
tinta* pernai H atotninh} bandymu komisijos už “here*ij*”. Bet kokia

140,000 naujų butų siūlo prezidentas

li-

Italijoje krize

PARYŽIUS - MADRIDAS - MAROKAS

Prašosi tardomas

Jie siūlė 
reikimus,

delegacija vyksta į Maskvą ir 
iš Prancūzijos.

SENATAS PATVIRTINO 
tarpusavio pagalbos sutartį 

su pietų Korėja.

GEN. NAGI'IR, Egipto preziden
tą* Oi.), Kai>e priima noroda. *u- 
ronr*4 paminėti metinėm. kai nuo 
sosto buvo pagalintas ka>aJiu«.

KOMUNISTAI PAKVIETĖ
Amerikos atstovą Deaną, 

kad grįžtų į Korėją toliau de- • 
rėtis dėl taikos konferencijos.

• Senato vidaus komisija 
klausimą suteikti Havajams 49 
valstybės teises svarstys sky
rium nuo Alaskos klausimo.

• Prez. Eisenhowerts griežtai 
pasisakė prieš atstovo Bricker 
siūlymą susiaurinti prezidento 
teises ir sutartis su svetimom 
valstybėm perduoti pačiam

• Pijus XII pastaruoju lai
ku sunegalavo ir audiencijas 
nutraukė.

EISfcNHOWERIS susl 
ROPINO

ar kavos pabrangimas iki 
1,20 dol. nėra spekuliantų dar
bas. Pavesta ištirti.

ITALIJA PRIE LIEPTO GALO
Maža vilties, kad Fanfani pasįsektų • Greičiau, kad 

tęsis vyriausybės kritė.

SU AKKIV. M. REINIU
viename kalėjime sėdi Rusi- 

, joje Lvovo arki v. Slipyj. Jis 
pareiškęs, kad buvęs suimtas 
už tA, jog atsisakęs nutraukti

~ ištikhn/bę Romai.

metus

srity — ĮMimlrl už «ro| 
seųganip benKlroomofe ir 

. katavtmą vytab?ti AmŽ 
ra- Angitfr* ; ptaStaričjtaras

komunistai, tai M foM* 
tttim mMi**'«i
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Fanfani pasitikėjo vienu — 
kad parlamente susilauks prk 
tarinto*jo darbų programa.

-Sausio 26 ją išdėstė parla
mentui — konkrečią ir nu
kreiptą darbo žmonių gerovei: 
žemės reformą paskubinti, per

tizavęs. Jei turėjęs sa« 
žmonėm, kurie paskui

Londonas - Madri 
das * Gibraltaras 
A«g*Jsa ąsi 

mj® taip pu pi

ir vakarinės Voiketijos, ko Mo
lotovas siekia.

Molotovas jau pirmą dieną 
pasikvietė pietų Prancūzijos 
užs. reik. min. Bidault, o pas
kum ir Anglijos min. Edeną. 
Spėliojama iš Molotovo kalbos, 
kad Maska nori perskelti va
karų sąjungą, mėgindama su
daryti sąjungą tarp Rusijos, 
Vokietijos ir Prancūzijos, o a- 
merikiečiam pasakyti: K “go 
home.”

EUROPOJE ŠALTA ,
Iš Rusijos atėjo šalčio ir 

sniego banga, kuri apėmė visą 
.. Europą, šiaurės Grafltijąje to

kio žalčio nebuvę jau 6T metai. 
į Iš kalnų ir miškų ėmė rinktis 

į kaimui vflkat* — Anglijoje

000 butų darbininkų šeimom; ; 
nutiesti 800 kl. autostradų, 
kurios duotų darbo 200,000 
žmonių; įvesti kalėjimo taut
ines mokesčių šukėtam; pašą- 
Boti » valdžios įstaigų MoM- 
kratizfhą, Valdžios automotahi 
vartojfrną asmeniniam refcl- ; 
tam, o pakelti jų sugebėjĮmą ir 
darbingumą; išplėsti eatrįjorCB 
ir pastatyti laivyną. Uhtafo

Molotovas HMia daugiausia
Nusileido 49 programos, bet^Rtoiete konferenciją su Kinija

DULLES ASMETA KONFE- 
BEN<3J4 KINIJA IR

Washingtonas. — Prez. Ei- 
senhovveris sausio 25 išdėstė 
būtų statybos programą. Mili
jonai amerikiečių — sakė jis— 
gyvena dar skurdo kvartaluo
se .milijonai persenusiuose bu
tuose. Reikia tuos skurdo kvar
talus pašalinti ir pastatyti 
140,000 naujų butų per ketve- 
ris metus. Butų statybai reikia 
skirti 700 mil. paskolom ir 
250 mil. pašalpom.

