
Arkiv. Reinys kalėjime Rusijoje joje
Sibire-yra sudaryti ištisi pabaltiečiy kaimai

KORĖJOS BELAISVIAI JAU LAISVĖJE

Vladimiro, netoli Maskvos, vadteamoj “Vlacfarirkoj”, tebekaM- 
namas VSriaus arkivyskupas Mečislovas Reinys kartu su Lvovo 
vyskupu.

Karo belaisviai ir civiliai tarnautojai, kurie grįžta dabar 
iš Rusijos'j Voki^iją, parveža žinių ir apie sutiktus lietuvius 
rusų kalė jonuose bei priverčiamojo darbo stovyklose.

Rusijoje, kada kai kurie jų
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Ark. M. Reinys pasmerktas 
dešimčiai metų, apkaltintas už 
tariamą šnipinėjimą svetimos 
valstybės naudai '(Tuo pačiu, 
kaip žinome, buvo apkaitintas 
ir Vengrijos kardinolas Mind- 
szenty, ir Prahos arkivyskupas 
Beran, ir lenkų kardinolas Vi
šinskis. Red.).

žinių apie arkivyskupo M- 
Reinio kalinimą perdavė vo
kiečių ' telegramų agentūra 
DPA ir vokiečių katalikų žinių 
tarnyba, o sausio 14 paskelbė 
stambus laikraštis “Frankfur
ter AHgemeine Zeitung” ir. ki
ti laikraščiai.

* Kartu su vokiečiais belais
viais atvyko į Vokietiją ir vie
nas lietuvis, buvęs nepriklauso
mos Lietuvos karininkas, pasi
sakęs esąs vokietis. Jis lietu
viškom įstaigom Vokietijoje su
teikė naujų žinių apie ištrem
tųjų lietuvių gyvenimą Sibire, 
apie ten buvusius “darbo bata- 
lijonus”, prievarta nusiųstus 
“savanoriškiem darbam”, o 
taip pat apie ištisus baltų kai
mus Sibire.

♦ Vokiečiai belaisviai, kurte

Dulles pasisakė tikįs, kad

saliamoniškas?Ar teismas bus

Kviečia lietuvius, latvius, estus

Dulles į Berlyną išvyksta 
sausio 21 prezidento lėktuvu.

* Visoje Vokietijoje Berly
no konferencijos metui paskelb
tos maldos už taiką..

• Čekoslovakijoje duotas į- 
sakymas baigti su priešvokaška 

’ kampanija ir toliau apie vokie
čius atsiliepti palankiai. . Gal 
net ims kalbėti apie vokiečių

• Jau paleidžiant į laisvę 64 
kiniečiai apsisprendė grįžti pas 
komunistus; prie jų prisidėjo ir 
32 šiaurės karejtečiai.

ŠIŲ DIENŲ VAIKAI
New Yorke prieš pat Kalė

das neparėjo namo iš mokyk
los mokinė Darlene Behrens,

vaites, ir jis galės dalyvauti* 16 metų, ir jos draugas Fred 
Amerikos valstybių užs. reik, 
ministerių konferencijoje, kuri 
įvyks kovo 1 Caracas, Vene- 
zueloje. leistis į 

kūmas, 
žiuoti ir
darbo, kad paskui galėtų susi
tuokti. Policija išgelbėjo juos iš 
tikros mirties ir grąžino tė
vam.

UŽSAKYMŲ UŽ 7

Washmgtonas. — Apsaugos 
departamentas z du trečdaliu 
visų užsakymų atiduoda di- 
džiosiom firmom. Liūto dalis 
tentai “General Motors”. Per 
trejus metus Korėjos reikalam 
ji gavo užsakymų už 7 miliar- 
dus.

Šitos firmos dabar nori savo 
veiklą dar labiau išplėsti. 
“General Motors” per dvejus 
metus tan\ skiria vieną miliar- 
dą. Jei kitos firmos taip pat 
darys, tai. negalėsią būti jokios 
depresijos Amerikoje.

LIETUVIŲ VEIKĖJAI TARfi- 
81 SU LENKAIS

Nuolat besikeičią pasauly 
politiniai įvykiai giliai paliečia 
visų pavergtųjų kraštų reika
lus ir jų tarpusavio santykius. 
Tuo susirūpinę \ai kurie mū
sų visuomenės veikėjai ir poli
tinių grupių asmenys sausio 16 
New Yorke buvo susitikę su 
įvairių lenkų politinių organi
zacijų ir partijų atstovais. Bu
vo pasikeista pažiūrom į tarp
tautinę padėtį ir glaudesnių 
santykių reikalingumą. Visų 
buvo pabrėžta tokių susitikimų 
reflcšmė. Jie bus daromi jr to
liau.

Vokietijoje veikiąs koordi
nacinis antibolševikinės kovos 
centras kreipėsi atsišaukimu į 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos e- 
migracinius Veikėjus, kviesda
mas bendradarbiauti kovoje dėl 
laisvės.

Atsišaukime sako, kad Cent
ras apjungia “Rusijos tautų 
emigracine* jėgas” — armė
nu*, tašMras, gudus, gruzinus, 
kalmukus, Krymo totorius, 
morMra, rara, totorių*, uk-

grįžo iš Rusijos ir buvo apsi
gyvenę rytų Vokietijoje, da
bar bėga j vakaras. Prieš ke
lias dienas jų atvyko į vakarinį 
Berlyną apie 50. Jie pasisakė, 
kad juos apėmęs rytinėje Vo
kietijoje tokis pat siaubas kaip

KONFERENCIJA — TIK TAIKO CAIŠINIMAS 
Jei Molotovas nenorės Vokietijos sujungimo

Washhigtonas. Dėl busimo
sios Berlyno konferencijos val
stybės sekretorius Dulles pa
reiškė:

Berlyno užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencija butų tik 
laiko gaišinimas, jei Rusiją 
laikytųsi savo ligšiolinio sieki
mo — suskaidyt Vakarus ir 
juos įbauginti. Jis tikįs, kad 
Molotovas atvyksiąs su pozity
viais sumanymais, ir konferen- 

Brooklynietis dažytojas Har- 
ry Hillers, būdamas kariuome
nėje ir pakliuvęs į Vokietiją, 
ten įsimylėjo vokietaitę, ją 
parsikvietė paskui į Ameriką ir 
vedė. Susilaukė sūnaus. Vieną

nusistatymą, kad Baltijos pa
čiom tautom priklauso teisė 
apsispręsti už valstybinę ne
priklausomybę, kaip tai buvo 
pripažinusi ir paskutinė teisėta 
Rusijos vyriausybė 1917; so
vietinė aneksija negali būti pa
grindus laikyti šiuos kraštus į- 
jungtus j Rusiją.

Taip pat pasisakoma, kad j 
Centrą įėjusios tautos pasilie
ka teisę kiekviena skyrium ap
spręsti savo valstybinę ateitį 
išsiiaisvimis nuo bolševizmo.

įėjo užpildyti anketas ir tuo
jau buvo vėl suimti.

* Netoli nuo Maskvos ir 10 
kilometrų nuo Rybmsko sto
vykloje buvo laikoma 15® lie
tuvių; iš jų liko gyvų tik 15.

* Omsko miškuose bedirb
damas nusilpo ir mirė Butkus 
iš išaulių apskrities. Rusas čia 
pat ištraukė jam' iš už marški
nių laikomą duonos gabalėlį, 
druską ir numovė batus.

Korejoje sausio 20 indų ka
riuomenės sargybos karo be
laisvius paleido. Apie paleidimą 
belaisviai jau iš anksto žinojo 
ir savo džiūgavimą reiškė dai
nom .eisenom stovyklos rajone. 
Liekančiųjų pas komunistus 
stovykloje buvo tamsu ir ty
lu.

Išlaisvinamųjų sutikti nuvy
ko iš Tokio gen. Hull, vyr. są
jungininkų vadas. Prez. Rhee 
belaisvių atsisakymą grįžti pas 
komunistus įvertino kaip di
džiausią iki šiol komunistų ide
ologinį pralaimėjimą.

Belaisviai sunkvežimiais ga
benami — kiniečiai į uostą, iš 
kur bus perkeliami laivais į

cija bus istorinė, jei Molotovas 
atvyks nusistatęs Vokietiją su
jungti ir Austrijai duoti taikos 
sutartį.

“Austrija turi būti išvaduota. 
Tam nėra jokių kliūčių; reikia 
tik geros valios. Vokietija turi 
būti sujungta. Tai gali įvykti, 
jei tik keturios okupacinės jė
gos nukels užtvaras ir teps lais
vais rinkimais sudaryti vyriau
sybę.”

dieną žmona išėjo su vaiku ir 
paliko raščiuką, kad jiedu iš
vyksta... Grįžo į Vokietiją. Hil
lers ,sutaupęs pinigo, išvyko 
taip 'pat į Vokietiją. Susirado 
žmoną ir sūnų Stuttgarte. Vie
ną dieną išėjo ten su sūnum • 
pasivaikščioti ir dingo. Žmona 
su amerikieSu advokatu atsi
vijo jau Londono aerodrome 
sėdant į lėktuvą. Policija jį ir 
sūnų sulaikė.. Anglijos teismas 
dabar sprendžia, Jcam gi sūnus 
priklauso: motinai ar tėvui.

Jungtinės Tautose
• IndSj* rrtkalaujte svarsty

ti Korėjos klausimą 
Tautose.

Kinija. JV aUBtr rtdett Kitos

Roma. —tAmintore Fantam 
naują Italijos Vyriausybę su
darė. Joje nfera nei de Gasperi 
nei Peflos. Jos programą mo- 
narchistai vadina “kairia": pa
skubinti žemės reformą, suma- - 
žinti bedarbių skaičių, padidin
ti eksportą, statyti naujų na
mų, patvirtinti europinio sau
gumo bendruomenės sutartis.

Vieni krikščionys demokratai 
daugumos neturi. Jeigu jų ne
palaikys monarchistai, kurie 
dabar pareiškė balsuosią prieš, 
tai Italijai gresia pakrikimas.. 
Tai paaiškės ateinančią savai
tę.

Formozą, šiaurės korėjiečiai 
pereis per pietų korėjiečių ka
riuomenės stovyklas, iki bus į- 
kurdinti.

Komunistų vadovybė pareiš
kė neutraliųjų komisijos pirmi
ninkui gen. Thimayya protes
tą ir reikalavo paleidimo įsaky-* 
mą atšaukti. Ar patys komu
nistai jiem grąžinamus belais
vius priims, dar nepaaiškėjo.
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Kaip laikysis Prancūzija
Prancūzijos vyriausybė davė 

instrukcijas savo užsienių rei
kalų ministeriui Bidault, kuris 
vyksta su 30 palydovų į Ber
lyno konferenciją:

1. nesileisti su rusais į dery-

SUSITINKA SU MOTINA Italijoje, Undine mieste, sūnus, ffrjžes iš ne
laisvės Sovietu Sąjungoje po 10 metu, kuriuos prakentejo priverčiamojo 
darbo stovyklose. Kartu grįžo dar 18 italu belaisviu.

DEFICITO 3 MUJARDAI
Ainer&os biudžetas ateinan-

tiem metam numatomas sd 3 viduje.- sustiprinti veiklą prieš tautybe* vardan rusiška
miliardais deficito. Du trečda
liai išlaidų būsią skirta krašto 
apsaugai.

Persijos konfliktas su Angli
ja dėl naftos, kuris tęsiasi jau. 
treti metai, tvirtinama, per du 
tris mėnesius sėkmingai baig
sis. Tarpininkauja amerikiečiai.

bas, kurtėse už Indokinijos ka
ro baigimą reiktų paaukoti Eu
ropinio saugumo bendruome
nę; ~

2. nesiimti tarpininko rolės, 
nes tai nuvertintų Prancūzijos 
reikšmę;

3. neremti rusų siūlymo 
šaukti penkių konferenciją su 
kom. Kinija.

Graumann, 15 metų. Tik dabar 
juos surado policija dviviečiu 

č i u besirengiančius 
Arizonos dy- 

Jie norėjo jas perva- 
susirasti nuolatinio

GYVULIŲ FARMA POLITIKUOJA

imperializmo • linija Berlyne: laikytis išmėgintos skaldymo ir 
infiltracijos taktikos.

“Herald Tribūne” vakar pri
minė rašytojo George Orwell 
satyrą, vardu “Gyvulių far
ma.” Taip rašytojas pavadino 
komunistinę valstybę. Farmoje 
sako rašytojas — visi gyvu’ia i 
lygūs; tik vieni labiau lygūs už

Sąjungoje taip pat visos tau
tos lygios; tik vienos labiau 
lygios už kitas. Labiausiai iš 
visų ‘lygūs’ yra rusai, didžiaru- 

. šiai, kuriem priskiriama apie 
80-100 milijonų galvų.

Nusikratę Berija, kuris pas
kutiniu laiku norėjo atsiremti 
atskirų tautinių respublikų 
.reikšme, tai pabrėždamas, da
bar Malenkovas su Molotovu 
nesislėpdami pasisako už rusų 
imperializmą. Naciai su Hitle
riu dingo. Bet nacinį išrinkto
sios tautos kultą perėmė di- 

, džiarusiai kam. Rusijos vadai.
Aiškiausiai jie tai pademon- 

, stravo prokliamacijoje sausio 
19 apie^trijų šimtų metų su
kaktį, kaip Ukraina yra susi- 
jtmgusi su Rusija. Kom. parti
jos centro komiteto proklia
macijoje vos ne Onvellio žo
džiais pasako, kad Sovietų Są
jungoje visos tautos lygios, bet 
‘vadovaujanti tarp jų yra rusų 
tauta. Taigi rusai “labiau ly
gūs” už visus kitus lygius.

Rusų imperializmo pretenzi
jas dar kūliau išreiškė ta pro
ga Ukrainos naujas min. pir
mininkas'N. Kalčenko. Jis pa
skelbė: Ukraina susijungė su 
Rusija visiem laikam. Ir pa- 

■ grasino-. jokie separatistiniai 
nacionalistiniai buržuaziniai są
jūdžiai nebus toleruojami....

Taip, nebus.Kova prieš to
kius sąjūdžius naujai praves
ta Gruzijoje. Ji pramatoma iš 
naujo Ukrainoj. Pažymėtina, 
kad ir Lietuvoje įsakyta gau
siai atšvęsti Ukrainos susijun
gimą su Rusija.

Olandai patvirtino
.Olandijos parlamentas ir se

natas pagaliau patvirtino euro
pinio saugumo bendruomenės 
sutartį.

Pirmieji ją patvirtino vokie
čiai, nors prezidentas Heuasas 
dar tvirtinimo nepasirašė. Bek

ten” dienraštis kelia klausimą, 
ką Vakarai galėtų siūlyti Mas- 
kvai už Vokietijos sujungimą ir O 
taikos sutartį su Austrija. Pir- 
miausia tai kom. Kinijos pripa
žinimą. Esą ne tik anglai to 
reikalauja, bet yra ir Amerikoj 
politikų, kurie tam pritaria. To
liau — tai “pripažinti dabarti
nes Europos sienas, tarp jų 
pripažinti de jure Baltijos vals
tybių įjungimą į Sovietų Są
jungą, pripažinti taip pat da
bartinę padėtį satelitiniuose 
kraštuose. Kad Vakarai būtų 
pasiryžę šitą kainą mokėti, tam 
neturim tuo tarpu nė mažiau
sio ženklo.”

• Vlikas patvirtino dabartinę 
Vykdomosios Tarybos sudėtį 
dar metam.

Taigi visi turi pajusti, kąd 
vieni gyvuliai turi būti “labiau 
lygūs” už kitus.

Ą

Tai linija namie. O linijai 
užsieniuose pažinti dėmesio 
verti garsai, su kuriais iš gy
vulių farmos išlydimas Molo
tovas i Berlyną.

Ten, Maskvos farmoje, tiki, 
kad ji turi daugiau naudos ta
da, kai kapitalistiniai kraštai 
kariauja, negu tada, kai pati 
Maskva imasi agresijos.. Kiek 
daug naudos jai davė abudu 
pasauliniai karai ,o kiek ne
daug pelnė, kai pati užpuolė 
Suomiją ar Korėją..

Tiki taip pat, kad karas tarp 
kapitalistinių kraštų neišven
giamas. Tad maskvinės strate
gijos uždavinys — sukliudyti 
europinių kraštų susijungimą 
ir santykiauti su atskirais 
kraštais net garantijas imant. 
Baltijos valstybės buvo kalti
namos tajp pat už sąjungos su
darymą.

Rems farmos atstovas indi- 
didualius Prancūzijos ir net 
Vokietijos interesus pažadais. 
Dabar aiškėja, kad ir pastara
jai duota suprasti, jog Sovietai 
pripažinsią Vokietijai Elzasą ir 
Lotaringiją mainais už žemes 
anapus Neissės ir Oderio, jei
gu...

Molotovas parems reikalavi
mą, kad dėl Vokietijos vyriau
sybės susitartų rytinės ir va
karinės Vokietijos vyriausybės, 
nes tokioje sutartoje vyriausy
bėje Maskvos farma turėtų sa
vo agentus. Taipgi buvo pada
ryta ir su Kinija.

Dulles tiesiai įspėjo, kad Mo
lotovas nemėgintų Vakarų 
skaldyti.

Vadinas, Dulles jau pažįsta 
gyvulių farmos notūra.

Roma. — Italai vis dar pa
sigenda negrįžtančių belaisvių 
iš Rusijos, nors bolševikai sa
kosi jau viską atidavė. Grįžę 
vokiečiai pasakė, kad vienoje 
Vorkutos stovykloje buvo kali
namas pasaulinio garso italų 
pamokslininkas vienuolis Leo- 
ni, kuris buvo karo kapeifon**



SPAUDA

(Nukelta į 4 psl.)

f musų parodos rūmuose

Stiliui atitinkamas vidus Forde užtikrina jums pilną 
grožį! Spalvotų medžiagų vidaus išmušimas yra antra* 
sis '54 Fordo dalininkas... daro Fordą stiliaus vadovu.

Nesudėtinga, suderinta tygvaara aut n ja 
king-pin sutema, kuria daugėto automobi
liu tebevartoja. SI revoliuctnt naujoji siste
ma pabalina 12 pagrindiniu dalyku... dėl 
didesnio patogumo padeda nulaikyti vaire-, 
važiavtma daro lygesniu.

atstoti jo mėgsta- 
— golfo, 
televizi- 
Twaino 
Rimtų

Pati spauda mažai t svarsto 
prefektus Vilkui reformuoti. Ji 
daugiau informuoja tai, kas 
daroma politiniuose užkulisiuo-

Asmeninį laiką jis mėgsta 
praleisti namie. Tada jis su 
intymiu draugų būreliu mėgsta 
bridžą žaisti, nors šis žaidimas 
ir negali 
miausio lauko žaidimo 
Namie mėgsta žiūrėti 
jos, skaityti Mark 
“Pilgrjm’s Progress’. 
skaitymų nemėgsta.

batvarietis barate* Erafai von 
Aretin, didelis monarchijos šą- 

khrfe fem *pw 
palankus, kaip buvusiam na
ciui. .

