nepra
raskite drąsos ir šteine atei
tyje duoti dar 
jnas. Pastabos

' Barbora Gailiūiuenė, Jėzaus 
Nukryžiuotojo Seselių rėmėjų 
pirmininkė, gyv. 8 Winfield St, 
So. Boston, vasario 22 d. savo 
namuose surengė kortavimo 
vakarą, kuriame dalyvavo 1»M) 
žmonių. Seselių motiniškam na
mui surtokta $176.

Gfanė
Gerardas - Pranas, sūnus 

Vincento ir Olgos (Marcinku
tės) Juškauskų, gyv. 219 I St., 
So. Boston, pakrikštytas vdfe-

Patarnavimas dieną ir nakti.
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL 80 8-4415

SOuth Boston 8-S668T
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VAITKUS
FUNERAL -'KOMK

187 WEBSTEB AVĖ.

PRANAS VAITKUS 
laidotuvių Direktorius

notary Public’

vadovaujamas muz. Mykolo Ci
bo, padainavo Kur banguoja 
Nemunėlis, Sutems tamsi nak
tužėlė, Tykus buvo vakarėlis 
ir Gint tėvynę mesjosim. Šven
tės nuotaikai pritainiktą mon
tažą Gimtosios žemės šauks
mas (sudarė Jonas Ciplickas) 
išpildė M. Kazlauskaitė, L. 
Toonkutė, L .Grigaitė, J. Cip-J 
liekas ir vyrų choras. Montažui 
muziką pritaikė muz. M. Cibas.

Ign. Kazlauskui nuoširdžiai 
padėkojus už gausų dalyvavi
mą ir aukas "bei sugiedojus 
JAV ir Lietuvos Himnus, "minė
jimas buvo užbaigtas.

Jos pasirodymas~čia buvo tik- 
rai žavus ir mūsų kolonija jos 
ir jos draugės Kepalaitės mie
lai ir vėl lauks su gausesniu re
pertuaru. Parapijos choras, 
greičiausia, pirmas turėjo gar
bės išpildyti jautrią partizanų 
dainą, kuriai neseniai muziką 
parašė kompozitorius L. šimu
tis, jr.

Aukų kovai dėl Lietuvos 
laisvės surinkta $646,15. Iš 
minėjimo išsiskirstėme su pasi
ryžimu, kad mums paskirtą 
$700 kvotą išpildysžme su kau
pu, kaip išpildėme ir pernai.

tų gražiai lietuviškai kalbėti,— 
bet reikia atsižvelgti ir į tuos, 
kurie turi daug lietuviškos šir
dies, imasi aukodamiesi darbo, 
kad ir nepataikydami gerai lie
tuviškai išsireikšti. Turiu gal
voje mūsų čia gimusį jaunimą. 
Jis ta “Lietuvių Melodijos Va
landėle” rūpinosi. Jei kam rū
pėjo jį pamokyti, o nenumušti

progra-

jūsų neatbaido veikti, nes juk 
gerai žinoma, “kas veikia, tą 
ir peikia.”

E. Klas

EmHija - Liudvika^ duktė 
Benedikto ir Sofijos (Masiuly
tės) Juškevičių, gyv. 25 Peve- 
rell St., Dorchester, pakrikšty
ta vasario 22 d. ;

Maisto kainos Maskvoje
’ Plačiai skaitomam Bostone 
dienrašty “Boston Daily 
Globė” kanadietis Gerard Fi- 
lion rašo, ką yra matęs Mask
voje. Jam krito į akį prasti 
žmonių rūbai ir aukštos mais
to kainos, tiesiog fantastiškos. 
Išvertus rublius į dolerius pa
gal ofictalį kursą (4 ruM. lygu 
1 doL), Maskvoje mokama: už 
kilogramą (2,2 svaro) dešrelių 
(sausage) nuo 19 iki 46 rub. 
arija $4,75—$11.50; kiaulienos 
kg—$8,60; vištienos — $6,35.

Patarnavimas diena Ir naktj m

I
 Nauja modemiška koplyčia šer. U 

meninis dykai. Aptarnauja Cam- U 
brtdge ir Bostono kolonijas že- Į| 
minusiomis kainomis. Kainos tos* u 
pačios ir j kitus miestus.

Reikale Sauldte: TeL TR 6-8434 H '

NKW YORK.

| TeL EVergreen 7-4335
S Stephen Aromiskis
l
i

(Armakauskas)
Graborius-Bakaniuotojas 

Modemiška Koplyčia 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

3

ka sukenJė $į50, lapės sidab-

J. P. CINKUS

Dr. S Chernoff

Whtte Plains, N. V;VVoadskte, N. Y.