DEMOKRATAI GRĮŽTA
WsnhingtnawT------Iš McCar—

thy vadovaujamos . komisijos 
jau pusė metų pasitraukė visi 
demokratai. Dabar McCarthy 
nusileido ir sutinka, kad reika
lingus komisijai tarnautojus 
skirtų visa komisija. Demokra
tei paraškė, kad kliūtis jų bu
vimui pašalinta.

Korėjoje
Korėjoje pas komunistus 

kusiem belaisviam komunistai
surado išeitį — kad nereiktų 

v patiem jų perimti, perdavė glo
boti raudonajam kryžiui.

Negrįžusieji amerikiečiai pa- 
' rei^cė, kad jie grįšią į Ameri

ką, kada bus geresnis Ameri
koje “klimatas”. Tai reiškia, 
kad Maskva yra pažadėjus pa
daryti juos paleckiais, dimitro- 
vais, sniečkais, ar kitokiais 
busimosios Amerikos “liaudies 
vyriausybės” žmonėm, kai A- 
snerika bus sukomunistinta...

Demokratinės Amerikos ka
riuomenė nutarė juos atleisti 
“be garbės.”

BRITANIJOS PREKY
BININKŲ

delegacija iš 33 žmonių at
vyko į Maskvą, kad išplėstų

- prekybinius santykius. Panaši nui, o taip pat Ispanijos 
vyriausybei ir ją pra
šė laikiniai atskirti 
ispanišką Maroką nuo prancū
ziškojo. Ispanijos atstovas pa
lankiai reikaląvimus‘priėmė ir' 
persiuntė savo vyriausybei.

Madride svarstoma suteikti 
ispaniškajam Maroku! - nepri
klausomybę. Tai varo kylį 
Prancūzijai.

KRUVINAS AUKSAS
Paryžiuje sovietai pardavė 

pusantros tonos aukso. Aukso 
kaina nukrito dėl to žemiau nei 
bet kada nuo Korėjos karo 
pradžios. Sovietai savo auksą, 
vergų kasamą, ėmė įbesti į 
vakarų rinkas jau prieš 9 mėn.

KOMUNISTAI TEBEPUOLA
Prancūzijos kariuomenę In

dokinijoje. Jie stengiasi Indo-

MAŽASIS KARAS 
MAROKE

Maroke, kuris yra Prancūzi
jos protektorate, nuo to laiko, 
kai Prancūzija paskyrė naują 
sultoną, nesiliauja teroras ir 
suiminėjknai. Maroko naciona
listai slaptai kovoja prieš 
Prancūzijos politiką. Per tą lai
ką buvo nužudyti 56 asmens, 
tarp jų 17 europiečių, 45 euro
piečiai ir 63 marokiečiai buvo 
sužeisti. Kaltinami teroru buvo 
suimti 370 asmenų.

Prancūzijos santykiai su Is
panija staiga pablogėjo dėl 
Maroko, Afrikoje. Prancūzija 
įteikė Ispanijai protestą dėl 
marokiečių demonstracijų prieš 
Prancūziją ispaniškame Maro- 
kė .

Marokas yra padalytas. Ma
žą šiaurinę dalį savo protekto
rate turi Ispanija, didžiąją da
lį turi Prancūzija. Ispanijos 
marokiečiai nepripažįsta per
nai Prancūzijos paskirto naujo 
sultono. Jie pareiškė ištikimy
bę senajam ištremtam sutto-

me ministerių posėdyje pirmi
ninkavo Dulles. Savo pažiūras 
išdėstė Bidault ir Eden, Pran
cūzijos ir Britanijos užsienių 
reikalų ministeriai. 
Vokietijoje laisvus
taikos sutartį su Austrija. Ne
sutiko atsisakyti nuo europinio 
saugumo bendruomenės.

MOLOTOVAS KALTINA

Po jų Molotovas labiausiai 
kaltino Ameriką. Esą, ji gra
sinanti Sovietų Sąjungai, 
steigdama visame pasauly savo 
atramos punktus; ji neįsilei
džianti kom. Kinijos į JT; ji 
sulaužiusi Korėjos paliaubas; 
ji boikotavusi sovietinių vals
tybių ūkį; ji remianti Vokieti
jos militaristus ir revanšinin- 
kus. Po visos kritikos Moloto
vas reikalavo priimti tokią 
programą konferencijai: penkių 
konferencijos klausimas, ant
ruoju punktu — Vokietijos 
klausimas ir Europos saugumo 
reikalai, treciuoju — Austrijos 
taikos reikalai.

jų”, kurie dar nepateko i valomajų **r*4*. Buvę* žymu* rytinio Ber
lyno tikas W. Zaiss “išvalytas” viena diena »abfi*a neyu Molotovas 
atvyko.