Naujoji Astra-Dial prietaisą skalė yra- viršuj dėl grei
tesnio pastabumo ir saUgump matuojant greitį. Atsar
gines šviesos nurodo generatoriaus ir aliejaus spaudi
mo išteklių.

NMjMfo I-*Mt flfa turi 115 
a. f. ir 14% didesne jėga. Kaip 
iFV-a, jU tori Fdfito labai lo- 
bufc de^ftdį'tamere, kuri pil

nai hrtitununiMHral Oupo de-

Vakanu praeina su 
Mrs. Eteesbosver 

televizijos ar filmo bežiūrint, 
ar su draugais bežaidžiant bri
džą. Pusiau dvyliktą jau i lo
vą, kurioje dar pasiima žurna
lą ar lengvą knygą, kad išblaš
kytų ir padėtą nuskęsti į nak
tį. kurioje užmiršta, kad ateis 
kita vėl tokia pat visuomenės 
vergo, atsiprašau, prezidento 
diena. M.

Elmau pilis sudomino saugu
mo agentą ir kitomis savo pa
slaptimis. Pro ją nelegaliai ke
liavo per sieną komunistų įta
koje esančios žydų teroristinės 
organizacijos Irgun Zvai Leumi 
nariai. Pusė visos pilies buvo 
pavesta žiniai Philipp Auerba- 
chui, kuris prie amerikiečių 
komisaro Bavarijoje buvo pa
reigūnas politiškai persekiotojų 
reikalams. Tos pilies pusė ir 
buvo Skirta V.V.N. (nukentėju
siems nuo nacių režimo). Toji 
sąjunga buvo gal būt saugiau
sia priedanga sovietiniams šni-

Vyriausybes posėdžius. pradeda 
tylia malda,

paskui jau vyriausybės na*- 
riai išdėsto reikalus, ir daromi 
sprendimai. Kas savaitė jis ta
riasi ūkiniais reikalais su Ar- 
tfaur F. Bums, kuris yra eko
nominės tarybos pirrpininkas, 
ir su Gabriel Š. Hauge, adm. 
patarėju ūkiniam reikalam.

Prezidentas nesijaučia jau
kus su spaudos atstovais. Ne 
taip kaip Rooseveltas ar Tro
manas. Jam redos, kad -spau
dos atstovų dalis jam nepalan
kiai nusiteikę. Tą prezidento 
nusiteikimą jaučia spąudos at
stovai ir laikosi kritiškai jo at
žvilgiu. Prezidentas nemėgsta, 
kad aprašinėtų jo asmeninio 
gyvenimo smulkmenas.

M—jBlfa Y-Maak V-S su nau- 
ja storas MvMmodMe ir lais
vai sukamomis valvėmis, turi 
130 «4 ra dkieane Jėga. 
Naudodami mafiau gazo. gali
te džiaugto visomis V-8 pir-

N. Lietam jau gruodžio 30 
pranešė, kad Vliko- reformų 
klausimas svarstomas New 
Yorke. Esą norima <

*54 Fordas duoda jums ekstra brangiąją automobi
lių savybės nuctšmifas stSfaje, veikime ir kelionėje, 
kuriom galėtumėt ttaitia rasti tik brangios 
kainos automobiftuoae.

Prezidento ėeaa
sutvarkyta valandomis—kaip 

karuomenėje ar kalėjime. At
sikelia pusiau septintą. Po pus
valandžio pusryčiai — daugiau
sia greipfrutas ir kava; stip
resni pusryčiai, jei dalyvauja 
koks kongresmanas. Aštuntą 
valandą eina jau j tarnybą. Ten 
sekretorius pateikia jam nau
jausias žinias. Nuo devintos 
priėmimai, kurie trunka ’ iki , 
pirmos. Yra dieną vidutinė, jei 
atsilanko trys ar keturi kong- 
resmanai, vienas ambasado
rius, farmų lyderis, pora vy
riausybės narių, vieną užsienių 
delegacija, perą religinės ar 
tautinės visuomenės delegacijų. 
Pirmą - antrą valandą pietūs# 
dažnai su svečias. Po antros i- 
ki trijų vėl priėmimai. Nuo 
trečios iki šeštos dirba prie 
stalo su popieriais — skaito 
dokumentus, įstatymų projek
tus, raportus, kalbų projektus. 
Nuo šeštos pertrauka, kurios 
metu plaukioja, sportuoja, piė-' 
šia. Pusiau aštuntą vakarienė— 
jau su jautienos ar viščiuko 
kepsniais ir dažnai su — sve
čias, artimais intymiais drau
gais.

ko į Vokietiją. Dėl to 1948 bu* slreiškusių DP Dūdas dėka 
vo rūpintasi, kad tos sąjungos 
nariaibebūtų įleidžiami į A- 
meriką.
* Pro Elmau pilį buvo gabena
mi žmonės ne tik į Vokietiją, 
bet ir iš Vokietijos, čia vėl bu
vo jausti Dūdas ranka.
ESė vokiečių, daugiausia, tech
niką, kurše Augsburge dirbo 
amerikiečfauMS su kokiais pro
jektais, buvo pagrobti ir per

gabenti rusams.
Dūdas -buvo išsidirbęs ypa

tingą techniką žmonėm grobti. 
Jis numatytą žmogų pakviesda
vo biznio reikalais. Kai jis 
atvykdavo, Dūdas patikimi po
licininkai jį areštuodavo, kuo 
nors pakaltindami — arba jo 
dokumentai netvarkoje, ar jis 
įtariamas juodos rinkos speku
liacija, ar nusikaltęs eismo tai
syklėm. Kalėjimo celėje- suim
tasis randa kitą, kuris jį staiga 
pažįsta kaip buvusį didesnį ar 
mažesnį karo nusikaltėlį. Dar 
daugiau, jis tvirtina, kad suim
tasis* nifsikaltęs prieš rusus. Jei 
reikia, atsiras ir dar vienas, 
toks liudininkas. Paprastai per 
tris dienas prisistatydavo so
vietų karininkas, reikalauda
mas išduoti karo nusikaltėlį pa
gal susitarimą. Visi karininko 
popieriai puikiausioje tvarkoje. 
Rusija savo kalinį atsiima. 
Skamba kaip sapnas, kad šios 
teroristinės gaujos rankos ga
lėjo Augsburge, , pramonės 
mieste kaip Buffalo, pasiekti 
kiekvieną
Amerikos okupaciniams parei

gūnams padedant.
Dūdas terorą pažino gerai ir

tuojau turėtų būti sušaukta 
Vilko konferencija jšsiaSkinti 
esamai padėčiai ir nubrėžti at
eities darbų gaires.”

ši informacičja sutaria su 
žiniom, ątėjusiom iš Europos a- 
pie tautininkų projektą. Papil
domai tenka pridurti, kad. tau
tininkų siūloma
atsisakyti nuo ligšiolinio tvirti
nimo, kad Vlikas tori laikytis 

pagrindo, turėto Lietuvoje, 
nes pasikeitus padėčiai jau 

seniai Vlikas to pagrindo po 
kojom nebeturįs. Santykiuose 
su diplomatais tegali būti pa- 
siinformavimas, bet ne subordi
nacija.

L. Prapuolenis “Į Laisvę” 
laikrašty siūlo sudaryti “vie
ningą tremties politinę spren
džiamąją viršūnę”. “Takios 
viršūnės sudėtyje turi būti į- 
galintos reprezentuotis visos 
gyvosios tremties lietuvių jė
gos. Turėtų būti surastas ke
lias
įjungti į tokią^ viršūnę pačios 
laisvojo pasąąjfo lietuvių ben
druomenės demokratiniu būdu 

rinktiems atstovams.
Juk faktiškai ši bendruome

nė yra vienintelis realus trem
ties politinės vadovybės visuo-

Sausio 20 suėjo metai, kada 
generolas D. D. Eisenhoweris 
pakėlė ranką, ištarė priesaikos 
žodžius ir pradėjo naują gy
venimą — nebe generolo, o 
prezidento.

Su 63 metais amželio ne
lengva prisiderinti prie naujo 
stiliaus. Jis buvo pratęs ka
riuomenėje duoti įsakymus, o 
dabar pamatė, kad įsakymus 
mėgsta duoti Kongresas ir kad 
reikia kitokio takto savo su
manymam paversti Kongreso 
sumanymais. ,,

Tačiau E5senhowernii p&Įko 
. ir karinis aiškumas, tikslumas, 
trumpumas. Jis mėgsta, kad 
kiekvienas klausimas jam būtų 
referuotas trumpai ir aiškiai— 
viename popierio puslapy. Pa
sakuojama, kad vienas pareigū
nas nusiskundęs negalėsiąs 
svarbios problemos, išdėstyti 
viename puslapy. Tada Eisėn- 
hovveris paėmęs lapą popierio, 
perlenkęs jį pusiau ir padavęs 
nustebusiam pareigūnui: pra
šau, dabar turite du pusla
pius...

Kai prezidentb bendradar
biai paruošia raštus jam pasi
rašyti ir pažymi: “Aš”, “Ma
no vyriausybė”, prezidentas 
braukia lauk ir vieną ir kitą ir 
įrašo: “Vyriausybė”, “Respub
likonų vyriausybė.”

Vtike.
Esą “dabar jau visiems iš

ryškėja, kad Vlikė, rimtai 
klausimą statant, turėtų būti 
šios pagrindinės, vadinamos di
džiosios srovės: tautininkų, 
krikiščionių, demokratų, liau
dininkų ir socialdemokratų, 
kaip gyvos ir veiksmingos. Sa
telitinės gi srovės tesiglaudžia 
prie pagrindimų srovių ir tesu
daro jų ‘sparnus’, praktikuoja
mus ir kitose šalyse.

“Kaip tenką patirti, Vliko 
reforma šia prasme ir laikanti 
gaires. Atrodo, tai sveika ten
dencija.”

Nors čia kalbama, kad tai 
•”visų” tokia nuomonė, bet iš 
tikrųjų tai daugiausia liaudi
ninkų žmonių siekimas.

Tas siekimas artimas ir liau
dininkų žmogui K. Škirpai, 
kuris aną siūlymą praplėsda- 
mas, išėjo su atskiru projektu, 
atpasakotu T. Žiburiuose ir iš
tisai paskelbtu Kary 1953 gruo
džio mėn. nr. Ten K. Škirpa 
siūlo Vliko Vykdomąją Tarybą 
paleisti ir fes vietoj \ 
sudaryti *TJeta potitinę ir 

diplomatinę misiją”.
Tai • misijai vadovauti turė

tų S. Lozoraitis, b jos narius 
deleguotų iš savo pusės Vlikas 
ir 1941 Laik. Vyriausybė. To
liau Vlikas turįs būti perorga
nizuotas taip, kaip siūlo liaudi
ninkų žmonės — jį sudaryti tu
rėtų tik keturių srovių atsto
vai: kr. dem., tautininkai, liau
dininkai ir socialdemokratai. 
Tos srovės Vlike turėtų ne po 
vieną ,bet po tris atstovus. Į 
pačią “politinę ir diplomatinę 
misiją” nacius parinkti taip, 
kad joje būtų taip pat atsto
vaujamos tos keturios srovės. 
Rezistencijos organizacijom 
reiktų “padėkoti-”

Blokai reformų reikaluose
Amerikos Lietuvis sausio 8 

taip pat rašo apie pagyvėjusius 
pasitarimus, kurie visi sukasi 
New Yorke.' Tačiau daugiau 
dėl reformų pasisakąs “liberali
nis susigrupavimas”, o “kon- 
servatyvinis blokas kol kas aiš
kiau nepasisako.”

Kas tas “liberalinis sušigru- 
pavimas” ir “konservatyvinis 
blokas”, laikraštis nepaaiški
na. Tik iš to ,kad toliau in
formuoja apie inidžtyvą re
formoms, reiškiamą pirma 
liaudininkų, dabar tautininkų, 
išeitų, kad pastaruosius laik-/ 
raštis vadina tuo ‘liberaliniu 
susigrupavimu.” Pats laikraš
tis vis dėlto pasisako už nesi- 
skubinimą.

Prieš liaudininkų žmonių i- 
niciatyvą susiaurinti grupių 
skaičių Vilke tas pats laikraštis 
N. Lietuva sausio 13 jau in
formuoja apie kitą infciatyvą— 

grupių skalBų prapiioti.
Esą “dabar ryškėja: Vilkas 

reikia' perkelti į Ameriką, Vli
ko sudėtis reikia praplėsti ir 
sustiprinti; Vlikas turėtų po
sėdžiauti sesijomis, o nuolat 
veiktų jo prezidiumas ar 'biu
ras; Europoje liktų Vliko de
legatam ar Vykdomoji Tary
ba (?);■ Vliko sudėtin galėtų* 
grįžti pagal tam tikras sąly
gas pašalintieji, išėjusieji ir 
naujai' susiformavusieji (?>;

Tarnybos laiką prezidentas 
aiškiai skiria nuo asmeninio 
laiko. Po tarnybos jis retai 
susitikinėja namie su savo 
bendradarbiais vyriausybės na
riais. Tokis valstybės sekreto
rius, kurį Eisenhoveris labai 
gerbia, pas prezidentą daug 
rečiau praleidžia vakarus nei 
jo pavaduotojas gen. W. B. 
Smith, jo senas kariuomenes 
bičiulis. Daug kas net mano, 
kad B. Smitho nuomonė prezi
dentui esanti svaresnė nei bet 
keno kito, gal išskyrus jo pa
ties brolį Miltoną Ei9erihowe-

mertkiečių karinės valdžios 
taugsimo bylose tugp užregis
truoti kai triukšmadariai ir ne
pageidaujami. Dūdas pageidau
jant eilė DP buvo deportuoti į 
Rusiją. Nesvarbu, ar jie buvo 
Sovietų piliečiai, ar jie buvo iš 
teritorijų, kurias Sovietai buvo 
užėmę. Dūdas noras buvo pa
remiamas pareigūnų, sukumpu
sių toje pačioje juodojoje rin
koje.

Autoriui 1947 pasisekė išaiš
kinti taip pat, kaip

Dodas išdavė sovietams ir 
amerikiečię agentą.

Dūdas pirmiausia, susipažino 
su tuo žmogum, vienu iš DP. 
Paskyrė jam draugą pasi
kvietęs pas save į vaišes. Tre
čiu kartu, pasiūlė pavažiuoti į 
užmiestį pasivaišinti. Apie dvi
dešimt mylių nuo Augsburgo 
Friedberge jį nugirdė, tada jau 
įsimetė į automobilį ir patrau
kė tiesiai į Weideną prie Sovie- ( 
tų sienos. Susitiko sovietų au
tomobilį su keturiais rusais, 
jiems perdavė dar veik be są
monės esantį žmogų, ir, pa
keitęs automobilio ženklus, grį
žo Dūdas su draugais atgal.

Tik tada, kai pareigūnas jau 
turėjo pakankamai medžiagos 
tardymui ir pakvietė pas save 
Dūdas, tas nepasirodė — jis 
staiga buvo dingęs, kaip minė
ta, į Argentiną.

Tie Amerikos pareigūnai, ku
rie Dūdas palaikę ir $ globoję, 
likę nenubausti. Gal tai viena 
iš priežasčių ,kodėl ir autorius 
savo knygą pavadinp “Nenu
baustu nusikaltimu.” M.

Įer, iūAEfe ttaėfo savo pilį, E2- 
maik netoli Vokietijos-Austri- 
jes dedas. Joje gyveno ne tik 
Ifūe&er, bet ir jq šeimos senas 
itaaitaW«>fenė Mariane von 
Tanpefooff, žmona generolo’ 
kuris buvo Rommelio štabo .vir
šininkas.

Dar prieš karą, lankydamas 
Vokietijos kariuomenės štabą, 
buvo atvykęs Amerikos gen. 
Wedemeyeris su žmona. Jie 
susipažino ir susibičiuliavo su 
baronais Tempelhoff. Po karo 
inspektuodamas Vokietiją gen. 
Wedemeyeris su žmona laikė 
savo pareiga praleisti savaitga
lį su baroniene Tempelhoff.

Dūdas mokėjo ir tai panau
doti. Kaip Muellerio draugas 
jis buvo rekomendavęs baronie
nei jos vaikams .mokytoją 
Richter, kuris taip pat buvo 
slaptas sovietų agentas. Kai 
baronienė grįžo į savo Elmau 
iš pasimatymu su Wedemeye- 
riais, ji daug pasakojo apie pa
simatymą MueUeriui ir moky
tojui Richteriui, kuris pas’kal
bėjimą smulkiai perdavė ir Du-

REIKALAl JA NEPRI
KLAUSOMYBES

Indokinijoje naujas Vietna
mo min. pirmininkas princas 
Bun Loe taip pat pareikalavo, 
kad jo'kraštui būtų duota pilna 
nepriklausomybė. Sąjungoje su 
Prancūzijos unija jis galįs būti 
kaip lygus su lygiu. Prancūzija 
vte dar išsisukinėja, kad ji pa
laipsniui eisianti prie to. nors ir 
Amerika skatina dubti savo 
sąjungininkui pilną nepriklau
somybę.
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ATĖNUOSE

— Žinoma, girdėjau, — atsa-

jadį. Vakaras buvo totas, to*
laukimo.

Jei mano aky* neapgau-

Henneao statulos porą ausų, o

prašė

atsisėdo garbingoje vietoje ta rias, Jis atrodė sujaudtatea.

AJMjadk.
pradėjo atėjuris, — tavo ir

- Ne, žydas. Mano protėviai

bet buvo Menės atvesti į Cha* man atrodo kartus!

nekantriai laukė kalbėtojų 
grumtynių pradžios. Bet P** 
riklia buvo apsiniaukęs ir nu-

jei aš nebijau valdytės dievų? 
Dievų, kurtų žlugimą seniai iš
pranašavo mūsų ItecMtas. Ar

Gali būti liudininku?
Aš negabu būti liudinin-

kurto bus gaUngesnto už tė- 
vą.” Bet kas jto buite kak jto

Kaip tu vaffiniesi?
—‘ Ai esu izraelitas iš Levi- 

’tų giminės 4r mano dabartinis 
vardas Kartafflas,

kuris su jaunuolišku drovumu 
- laikėsi atokiau. Stalo gale sė
dėjo griaučiai su rožių vainiku 
ant baltos kaktos. Norėdamas 
sušvelyninti siaubą, kuri kėlė

— Kleonas! — Įterpė Alki- 
bijadis.

Tada buvo SpartaFDater Atė
nei! Taip, draugai, kažkoks

prieš laiką, kaip pašauti paukš*

9ok*> šuo Ir šūktelėjo durų

kakčto — Platoko. Nepamiršk 
vardo. Jto paefaąi nuo Kodro, 
pašutintojo Įrarahans, pamt- 
fcojurio savo gyvybę <® savo

<fievų?_
— Aš esu sirijietis ir žinau 

tik vieną tikrąjį Dievą. Jūsų

nešti tavo
jis.

— Tai mano garbinga parei-

rintfikų tooloniį tarp kurių ka- lengva būdestatitnfirido ant 
bėjo žibintai, numesdami kto- kritų. GBė, Sūrią jto lakė, mi
mą.. krito arion.