Stephen B rėdės Jr.
WINTER GARDEN TAVERN. Ine

<8-38 Myrtle Avė.
Glendale, N. Y.

63-38 Fereet Aveaue 
RMgewe«d. N. Y.

138-68 Rooeevelt Avenue

185-24 Horace Hardine Blvd 
Fresh Meadoma. Ftashing

218-17 Jamaica Avenue 
Oueenn VlDage, N. Y.

178 Roekaway Avenue 
Vaiky Strėnas, N. Y.

4388 White Pintas Rond 
Brons, N. Y.

37 Sberidaa Ave^ 
Brooklyn 8, N. Y. 
Tel. APplegate 7-7083

(Cor. 14th St.‘
Tetef. GRamercy 7.7887

Aitrūs ir cfaoniiki susirgimai 
gydomi pennieilinu, oda, hormo
nai. Kraujo ir tepamo tyrimai

Ofiso valandos: kasdien 10-8:4®

Sekmadieni&j—nuo 11 vai 
iki 1 vaL p.p.

Parduodama rašomoji ma
šina, visai mažai vartota. 
Kreiptis: 24L2 Ten Eycke St„ 
Brooklyn, N. Y.KARL EHMER — PORK STORES

Geros rūšie* įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 
ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse:

IŠNUOMOJAMAS KAMBA 
RYS vienam ar dviem su bal
dais. Pageidaujama moteris. 
Kreiptis bet kuriuo metu: Mr. 
Kubilius, 73-43 Grand Avė., 
Maspeth, N. Y. Tel. TW 8-2004

A S. BaraceviHm ir S&nus 
FUNERAL BOME 

. 254 W. Broad^ay
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laitetavfal Dbektorio*

Tel SOoth Boston 8-2560

S ¥
| TeL STagg ______ •

Matthew P. Ballas
(BDEUAUSKAS)

F IT N E R A L HOME
M. P. Balte - Direktorius

Alb. BaltrifflM- Balte* 
Refltai* VedSjM

660 Graad Street 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC
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Darbininko
naudai piknikai bus rengia

mi birželio ir rugpjūčio 16 d., 
Linden, N. J., -— Lithuanian 
Liberty Park, o liepos 12 d. 
Brockton, Mass. — Brockton 
Fair Ground.

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

ARBATA NUO 
ŠALČIO

SHALINS

MAIN STORE 
vfi202-10MYRTLF. AVF. “ GLENDALE 27, N. Y.

KABARETAS
BARAS, SAL£ susirinkimams, 

vestuvėms etc.
VYT. BELECKAS, savininkas

Šokiai kiekviena šešta
dienį grojant “Nakties 

Peledę“ orkestrui
1883 MADUON HT.

I

i Jeigu gauni Salti viena 
po kitam, kenti nesma
gumus .skausmus ir 

t nuostolius, paprasta* 
Šaltis yra bereikalinga 
bėda. ALEXAN D R O 
ARBATA NUO ŠAL
ČIO yra mišinys, šak- 

mt sėkla, žiedu, žievių ir žolių, ir jei
gu tos arbatos kasdiena Išsigerturae. 
tai gal nei nežinotume kas šaltis yra. 
arba tas šaltis būtu lengvesnis per
kąst Ta arbata yra $2.00 už pokell Ir 
prfatunčiant i namus. O jeigu nori už- 
strooketi pastoriui C.O.D.. tai ta pa
ti arbata $230.

ALEXANDER’S CO.
41*BROADWAY

South Boston 27. Mam.

FUNEBALHOME
AIR CONDITIONED 

84-02 Jaauuoi Avė.
(at Ferest Parinray Station) 

WoodhaveĄ N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose miesto dalyse
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 
F. W. Siūdins ir J. B. ShaDm

Tei. Virtinis 7-4888

EVergreen 8-9770

I ithisanian

M O V EH S 

80 8-4618
INąPKED and BONDED

Joseph Garszva
Graborius-bakamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

POLAKAS GAJUNTINMA, kad

W BrMdwa>

Lietuviy Radio Draugijos Pi’ogramos

GYVUOJĄ PER 23 METUS 
Oro bangotai* tranaUnąJami frairta visuomenė, pranešimai.

$230 
ąžuolini- 
karstus

Kaina laidotuvių nčra problema 
im* mes turime dkkli pasirinki
mą karstu.

Audeklu rtenjiat 
Ąžuolinis 
Mahagonl med. 
M'laiiniai

nuo $ 95 
nuo $250 
nuo >195 
nuo $385

i

AD JIZAVZTAS
BROOKLYN U, N. T.

J. VALAKMB

ANTANAS POLAKAS
LAIDOTUVR K0H.TCU

1