Gibraltaras yra ispanų žemė, 
nors ją Anglija atėmė iš Ispa
nijos jau 1704. šiemet ispanus 
ypač suerzino Anglijos karalie
nės numatytas atsilankymas į 
Gibraltarą gegužės 10. Ispani
jos vyriausybė pareiškė Londo
nui dėlto protestą, bet jis buvo 
atmestas, o studentai surengė 
demonstracijas ir apmėtė ak
menim Anglijos atstovybę. Po
licijai demonstrantus sklaidant 
buvo sužeistų.

Bfektagtoaąs. — Kongres- 
manas R. Condon, dem. iš Ca-‘ 
HL, pats pasiprašė, kad sena
to komisija patikrintų jo loja
lumą Amerikai. Pernai jis ne
buvo leistas dalyvauti atomi- 
minės bombos sprogdinime. 
Buvo įtartas bendraująs su 
komunistais. Komisijoje jis pa
reiškė niekad taraunfe&s ne-

POTBPAMĄ
Antrą dieną pirmininkavo 

Bidault Kalbėjo Dulles. Jis 
atsisakė priimti į šią konfe
renciją kom. Kiniją. Ją vadino 
agresorium Korėjoje ir Indoki
nijoje. Stebėjosi, kad Sovietų 
Sąjunga, sakydamas! norinti 
nesti pasauliui taiką, pasirinko 
tam reikalui sau į draugus JT 
pasmerktą agresorių. “Mes ne
atsisakome su jais kalbėtis,-kai 
aplinkybės to reikalaus. Su 
jais mes deramės šiandien 
Panmunjome taikos konferen
cijai organizuoti. Bet piktybės 
kaip fakto pripažinimas ne
reiškia, kad ją imi į glėbį ir sa
kai, kad ji yra gera.”

Pasisakė Dulles prieš Jaltos 
ir Potsdamo ‘^žiaurius spren
dimus”. Tie sprendimai, —sakė 
Dulles —kiek tai liečia Vokie
tijos padalinimą, buvo padaryti 
karo įkarštyje!, ir jeigu Moloto
vas reikalauja jų laikytis, tai 
jis palaiko “keršto ir neapy

dėl vyriausybės žada užtruk
ti. Pramatoma, kad Fanfani 
negaus parlamento pasitflcėji- 
mo. Jau dabar kalbama apie 
naujus kandidatus į min. pir
mininkus. Tarp jų minimi da
bartinis užs. r. min. Piccioni, 
de Gasperi ir tas pats Pella.* 
Galimas daiktas, kad kr. dem. 
siūlys prezidentui pravesti ki
tom grupėm sudaryti v vyriau
sybę.

kantos dvasią.” Pakaitino Ru
siją, kad sėja neapykantą tarp 
Prancūzijos ir Vokietijos.

Bidault kalbėjo 18 mm., Ede
nas 15, Dulles 20, o Molotovas 
44 ir arti antra tiek jis atsikir
to po Dulles kalbos. Nusileisda
mi Molotovo reikalavimam, 
trys vakarų ministeriai sutiko 
priimti Molotovo pasiūlytą 
darbų tvarką konferencijai.

DULLES NENORI GAIŠTI
Sausio 27 posėdyje, pirmi

ninkaujant Edenui, siautėjo 
Molotovas. Ištisas 80 nūn. įti
kinėjo daryti bendrą konferen
ciją su kam. Kinija gegužės 
mėn.

Valst. sekretorius Dulles at
sakė, kad jis nenori gaišti lai
ko kalbom apie naują konfe
renciją, kol nėra aptarti Vo
kietijos sujungimo ir Austrijos 
taikos reikalai.

Bidault atsakė: kol raudonoji 
. Kinija nesiliauja rėmus Indoki- 

nijos riaušių, penkių konferen
cija neturi jokios prasmės.

Edenas: kom. Kinija pirma 
turi įrodyti, kad nori taikos, 
Įgalindama Korėjos taikos kon
ferenciją.

MOLOTOVO MEŠKERES
I PRANČUZHAI IR 
( ; , ANGLIJAI

Tada Mokovas užmetė meš
kerę Prancūzijai: kompromisu 
dėl kom. Kinijos Prancūzija 
galėtų susilaukti karo pabaigos 
Indokinijoje. Kita meškerė 
taikyta Britanijai: p galėtų 
turėti plačias rinkas su sovie- 
tinio Hoko vyriausybėm.