Tai buvo lengva vakarienė Visi pašoko; AlkMjadto taip

dis įkišo jam. tarp priekinių 
dantų svogūną ir į ranką leli
ją; atrodė, kad griaučiai ją 
uosto.

Valandėlę jie gfoSjosi, kas
yra moteris, bet greit užstojo
tylos minutė. Buvo karšta ir _ Nurimkite, jau praėjo! — 
tvanku. Tai mtesto kūdra, o jg tęsė: — AŠ

~ penicerių metų, kai Spar
toje įvyko žemės drebėjimas;
žuvo . dvidešimt tūkstančių

Foreign

Pasistiprinkim plepalais iš užsienio

jai sukurtoSovietų režimo tuo
met ir kalbos nebuvo. Dėl to,

Syti straiptaiai seMtlngl UtreUkia redaMdjO* nuomone. IR skelbimą tari
ni ir kalba redakcija neatsako. •

ro-
su-

čo verti ktaustmal
Ir jiedu aurigtaBjo. Kleonas * gaunančiai Wrių fononą. Pro- 

pdki Perikl kol Attftea jį nu- tesant* HMįoti no Ptetoau,

lėjo aukštitinikas ir žiūrėjo 
viršun, 'j žvaigždes. Euripidas 
kramtė virbą Ir buvo blogai

PRANAS DAIUDft

patingas skyrius, kuria tiesio
ginis uždavinys buto tas sutar-

rato I i e ti k ą t o - 
Ii> tei ties 
ptannosa. Jfe tik laikinai taikė*

gino riet intervencijos teeitobol
ševizmo įsigalėjimą Rupijoj*

SUBSCRIFTOH KATES - 
įertie yeariy------_____ $6.00
oklyn, M. y. ------------

bendrą frontą prieš bolševikas 
ir oficialiai pasiūlė karinę są- 

~jungą prieš Maskvą Sovietų 
Rusijos valdovai suprato, kad 
tokiu atveju, neižpfldyti Lietu-

tam tikra taikąj su Rusija 
yyfcdgti kouMito ‘Komisijos

sinku feįvaizdouti s ak® 
. sų kuriais IJetųyos
tekdato susidurti. ..

Nevisi taikos sutarties i|įj| 

Rusija nuestątri buvo įvyiotjr- j 
ti. Pvz., Lietuva niekuomet ab« J 

buvo užėmusi visu pilnumu še- 
mių, kurios pagal tą sutartį 
Lietuvai buvų priskirtos.- Net 
1939 m, rudenį, kai Madkufc " 
primesdama Lietuvai tariamą 
“draugingumo ir tarpusavio . ■

.. nugalėti, ir Lietuva buvo at- 
skiria nuo Sovietų Rusijos

menė iš Lietuvos teritorijos 
pa^Htrauktų. Tai buvo gana o- 
pus Lietuvos ir Sovietų Rusir 
jos santykių bandymas. - i ..

Net&ę Vilniaus krašto, ten- * lįlf kąrą nitto Bvettos 
B Etetotos inchyvus ir 
tm^ą |rstontė |ąs Štatas į Mas-,

Iševikai niekada nebuvo nuoširdūs 
rl»ę8ineji brtiožaflNeprildL Lietu vos santykiuose su Soviety Rusija (2)

kitus sutarties nuostatus vyk
dant "

Prie utetafito reikalų minta-

tartyje išvestų sienų, Stal|no 
pašėlto Vilniaus* kraštui buvo 

aprėžta daug mažesnė teritori-' 
ja,, negu 1920 m. liepos 12 d. 
sutartyje numatyta. Negavo 
taip pat Lietuva išsikirsti Ru- 
sijoje sutartyje nuskirtų 100,- . 
000 ha miško, nors tuo reikalu 
ėjo^lgos ir painios derybos, o 
vėliau klausimas buvo kelia- #
mas diplomatijų keliu.. Kai '■>$
kurie į sutartį įrašyti bolševikų J
pasižadėjimai paliko tik popie- S]

(b. d.) - S

laimėjo žmogaus teisė apsispręsti
Z

Korėjoje paleisti belaisviai, atsisakę grįžti pas komunistus. 
Palėkto juos neutrali, komisija, vadovaujama indų gen. Thimay- 
ya, nes pasibaigė sutartas terminas belaisviams įtikinėti, kad jie . 
dar pergalvotų: nori grįžti pas komunistus ar ne. Kerne visi be
laisviai, kurie dar anksčiau, būdami sąjungininkų nelaisvėje, pa
raškė nfflorį daugiau komunistų matyti, savo griežto nusista
tymo laikėsi ir toliau. Jokie komunistų įtikinėjimai, gąsdinimai 
ir kamantinėjimai jų minties nepakeitė. Tai buvo komunistam 
didelis smūgis, dėl kurio užkliuvo ir taikos kortferencija.

Komunistai dėjo visas pastangas, kad belaisvių apklausinė
jimas dar būtų pratęstas, kad jie būtų dar ir toliau laikomi ne
utralioje stovykloje ir varginami “smegenų plovimu”. Neutralio- 
ji komisija, išskyrus joje dalyvavusius lenkus ir čekus, su tuo 
nesutiko, nes jos pareigos pasibaigė pagal karo paliaubų sutartį. 
Ji leido belaisviam eiti ten, kur jie nori. Nenorėjusius pas ko
munistus grįžti amerikiečiai priėmė ir pėleido. Komunistai “sa
vųjų” dar nepriima. Tai jų protestas, kad klausimas “negerai” 
išspręstas. Negerai, nes ne taip, kaip jie norėjo. O jie norėjo, 
kad būtų apsikeista belaisviais be jokio jų atsiklausimo, ar jie 

norį grįžti ar nenori.
Seniau tokio klausimo niekada negalėjo kilti. Karys, pate

kęs į nelaisvę, tiktai ir laukė dienos, kadtf jis bus paleistas ir ga
lės grįžti namo. Dabar yra priešingai Dabar ne tiktai karys, bet 
ir civilis žmogus džiaugiasi, jei tiktai gali iš namų pabėgti.. Bėga 
ps, tiesa, su skaudama širdimi; kaip iš degančių namų, nes bė
ga savo gyvybę saugodamas. Kur tik komunistai įsivyrauja, gy
venimo ten jau nėra. Tai rodo ypač kinų belaisvių atsisakymas 
grįžti, nes niekas nėra taip prie namų ir žemės prisirišęs kaip 

kinietis. ... | K
Reikalas, žinoma, komunistam nemalonus, priešingas jų 

propagandai, kad jie žmonėm neša gerovę.. Jei iš tikrųjų taip 
būtų, tai nereikėtų griebtis prievartos, “plauti smegenis” ir su 
virve ant kaklo vesti belaisvį namo.

Kai buvo dar deramasi dėl karo paliaubų, daug kas labai 
bijojo, kad sąjungininkai tos virvės belaisviam ant kaklo neuž- 
rištų. Buvo būkštaujama, kas bus su belaisviais, suvarytais į 
neutralią stovyklą, kurios priežiūra buvo pavesta gana palankiai 
komunistam komisijalGerai, kad pasibaigė visfes-garbingai nors 
belaisviai ir be reikalo dar turėjo kentėti ir ne-vielas galvą pa
dėjo. Galima atsidusti, kad žmoniškumas vis dėlto laimėjo, i? 

kas ištvėrė visas kančias, šiandien yra laisvas.
Daugumas Amerikos laikraščių giria indą. gen. Thįmayya, 

' kad jis pasisakė uįž belaisvių paleidimą, apklausinėjimo termi
nui parbaigus. Generolas tuo būdu atitaisė savo vardą, kuris ■bu
vo aptemęs pirmosiomis belaisvių apklausinėjkno čūenomis, kai 
buvo pavartojęs net jėgą, versdamas belaisvius klausyti “komu
nizmo pamokų.” ■ .

izoliacijos, bolševikai turėjo 
branginti naujai susidarančius 
santykius su savo kad ir ma
žais kaimynais. Taip pat jiems 
rūpėjo nepastumėti Lietuvos į 
Lenki jos,, arba Vokietijos glė
bį.

Bet iš antros pusės lengva y- 
ra pastebėti, kad bolševikii 
buvo suinteresuoti taikos su
tartimi su Lietuva kaip įrankiu 
savo propagandai. Skaitant tos 
sutarties įžangą ir jos pirmuo
sius straipsnius, krinta į akį, 
kad ten bolševikai' skelbiasi 
taikos čempijonais ir savinasi 
tuos aukštus taikos idealus, 
kurie tuomet rūpėjo žmonijai. 
Bolševikai lyg ir norėjo ta su
tartimi pasakyti:

— Štai, žiūrėkite, kokie mes 
geri! Mes leidžiame atsiskirti 
nuo Rusijos kraštam, kurie jai • 
priklausė. Mes pripažįstame tų 
atsiskyrusių kraštų nepriklau
somybę ir nėt padedame jiems 
įsikurti... Kur jūs esate matę 
tokiuą>pavyzdžius istorijoje?

skiriamai sūrišta su politine 
bolševikų veikla. Kiekvieną pa
sitaikiusią progą jie tam išnau
doja. O nepamirškime, kad 
1920 m. Maskva dar neturėjo 
tų propagandos priemonių,,ku
riomis ji naudojasi šiandien. 
Dėl to netenka abejoti, kad per 
taikos sutartį su Lietuva boL

Bet ar pe tikėjo tuomet Lie
tuvos nepriklausomybe, kurią 
jie sutartyje iškilmingai pripa
žino? Ar nebuvo čia klastingo 
žaidimą, kaip kad vėliau 1939 
m. rudenį? Kad bošeyizmo sie
kimai jau tuomet buvo numa-

2.
Tada įsiterpė mažakalbis 

tragikas Euripidas:
— Leiskite man išsitarti apie 

Zeusą ir Prometėjų ir nelaiky
kite nemandagumu^ jei, kalbė
damas apie dievus, aš pasirem
siu savo cBdžtojo mokytojo Es-

— Na ,aš manau, kad Zeusui 
atėjo paskutinės dienos.

Vėl pasigirdo perspėjantis 
Periklio balsas:

— Valstybiniai dievai! Ty
liau, draugai! Speonas klauso
si! Dabar eikngėj puotą, pa
ieškokime mūsųAsikalbėjimui 
99enų, 'sienų be fosų. Prilaikyk 
mane, Fkfijau, aškažfcod&pa- 
vargau. ,

Prie Sokrato priėjo flįlk

Demagogas Kleonas tikrai 
iš pasalų klausėsi. Bet tai darė 
ir kitas žmogus. Jo oda buvo 
geltona, o barzda juoda; jis 
atrodė priklausąs prie amati
ninkų luomo. Kai filosofų bū
relis atsitolino, Kleonas išėjo iš 
už statulos, padėjo ant nepa
žįstamojo peties ranką ir pasa
kė:

— Tu girdėjai pasikafoeji-

norams ar nenorams pasirašy
tą su Lietuva taikos sutartį 
vykdyti. Bet kas būtų atsitikę, 
jeigu karą su Lenkija būtų 
laimėjęs bolševikai, galima tik 
spėlioti. Patsai sutarties vyk
dymas iš bolševikų pusės 
dė, kad jie buvo mažai ta 
tartimi susinteresuoti.

n.
Maskva randa refcdo duoti

dėl taftos sutarties su Lietuva 
vykdymo mažai sielojasi.

, Atsitiko taip, kad 1920 m. 
lienps 15 d., ty. į tris dienas po 
taikos sutarties su Lietuva pasi
rašymo, įolševikai vėl užėmė 
Vilnių. Lietuvos vyriausybė pa
reikalavo, kad sovietų kariuo-

.fr per sovietų btaigto dėjo pa
stangas irikąteujtemis 'archy
vus ar sensti ir grą
žinti į Lietuvą. P&aĮkojimai 
■sakytų turtų ir Archyvų ėjo 
pd irisą plačiąją Rusiją^. Ne- -?riuje.

Lietuvos teritoriją galėjo būti 
palaikytas iš Lietuvos pusės., 
taikos sutarties laužymu ir pa
sipriešinimu. Dėl to rugpiūčio 
6 d. jie susitarė su lietuviais 
dėl Vilniaus krašto evakuavimo 
ir rugpjūčio 28 d. Lietuvos ka
riuomenė įžengė j Vilnių, o 
Lenkijos vyriausybė gavo Lie
tuvos neutraliteto rusų-lenkų 
kare pareiškimą.

Vilniaus krašto evakuavimas 
ir jo perdavimas Lietuvai te
beinančio karo su Lenkija są
lygomis lietuviams atrodė ge
ru ženklu. Jis padidino lietu
vių pasitikėjimą taikos sutarti
mi. Lietuvos vyriausybe dabar 
turėjo didesnio pagrindo lauk- Lietuvos gyvenime ir raštuose 
ti, kad Sovietai bus sąžiningi ip — radijo khrasymas ii užsie-

Lietuvoje įsakyta, kad lite
ratūra būtų “sodalistinė-rea- 
listinė.” Tai reiškia, kad rašy
ti reikia tai, ko netari būti ir 
kas turi būti. Tarp to, kas ne
turi būti, rašytojai parašo ir, 
kas iš tikrųjų yra. Šitaip yra 

atsiradus viena nauja tema

nto Ar gali būti aktuali tokia 
tema Amerikoje, ar laisvame 
pasauly? Ar daug kas iš čia 
klausosi, kas pranešinėjama 
Maskvos radijo: O Lietuvoje 
kitaip. Ten labai norima pasi
klausyti ir “pasistiprinti plepa
lais iš užseinių”, kaip tai yra 
pasakęs sovietinės Lietuvos ra
šytojas Antanas Pakalnis apsa
kymėlyje iš Lietuvos kaimo 
gyvenimo. Ten jis duoda tokį 
vaizdelį:

— Tai ką, Juozap, musėt, 
parūkysim, užsienio pasiklau
sysim? — galvą kryptelėjęs į 
radijo aparatą ir žvilgterėjęs į 
laikrodį tardavo Naudžiūnas. 
Bartkus krypuodavo prie radi
jo aparato, pasilenkęs sukalio
davo jungiklius. Kambarys 
prisipildydavo spiegiančių, traš
kančių garsų, pasigirsdavo tai 
silpstantis, tai vėl atsigaunantis 
diktatoriaus balsas. Naudžiū
nas prie radijo dėžės prig’aus- 
davo ausį. Pagavęs vieną kitą 
žodį, jis suklusdavo, prasižio
davo, rodydamas stambius ra
dus dantis”.

“Ir ko jis čia pas tave lan
džioja? žinia, ko. Pasistiprinti 
ten tų plepalais iš užsienio.”

Autorius vienoj vietoj net 
prasitaria, kokiu laiku klauso
ma... Nes kartą, aparatą ką tik 
įjungus ir dar nesusiieškojus, 
ko norima, iš aparato pasigir
do: “Ka&a Vilnius. Dabar yra 
dvidešimt valandų ir trisde
šimt minučių.”

Babilonijos karaliaus Nabucho- 
donosaro sugriautas, ir mūsų 
tauta išvesta j nelaisvę Babi- 
tonan. Kai Babilonijos karalys? 
tė buvo užimta persų karaliaus, 
mes patekom po persų jungu ir 
dejavome prie Kserkso įpėdinio 
Salaminiečio, kurį mes prami
nėme Agasferu.

— Ar nori tu liudyti prieš 
tuos dievų niekintojus?

— Ne, Kleone, nes jūs stab
meldžiai, o Sokratas ir jo drau
gai netiki j jūsų stabus, ir tai

pelnas. Man pasirodė, kad So
kratas greičiau gerbia Vieką, 
Nematomąjį, kurto vardo nega
lima ištarti. Todėl aš neliudy
siu prieš ji.

— Tu esi jų pusėje? Na tai 
eik, bet saugotos. Eik!
. — Abraomo, Izaoko ir Jokū

bo Dfevas-saugos mane, kol aš

ramino, nes ir jis gali būti iš
rinktas miesto valdovu. Tada 
jiedu sustojo ties valstybės die
vais. t

— Aš netilau j orakulus, — 
kalbėjo Kleonas, bet valstybės

tymuose, papročiuose, religijo
se. Todėl aš palaikau valstybės 
dievus.

— Aš taip pat palaikau val
stybės dievus, kol juos palaiko 
liaudie

— Oi, oi! — sušuko Alkibi- 
jadis, — Ar aš girtas, ar šis 
kambarys apsvaigo?

Visus apėmė siaubas, bet 
Sokratas grąžino ramumą:

— Arti Dievas! Ramiau! že
mė juda, ir aš girdžiu^. Kas 
tai, perkūnija? Ne! Tai žemės 
drebėjimas!

Visi pašoko,' bet Sokratas

kymns!
Kleonas kolonadoje pamatė 

savo drangą ir amato bendrą' cfima, buvo atėjusi ankstui ir 
Anftą, todėl ir atlėkto atkaklų
jį žydą, kuris skubiai dingo si
komorų alėjoje.

Anitas, katiladirbto ir valsty
bės vyras, priėjo, garsiai skai
tydamas savo parašytą kalbą, 
kurią >s ruošėsi pasakyti:

— Atėnai ir Sparta, štai gin-

—> Stok, teriteu!
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VYSKUPAS B. FLANAGAN PAS' PUTNAMO SESELES

skelbia komunistinė “Laisvė'

25 METAI DIEVO TARNYBOJE
•ATEITIES” ŽURNALO REIKALAIS

Jobitiatą pagerbti vienuoly
no gvantijonas T. Viktoras Gi
džiūnas, om gaterio 27, ly
giai tą pat titaną, kai pM 25 
nu tavo T. Nottertaa jrtsitin- 
tts ] langui jįkmk jmBfjiTii 
- - a—tf^ae — - KURO UBUI MT 
tortai posto tąps tartu-su T. 
II—bu Ui Ir prtrtta Irtais ir

rų choras ir bendrabučio mer
gaitės giedojo lietuviškas gies
mes. Svečių tarpe buvo tarp 
kitų ir Kun. Dr. J. Aviža. Sese
rims rekolekcijas vedęs Tėvas

Kuklioje vienuolyno celėje 
sausio 27 minės 25 metus ku
nigystės jubūiejų T. Herbertas 
Švamfoaris, OFM. šio kuklaus 
pranciškono gyvenime' žiūrint

aukš- 
reikia

Jisai toliau stato diaĮektnų 
klausimą pagal Maskvos in- 
fornfadjas:

“Seda Lietava* vyskupijas

simato jokių didingų darbų, bet 
žmogaus didybės nevisada ga
lime pastebėti vien tik iš ori
nių darbų. Ją greičiau rasime 
kasdieninėse pareigose ii* be 
didelių reklamų.

T. Herbertas ^yambaris, O.
F. M. gimė 1895 Daumantų 
km., Šiaulių par. Pirmojo ka
ro metu likimas nubloškė j Ru
siją, kur Petrapilyje baigė

iškilmėmis pasibaigus ir po 
pietų, bendrabučio mergaitės 
savo dainomis ir tautiniais šo
kiais nustebino ir pradžiugino 
Jo Ekscelenciją. Atsisveikini-

“Šiuo savo straipsniu auto
rius skaudžiai užduoda per no
sį mūsiškiams pranciškonams 
ir marijonams (surask, ‘Dar
bininkui” ir “Draugui”), kurie 
nuolat plepa, būk Lietuvoje 
bažnyčios uždarytos, o kunigai 
išvežti į Sibirą!” Priešingai,dar 
yra “741 kunigas!... Tūli gal

Pergyvenęs pirmąją rasų 6- 
kiąradją, ranunr—3txą kartą 
grįžtant, paritraititf Vokieti
jon ir su kitais tmutiyils at
vyko Amerikon. lOrt pagyve
nęs Greėne, Ita, perritoėfe gy
venti j Kennebunk Porto vie- 
nuotyną; kur ir dabar tebegy-

riant Lietuvos kariuomenei, jis 
stoja jos etaną ir kovėsi fron
te su Lietu—* prietak kloja 
1&22 j prancMtonuš if, baigęs 
teotogįjos studijas Vokietijoje, 
įšventinamas j kunigus 1929 
m. sausio 27.

Lietuvoje ėjo įvairias vie
nuolyne pareigas, važinėjo ves
damas ntirijaš bei rekolekcijas, 
dirbo su organizacijom, o di
džiausias buvo jam malonumas 
— tai dėstyti mokyklose vai* 
kuSaria tikėjimo tiesas.

JrtOstas mėgsta daug skai
tyti ir yra dktetis aęterts ir 
mistikai žinota Ypač yra pa- 
štsavfeąs ta. Jodo nuo Kry
žiaus ir iv. Teresės dMHtota

Kaip jau buvo “Darbininke” 
minėta, sausio 14 d. “Laisvė” 
paskelbė neva vysk. K. Palta
roko straipsnį. E kur jį paė
mė, nieko nepasakė. Neparašė 
to nei kitą dieną, sausio 15, kai 
R. Mizara dar grįžo prie *to 
straipsnio ir taip jį paaiški-

proga jota visus “Atei
ties* skaitytojus* krato nėra 
atsfiyrtto už 1953 metus, kad 
jtans km. “Ateities” pirmasis 
ocBBeris Atei
tyje žurnalą siusime iš anksto

kapai? PSbigš pas mflerį.”
Mižara taip sako apie visus 

‘ Liėftūvos vyskupus, iš kurių tik 
vienas tepatikęs Lietuvoje. Kiti 

•turėtų būti pas Hftterį. Ar tai 
L tiesa?

Bolševikam antru kartu j 
Lietuvą braunantis, turėjome 
tid iritivyrtupra (Skvirecką ir 
Reinį) ir 8 vyrtupuš (Bū&

Patartą, Kmą, PudoM| ir 
Ran rtnfcą); Tnk 8®raf žino
ma, kad vysk. A. Karosas m£> 
rė Lietuvoje, d vysk. Pr. Bū
dys Romoje (ten buvo nuo karo 
predžtos). Arttoysfc. J; Skvi
reckas dabar yrk Aottrtjojė, 
vysk. V. Brttgys Amerikoje ir 
vysk. V. Pstlcktrfa Romoje. 
Net vienoje iš tų vietų HMerto 
nei gyvo nei mtanrt* rtrandd* 
ma. Tri ktato Ižetavos vybtak 
pto galėjo pas j| atsidurti? 
VullUU* sHmVs BL KS^p
tttomd, g> nĮrtrtro ka»»- ^jų-tartrt rtrtrtf ir Irtai 
•to Jtto Marirtrt,-tatrttaą ja* rtsrtrtM sava Artą atito- • ė —toO—■<---♦ - £ '■'■■■_-'-į--- ...iaų finų* «urdtoOfeA*^MKm.

Pakartotinai primenu vi
siems ateitininkams Federaci
jos Vyr.. Valdybos nutarimą, 
kad kiekvienas ateitninkas pri
valo skaityti “Ateitį”, gis nuta
rimas supranrttoas ta prasme, 
kad kiekvienai ateitininkišką 
šeimą ar pavėniai gyvenanti 
ateitininką turi lankyti “Atei
tis”. Labai prašau visus, kurie 
mano Mais metais prenumeruo
ti “Ateitį”, galimai greičiau 
pranešti* administracijai (jei 
nepajėgia kas šiuo metu prenu- 
taeratos apsimokėti, palauksi
me), kad žinotume kiek reikto 
spausdinti pirmojo 1954 m. nu
merio.

ją too K iąjtoda sutampa.
Matyti, aiič^Sau Maskvoje 

buvo galvojama, kad kunigų 
Lietuvoje dar liko perdaug ir 
jų skaičių reikia “sumažinti”. 
Taip ir buvo piadaryta. Antai, 
Maskvos žinių, agentūra 1947 
metais viešai paskelbė, kad Lie
tuvoje tebėra 1332 kunigai. 
Dabar nurodoma jau tik 74L 
Trūksta 591^1Kur jie galėjo 
dingti? Vakarų, kaip žinoma, 
nepasiekė, nės ir pats Mizara 
liudija (jis turi tikras žinias),. 
jog “dumta” tik prieš dešimtį 
metų; paskui jau ne. Per pasta
ruosius 6 metus natūralia mir- ■ 
timi tiek daug kunigų taip pat 
negalėjo išmirti. Tai kur jto 
yra? Jie Berijos rankomis “su
mažinti” arba, Mizaros žodžiais 
tarjant, “išdūmė pas Hitlerį,” 
tiktai ne į vakarus, o į... Sibi
rą. Ar taip gali būti? Nagi, pa
siklausykime, ką Mizara toliau 
porina.

Paskutinės nuomonės laikosi 
brooklyniškė “Laisvė.” Jos de
dami straipsniai ir*įvairios ži
nios su tiksliais Kremliaus pa
aiškinimais r6do, kad ji labai 
gerai Maskvos ^formuojama. 
Vadinasi, savo tvirtinimo apie 
Hitlerį iš piršto neišlaužė. Gal 
būt, tik nepažiūrėjo ir pasi
skubino atskleisti Maskvos dar 
slepiamą * pą^B^ttįr Už tai 
“Laisvės” redaktoriai gali su
silaukti Berijos tikimo, jei ka
da atsidurtų $e savo mielam 
bolševikų rojuje. Bet tiek to su

Visiem taip pat labai įdomu, 
kad “Laisvė” tariamu vysk. 
Paltaroko straipsniu “uždavė 
per nosį” savo maskviniam po
nam. Ji parodė, kad Lietuvoje, 
ir mirus kuriam vyskupui ar 
“dingus be žinios”, naujo pas
kirti negalima; kad kunigų tik 
per 6 metus “atsidūrė pas Hit
lerį” (vadinasi, Sibire) . arti 
600; kad bažnyčių nebeveikian
čių arba uždarytų (esą veikia 
tik 688) yra arti pusės, nes jų 
prieš karą buvo per 1000; kad 
iš 4 kunigų seminarijų teliko 
viena su labai aprėžtu klierikų 
skaičiumi (75 vietoje 500); kad 
vienuolynų ir virauoiių visai 
nėra (apie tai straipsnyje ne-

Kai visi skaitytojai džiaugia
si “Ateities” tisiniu ir forma,, 
tai administracija negali pasi- 
<fitoug& skaitytųjų uolumu at
silyginant prenumeratą.

Iki šiol mes laikėmės pasiti- 
Mįjimo principo. Manėm, kad 
skaitytojas bus sąžiningas ir už 
gaunamą laikraštį atsilygins, 
jei jis neprašo siuntinėjiiną su- 
^įtobdyti. Praktika taip nerodė. 
Už 1963 .metus skaitytojai 
mians dar liko skolingi apie 
800 doL Su tokia pat skyle mes 
tarime subalapraoti 1953 metų 
kasos knygą. Daug kartų apie? 
tai era rašęs ir asmeniškai U 

'SfįąaOoje, "vienok, drta skaityto-

Vakarų sąjungininkai, vos 
tik pasibaigus karui, sudarė 
rimtą koanisiją ir ėmėsi tirti, 
kas ątsitikd su Hitleriu. Su
rinkti daviniai rodė, > kad jis 
Berlyne nusižudė. Tik bolševi
kai tai komisijai netalkino ir 
nedavė žinių, ką jie rado prie 
Hitlerio slėpynės, kuri pateko 
į jų rankas. Dėl to tebesklysta 
gandai, kad
Hitleris galėjęs dar pasprukti 
arba patekti rsaclenteriems į

Griatoo Lt
Supnsfirta, kad negražu 

ne tik įsikibus laikytis siden- 
ktotos pareita, be^Įygi^jt ne
gražu ir pavardę suroktotinti, 
prancūzinti ąr anglmti. Dėl to 
būtų nepateisfaama, jei Vyi- 
rtMKkas savo pavardę “pa
taisytų” į Oeny( Vaitas j 
WMe, SteperaMta į Ste- 
pheos/jar Stėpp, Jrtoeričtas į 
Jutt, StrtonMs į Striko!, Kirstu
kas Į Ktostok ir pan. Mes ga
lime suprasti ir pateisinti savo 
•protėvius, kurių pavardės daž
nai prieš jumorą buvo seniau 
sulenkintos ar suamęrikonintos. 
Bet negalime pateisinti šian
dien susipratusių lietuvių, ypač 
inteligentų, kurie nenorėtų sa
vo pavardės atlietuvinti 
sąmoningai ją darkytų.

Kalbant apie tai, kas 
čiau pasakyta, trumpai,

užsimenama, o buvo viso arti 
1500 vienuolių); kad katekiza- 
cijos pamokų ir religinio auklė
jimo laisvo taip pat nėra: kad 
katalikai visai neturi savo reli
gines spaudos ir t.t. Tai yra di
delis smūgis per nosį bolševi
kiniam agentam, kurie norėjo 
“pranciškonų ir marijonų ple
palus” atremti. Pasirodo, “Lai
svė” pati sau įrėmė dar vieną 
pakištą ašaką ir teįrodė, kad... 
Hitlerio kasių gyvos dar 
galvos reftda ieškoti Sffibtoe.

O gal “Laisvė” laiko Hitleriu 
Malenkovą, pas kurį atsidūrė 
net 4 Lietuvos vyskupai? Juk

■ Malenkovas išvertė net tokį di
delį bolševikų tūzą Beriją. 
Lauksime, kada “Laisvė” ir tą 
paslaptį atidengs.

Rojum Mizara, kuris pra
skleidė Hitlerio paslaptį! Ge
riau pasižiūrėkime, kaip jis įro
do, kad

Btitierio pėdų reftto ieškoti 
Sibire.

sakys: permaža, nes Lietuva 
didelė šalis. Jei permaža, tai 
permaža dėl to, kad daug ku
nigų prieš dešimtį metų išdū
mė pas Hitlerį. Bet aš nema
nau, kad būtų permaža.”

Kadangi taip mano R. Mi
zara, tai taip mano ir Maskva, 
nes „

• Senato rūmuose. Washing- 
tonė lininiai rankšluosčiai pa
keisti jau popieriniais. Tai reiš
kia taupymo politiką.

• Senatoriams McCarthy ir 
Kennedy vedus, senate paliko 
tik keturi “senberniai” senato
riai.

Sausio.6 d. 10 vai. ryto, dvi Tėv. St Saplys, MIC ir Kun. J. 
Nek. Pr. švč. Merg. Marijos Pugeviėius bei Kongregacijos 
Kongregacijos seserys, Sesuo kapelionas, Kun. St. Yla. Sese- 
M. Kristoforą — Irena Imbra- 
saitė ir Sesuo M. Terezina — 
Marija Grajauskaitė padarė sa
vo amžinuosius įžadus ir Sės. 
M. Jonė - Ona Laurinaitytė, 
pirmuosius. Jų įžadus priėmė, 
gv. Mišias atnašavo ir suteikė 
Švč. Sakramento palaiminimą, 
Nonvich vyskupas, Jo Eksce
lencija vysk. Bemard J. Flana- 
gan, D.D. Vyskupui asistavo

stoninis užnugaris, kurio reikš
mė' nuolat didėja tremties pa
dėčiai ilgėjant.”

Eta Informacijos citavo J. 
Brazaičio pareiškime “Lietuvių 
dienoms” pakartotą Lietuvių 
Fronto reikalavimą atnaujinti 
nė Vliko organizaciją, bet at
naujinti jo dvasią — .

“atsinMijtati iš vidaus”.
“kad laisvinimo organas bū

tų atitiestas, jam reikia: a) as
meninės reformos — kad par
tijos ir kovos organizacijos į 
Vfiką siųstų visuomeniniam 
darbui prityrusius ir pajėgius 
žmones; b) politinės reformos 
— kad būtų atstatytas aiškus 
ir neabejotmas reastenciniš 
Vliko charakteris ir kad Vliko 
visa veikia eitų laisvinimo ko
vos, ne atskirų grupių ar blokų 
interesų linkme; c) moralinės 
reformos — kad hutų išveistos 
visokios diskriminacijos, šmeiž
tai ir kad būtų atstatytas Vli
ko narių tarpusavio pasitikė
jimas ir solidarumas; d) ekono
minės — kad Vlikas konkre
čiais ir regimais darbais patei
sintų jam visuomenės sudeda
mas lėšas.” Tai sąlygos. LF 
supratimu, Vlikui atsigauti.”

Apžvalga rodo, kad reformų 
klausime pasireiškia eHė prie
šingų nusistatymų:

L Dėl Vilko pagrindų: Pr. 
V. Raulinaitis iš vienos pusės 
paįjdko mintį, kad Vilkas turi 
laikytis išsineštų iš Lietuvos pa
grindų ir eiti konstitucinių or
ganų bėdos pareigas; jam prie
šinasi tautininkų nuomonė, ku
ri įžiūri Vlike tik politinių 
grupių sambūrį. Kiti šį klausi
mą visai nutylėjo.

2. Dėi Vliko sudėties: K. 
Škirpa ir liaudininkai nori su
siaurinti, kad liktų tik ketu
rios srovės; tautininkai nori 

-praplėsti, kad apimtų visas 
veikloje pasireiškusias organi
zacijas; L. Prapuolenio siūly
mas — praplėsti į bendruome
nės rinktų atstovų dalyvavi
mą.

Manome, kad tie visi prie
šingumai galima būtų išlygin
ti tik tada, jei būtų mažiau 
kalbama apie pagrindus, kom
petencijas, pretenzijas, o ap*e 
tai, kaip geriau suorganizuoti 
pats darbas, veikla Lietuvos 
reikalui. Tada daugelis, kitų 
“principinių” klausimų paslla- 
rytų visai nebeaktualūs.

vysk. T. Matulionis (jau anks
čiau kalėjęs Solovkuose) ir Tel
šių vyskupai — V. Borisevičius 
ir Pr. Ramanauskas, 
tai ar tik ne jie 
bus “pabėgę pas Hitlerį”’ Gal 
“Laisvės” redaktoriai galėtų 
nurodyti ir vietą, kur yra lai
komas Hitleris kartu su Lietu
vos vyskupais ir kunigais, ku
rių vakaruose nėra. Visiem bū
tų labai įdomu.

■ą ir pan. arba gafimą pab
rinkti ir visai naują pavardę; 
3) trumpinant jokto būdu ne
atmesti Betiivfifcos galūnės, t 
y. tašrttoa 8trikrts» Kvie- 

>-rttotota MartatoBaa^tftanpmti

pan.; 3) rašyti tik fietuviška 
rašyba, pvz. rtotan, bet ne 
SMtoatan. Kirtvienas, kuris tu
rėtų kokių kaHtoūų abejonių 
Itotovindamas savo pavardę, 
gali pasitarti su kuriuo nore 
kalbininku ar šia^> lituanistu 
mokytoju, kurių yra kiekvieno
je didesnėje Amerikos lietuvių 
kolonijoje.

Pagaliau dar viena pastaba. 
Jei gaunat pilietybės dokumen
tus koks valdininkas patartų 
pavardę “suamerikoninti”, tai 
reikia jam priminti, kad Eisen- 
hovverio pavardė nėra angliš
ka, bet vokiška, ir tariama 
taip, kaip vokiečiai taria. Todėl 
jei Amerikos prezidentas neiš
sižadėjo savo vokiškos pavar
dės, tai kodėl lietuvis turėtų 
išsižadėti savosios lietuviškos 
pavardės?

TALKOS LEIDINIAI 
palieka pėdsakus lietuviu literatūroj
1. Igno J. flėtatota; RAUDONAIS TVANAS, sukėlęs

MKUIM] IT SnuUu190Jt VISUOroCneJB, 
motos bos tol aktualus, kol mftoų tėvynė bta raudonojo 
tvano apsemta. 327 pusi Su Stepo Zobarsko įvadu apie 
autorių. Kaina $3^0.
2. Joooo Pasikštelfo KAIMYNAI, premijuotas romanas, 
,vienas ii yaMamių veikalų modernioje Betariu Htara- 
t&rojte, vatadoojąs laisvos Lietuvos jataolų meta dra
mą. 4 spalvų MzieŽto' 238 puri. Kaina $250.

Abi knygas užsakant pas MdHta įgaMotinį tik $5.’ Kartos, o Amerikoj OBevskto 
tapoOfa, Keucerifias —Kra- 

r r Man, Varitartas —• Vesta, 
fc tas gtil rtejori, tad ta at-

Ii,1 ntinilięiNąri pažymėti štai kas: 1) pavardes'
—r—y---------- reikia ątbetuvinti, Vy£taįy

lieturintos pavardės yrą daug Patafatinas į Ba< ■4- 
riratanią ut aaąs ai taritiš- 
kom taMtogom? T žagtai Mattota/ 
ar Mataiti yra gs&tesnė už

mo kalboje jis tai prisiminė ir 
pagyrė seseles, kad jos palai
kančios ir perduodančios .jau
nimui šį brangų tautos turtą-

Palikęs mergaičių ratelį, 
vysk. Bemard Flanagan ir jo 
kancleris kun. Paul St. Onge 
dar kurį laiką pasiliko seselių 
tarpe. Sės. M. Aloyza, Kongre
gacijos vyresnioji, supažindino 
Jo Ekscelenciją trumpai su 
Kongregacijos istorija, darbais 
ir siekiais.

Pasidžiaugė Jo Ekscelenci
ja turįs progą susipažinti su 
savo diecezijos Kongregacijo
mis ir kad ši yra pirmoj, ku
rią aplanko. Apgailestavo Lie
tuvoje likusių seselių padėtį, į- 
žiūrėdamas ir Apvaizdos ran
ką, kad bent maža Kongrega
cijos dalis galėjo įsikurti Ame
rikoje ir tęsti savo įsteigėjo 
arkivysk. Jurgio Matulaičio 
pradėtą darbą Bažnyčiai ir sa
vo tautai.

1949 metais lietuviai trem
tiniai pradėjo keltis išEurtnpos 
į Ameriką dideliais būriais. Šie
met tad (taug kam sukaks pen- 
keri metai, kaip čia atsirado, 
ir dėl to daug kas priims A-. 
merikos pilietybę. Gaunant pi
lietybės dokumentus, galima 
.taisyti, keisti ar ir pasirinkti 
visai -naują pavardę.