LAUKIA STAIGMENŲ
Vakarų pusėje yra susinervi

nimo dėhMolotovo akcijos, nes 
nežinia, kokios nuotaikos kils 
Prancūzijoje ir, Anglijoje.

Iš Molotovo laukiama dar ir 
staigmenų Vokietijos klausi
mu. Esą galima, kad jis sutiks 
su rinkimais’ Vokietijoje;
jiem įvykdyti būtų 
komisija iš abiejų Vokietijos 
vyriausybių atstovų. Toji ko
misija galėtų darbus taip už
tęsti, kad rinkimų iš tikrųjų 
nebūtų, bet jau būtų laimėtas 
bendradarbiavimas tarp rytinės

Egiptas pasisuks į 
Maskvos pusę?

Egipto ir Anglijos derybos 
dėl Suezo kanalo nutrūko. 
Anglai kaltina, kad egiptiečiai 
pastarąjį mėnesį nužudę tris ♦ 
britų kareivius; septyni dingę 
be žinios. Egiptiečiai kaltina, 
kad britai nušovę jų vieną la
kūną ir tris sužeidė.

Egipto prezidentas Naguib 
pasakė mitinge kalbą prieš 
britus. Iš kitų šaltinių prane
šama, kad Egiptas grasina dė
siąsis su Maskva, jei negalima 
susitarti su Anglija.

Trys “didžiųjų” ministeriai 
kovoja šaltojo karo pryšaĮtinė- 
se linijose Berlyne, o to* pa- 

‘ Čiom dienom užfrontėje — 
sprendžiamas Italijos likimas: 
ar ji išliks vakarų demokratijų 
įtakoje ar nusiris į Maskvos 
satelitų šeimą. Maskvos “pa
rašiutininkų” šioje užfrontėje 
yra daugiau nei bet kur kitur. 
Kas trečias Italijos balsuotojas 
yra arba komunistas arba jo 
sekėjas, o komunistai dirba 
svetimos valstybes naudai — 
kalbėjo vyriausybės galva Fan
fani sausio 26 parlamente.

Amerikos spauda pripažįsta: 
jei dabar Italijai nepasiseks 
sudaryti vyirausybės, tai p rie- 

./• dės į chaosą ir komunizmą, 
tik '

sudaryta Sausio 12 Amintore Fanfani 

sutflso sudaryti vyriausybę. 
Milžiniškom pastangom mėgino 
laimėti grupių pritarimą. Pir- • formom, 
miausia norėjo-patenkinti sa
vo partijos, kr. dent, visas tris 
'grupes, rinkdamas žmones į 
vyriausybę. Pats Fanfani va
dovauja vadinamam partijos 
kairiajam sparnui, kitų dar 
vadinamam “demokratinės i- 
niciatyvos’1, “integrahzmo”," 
“krikščioniško socializmo”, 
“sociafinfų reformų”, socialinės 
pažangos. Iš to sparno Tairfa- 
ni dar pasiteikė du — -Taviani 
ir Gm. Iš centro, kurio galva 
yra de Gasperi, paėmė Andre- 
otti, Campidi, Ttipini ir iš de
šiniojo, konservatyviausio — 
Aidfcio.

Pastarasis yra tas pats, dėl 
kurio sugriuvo Pella vyriausy
bė. Pella norėjo jį įsitraukti,

kad patenkintų monarehistus, <*3| 
kurių balsai reikalingi vyriau- 4' 
sybei palaikyti (39 balsai).
Tuo pačiu sumetimu ir Fanfa- \f 
ni, kuris anksčiau kovojo prieš ■ - 
Akfisio skyrimą, dabar jį pasi- 
kvietė. Tik ne į žemės ūkio mi- į 
nisterius, kaip norėjo Pella, kur 
jis galėtų sutrukdyti žemės re- 
formą, bet į pramonės. 'j

Tačiau monarchistų tuo ne- J 
patraukė. Nepasisekė prikal
binti nė Saragato socialistų 
(19 balsų). Nelauktai pasisakė J
Nenni socialistai, kurie eiqa g
išvien su komunistais. Mes pa- J
lauksim, kokia bus Fanrani |
programa ir darbai — sakė ?
'Nenni, Maskvos laureatas. Ne . |
iš susirūpinimo Italijos reika
lais jis dėjosi toks santūrus. Jis 
žino, kad Fanfani yra poputia- 
rus tarp Italijos darbininkų 5^
savo pravestom socialinėm re- -g

Pasisakyti iš anksto . 
prieš jį nebūtų tarp darbininkų 
populiaru.