Visiems lietuviams, kurių pa
vardės yra sutaikintos, suvo
kietintos ar iš viso nėra lietu
viškos,' yra dabar proga §avo 
pavardes pataisyti. Tą reikalą 
yra jau kėlęs Lietuvių Rašyto
jų Draugijos pirmininkas B. 
Babrauskas Čikagos 4^etuvių 
Draugijos susirinkime. Aš no
riu prie jo prisidėti ir to reikalo 
svarbą ypatingai pabrėžti. Bū
tų labai gera, kad ir kiti laik
raščiai to reikalo nepamirštų.

Visi žinom, kad lietuviškų 
pavardžių yra labai daug su
lenkintų, t. y. tokių, kurios tu
ri lenkiškų ar apskritai slaviš
kų pavardžių galūnes. Dažniau
sios slaviškos mūsų pavardžių 
galūnės yra šios: -auskas, -ans- 
kis, -inskas, -inskis, -eckas, -ec- 
kis, -ickis, -oiskis, -ayičras. 
-evičius ir kt

Su šiom galūnėm pavardžių 
yra daugybė. Paminėsiu daž
nesnes. Petraoskas, Kazlaus
kas, Jankauskas, Ivanasskas 
yra labai dažnos pavardės. Ga
na plačiai žinomos ir Babraus
kas, Barauskas, B>efiauskas, 
Černiauskas, Dambrauskas, 
Gabrtan^as, Kavaliauskas, 
Labanauskas, Matinanskas, Pa
plauskas, Sabaliauskas, šid- 
iausfcas, Vainauskas, Vasffiaus- 
kas, Ža&aoskas, Žukauskas, 
Bučinskas, Baužinskas, Kačin
skas, Mroanskas, Stašinskas, 
žffinskas, Babickas, Krivickas, 
Navickas, Novickis, Nemic- 
kas, Savickas, Zubrickas, Au- 
gevičius, AngustmariSus, Ba
cevičius, Bagdanaviesus, Kas- 
peravčius, Krupavičius, Petra
vičius, Smilgevičius, Vaitkevi
čius, Žilevičius, Osmolskis, Do
brovolskis, ir daugybė kitų.

Visos šios ir panašios pavar
dės turi būti pataisytos ar pa
keistos. Taisyti verčia dvi prie
žastys. Viena, jos yra dažnai 
per ilgos, kai kurios net penkių 
skiemenų ,ir dėl to nepraktiš
kos. Ypač Amerikoj nemėgia
mos ilgos pavardės. Negalima 
sakyti, kad jos būtų ir gra
žios. Antra daug svarbesnė 
priežastis — tai jų nelietuviš- 
kumas. Kai kurių jų tėra sve
tima tik galūnė, bet kitų ne
lietuviškos visos dalys, pvž. 
Černiauskas, Vrubliauskas, Žu
kauskas, Navickas, Krivickas 
ir pan.

Lietuviui nešioti šias pavar
des yra tas pats, kas ir dėvėti 
lenkišką imiforrną. Kiekvienas 
kitatautis iš tokių pavardžių tu
ri daryti išvadą, kad tie žmo
nės yra arba lenkų kilmės, ar
ba lenkų kultūros vergai. Iš 
tikrųjų tos pavardinęs lenkiš
kos uodegos mums ir buvo pri- 
sektos tada, kai mes buvom pa
vergti ar patys svetimai kultū
rai pasivergę. Dėl to šių uode
gų nešiojimas nėra pateisina
mas ,ypač šiandien, kada tie-k 
daug sielojamasi dėl lietuvybės 
išlaikymo ir kai tų pavardžių gimnaziją *ir teko pergyventi 
pataisymas nieko nekainuoja, l ofievfcų revoliuciją. Besiku- 
Gymmasis, kad ne pavardė 
svarbu, o dvasia, nusista
tymas, nėra pateisinamas, nes 
lietuviškos pavardės išsižadėji
mas yra pirmas žingsnis į nu- 
tautimą. Po pavardės atsisaky
mo seka "savo kalbos praradi
mas, o vėliau ir tautybės nete
kimas.

Susipratę lietuviai jau Lietu
voje buvo davę gražų pavyzdį, 
kaip reikia sugadintas pavar
des pataisyti. Jau tada Nagr- 
▼ičhla paadarė Nsgbun, Na* 
griidrii Nsaragfa, Bočius-
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TAKAMS
visada tas patssolistes dai- praeiti Vytauto Didžio jo ka- Bfatajo atedSaus veikalo for-

pusfis ^autelius mėgino pagauti g 
nąųjąsio^ąteivių kartos jauni-

gaji nevilioti Msto radijo ir te-
kalas neburn ęųvaidintas, bet naują medžiagų, artimą Šių

pat salėje; - pavartojo visas

1. K4 NORS NAUJO*
“Darbininkas” savo, meti

niuose pasirodymuose stengiasi 
surasti ką nors nauja. Bendra
darbiaudamas artimai su dra
mos aktoriais, pernai jte. su
galvojo parodyti lietuvių lite
ratūras klasiko B .Sruogos vei
kalą “Milžino paunksmė” — 
rimtą, iškilmingą, vaizduojantį

ti amerikonišku. gyvenimu, įsi
vaizduota pagal filmą ir tetevi-

žodžiu, ne vak&ta. Tai .buvo 
naujiena, bandymas. Jis patiko

tiem, kurie save laiko siįjniau

ne.

Šiemet “Darbininko” sutelk
ta aktorių grupė padarė kitą 
ekspėrimentą: paėmė septynio-

SCENA » I PAVEIKSLO SALICNE. H kairės i dettee: H. Kačinskas, 
T. Danbamrtė, K. Vasfltamkas. Visos nuotraukos V. Maželio

Kas ištiko septynis pasaulio stebuklus?
Senuose amžiuose prieš Kris

tų buvo garsūs “septyni pa
saulio stebuklai” — meno kūri
niai, pastatai, pagarsėję savo 
didumu ir gražumu. Kaip jie 
atsilaikė prieš viską naikinan
čius laiko dančius, kas iš jų pa
siekė mūsų dienas?

Apie kaikuriuos “stebuklus” 
nieko negalime pasakyti, net jų 
gerai pavaizduoti. Viskas yra 
žuvę. Labai mažai težinome a- 
pie “kabančius Semiramidės 
sodus.” Ji buvo Babilonijos ka
ralienė, gyvenusi apie 800 metų 
pr. Kr. Tarp Tigro ir Eufrato 
upių buvo iškastas kanalas, 
prie jo stovėjo ir karalienės rū
mai, kur sodai kilo terasom ir 
rūmų stogais.

Nebėra ir garsaus švytufio, 
kuris stovėjo prie Aleksandri
jos Pharos saloje. Jis buvo 120 
metrų aukščio, pastatytas iš 
balto marmuro ir šviesą pas- 
kleidavo net už 50 km. Kara
lius Ptolomėjus 270 m. pr. Kr. 
jį šventino ir sakė, kad švytu
rys stovės per visus amžius. 
Tačiau karaliaus pranašystės joanitai. Aplinkui dar yra žy- 
neišsipildė. Naujuosius amžius

kiekviename 
numeryje 
DABB1NINKAS. 
Tad 
atsikviesto te

į savo 
namus!
Per ji 
susirtffte 

/ > su viso
pasaulio 
lietuviais.

Prenumeratos kaina metams 
JAV S.00 dol.. užsienyje ir 
Brooklyne t M, pusei metų 3 JO 
dol.

Raiytite:

žiūrėtojas išgirstų jo dienos

čia jo gyvenimas, kur scena;

raliai įvyksta.

pasiekė tik švyturio rūsiai, ku
riuos turkai buvo panaudoję 
savo tvirtovei. Dabar ten vis
kas sulyginta su žeme.

Trečiais stebuklas buvo Ar
temidės šventykla Efeze. Savo 
didumu ir grožiu niekas nega
lėjo jai prilygti Kada šventykla 
buvo-pastatyta, buvo palinkėta 
prastovėti tūkstančius metų, 
bet 356 ną. pr. Kr. ją sudegino. 
Harostratas, negalėdamas pa
garsėti savo kūryba, norėjo* sa
vo vardą įamžinti istorijoje ' 
šventyklos sudeginimu. Sude
gintos šventyklos vietoje pas
tatė kitą pastatą, kuris buvo 
keturis kartus didesnis už Atė
nų partenoną, bet ir šį sugrio
vė Konstantinas Didysis. Iš jo 
beliko tik kolonų apačios, ku
rias saugo Britų muziejus 
Londone.

Ketvirtasis stebuklas buvo 
irgi Efeze— tai karaliaus Mau- 
zolos kapas, kurį pastatė jo 
žmona Artemizė 4 amžiuje pr. 
Kr. Kapą apgrovė žemės dre- - 
bėjimas, galutinai sunaikino

2. MOSę "JUOKINGOS
' NiKmasr

Moljeras šaipėsi iš savo lai
kų visuomenės ydų, kurios ta
da buvo labai paplitusios ir 
virtusios mada.. Tačiau tos y- 
dos daugeliui tada atrodė kaip 
tikrosios vertybės, dorybės. 
Dėl to Moljeras ir pavadino jas 
—> “juokingosios vertybės”. 
Tačiau kiekvienas amžius turi 
savo, kaip sakoma, vinį, savo 
“vertybę”, dėl kurios kraustosi 
iš proto, jos siekia, o iš tikrų
jų tai tik juokinga vertybė. 
Moljero laikais tokia juokinga 
mada Prancūzijos visuomenę 
buvo pagavus — dėtis poetu ir 
poezijos žinovu ir alpti dėl po
etų palankumo.

Mūsų laikais tatai nėra ma
da. “Darbininkui” talkinęs te
atralų kolektyvas mėgino įžiū
rėti, kas gi yra tokia juokinga 
mada šio laiko gyvenime, mū
sų amerikoniškai lietuviškame 
gyvenime. įžvelgti dabartis nė
ra lengva. Daug aiškiau gali 
kalbėti apie praeitį, apie tėvų 
klaidas, bet ne savo.

Moljero teksto atnaujintojas 
P. Jurkus atkreipė kaip tik 
dėmesį į santykius tarp naujų
jų ir senųjų ateivių. Retai ku
riame susitikime senieji nenu- 
siskundžia naujaisiais, ktirie ne
šasi prieš senuosius savo prana-

brangenybės** kolektyvas įvil* 
ko į gyvos Marctaktenės, Gr*> ’ 'h 
žinos (kuri suamerikorjino sd- 
vo vardai Gogo), Aldonos (su- 
siamerikoninusios į Aldo) ir 
brooklyninhj padaužų pavida
lus ,ir leido jiem judėti rėmuo
se, kuriuos buvo nustatęs Mol
jeras.. Kaip P. Jurkus, prieš 
prasidedant spektakliui paajš-, 
kino, čia buvo norėta sujung
ti Moljero ir lietuviškojo “Vil
kolakio” tradicijas.

PAVYKO*
Atsakymas dvejopas. Publi

koje — taip. Jos palankus rea
gavimas buvo įtikinamas ženk
las, kad mūsų dienų žiūrėtoją 
pagauna pirmoje eilėj vaidina
mas. Tai patvirtino ir Waterbu- 
rio scenos mėgėjų gastrolės. 
Antra, jį pagauna veikalas, ku
ris jo jausmus veikia ir verčia 
jaudintis arba iki juokų arba 
iki ašarų. Tai šio krašto ir šio 
meto bruožas. Su juo tenka 
skaitytis. Žanras pataikė kelią 
į žiūrėtoją.

Tačiau toks žanras yra ir 
pačiam kūrėjui pavojingas. Be
siderindamas prie žiūrėtojo, 
gali ne jį iki tinkamo-malinio 
lygio pakelti ir jo skonį pato
bulinti, bet pats iki jo nusileisti 
ir meninius reikalavimuse sau 
sumažinti. Taigi keliant klau
simą, kiek pasisekė sukurti me
ninį spektaklio vaizdą, tenka 
pripažinti, kad režisierius Jur-

antras paveikslas, kur reikėjo 
žaisti daugiau sąmojais, ma
žiau veiksmu, išryškinančiais 
“juokingąsias brangenybes.”

Laikydamiesi Moljero kome
dijos struktūros, spektaklio 
autoriai pasijuto, -kad • negali 
joje sutilpti. Jie sumaniai ėmė
si pertraukos medžiagai papil
dyti ir charakteriam ryškinti 
(sąmojingu pasikalbėjimu).To
liau tektų padaryti dar vieną 
žingsni atsipalaiduojant nuo 
Moljero schemos. Vietoje pa
baigoje žodžiais pasakyto mol- 
jerinio moralo ar nepraverstų 
sukurti trečią paveikslą, kuria
me toji išvada būtų parodyta 
nauju vaizdu. Tuo būtų gal

gis Šlekaitis parodė daug kū
rybinio išradingumo, kad gau
tai pjesės medžiagai, duotų gy
vą sceninį vaizdą/ Vaidybiškai 
jam puikiai talkino seni scenos 
vilkai — T. Daubaraitė (Mar
cinkienė), “bedarbiai” K. Vasi
liauskas ir H. Kačinskas (nors 
jam čia buvo maža medžiagos 
pasireiškti). Su jais pasitempė

- ir dramos studijos jaunimas— 
J. Bendoriūtė (Gogo), V. Ka- 
rečkaitė (Aldo), R. Adomaitis 
(daktaras), K. Gobušas (advo
katas), J. Lapurka (tėvas).

Švariai ir vaidybiškai iš
baigtai buvo atliktas' visas pir
mas paveikslas, kuriame pasi
reiškė geraširdė, nors ir “nior- 
ves” paleidžianti .senoji lietuvė laimėta daugiau sceninės me- 
saliūniniAfcė Marcinkienė, 0 
taip pat ir “bomai”. kurie sa
vo silpnybę pavertė vaidybiš
kai gyvu, plastiniu, komišku 
pavoksiu. Jau silpnesnis buvo

džiagos. Ir publikai tai geriau
patiktų, nes būtų ‘ilgiau.”

žiūrovų buvo labai gausu, 
priėmė spektaklį šiltai.

baltiMores žinios

J. B.

mių. Modernioji archeologija 
galėtų rekonstruoti, kaip atro
dė šis gražus milžftiiškas kapas. 
Jo garsas buvo toks didelis, 
kad davė mauzoliejaus vardą 
vilfiem didiesiems kapų pasta-

^fėnktasis sebuklas buvo Ro- 
saloje prie uosto, kur kun

kuliavo anų metų didžiausia 
Viduržemio jūros prekyba. Ten 
stovėjo milžhtiška Apolono 
statula. Ją sunaikino žemės 
drebėjimas. Iš aprašymų ap
skaičiuojama, kad jos aukštis 
buvo 34 metrų.

peštas stebuklas buvo Zeu- 
so statula, kurią iškalė garsus 
skulptorius Fkfijas. Ji išstovė
jo aštuonis Šimtus metų Olim
pijos šventykloj^, kur susirink
davo tūkstančiai piligrimų, šie 
ir išnešiojo garsą apie statulos 
didumą ir gražumą. Ją . sunai
kino didelis gaisras.

pasiekęs mūsų laikus — tai 
Giseno piramidė Egipte. Svei
ka ir išdidi ji stūkso ir liudi-

—ie egiptiečių statybą. Ir
» jivfeiems ji suka galvas, kaip ji 

skaičiuota, kaip padėti pama
tai, kad tiek ilgai išstovėjo.

Jei būtų i«ikę ir kiti ste
buklai, tikrai kuo nors stebintų 
Ir ftų <0910 SDODes. P,

sausio 20 d. KomebuKk^^M^H 
Me. Be Provinciolo T. J.1mS|| 
šio posėdžiuose dalyvaują
vindjos patarėjai: T. J. VinąM 
iš Greene, Me., T. B. Grau^®|| 
iš Toronto, T. L AndrMtofr^S 
T. P. Gedgaudas Brotddyflį^

' • Vienintelė vieta, 
telktos visos seniau išleisttaJ^S 
naujai išleidžiamos hetur^Bai^ 
knygos, yra Lietuvių StimąiĮĮMra 
Centras Amerikoje —
335 Union Avė., BrootoJ® 
N. Y. Jau ketvfrti metai, 
Gabija lietuviškais Įejrtlniąlra

' aprūpina ne tik Ne^v “Ycrto^ 
lietuvius, bet ir išptido ūžsu^s 
kymus paštu visas vietoves A«^ 
menkoje ar užsieniuose. Užšali 
kytojams paštu Gabija iki 
persiuntė jau kelis tūkstančiui 
lietuviškų knygų. ,

• Hartford, Conn. LDS 6-to< ^
kuopos valdyba šiems metams 
paliko ta pati: pirm. Stągjrii 
Šrupša, vkepirm. Juozas 
vilonis, ižd. Petronėlė Mani-/’^ 
kas, nutarimų rašt JupzaĮT || 
Bernotas, fin. rašt. A Pateckii^^ 
maršalka Kazys BalčffinasC*^ 
Kuopa kaip visada drauge 
SLRKA ir Moterų Sąjunga atiį 
einančią vasarą rengs didelę 
bendrą gegužinę. .'^^1

.• Greenfield, Mase. LDS 113 
kuopelės metinis susirinkimas' 
šaukiamas sekmadienį, saus® 
24 d. 12 vai. pas kuopos sek^ 
retortų Andrew Dėdiną, 97ą 
Norwood St. Kviečiu visus 
rius ir “Darbininko” skaltytc^į^ 
jus dalyvauti susirinkime ir 
simokėti “Darbininkė” prenu-\ .. 
rr.eratą už 194 m.

• Pittsbunęh, Pa. Metinis J 
PLB-ės susirinkimas įvyks tu- 
šio 24 d. 2.30 v. Lietuvių
liečiu svetainėje, South Side 
(Jane St). Narių dalyvavimas 
būtinas.

• Amerikos Detavią visuotP

Šve. Vardo Draugijos sukaktis
Sausio 10 d. šv. Vardo drau

gija atšventė savo 25 metų su
kaktuves. Jos 'buvo sujungtos 
su kasmetiniu Kristaus Kry
žiaus įteikimu tiems draugijos 

. nariams,. kurie per ištisus me
tus bent dešimtį kartų buvo 
priėmę mėnesinę šv.. Komuni
ją

8.30 vai. šv. Alfonso bažny
čioje buvo iškilmingos pamal
dos, dalyvaujant vyresniesiems 
ir jaunesniesiems draugijos na
riams. Pritaikintą pamokslą pa% 

- sakė ir kryžių kiekvienam at
skirai įteikė prel. L Mendelis. 
Šią garbės dovaną gavo 113 
draugijos narių.

Tūoj po pamaldų, parap. salė
je įvyko jubiliejinis susirinkf- 

’mas ir pusryčiai. Pirmiausiai 
prabilo draugijos pirmininkas 
Juozas Mitchell (Mičiulis) ir 
dvasios vadas kun. J. Anto- 
szewški. Juodu sveikino susi
rinkusius ir trumpai minėjo 
darbus, draugijos atliktus per 
25 veikimo metus. Antanas 
Strazdauskas perskaitė proto
kolą pirmo draugijos susirinka
mo, įvykusio prieš 25 metus. 
Buvo pagerbti 6 draugijos na
riai, kurie dalyvavo aname 
pirmame draugijos susirinkime 
ir jai priklausė iki šios dienos. 
Svęikinnio žodį tarė ir buvęs 
d-jos pirriP Juozas Kašins-

dėkojo ir kalbėjo apie kunigo 
pašaukimo kilnumą. Pagalios 
vaikučiai pavaišinti skaniais 
pusryčiais.

Dievas pašaukė pas^save du 
senesniosios įkartos mūšų para
pijos narius sausio 13 d. Juozą 
Maskevičių, sulaukusį 73 me
tų amžiaus, ir sausio 17 d. Juzę 
Latvinskienę, taip pat 73 m. 
amžiaus. Už abudu šv. Alfonso 
bažnyčioje buvo atlaikytos pa
maldos su trejomis šv. Mišio- 
mis ir palaidoti Holy Redeemer 
kapuose. 9 J. M.

jos ir paskiri asmenys suaidco- ? 
jo 15,041.00 dolerių. Šiomis 
dienomis Alto Centrui buvo 
teikta dar 33 dol. Banketai^ 
davė pelno 465.06 dol. Viatz td 
proga gauta 15,539.06 doL £ J

Waterburio Lietuvių 
Bendruomene

sausio 31 d. šaukia visuotiną 
susirinkimą. Bus renkama 
nauja valdyba ir kiti svarbūs 
reikalai aptariami. Bendruo
menės nariais yra visi Water- 
burio apylinkėje gyveną lietu
viai ir visi kviečiami į susirin
kimą. Tik balsuot galės as
mens, susimokėjusieji tautinio 
solidarumo įnašus. Juos sumo
kėti galima pas valdybos na
rius ir kasdien Vaitkaus kny
gynėlyje prie bažnyčios. Gali
ma ir atėjus į susirinkimą su- 
mokėti. Kada sumoka naujas 
asmuo įnašus, nuo tada jis lai
komas aktyviu LB nariu ir ga
li spręsti visus bendruomenės 
reikalus. t

Waterburio lietuvių gyveni- 
ųie bendruomenė yra svarbus 
veiksnys ir prašome visus lie
tuvius prisirašyti aktyviais na
riais, tai yra susimokėti tauti
nio solidarumo įnašus. Mokes
tis tik 25 centai į mėnesį!

(Ik K.)

Sausio vaSn. & d. Waterburio 
Lituanistikos Mokyklos moki
nių surengtos Kalėdų Ęgtatis 
vakaro proga mokyklos ziftą-

WATERB(JRY, CONN.
lams aukojusioms sekančioms 
vietos organizacijoms ir pavie
niams asmenims mokyklos va
dovybės vardu reiškiame nuo
širdžiausią padėką:

Waterburio Liet. Bendruome
nės valdybai, Ateitininkų sky
riaus valdybai, Tautinės S-gos
valdybai, Tremtinių D-jos vai- kas. Svečias adv. Kazimieras 

Zacharski kalbėjo apie uždarų 
rekolekcijų namus Manrese ir 
pomagrinėjo keletą juridinių 
klausimų.

Susirinkimas ėjo prie vaišių 
stato. Susirinkusieji turėjo 
gražios progos pasidalyti ma
loniais praeities atsiminimais.

valdybai, KrikšČ. Dem. Sky
riaus valdybai, Care and Re- 
lief Klubo valdyba, “Ventos” 
klubo valdyba, Dr. Petrui Vi
leišiui, Tomui Matui, Mrs. Cbl- 
ney ir visiems kitiems finansi
niai parimusiems mokyklos nei- - 
kalus. Tiyą Komitetas

JERSEY CITY, N. J.

Šv. Onos lietuvių kšgąlikų 
bažnyčioje sausio 9 dxklėbonas 
kun. Jonas šamis suteikė mo
terystės sakramentą Gražmai- 
Elenai Sruoginyteį su Ričardu 
Garbum - Garbaliausku. Per 
jungtuvių apeigas bažnyčioje 
giedojo jaunosios bendradarbė 
Voice of America Barbora Dar- 
Jis. Vestuvių vaišės įvyko Ho- 
tel Plaza svetainėje, dalyvau
jant jaunavedžių tėvam, gimi
nėm ir .drahgam. Per vaišes 
paskambino pianinu pianistė 
Aldona Kepalaatė ir padainavo 
lietuviškų dainų solistė Barbo
ra Darlis.

Ričardas Garbus yra baigęs 
aukštąjį inžinierijos mokslą 
Vokietijoje, o Grąžina Sruogi- 
nytė ‘ yra baigusi Loretto 
Heights College Denveryje, Co- 
torado. Jaimavedžiai tuojau po 
vestuvių išvyko- į povestuvinę 
kelionę į Floridą. * Dieve lai- 
mink naują šeimą.^ V.

KNYGA KIEKVIENAI 
ŠEIMAI

Vaiko Dievas-

BeHgtafe
ryšium M > dvMiBB

I dalis: vaiko icetias r.fBB 
šaulį — dvasinis 

vystymasis;
n dalis: vaiko kelias Į fte 

ligiją —religinis tarmfitaBį 
m dalis: religinte vaSti 
auklėjimas šeimoje ir IBP 
kyktoje;
IV dalis: ypatii^peji re

y nio auklėjimo uždavtaiaL
Knyga tėvams, mokytojagM 

; I ir tiems, kurie domisi vMtoą 
;: psichologija. $

Užsakymus ir pinigus

teistą, gražiai Btustrootą'

“4 MABTYBED BISHOPS”

Kama tik 10 c.
Imant po 100 egz. ir 

daugiau — 7$ c.
UŽrakymus siųsti:

DAUNINKAS

Sausio 15 d. prel. L. Mende- 
liui suėjo 25 kunigystės metai. 
Šia proga šv. Alfonso parapijos 
mokykla pasikvietė Prelatą pa
sveikinti ir pagerbti. Jį sutiko 
visa mokykla, gražiai išsirikia
vusi mokyklos salėje. Choru 
ir soto lietuviškai pagiedotos 
dvi giesmės -.Nekalčiausioji (O 
Sanctissima) ir Jėzau saldus 
fataėjbne (Jesu dūkas memo- 
ria). žemesniųjų skyrių mofci-

'judesiais pdremtų paveikslų.

1TO0 CARO RDBIJ 
1K1B0LŠEVIK 
CERVONC

PlNJGAI” knygoje m. Lietuvoj kursevtajų 0 -
nigų istoriją, numizmatiką ir natūralaus dydito baotooĮk^ 
bei monetų fotografijas. MS

Anglų kalba santrauka knygoje daro ją j teik R Ir I 
mokantiems lietuviškai. Ir visa tai — flk ai 5



CLEVEAND, (NEB0

pasirėmus teik. JAV Lietu-

Sausio 16 d. pilnutėlė lietu
vių salė gėrėjosi Pr. Zarankos

v gramą paruošti padėjo Laisvo- 
«fos Europos organizacija. Po 
programos kalbėtojas kreipėsi

bės sezėms ir broliams, tebe- 
vargstantiems Europoje!”

rote “Subatos vakarėlis”. Žve- džiugi, šeštadienio pramoga, 
lys Jurgis Aviža (V. Rauli- Režisavo ir dekoracijas piešė 
rafitis) ir jo žmona (N. Aukš- (publika, atsidarius scenai, jas 
tuotienė) turi dukteęį Rūtele sutiko taip pat gausiais ploji- 
(S.Kudokienė), kurią myli siu- maisl.ąkt P. Maželis, padėjėju

affliagkaiš .kaimenės grį- vo mus. R. BrazaitieriA. > 
tm kaiųiyno"sūnui Kęstu- -s Sįą malonią ^štRfĮĮrnin pra-

&kas redakcijai

Praeitą ketvirtadienį per te- 
programą “Suspense” 

sudramatintas čekostova- 
pabėgimas 'su jo paties

dūręs sunkioje padėtyje. Bend
ruomenės apylinkės valdyba 
sausio 17 d. posėdyje jam pa
skyrė iš socialiniams reika
lams surinktų pinigų 30 dol.

dė žemėlapį, į kur siunčiamas 
laisvasis žodis. Pažymėtina, 
kad Lietuvos, Latvijos, Estijos 
tame žemėlapy nebuvo.

Pone Redaktoriau, apšvieski
te Laisvosios Europos organi-

- žariją, kad į Baltijos kraštus 
taip pat siunčiamas laisvas žo^ 
cBą. Bet negi Laisvosios Euro
pos organizacija laisvu žodžiu 
pripažįsta tik tą, kurį jos siųs- 

• tuvas siunčia? A. M.
“Darbininko” redakcija pa

siteiravusi patyrė, kad savo 
metu vedamas piniginis vajus 
“Truth - DoHar” Laisvosios Eu
ropos radijui (RFE) paremti. 
Ta proga rodomi ir žemėla
piai Jie vaizduoja už geležinės 
sienos Lenkiją, Čekoslovakiją, 
Vengriją, Rumuniją ir Bulga
riją, nes tik tie penki pavergti 
kraštai furi savo valandėles, 
išlaikomas “Laisvosios Europos 
Radijo” (RFE). Baltijos tautų 

į/ , pastangos gauti tokias pat va- 
? < ląndėles baigėsi nesekme ne 
r dėl jų kaltės. Joms tai yra 
' skriauda. Reikia laukti,’ kad ji 

bus atitaisyta ir tada lietuviai 
taip pat jaus pareigą prisidėti 
prie “Truth-Dollar” — “Teisy- 

- bes dolerio” vajaus, nes bus iš
laikyta teisybė visų pavergtųjų 

; . atžvilgiu.

2.

sti intrigos metmenys labai sųomenri pateikė BaMb.55 sky- 
gauąiai atausti lietuviškų dainų 
ataudais sudaro šios operetės 
turinį. Tilo būdu operetė yra 
ištisa lietuviškų dainų pynė, 
dainuojamų solo, duetais ir 
kvartetais. žiūrima tikrai ma
loniai. Visi vaidintojai publikos 
buvo priimti su gausiomis ka
tutėmis. Jos pastatymas buvo

riaus Valdyba, kurią sudaro 
Vikt Amšiejus (didelis gerada
rys, po vaidinimo taręs taip pat 
padėkos žodį), P. Mikšys, P. 
Makarskas, L. Staškūnas ir J. 
Balbatas. Bufetą, kitų ponių 
talkinamas parengė Iz. Navic
kienė, barui vadovavo J. Bal- 
batas. Vakaras praėjo šūkiu:

KATALIKIŠKOS SPAUDOS VAJUS

Naujos Anglijos
Katalikų Seimelis
Vasario 22 d. Nekalto Mari- 

• jos Prasidėjimo lietuvių para
pijos salėje, Cambridge, Mass.., 
šaukiamas ALR Katalikų Fe
deracijos Naujosios Anglijos 
apskrities seimelis. Seimelyje 
dalyvaus Jo Ekscelencija vysk. 
V. Brizgys.

Seimeliu daug rūpinasi vie
tos klebonas kun. Pr. Juškai
tės, So. Bostono lietuvių para
pijos kleb. kun. Pr. Virmaus- 
kis ir apskrities dvasios vadas 
kun. J. Vaitekūnas, Providence. 
R. L, lietuvių par. klebonas, o 
taip pat visa apskrities valdy
ba. Seimelyje bus iškelta ir 
svarstyta visa eilė mums rūpi
mų katalikiškos akcijos ir lie
tuvybės išlaikymo klausimų.

Visi lietuviai katalikai malo
niai prašomi seimeliui ruoštis 
ir jame gausiai dalyvauti; pra-» 
šomos visos katalikiškos lietu
vių organizacijos ir paskiri as- 
asmenys — senieji ir jaunieji, 
kas tik gali.

Seimelio smulkesnė progra
ma bus pranešta vėliau.

BROCKTON, MASS.
Sekmadienį, sausio 17 d. šv. 

Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonui kun. P. Strakauskui 
vadovaujant, buvo pravestas> 
katalikiškos spaudos vajus. Per 
visas sekmadienio pamaldas 
buvo sakomi" tam tikslui pri
taikyti pamokslai. Taip pat 
prieš Mišias klebonas kun. P. 
Strakauskas nušvietė komuniz
mo ir laisvamanybes pavojus, 
ragindamas parapijiečius dėtis 
į bendrą kovą.

Po' pietų salėje įvyko LDS 
susirinkimas. Ryškinant kata
likiškos spaudos reikšmę, susi
rinkime buvo paskaityta pas
kaita tema "Katalikiškoji spau
da.”

Vajus pasisekė gerai. Nema
žai parapijiečių užsisakė kata
likiškus laikraščius ir atnaujino 
prenumeratas.

Klebonui P. Strakauskui, gi
liai įvertinusiam pranciškonų 
darbus spaudai ir taip nuošir-

KUN. PR. STRAKAU’SKAS 
Brocktono lietuviu par. klebonas.

ir kt paragrafais, šaukiamas 
sausio 24 d. 11 vaL lietuvių sa
lėje Darbų tvarka; 1. atidary
mas ir prezidiumo rinkimas, 2. 
rinkimų komisijos papildymas, 
3. pranešimai' (valdybos, tary
bų, kontrolės komisijos), 4. 
paklausimai ir diskusijos dėl 
pranešimų bei apyskaitų tvirti
nimas, 5. apylinkės piniginiai 
įsipareigojimai, S^pylinkės val
dybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai, 7. sumanymai ir ei
namieji reikalai, 8. susirinki
mo uždarymas.

I susrinkkną kviečiami at
vykti visi lietuviai, kuriems 
rūpi LB tikslai ir siekimai. 
Sprendžiamuoju balsu dalyvau
ja 18 m. suėjusieji.

fiia proga valdyba visus taip 
pat įspėja rimčiau žiūrėti i 
gyvenimą ir draustis galimų 
nelaimių atvejais.'

įvyko sausio 17 d. vicepirm. 
Pr. Karaliaus bute, kur .^buvo 
svarstyti su metiniu susirinki
mu susiję klausimai. Po posė
džio valdybos nariai taip ap
lankė sunkiai sergantį iš ligo
ninės po dviejų operacijų su
grįžusį valdybos vicepirm. dr. 
St T. Tamošaitį ir palinkėjo 
jam sveikatos. StP

MBS E. McDonald b Abin^ton, Mm*., su dviem aavo vaikai*, kurie 
Ūko gyvi po gaisre. Tėvas Bceibėjo dar du vaikus, o keturi iš aštuoniu 
sudegė.

PH1LA DELPUIA. PA. • ”Texas” indijonų kalboje 
reiškia “Mes esame draugai.”

džiai talkininkavusiam katali
kiškos spaudos platinimui, reiš
kiu gilią padėką.

Bendruomenės Rinkimų 
Komisija praneša,

kad kandidatų siūlymų į a- 
pylinkės valdybą ir kontrolė? 
komisiją negauta, bet jie dar 
gali būti pateikti metiniame a- 

' pylinkės susirinkime iki 12 vai. 
Pasiūlyti reikia raštu, kuriame 
paliudijamas ir kandidato tin
kamumas. Apylinkės valdyba 
renkama iš 9 narių, kontrolės 
komisija — iš 3.

Apskrities Valdyba:
Dvasios vadas

Kun. J .Vaitekūnas, 
Pirmininkas V. J. Kudirka, 

Sekretorius J. Beinorte.

DARBININKO RĖMĖJAI
Savo aukomis “Darbininką” 

yra parėmę, atsilygindami už 
kalendorių: s

Po $10
K. B. Baltrušaitis, Waterbu- 

ry, Conn.
, ’ Po $5

Mrs. T. Staugaitis, Newark, 
N. J., Miss 0. Jankevičiūtė, 
Mew York; Mr. D. Žukas, Mrs. 
B. Pocienė, Cambridge, Mass.

Po $4.50 '
Mrs. T. Mazonas, Brooklyn,

Po W
V. Žemantauskas, Richmond 

Hill; K. Galčius, Mrs. A. Ma- 
zurkevičienė, Maspeth; Kurap
ka, Newark; Rev. V.’Karalevi- 
čius, Bayonne; J. A. Bačėnas, 
Kęarny; J. Bfuotas, Mrs. G. 
Gaputienė, Mrs. A. Balčiūnas, 
C. Bačinskienė, So. Boston, 
Mass.; M. fcrištaponis, K. Va
siliauskas, Dorcheter; P. Buš
kevičius, Hartford; Mrs. E. 
Railo, Milinocket; W. Milašius, 
Pittsburgh.

Po $3.50
Mrs. R. Kepenis, J. Laučius, 

P. Grišaitis, J. Masiliauskas, B. 
Sližys, ąrooklyn, N. Y.

Po $3
Ch. Airošius, Roslindale, 

Mass., Mrs. E. Vyžienė, Brook
lyn, N. Y., M. Milukas, Brook
lyn, N. Y.

Po $250
Rev. J. PraguMnckas, Eliza- 

beth; A. černauskas, Brook
lyn, N. Y. f

Po $2
J. Grabauskas, Mrs. P. Jan

kus, M. Sabs, St. Nutautas, F. 
Gražys, Brooklyn, N. Y.;

(bus daugiau)
Širdingai dėkodami, linkime 

Viešpaties palaimos visiems 
mūsų rėmėjams.

T. T. PRANCIŠKONAI

Bridgeport. Conn.
Metinė parapijos apyskaita
Pirmą šių metų sekmadienį 

kleb. kun. J. V. Kazlauskas 
pranešė bažnyčioje metinę a- 
pyskaitą. Būta daug pajamų, o 
dar daugiau išlaidų, nes pra
ėjusiais metais padaryta visa 
eilė pagrindinių remontų baž
nyčioje, klebonijoje ir svetai
nėje. Visa tai atlikta be jokių 
skolų. Atliktais darbais para- 
piečiai patenkinti ir ateityje 
pasiruošę remti klebono užsi
mojimus.

Vasario 16 minėjhnas
Alto vietinis skyrius Vasario 

16 minėjimą rengia vasario-21 
d., 4 vak p-p. parapijos svetai
nėje.. Bus pakviestas kalbėto
jas iš svetur, o meninę progra
mos dalį išpildys choro solis
tai ir,vyrų kvartetas. Visų lie; 
tuvių pareiga atsilankyti į mi
nėjimą .išgirsti pranešimų ir 
remti Lietuvos laisvinimo rei
kalus.

. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO

36 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS
JVYKS SEKMADIENI.

1954 m. vasario men: M dieną,
’ . 4 vai. po pietų. *

1REBSTER HALL, 119-25 East llth St., New Yorke
PROGRAMOJE: žinomas Amerikos senatorius iŠ

VVashington. D. C. Visų keturių Tarybą sudarančių 
srovių vardu kalbės prof. Kazys Pakštas.

Meninėje programoje: Lietuvos Operos solistė Vincė Jo- 
nuškaitė-Leskaitienė ir žinomas solistas Aleksandras 
Vasiliauskas. Dainuos ir žinomas vietos Operetės cho
ras, vadovaujamas žinomo muziko ir solisto p. 
Stankūno. Po minėjimo programos šokiai, kuriems 
gros Adomo Jezavito orkestras.