Taip nesurinkęs reikalingo "'"J 

balsų skaičiaus (295 iš bendro y 
skaičiaus 590; kr. dem. teturi 
265), Fanfhni pristatė savo 
vyriausybę prezidentui tvirtai- .
ti. ‘ , >8
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7? Kai Lietuvą buvo atskirta r 
nuo Sovietų Sąjungua^ftenkri- į

L - ku kyliu”, * nepuofimo paktas 
■' " jai buvo svarbus tik kaipo pa

kartojimas taikingų bolševikų,
* patikinimų. Be to, tebeinant
b ginčui su lenkais, Lietuvai bu-

■ ?: vo ne pro šalį turėti dokumen- 
. tą, kuriame, nors ir netiesiogi-

; ~ niu būdu, buvo priimntos Lie- 
* tuvos sienos. Nepuofano pakte 

kaip tik buvo įrašyta, kad 1920 
z ‘ m. liepos 12 d. taikosx sutartis

/ (su joje išvesta Lietuvos rytų 
. siena) ir toliau nafieka Lietu
vos ir Sovietų Stįungos santy-"

y ’• kių pagrindu. • -
- . Nors iš nepuolimo pakto
L dvasios ir raidės reikėjo daryti 

■išvadą, kad betkokio Lietuvos 
užpuolimo bolševikai buvo išsi
žadėję, tačiau ir tuomet, kaip 
tigi šiol Maskva užsigindavo 
turinti bet kurių ryšių su vie
tiniais komunistais užsieniuose 
ir nusiplaudavo rankas dėl kal
tinimų už jų veiklą.

■ Vienas iš tūkstanties
Lietuvos saugumo įstaigos 

turėjo nemaža įrodymų, kad 
, bolševikai Lietuvoje varė savo 

propagandą. Tik kai Lietuvos 
pramonės darbininkų buvo ne 
per daugiausia, o Lietuvos kai
muose bolševikai su savo šū- 

’ kiais mažai ką galėjo pešti, apie 
rimtesnį komunizmo plitimą 
Lietuvoje nebuvo pagrindo kal
bėti. Lietuvos saugumo įstaigų.

’ žiniomis, nepriklausomybės lai
kais Lietuvoje tebuvo tik apie 
tris tūkstančius komunistų, t.

- y. iš tūkstančio Lietuvos wgy- 
vntojų tik vienas buvo komuni
stas.

' Lietuvos saugumo organai 
sekė komunistų veiklą Lietuvo
je ir pavojingesnius Maskvos 
agentus izoliuodavo. Kai tiūvo 
sučiumpami svarebsni Maskvos 
agitatoriai, sovietų vyriausybė 
paprastai siūlydavo “pasikeisti 
kaliniais.” Bolševikai visuomet 
turėjo savo kalėjimuose daugy
bę ‘liaudies priešų”, kilusių iš 
Lietuvos, kurie tikrumoje buvo 
įkaitais tiems atvejais, kuomet 
reikėjo kokį pasižymėjusį ko
munistą išlaisvinti iš Lietuvos. 
Kai kada siūlymus “pasikeisti

• kaliniais” darė ir Lietuvos vy
riausybė. Tai buvo tais atvejais, 
kai iš bolševikų kalėjimų rei
kėjo gelbėti aukštesnius dvasiš
kius. Tačiau atsitikdavo, , kad 
išvežti tokiu būdu į Sovietų 
Rusiją agitatoriai po kiek laiko 
su pakeista išvaizda ir kitokiais 
vardais vėl slaptai buvo siun
čiami į Lietuvą.

i ii i *

Sovietų Rusija. 1928 mč rugsė-

jų metų darybų pirmoji pre
kybos sutartis su Sovietų Ruri-

tus ir bolševikų agitacija be
darbių tarpe.

kių mainams kontingentus, jau 
išlygino vienpusiškumą, kuriuo 
naudojosi Maskva, einant tai
kos sutartinu. Kaųn tariamo 
savo draugiškumo Lietuvai 
ženklą, Maskva pradėjo duoti 
užsakymus. Lietuvos griežles 
fabrikams, pirko didesnį skai
čių arklai Lietuvoje ir k. Ta-* dar reikėjo nustatyti. Praėjo

dar treji metai, kol Lietuva su

balanse Sovietų Sąjunga nie
kuomet nebuvo užėmusi pir
mųjų vietų. TJaug painiavos bu
vo iš pradžių su sovietų preky
bos atstovybe, kuri atlikinėjo 
visas tranzakcijas. Tarptauti
niuose santykiuose tai buvo 
naujiena, kurios teisme būklė

čiau netrukus pasirodė, kad 
priimant sovietų užsakymus, 
reikėjo būti labai atsargiems. 
Jie davinėjo tik stambius už
sakymus (didelis kraštas!), ku-