Bilietų kainos: $2.00 prie įėjimo, $150 perkant iš anksto, 
$1.00 moksleiviams, vaikams nemokamai. New Yorko ir 
apylinkių visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti.

New Yorko Lietuvių Tary ba.

Noruood, Mass.
Paklydėliai nrtėko 

pastogės
Lietuvių klubo patalpomis li

gi šiol naudodavosi ir komunis
tų sekėjai bei rėmėjai, kas 
dažnai sukeldavo kolonijoje 
nesusipratimų. Sausio 13 d. vi-' 

vguotiname klubo narių susirin
kime, ilgamečiam klubo pirmi
ninkui P. Blažiui parėmus min
tį, kad lietuviškos patalpos ne
dera duoti lietuvių'tautos žudi
kų - maskolių simpatikams, 
buvo priimtas atitinkamas nu
tarimas ir klubo patalpos ko
munistuojančių susirinkimam 
bei parengimam nebus toliau 
duodamos.

Vasario 16 minėjimas
Alto skyrius Lietuvos nepri

klausomybės paskelbimo su
kaktį minės vasario 21 d. 4 v. 
p.p. lietuvių klubo patalpose. 
Paskaitą skaitys Liet Enciklo
pedijos redaktorius Pr. Čepė
nas. Meninę dalį išpildys 'kvar
tetas iš Lawrence, Maaa.

Parapjog choras stiprėja
Mūšų, parapijos choras tur

tėja naujomis giesmėmis ir 
stiprėja susigiedojimo skambu
mu Būtų gera, kad dar dides
nis balsingųjų skaičius įsi
jungtų j chorą. Kas gieda ne 
tiktai dvigubai meldžiasi, bet 
įneša gyvumo į visą parapinį 
gyvenimą.

16 Vasario minėjimas
LB vadovaujant, visoms or

ganizacijoms pritariant, šie- , 
met rengiamas Lietuvių Muzi
ka line j salėj, 2715 E. Alteghe- 
ny Avė. Svarbiausiu kalbėtoju 
bus prof. Dr. K. Pakštas, iš 
Pittsburgho. Kviesta ir ameri
kiečių kalbėtojų. Meninę prog
ramą sudarys mūsų miesto me
no ansamblis, vai. p. L. Kauli
nio ir šokėjų grupe, vad. p. I. 
Karalienei. Sausio 10 įvykusia
me posėdyje jau sudaryta 
smulki programa ir visos ko
misijos dirba savo darbą. Y- 
pač sėkmingai norima pravesti 
aukų rinkimo vajų. Visi ragi
na aukoti savo dalį aukų la
puose, kurie yra apyvartoj pla
čioj visuomenėj. Jei kas ir ne
gali dalyvauti minėjime, tai 
bent turi atiduoti savo auką. 
Pažymėtina, kad philadelphi- 
jiečiai visuomet gausiai Ir nuo
širdžiai rėmė šį taip svarbų 
Lietuvos laisvinimo darbą.

Lietuvos Vyčių 3-oji kuopa
* šv. Kazimiero parapijoj, 

nors būdama viena tik visame 
mieste, priklauso prie N. Y., N. 
J. apskrities ir labai gyvai vei
kia. Neužūgo čia suvažiuos iš 
visos apylinkės jaunimas svars
tyti savo vytiškų reikalų. Tai 
New York, N. J., apskrities 
seimelis, kurį .priima vyčių 3- 
oji kuopa. Ta proga bus ir iš
kilmingai paminėta šv. Kazi
miero šventė. Iškilmingos pa
maldos* bus šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioj, o posėdžiai 
salėj.. Tai jau antras toks jau
nimo seimelis šv. Kazimiero 
parapijos vyčių globoj. Mat, ir 
mūsų vyčiai dalyvauja paeiliui 
rengiamuose seimeliuose kitose 
parapijose, šv. Kazimiero pa
rapijos jaunimas gali didžiuo
tis, kad jis taip gražiai vei
kia. Vyriškas jaunimas yra di
delė lietuviškumo išlaikymo ro- 
movė. šiuo metu vyčiai orga-

ONLY YOU Can Add More Poteri

nizuoja jaunųjų vyčių kuopą, 
kuri dar pagyvins visų jų 
veiklą.

Registruojasi nepiliečiai
Sausio menesi turi užsiregis

truoti visi nepiliečiai. Blankai 
gaunami pašte. Užpildžius rei
kia vėl nunešti j artimiausią 
paštą. Lietuviai visuomet uo
liai atlieka tas savo pilietiškas 
pareigas.

Nauja klubo valdyba
Lietuvių Klubas, 928 E. Mo- 

yamensing Avė., savo metinia
me susirinkime, sausio 10 d., 
perrinko pirmininku lig šiol 
buvusį p. Povilaitį, iždininku 
— A. Bekerį, šeimininku 
Varną.

—j.

Adomas Taraila, 
gyvenęs 2818 Winton 

mirė sausio 16 d. po ilgos ir 
sunkios ligos. Velionis ilgą sa
vo amželį tarnavo Dievui ir 
žmonėms. Iškilmingai palaido
tas iš šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios, sausio 20 d. šv. Kry
žiaus kapinėse. Paliko nuliūdu
sią žmoną ir vaikus su šeimo
mis. Teilsisi ramybėj.

st.,

Katalikiškas jaunimas juda.
Philadelphijos arkivyskupijoj 

labai gražiai pradėjo veikti ka
talikiškas jaunimas. Jis veikia, 
pagal nustatytą programą: pla
ti programa religinei dvasiai 
kelti, giliai varoma kultūriniai 
ir tautiniai reikalai, sportas ir 
bendravimas. Ką tik prasidėjo 
vadų kursai — 13 savaičių. Iš 
šv. Kazimiero -parapijos atsto
vauja Elena Saulytė, Juozas 

. Budelis, Elena Bigenytė ir E- 
milija Lukošiūtė.

TELEPHONE.- 
DEARBORN 2 081d 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Disnlav

GEORGE EISELE 
PHARMACIST ’ 

for 
Highest Quality 

\and
Lowest Prices on Prescription*, 

Vitamins and Drugs 
We understaond German. 
176 W. Adams Street

Phone FRanklin 2-8935 
We unedrstand German

OWN Y0UR BUSINESS
Thrilling opportunity in the ad- 
vertising profession! Prospects, 
customers and earnings unlimited. 

wiu y<*o
ARSOLI TELY WITHOL’T 

GOST 
with complete and extensive 
working tools. BeaūtifuJ, full co- 
lor Sales Catalogs, plūs exclusive 
industry built calendars, special- 
ties, business gifts, direct mail 
booklets.

Commissions paid wjeekly; li- 
beral bonus.

Open account selling.
Repeat orders yęar after year. 
Survey proves men with us 10 

years average $21,000 a year.
No Capital investment, and real 

security with rapid promotion.
Double-your earnings ta 6 

months! A prestige occupation!
VVrite: '

Louis F. Dow Co.
N«t. MlcMg«n 

CMcsgn u, OMaei*

DIE CAST MAKERS • TRIM DIE MAKERS 
STAMPING DIE MAKERS • PLATE LAY-OUT

CASTTNG INSPECTOR
RRIGHT CHROME PLATER

Myst be abte to maintain Solutions.

PRODUCT ENGINEERING &
MANUFACTURING GORP.

MHDOMAN, HCIHOAN
Located 80 miles from Chicago, 25 miles fro Michigan 
City. Only 12 miles from St. Joseph.

I FaS Serrtee.
I__________

. Take NO
Į EXTBA CHARGK ef

■ondea

iU

Pitone CAlmnet 5-5122
Deliveries Anywhere in 

'Cook and DuPage Counties

• GIvm H**ner. mere efflcient fael
• Lesa hm* bwMe feel eil stengė tank
• Freedem frem doggsdl plugfM i

SENECA’S HOME FURNACE OIL 
Now wtth Ne* Addttive 

GLO-SOL—7

D i s p 1 a y

SENECA PETROLEUM CO.
DOMESTIC AND 1NDUSTRIAL FUEL



D1SPLAY
SPORTAS

Hofbrau

žinai.

SAVINGS

Latest 
Interest 
Rate

Credftedand 
Compounded

Anderson ir G. Foster (buv. 
Vengrijos meisteris) turi po 2 
minusus ir 2 nebaigtas parti
jas. Foster laimėjo prieš An
dersoną, tačiau pralaimėjo Vai- 
toniui.

Bostono p-bėse Boylston CC 
laimėjo prieš lietuvius 3-2, Jbet 
pergalė pelnyta po ilgos kovos. 
Rungtynės buvo nutrauktos 
prie padėties 2-2, Kontauto gi

judėjo vėl, jįttnudtiąu ir prie 
vąšūdco buvo raštetis prikabin
tas. Jame parašyta: “Mes ži
nome, kad tu žuvies nevalgai. 
Bet malonumo žvejoti ir pa
gauti turėjai pakankamai. Tad 
dabar skubmk namo, nes ten 
laukia jautienos kepsnys."

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atiiekanams prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto. N*w Yorke.

Darbo valandos: kasčBen ano 1 vaL p.p. Ori 7 vaL vak. ir 
šeštadieniais ano 9 vaL ryto Sd 6 vaL vak.

mėtina, nes patiekta prieš 
stiprų klubą — buv. Greater 
Chicago League meisterį — ir 
pasiekta be Tautvaišos dalyva
vimo; jis negalėjo tą dieną loš-

FF.A TIKRINO: Luneheons frotn 75c—12-3 
P .M. nhmcra from SI .M-4 to • PJML 
SUNDAY IMNNER oerved from 12 nooa

Our newly Deeorated Mirror Room 
AvailaUe for Wedding Reeeptions, 

Banųuets, Private Parties. 
Coli “PM1 Fakey,” Mgr.

Tel STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS) „ 

FCNBBAL HOMK
M. P, MALTAS — Direktorta 
ALB. BALTRONAS-BALTON 

Bettaht Vedė>o
660 Grami Street
Brooklyn, N. Y. ,

NOTARY PUBLIC

• Anglijoj yra apie 50,000 
amerikiečių lakūnų. Iš jų po 
200 per mėnesį veda angles.

• New Jersey aštuoniasde
šimt devyni procentai butų tu
ri televizijas.
• Miestelis Hermosa Beach, 

Cal., savo metinės sukakties— 
1912 Days Celebration”—pro
ga vienai dienai krautuvėse 
kainas numušė iki 1912 metų 
kainos. Už alų buvo 5, už kiau
šinienę su kumpiu 25 c, skuto 
už “dime”, o ne už dolerį. Kad 
daugiau būtų tokių sukakčių!

• Pianistas Sandy Strickland 
iš Bolton spalių 31 nuvirto nuo 
pianino ir apalpo, bet jis lai
mėjo rekordą.. Jis be pertrau
kos skambino 204 valandas. 
Pereitais metais rekordą turėjo 
vokietis Heinz Artz iš Diussdel- 
dorfo. Jis išskambino 201 vai.

Miunchene, Vokietijoje, a- atgal, o M purijūptotiu, kad 
meriktefių mfflttrkitojų ir me- pats’ tittrim ČhriaHau paten- 
dftorrtoi Įdubas surengė kon- kinta*" Kai mano meškerė su- 
kuraą ir paskyrė premijas už ‘ 
dri geriausi pamatuotas tą 

■Pirato# premi- 
majorui

J. B. SHALINS 
JALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
8442 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statlon) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visos* 
miesto dalyse; veikia ventiliad-

Torontą pirmenybėse “Vy
ties" Šachmatininkai stojo į pa
skutines rungtynes su Toronto 
(X nepilname sąstate. Laimėjo 
Toronto CC, santykft 4-2, ga
vęs 2 taškus be kovos per ne
susipratimą, ar mūsiškių apsi
leidimą. Lošė: Vaitonis-Siemms 
1-0, Udacis neatvyko, Stepaitis 
0, Matusevičius 0, Fabricijus 
neatvyko ir Paštkauskas 1.

Toronto \ Universitetas ir 
Toronto CC turės perlošti dėl 
pirmos vietos, nes abu turi po 
vienodai taškų. Trečioj vietoj— 
lietuvių-SK “Vytis”. Toliau 
vengrai ir estai.

Vaitonis geriausias iš pavie
nių Toronto tarpklubinėse p- 
bėse. Jis surinko 6-1 taškų, pa
daręs 2 lygias su Andersonu, 
Kanados co-championu, be to 
turi 1 nebaigta prieš estą Kut-

Norite geros—meniškos fotografijų
PORTRETO, SEMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

z Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Rjdgevyood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tek HYactot 7-4677

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Ar omiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graborfas - Bahanmotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Baras,SALfi vestuvėms, 
SUSIETU* 

kiniams, etc. ,

Vienam krepšys— kitam 
grabas

Sausio mėn. 14 d. Boston 
Garden patalpose įvyko krep
šinio rungtynės tarp Holy 
Cross kolegijos iš Worcester, 
Mass., ir Notre Dame universi
teto, South Bend, Ind. Rungty
nių pasižiūrėti buvo susirinkę 
13.429 žmonių.

Holy Cross kolegija be jokio 
pralaimėjimo jau buvo laimė
jusi 11 rungtynių su kitomis 
kolegijomis ir išsikovojusi Su- 
gar Bowl (cukraus lėkštės) ti
tulą.

Bostone ji rungtynes pralai
mėjo Notre Dame universiteto 
penketukui santykiu 61:83. 
žiūroyai taip kėlė ovacijas lai
mėtojams, kad net du gavo šir
dies smūgį ir mirė. Abu miru
sieji buvo atvykę iš kitų mies
tų į šias rungtynes: Henry 
Joneą, 52 m. amžiaus iš Wor- 
cester, Mass., ir Joseph C. Ca- 
sey 53 nt iš Taunton, Mass.

Ze-šfadienįais 
iki 5.3OvaCp.p Stotis 

/3iOk -IO7£m 
JACKOfTUKM 

DIREKTORIUS 
WH!T£ St. 

HILL'HDE 
Ttl.

partija su Allen buvo atidėta 
su viltim į lygias.

Mūsiškiai lošė tokioj sudėty: 
Klinushkoff €, Merkis 1, Ketu
rakis 1, Starinskas 0, Kantau
tas 0.

Su Harvardo Universitetu 
Bostono lietuviai rungiasi sau
sio 29 d., pas juos.

Marshall CC p-bes laimėjo 
J. W. Collins 91/?, A. Santasiere 
81/?, J. Sherwin 7(4. Latvis 
Mednis stovi 5-ju su 6Ji taškų, 
bet gali būti pralenktas Dono- 
vano ar Dunsto, leurie turi po 
nebaigtą partiją.

DAY and EVENING SESSION 
REGISTER NOW 

379 Ntatk 8te®r. 8ixth Aveane 
Brooklyn 15, N. T. SOnth S-4ZM

LAMB’S
BUSINESS TRAINING SCHOOL 
Typing - ShartiuMd - Accoanting 

Jnaividu»l tnatrudiMi and

TeL EVergreoi 6-5181

KARL EHMER-PORK STORES
Geros rtišieo įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto prodaktoi šiose krautuvėse:
185-24 Horace Harding Btvd 
Fresh Meadovrs, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Bronx, N. Y.

JONUI PEČIUKAIČIUI 
mirus, jo žmonai Teklei didžio liūdesio 
valandoje reiškiu gilią užuojautą, aukodamas 
už mirusiojo vėlę šv. Mišias.

GR A B O R I U S ' 
BALSAMUOTOJAS 

231'Bedford Avė* 
Brooklyn, N. Y

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WKSX—12M MlocyriM—MarMebeed-S^ctn. Man.

Kiekviena toštadienį nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai suskite: UTHUANIAN BADIO
HOUR, SS Cotta<e BL, Ncnvood, Mass. c

Skyrius: UTIIUANIAN EUBNITURE CO^ 336 W. Broadwav.
So. Boston 27, Mass.

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

69-38 Myrtte Avė.
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue
Flushing, N. Y.

68-38 Forest Avenue
Ridgewood, N. Y.

60-04 Woodside Avenue.
Woodtide, N. Y.

19 West Post Road
White Plains, N. Y.

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

Jonui Pečiukaičiui 
skausarikgo liūdesio valandoje reiškiame savo gilią 

ir nuoširdžia užnojantą
Kun. P. Patiaba, 
Kun. A. Račkauskas, 
A. Norkus

ACCOUNTS CORDIALLY 
INVUED 

2 v2% 

1 A Tear

JONUI PEČIUKAIČIUI 
reiškiame gilią užuojautą.

, KARMAZINŲ SEIMĄ

rmw)h| Žfedll R.Vfift- 
grŲos ir &btr yra 

aę visiems proga ramu*
\\ nių gauti pas mus.
ę* Vengrijos ramunės
taip pat geros kaip ir Lietu
vos ir taip pat medum kvepia, 
turi malonų skonį, sveika ir 
gardu gerti. Ramunės geros 
dėl skilvio ir dėl inktių (kid- 
neys). Jeigu esi nuvargęs, su
šalęs, gerk ramunių arbatą. 
Kada esi piktas, nusiminęs, ir
gi gerk ramunes. Prisiųsk 
mum $2.50, o mes prisiusime 
jum ramunių visą svarą. I 
Kanadą — $2.75.

AUEXANDER’S CO 
.414 BBOADWAY 

Soufli Besfeoa 27, Mass.

MICHAELIS ITALIAN AND AMERICAN. FOOD 
“At its finest" — Catering to famiiy groups 

e-29 WOODHAVEN BEVD, BEGO PABK HICKOBY «~X75 
1 block from Ascension Church

vakarą 
ja buvo pripnHfrfą 
Gordon Lemke R Mįhraukee, 
Wis. Jis papasakojo:

Sykį Wisėonsine išėjau meš
kerioti. Norėau susirasti var
lę meškerės vašiukui Ieškojau, 
ieškojau, pagaliau radau, bet 
ją buvo prarijęs žaltys. Aš su- 
verčiau žalčiui stiklelį whiskey, 
ir jis išmetė varlę. Pritvirti
nau ją prie meškerės ir laukiu 
žuvies kisnbant Pagaliau paju
tau trukčiojant. Ištraukiau, o- 
gi tas pats žaltys, tik su kita 
varle. Jis ir prašnypštė: “Na, 
už šitą ar negaučiau dar vieną 
whisky?”