Sovietų -įstaigoms tarnauto
jams kad ir aprėžtą diplomatini 
imunitetą. Susitarimas dėl So

,< Amerikietiis studentas iš Northwestern uaiversiteta. Mat, keli jQ tai- 
.^ya nuvykę savo akimis pažiūrėti, kaip iš tikrajų atroda tas Kvietinis 
rojus. Čia jo "kampelj matome.

riuos vykdant reikėjo samdytis 
naujų darbininkų ir dažnai plė
sti įmones. O po kiek laiko už
sakymai buvo atšaukiami, ar 
vykdymo sąlygos taip pakeičia
mos, kad iš viso tų užsakymų 
vykdymas darėsi neįmanomas. 
Rezultate — dirbtinis nedar-

vietų prekybos atstovybės tei
sinės padėties Letuvoje buvo 
pasirašytas 1931 m. rugpjūčio 
29 d. Tačiau, kai Lietuvos pre
kybinėms bendrovėms ir atski
riems pirkliams paaiškėjo; kad 
jų kontragentas— Sovietų 
prekybos atstovybe Lietuvoje

ŽINIOS IŠ PAVERGTOS LIETUVOS

Biria negalima bo- 
paprastu
Tokią arbitražo su-

kiltų su juo koks ginčas dėl ' sw^,n^1 paskirtis buvo ęa-

ruėti reikalus su ta atsto
vybe žymiai atslūgo. Kas gi tu
rėjo tokius ginčus spręsti?
Kam reikėjo skųstis skriaudos Maskva dabar kūrė sąvo nuo

savą taikos sistemą greta “bur
žuazinės, kapitalistinės”. O ne
puolimo paktai Čia buvo regimi 
Sovietų taikos pastato stulpai. 
Ryšium siu pasirašymu Briando- 
Kellogo pakto, kurs smerkė ka
rą, Tautų Sąjungoje buvo kilę 
ilgi ginčai klausimu: kas gi yra 
užpuolikas? Ir štai Maskva 
griebėsi iš savo pusė tą spragą 
užkišti. Su visais kraštais, su 
kuriais ji buvo pasirąšiusi ne
puolimo paktus, ji. susitarė dėl 
užpuoliko apbirėžimo ir 1933 
m. liepos 5 d. pasirašė Londone 
atitinkamą sutartį. Nuo to lai
ko Lietuva turėjo iš Sovietų 

. Sąjungos juodu ant balto, kad 
“ginkluotų pajėgų, net karo 
nepaskelbus, įsiveržimas į kitos 
valstybės teritoriją” yra agre
sija, kurios negalima pateisinti 
jokiais politinio, karinio, eko
nominio ar kitokio pobūdžio su
metimais. ' (bus daugiau)

atveju! čia iki to laiko tebuvo 
tik vienas i tuos klausimus iš
sakymas — visi tokie reikalai 
turėjo būti tvarkomi diploma
tiniu keiki. O tai buvo nelabai 
patikimas kelias mažos valsty
bes santykiuose su didžiuli! 
Sovietų Sąjunga.

“Taikos” politika.
Laikotarpyje nuo 1926 m. i- 

ki 1939 m. bolševikai jau su
skubo susidoroti su savo prie
šais Sovietų Sąjungos viduje. 
Dabar jie pradėjo darytis vis 
aktingesni užsienių politikoj^. 
Kai Sovietų Sąjunga buvo jau 
beveik visų kraštų, išskyrus 
Ameriką, pripažinta ir priimta 
į Tautų Sąjungą, bolševikai 
pradėjo rodyti net iniciatyvos, 
taikos reikaluose. Jiems t.ebe- 
rūpėjo įdiegti užsieniams įsi
tikinimą, kad Sovietų Sąjunga 
yra patikimiausias pasaulyje

Kaip Maskva pati save 
aptarė?

Blaivios nuomonės apie Višinskį

■aMrMa. 8ak% toki* pašintia nešanti “laime*, Bore ValstjrMa Sek- 
reterine ir nėra tetru prietarinsaa.

SPAUDA NESANTAIKOS OBUOLYS

Po prekybos priedanga
Nepuolimo paktą pasirašius, 

pamažu buvo sutvarkyti ir 
kiniai Lietuvos santykiai ’

u-
su

STATO, BET KAM?
Miško prekybos sandėliai pra

dėjo pardavinėti sudedamus 
standartinius namus. Namai 
gaminami trijų kambarių su 
virtuve ir veranda. Esą daug 
užsakymų MTS iš Pabradės, 
Varėnos, Eišiškių, Šiaulių, Kė
dainių rajonų ir miestų. Ta
čiau per tris mėnesius numito- 
ma pagaminti tik 25 namus. 
Prieš kiek laiko buvo pranešta, 
kad Lietuvoje tokius namelitis 
gamino ir gabeno į Rusiją.
KAUNAS SUPYLĖ MASKVA

Sausio 9 Kaune pasibaigė vi
sos Sovietų Sąjungos Spartako 
(jaunių sportininkų organizaci
jos) krepšinio rungtynės. Fi
nale buvo likusios Kauno ir 
Maskvos komandos. Kaimas 
laimėjo prieš Maskvą (38:34). 
Jau antri metai iš eiles Kaunas 
laimėjo visos Sov. Sąjungos 
Spartako čempionatą. Maskva 
liko antroj vietoj, trečioj Tali
nas. Merginų grupėj, pirmą vie
tą išlaikė Maskva, antrą Pane
vėžys, trečią Ryga.

KĄ REIŠKIA RINKIMAI?
Kovo 14 bus Sov. Sąjungos ' 

Aukščiausios Tarybos rinki
mai. Partija'tam uoliai ruošia
si ir Lietuvoje. Panevėžy agi
tacijai vadovauja pedagoginės 
mokyklos mokytojai — čepo- 

' na vidus,* giefiauskas, Vaitkevi 
čius. Rinkimų progą agituoja
ma daugėtu. (firtįtL ' - --E...A. ..2'.-

naitė, pavaduotoja, Ilčiukas, 
sekr., Jonas Grigonis, Kazė 
Jankauskaitė, Jonas Never- 
dauskas, Vacys Reimeris, Ju
zeliūnas ir kt nariai.

AGITATORIŲ ARMIJA'
Vilniaus mieste parinkta dar

bui daugiau kaip 1000 propa-
Apie pusė jų turi 

aukštąjį mokslą ir daugiau kaip 
trejų metų propagandinį stažą. * 
Vakariniame marksizmo - le
ninizmo institute mokosi 852 
“vadovaujantieji darbuoto-, 
jai.” Iš viso šiais metais “parti
nio švietimo darbe” mokysis a- 
pie 19,000.

Mančesteryje, New Hamp- 
shire leidžiamas dviejų laidų 
dienraštis “UNION LEADER” 
sausio mėn. 12 dieną vedamųjų 
puslapy j patalpino tokį laišką 
leidėjams. Laiške rašoma:

“Iš tikrųjų, negalėjo būti pa
rinktas geresnis vardas And
riejui ViŠB^^Įį^ kaip tas, kurį 
jūs paihiflėjalFteavo laikraščio 
sausio mėn-Z dienos laidoj. Jis 
— “Didžiausias žudikas pasau
lyje” — vis dar slampinėja ne
nubaustas iš vienos tarptauti
nės konferencijos į kitą ir 
skleidžia savo Kremliaus val
dovų pragaištingus melus.

Naudodamasis Šia proga, aš 
norėčiau pastebėti, kad šiandie
ną Višinskis yra vienintelis iš
likęs gyvas B*trijų žudikų, sa
vo laiku paskirtų organizuoti 
Baltijos kraštų okupaciją. 1940 
metų vararą, kai raudonoji 
armija užgriuvo Baltijos kraš
tus, Kremlius pasiuntė tris vy
rus, kurie buvo įgalioti organi
zuoti visus areštus, deportaci
jas, velnioniškus žudymus ir, 
galų gale, Baltijos tautų ne
priklausomybės likvidavimą. 
Jie buvo: žc’canovas — Estijai, 
Višinskis — Latvijai ir Deka- 
nozovaš — Lietuvai.

gianden jau> mes matome, 
kad Kremliaus valdovų žiau
rioji sistema “užmoka” savo 
tarnams. 2c«inovas mirė “stai
ga”. Dekanozovas buvo sušau
dytas su savo superivaldovu 
Berija vos prieš kelias savai
tes. Trečias šio trijo narys Vi
šinskis vis dar. laisvas. Bet ar 
ilgai? Gal jau per sekžmtį va
lymą jis išgirs sunkius žings
nius ir kietą beldimą į savo 
duris. Tai reikš: — tavo eilę, 
drauge Višinskį!

(pasirašė) K. Daugėla

Dirvoje sausio 21 Jonas D. 
Viskanta straipsnyje “Nesan
taikos obuolys” iš naujo svars
to santykius tarp Vliko ir S. 
Lozoraičio. Išvadoje pasisako 
už tai, kad Lozoraitis būtų lai
komas Lietuvos vyriausybės 
tęsėju, o Vilkas tik visuomenės 
organas.