Antroji premija buvo pripa
žinta pulkininkui G. Godfrey iŠ. nei kito darto aemikis). Gema atty- 
Eugene, Ore. Jo istorija tokia:

Neseniai išėjau pameškerioti 
į Bavarų ią>e)į. Tuojau užkibo 
forelė. Kai ją ištraukiau, ji 
prabilo žmogaus balsu: “Įmesk 
mane į vandenį atgal; žinau 
kitą didesnę, kuri tikrai kibs 
į tavo kabliuką.” Patikėjau, į- 
mečiau ją į upelį ir tikrai — 
tuojau įkibo didesnė forelė. Bet 
ir ji sako man: “Mesk mane 
atgal, žinau kitą didesnę, kuri 
įkibs į tavo meškerę.” Pada
riau, kaip ji sakė. Tikėsit ar ne, 
bet pagavau tokią forelę, kad 
ji beveik tokia dydžio, kaip aš 
pats. Ji ir sako: “Mesk mane

TEKLEI PEČIUKAITIENEI 
skaudaus liūdesio valandoje, miros brangiam jos vyrui

On Regulai- Savinas Accounta 
Interest starta the first d the mooth 

on sums from $25. to $10.000.
tiepMtta saie m ar More tte 1MB BMneaa day 
d Taiiiry, AprH, My m* Oatibar M flM M 

Maeaa day d «B ather molto tatareat 
frem tto fbet etmtk maath lt left te tto

Lietuvių Radijo Korporacija
Mt K. BroMnvy, So. Bortom t7. Mon. TeL SO S-»4W 

Lietuviu Radijo programa ii stoties WBMS, 1090 kilociklu, perduo
dama tekmaifienlaia nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos datnoa, 
nnedka ir Magdutte pasaka. Biznio reikalais kreiptis i STEPONĄ 
MUNKU. Battic Ftorista Gtlhi ir Dovanų krautuve, 502 E. Broadway, 
So. Bostone. TeL 80 8-6489. Ten gaunamas "Darbininkas”, lietuviškos

Tel. EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISION WORKS
LIETUVIŲ SPECIALISTU 

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE
Atliekaad riti eoMtion, dažymo ir mech. talpino darimL 

Darbas attekamas pigiu ir sąžiningai.
4. MALDUTIS, šauni td. HT 7-3247 M7 GBAND STREET
Z. ŽALIAUSKAS, aąmų tą GL 9-3S60 BROOKLYN, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.
Kabaretas HUBSHtoi

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hfll ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluos!- 
— greitai ir gerai

J. P, MACHULIS 
REAL ĖST ATE A INSURANCE

8656 8Sth Rtreet. Woodh»ven ?1. N. Y
Tel VTrginia 7-1896 .

SAVIMGS
M5 BRQADWAY at BEDTORD AVĖ. 

539 Btoteck Parfcway at Nostnori Anmoa 
. Yo«r Depmta M TMs Bank 4ra Fally lanured

Up to SMMKMk ,

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

SM BIDGEWOOD AVR . BBOOKLYN, N. Y.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, ridm4ų ir kitų ligų gydytojas 
ApdUOrSJimaa ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigė* Europoje
128 E. 86th STREET NEW YORK CITY

Virt Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
H visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

JONUI PEČIUKAIČIUI
miros, Hudėsio valandoje reiškia žmonai TEKLEI 

nuoširdžiausią užuojautą

Marcelė Liegienė-Totoraitytė '
Aldona ir Alfonsas Totoraičiai



jfcną New Yorke rengia Alto 
skyrius vasario 14 d. &dbės rapijos mokykloje, dS blogo o-

Šv. Petro parapija rengia 
pirmąjį minstrel show. Paren
gimą iniciatoriai pavadino “Šo-

dys buvusį Lietuvos Operos so>
vakaras - koncertas įvyks 

vasario 7, šv. Jurgio d-jos salė
je Nevarke, N. J. fonogramoje 

. dalyvaus operetės choras iš
Brooidyno, vad. muz. Stankū- 
ir “Rūtos” ansamblis. Be to, 
bus lietuvių, latvių ir estų tau
tiniai šokiau. Pradžia 4^0 vai., 
ą po programos šokiai, grojant* 
Md-Chors orkestrui. Taip pat 

. veiks bufetas su užkandžiais ir 
gėrimais.

Naajoji pašto įstaiga
esanti Surf Avė. ir W. 22 

gatvės kampe Brooklyne, sau- 
šio 18 buvo, iškilmingai pašven
tinta ir atidaryta. Šventinimo 
apeigas atliko katalikų kuni
gas.

Jonas PeČukatis,
* gyv. 65 Ten Eyck St., Brook- 
’ lyne, staigiai mirė sausio 17.

Gedulingos pamaldos buvo at
laikytos sausio 20 Apreiškimo 
bažnyčioje. Palaidotas šv. Jono

Vasiliauskas ir Operetės cho- - 
ras, diriguojamas muz. Stan
kūną Pradžia 4 vai p.p. įėji
mas yrn apmokamas. Kas jau 
dabar perka bilietą, moka 
1,50. Minėjimo dieną prie kasos 
teks mokėti 2 dol Mosklei- 
viam 1 dol.

surengtoje parodoje (89 St ir
5 Avė.). Ten yra išstatytas jos

kaip ir visose kitose mokyklo
se šiuo metu vyksta egzami
nai.

Balfas yra gavęs kelis šimtus 
laiškų, kur teiraujamasi infor
macijų apie galimybes pagal 
naują įstatymą įvažiuoti 4 A- 
meriką ir prašo blankų. Patir
tomis žiniomis, Valstybės De
partamento išleistus blankus 
Balfas jau gavo ir kiekvienam

niškai. I

dinimas įvyks sausio 24 d. 230 
vah p.p. vaikams ir 8 vai vak.

daug pažįstamų ir draugų. Ma
tėsi ir velionies pažįstamų ku
nigų: kun. P. Patlaba iŠ Balti- 
morės, kun. P. Totoraitis iš 
Newarko, kun. V. Demikis iš 
Patersono, kun. Jonas Adoma- 

. vičius, 0FM, iš Kennebunk 
Port Velionis paliko nuliūdu
sią žmoną Teklę..

Skautą vyčių draugovė
sausio 24 ruošia viešą meno 

ir šokių vakarą Apreiškimo 
par. salėje.

nas”. Kartu pataisome Įsibro
vusią klaidą į Darb. 5 numerio 
kronikos skiltis, kur sakrm-t, 
kad dail. A. Vitkauskaitė da
lyvauja Metropolitan Muzė- 
jaus surengtoje 200 metų ap
žvalginėje parodoje. Ji parodo
je nedalyvauja. Yra tik prof. 
John Carroi nupieštas jos por
tretas, kurį įsigijo Metropoli
tan Mažėjus.

Mirė
Domtodė Burbttenė, 43 me

tų, gyvenusi 148 Kingsland 
Avė., Brooklyn, N. Y. Palaido
ta sausio 22 d. National kapi
nėse, Long Isalnd po gedulingų 
pamaldų Angelų Karalienės 
par. bažnyčioje. Laidojimu rū
pinosi S. Aromiskis.

Brooidyno vyčiai
rengiasi dalyvauti Philadel- 

phijoje rengiamame vyčių su
važiavime..

ALR Kataliką Federad jas
New Yorko apskrities susi

rinkimas šaukiamas sausio 29 
d., penktadienį, 9 vai. vak., 
Apreiškimo parapijos salėjb. 
Katalikiškos draugijos prašo
mos atsiųsti savo atstovus ir 
sumokėti metinį mokestį už 
1954. Mokama po 2 doL nuo 
draugijos. Be to, susirinkime 
bus pranešimas iš buvusio New 
Yorke katalikų .seimelio ir ren
kama nauja valdyba.

Vytautas Beleckas
praneša, kad savo svetainėje 

‘Winter Garden Tavem” sausio 
mėn. 29 dieną — penktadienį 
pradeda viešus penktadienio 
vakaro šokius. Kiekvieną penk
tadienį šokiai prasidės 9 vai. 
vakare.

Daatotfas gtarįca, 
studijuojąs muziką Freibur- 

ge i. Br., Vokietijoje, grįžo j 
New Yorką sutvarkyti savo 
dokumentų, kad neprarastų 
teisės į pilietybę. ,

iš viso išlaidų turėjo 260,582.53 
dol. Balfo žinioje yra likę 31,- 
826.81 dol. Likutį sudaro ne 
vien gryni pinigai, bet yra li
kę 12,866 svarai aprangos, ku
rios vertė yra 10,173.75 dol., 
grynų pinigų yra 21,653.36 dok

pakartota? sausio 25 d. 8 vai. 
vak.

Programoje dalyvauja virš 
100 artistų, kurie suvažiuoja iš 
South Boston, Dorchester ir 
Hyde Park. Muzikinei,progra
mos daliai vadovauja Alice 
Ptevokaitė, kuri prieš porą me
tų yra baigusi “New EnglaAd 
Conservatory o Music” ir da
bar mokytojauja Wilmington, 
Mass.., aukštesnėje, mokykloje. 
Alice Prevokaitiė toje mokyk
loje yra jMravedus šešis mins- 
trd shows ir vieną Deer Is- 
land ir Brookline, Maine.

norintieji savo sveikinimus 
akt. H. Kačinskui atspausdinti • 
jubilėjinio spektaklio progra
moje, prašesni siųsti juos iki 
vasario 1 d. P. Jurkui (680 
Bushwick Avė., Brooklyn 21, 
N. Y.) arba telefonuoti GL 5- 
7281.

Cambridge, Mass.
Uet. Darb. S-gos susirinki

mas įvyko sausio 10. Nariai 
užsimokėjo metinį mokestį ir 
nusprendė vasario mėnesinia
me susirinkime išsirinkti naują 
valdybą.

Parapijos apyskaita

Praėjusį sekmadienį 
ro parapijos klebonas kun. Pr. 
Vlrmaųskis per pamaldas para- 
piečiams pateikė praėjusių me
tų parapijos apyskaitą. 1953 
metais parapija turėjo 42- 
131,70'dol pajamų. Išlakių 
buvo 39.917,95 dol. Parapijos 
klebonas nuoširdžiais žodžiais 
padėkojo parapie&ams už tokį 
gražų rūpestį parapijos išlaiky
mui ir už taip gausias aukas. 
Klebonas pasidžiaugė, kad šias 
metais parapiečiai daugiau su
aukojo daromose rinkliavose 
bažnyčioje ir daug daugiau ap
mokėjo savo metinius mokės-’ 
čius. •

Whist Party
sausio 23 d. aprapijos salėje 

prie East 7-tos gatvės rengia 
Stepono Daliaus Posto moterų 
rėmėjų organizacija. Pradžia 
7:30 vai. vak.

PADĖKOS ŽODIS
Prezidento A. Smetonos ie

ties sukakčiai paminėti Komi
teto gilus dėkingumas ir nuo
širdi padėka priklauso visiems, 
kurie vienu ar kitu būdu prisi
dėjo prie Lietuvos Respublikos 
Prezidento A. Smetonos mir
gės 10 metų sukakties minėji
mo New Yorke, ypač aktingie- 

. siems minėjimo dalyviams, sa
vo indėliu labai sustiprinu
siems didį minėjimo pasiseki
mą: knn. Vytautai Pikturnai, 
atlaikiusiam pamaldas ir pasa
kiusiam pamokslą; Metropoli
tan operos dainininkui Algirdui 
Brastai ir Lflijai Mickevičiūtei, 
giedojusiems pamaldų metu; 
Lietuvos Generaliniam Konsu
lui New Yorke Jonai Budriui, 
tarusiam žodį, minėjimo akade
miją pradedant; Aleksandrui 
Mokeisi, skaičiusiam paskai
tą ir įvertinusiam Prezidento 
A Smetonos <fidžhis darbus 
Lietuvai; “Vienybės” redakto
riui Jaonri Tysfiavai, nušvie
tusiam A Smetonos veiklą A- 
merikoje; operos dainininkei 
Vtoeei InuUnltei, aktorei 
Tostai Dnobarattei - Skobei-

Uet. Kat. Klubo susirinki
mas buvo sušauktas sausio 17. 
Susirinkime buvo prisaikdinta 
naujoji valdyba. Buvusiai val
dybai pareikšta padėka, o nau
jajai pasitikėjimas ir nesigai-, 
lėta paploti. Klubui pagerinti 
nariai išpirko šėrų 2150 doL 
Nauja narė Petronėlė Jurkienė 
įsirašė į klubą.

bar dėsto anglų kalbą hą so
ciologiją Hoibrook aukštesnėje 
mokykloje.

Pagrindines roles turi: Jonas 
Olevičius, JorAs Daniels, To
mas Lydon, Julius Tamulis, 
Edvvard Nee ir Veronika Iva
nauskaitė.

Šokius išpildo 10-ties mer
gaičių grupė, kuriai vadovauja 
Mrs. Alice Foley. ši puiki šo
kėjų grupė yra pavadinta “Ro- 
ckerettes” vardu.

Parengimui pravesti yra su
darytas komitetas. Komiteto 
nariais yra Ona Pečiulienė (rū
pinasi bilietais), adv. Antanas 
Jankauskas ir adv. Jonas Gri
galius (programos spausdini
mu), Antanina Tutkus ir Elz
bieta Leschinskas (rėmėjų or
ganizavimu) .

Kun. Jonas žuromskis, šv: 
Petro parapijos vikaras, yra 
vyriausias organizatorius ir va
dovas.

Rengia sukaktuves
Sausio 22 d. So. Bbstono 

skautų Kęstučio draugovė 
švenčia savo keturių metų gy
vavimo sukaktį. Ta proga drau
govė daro sueigą sausio 22 d. 
7 vai. vak. tautininkų namuo
se. Kviečia atsilankyti skautų 
vadus, savo tėvelius ir skautų 
bičiulius. Po iškilmingos suei
gos įvyks arbatėlė, kurios me
tu skautai išpildys skautišką 
programą. Po arbatėlės — šo
kiai.

Vyrą choras
sausio 16 d. dainavo Ameri

kos veteranams, Veteraną Ad- 
minstration Hospital, Jamaica 
Plairi, Boston, Mass.

Gimė
Sausio 17 d. šv. Petro para

pijos bažnyčioje pakrikštyti: 
Alfonso ir Teresės Bakfinų sū
nus Donaldo ir Alfonso var
dais. Tėvai gyvena 370 01d 
Harbor St. So. Boston.

MroiMraL išpildžiusiam aka
demijos meninę dalį, Vincui 
Rašteliai, skaičiusiam ištrau-

kas iš A. Smetonos raštų; Juo
zui Ginkui, Jokūbui Štokui ir 
laikraščiams — Vienybei, Tė
vynei, Dirvai, Darbininkui — 
pirmiesiems radijo bangomis, o 
antriesiems savo puslapiuose 
garsinusiems Didžio Lietuvio 
minėjimą.

Šių aktingųjų minėjimo da
lyvių ryžtas bei pastangos ir 
lietuvių visuomenės pagarba 
Lietuvos praeičiai bei vienam 
jos ryškiųjų kūrėjų — Prezi
dentui Antanui Smetonai yra 
šio minėjimo didžio pasisekimo 
pagrindinė sąlyga.

Visiems labai nuoširdus mū
sų ačiū! Komitetas

Naujoji “Aidai”
jau atspausdinti. Turinyje: 

Z. Ivinskis — Mindaugas ir jo 
karūna, K Bradūno eil., A 
Landsbergio eit, S. Tomarienė 
— Rubino širdis, J. Kėkštas— 
eil., V. Kiaidėnienė Atgimi
mas architektūroje, St Gd- 
šanskis— Katalikų vienybė, P. 
Skardžius — XVI amžiaus lie
tuvių asmenvardžiai. Ratus 
apžvalgų skyriai.

dirbusia Rokiškio pašte, žinan- 
ičus prašau pranešti: V. E5du- 
keviSui, 805 Sleveland St, 
Brooklyn, N. Y.

“RŪTOS” RADIJO DRAUGIJA
MALONIAI KVIEČIA J SAVO METINI

MENINĮ VAKARĄ
kuris įvyks

vasario—Febniary 7 d.

1M New York Avė. Newark, N. J.

PROGRAMOJE dalyvauja Operetės Choras, vad. prof. Stankūno, “Rūtos” ansamblis, 
vad. to paties muziko; lietuvių, latvių ir estų tautinių tokių ansambliai.

Vytauto Bacevičiaus
pianisto ir komporitoriaus 

koncertas įvyks kovo 13 d. 
Town Hali Programoj—Frank, 
Chopin, Litszt, Debussy, Tsche- 
repnine, Čiurlionis ir paties 
pianisto kompozicija.

Brooidyno paštas
praneša, kad Paragvajaus 

vyriausybė kol kas nepriima į 
savo kraštą jokių siuntinių, iš
skyrus siunčiamus vaistus ar 
šiaip medikamentus. Skaitiniai

kurie adresuojami Paragvajaus 
vyriausybės nariams arba kitų 
kraštų diplomatams.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas įvyks vasario 14 
Robert auditorijoj. Minėjimui 
rengti komisija jau iš anksto 
rūpinasi sudaryti įdomią ir 
gražią programą. Dainuos sol. 
p. Barnrienė ir Bostono vyrų 
choras.

Kun. Petro šakalio motina 
serga ir gydosi namie. Ją daž
nai aplanko sūnus kunigas, ku
ris yra Norwoodo liet, parapi
jos vikaras. Karšt Patr.

Mirė
Sausio 19 d. iš šv. Petro pa

rapijos bažnyčios palaidota 
Liucija šapokienė, 70 m. am
žiaus. Velionė gyveno 217 East 
6-ta gatvė, So. Boston. Dide
liame nuliūdime paliko vyrą ir 
sūnų.

Sausio 21 d. iš šv. Petro pa
rapijos bažnyčios palaidota O- 
na Jelmokaitė - Balog, 34 m. 
amžiaus. Velionė, gyveno 456 
East 3-čia gatvė, So. Boston. 
Dideliame nuliūdime pasiliko 
vyras, du maži vaūcučiai, mo
tina ir senelė.

Prano ir Elenos Petrauskų 
sūnus Robertą ir Pranciškaus 
vardais. Tėvai gyvena 47 Eli- 
nor Rd.., So. Weymouth, Mass.

Petro ir Marijos gabią sūnus 
Petro ir Povilo vardais. Tėvai 
gyvena 82 West Brookline St, 
Dorchester.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broachvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČHJS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2591

Skaityk ir platink 
kultūros žurnalą “Aidai”

Pranešimas LDS 1 Kuopos nariams
Sekmadienį, sausio 31 dieną, šauirtaiuaa visuotinas LDS 

• pirmos kuopos sartą susirinkimas, kuris įvyks 3 vai p.p.
gv. Petro liet, parapijos salėje. Bus renkama nauja valdy
ba ir atnaujinama Darbininko prenumerata. Visus kvie
čiame dalyvauti.

FUNERAL HOME 
197 Webster Aveniu 

Cambridge, Mass.
PRANAS WAfTKUS 

Laidotuvių direktorius ir 
balsahiuotojas 

N0TARY PUBLIC

Pirm. V. STAKUTtR

Nauja moderniška koplyčia fer
mentas dykai. Aptarnauja Cm- 
brldge ir Bostono kolonijas te- 
tniauMomis kainomis. Kaino* tre 

pačios ir i kitos miestus.'
BeOnle iaaUte: TeL TB t-Mk

KVIEČIAME VISUS J 
New Yorko Skautų Vyčių

SAUSIO 24 D., SEKMADIENĮ, 
Apreiškimo parapijos salėj,

ĮDOMI PROGRAMA, ŠOKIAI — PUIKUS ORKESTRAS, 

ĮVAIRIOS STAKMIMOS* BUFETAS.

ZALETSKAS
FUNERAL- HOME

544 EAST BROADWAT
South Boston, Mara

NOTART PUBLIC
M. 80 S-VS15

"rfPl1*1* ■■ ssaasag.