Pažymėtina, kad šiame svar
styme grįžtama vėl prie vadi
namų “Kybartų aktų”, surašy
tų Šveicarijoje, jais remiant S. 
Lozoraičiui vyriausybius įgalio
jimus. Apie tuos aktus ilgą lai
ką nebuvo jau kalbama, ir pats 
S. Lozoraitis bei kiti diploma
tai S. Lozoraičio įgaliojimus 
grindė tik Urbšio telegrama. 
Skirtumas tarp vieno doku
mento ir kito toks, kad Urbšio 
telegrama paveda S. 
Lozoraičiui “užsienyje likusios 
diplomatijos šefo” pareigas, o 
“Kybartų” aktas tiesiog minis- 
terio pirmininko ir einančio 
respublikos prezidento parei
gas.

Pažymėtina taip pat, kad 
straipsnyje neteisingai atvaiz
duotas S. Lozoraičio nusistaty-Leidejų pastaba: p. Daugėla 

• gerai pažįsta raudonosios ver
gijos faktus. Kilimo nuo Balti
jos Jis kentėjo po rusų prie
spauda. Amerika yra laiminga 
adaptavusi snu šį pilietį.

Kiek vėliau K. Daugėla iš 
“Union Leader” leidėjo ir pre
zidento gavo tokį laišką:

Mielas p. Daugėla,
Laiškas, kurį tamsta parašei 

vedamųjų puslapiui antradienį 
sausio 12 dieną, buvo labai ge
ras. Atsižvelgiant į tamstos 
praeitį, aš tikiu jis buvo para
šytas ne tik jausmo, bet ir pa
tyrimo skatinamas .

Kaip tamsta pastebėjai iš

mano vedamųjų laikraštyje, 
man yra visiškai nesupranta
ma, kaip bet koks amerikietis 
galėtų būti toj pačioj patalpoj 
su Višinskiu, gal išskiriant tik 
atvejį kada to reikalauja Jung
tinių Tautų diplomatiniai san
tykiai. Sveikintis su juo, ar 
sėsti prie, stalo ir laužti duoną 
yra elgesys, kurio aš jokiu bū
du negaliu suprasti.

Dar kartą ačiū tamstai už 
už gerą laišką.

Su pagarba
WW&n Loeh, 

Prezidentas

NEDUODA ,TAI B NE
GAUNA

Mažeikių rajone kai kuriuo
se kolūkiuose iš karvių: pri- ' f ’ 
melžta vos po kefis šimtas titrų e 
per metus - Kimčių pehėifahp « 
planas ^Vykdytas tik : nvk iū 
kaip per pusę. PrięžttgtiiMtnti 
taį įcad kolūkiai nėtari itaMpo. 
Radviliškio rajone pašaro'te
paruošta vos 30%. Gyvuliam, 
patalpos taip pat nepafuoštos. 
Buvo pranešta, kad ir furijos 
dėl tos priežasties daug gyvu
lių sušalo.

VAISTINES tOLRS
Kolūkiai kaltinami, kad > 

nesirūptoa vaistinių žolių Augi
nimu. dvenčkmių gyd. ioDų 
fabrikas, neturėdamas žų^avų, 

, stovi be darbo. Per metus jis 
rrfkaitagas 20-25 tonų mitos 

rytų rinkinėms patilte tik kųx^ 0 botanftos sodas .tępa- 
Yinkimų vyriautio# kolhfelja-- gaūoūna jų tik 500 kg. Kiti tari

mas, kaip »jis laikytųsi, jei bū
tų suadryta egzilinė vyriausy
bė. Berno konferencijoje 1946 
S. Lozoraičio pareikšti žodžiai 
tuo klausimu straipsnyje taip 
perduoti: “Kybartų aktų laiky
tojas Berno konferencijoje pa
klaustas, ką jis darytų, jei kas 
bandytų sudaryti Lietuvos vy
riausybę ‘in exile” tuos aktus 
paneigdamas, nesvyruodamas ’ 
pasakė: ‘Aš įteikčiau prieš to
kią vyriausybę protestus vi
soms draugiškų kraštą vyriau
sybėms.’ »

Taip perduoda Lozoraičio pa
reiškimą laikraštis. Tuo tarpu 
pats S. Lozoraitis savo laiške, 
1946 rugsėjo 30 rašytame ki
tiems diplomatams, pasikalbė
jimą su prof. K., kuriame jis 
apie tą savo nusistatymą kalba, 
išdėsto tokiais žodžiais:

‘Prof. K. klausimas: Jeigu 
vyriausybė būtų sudaryta ne 
tuo būdu, kurį Tamsta laikai 
reikalingą, kuri būtų Tamstos 
laikysena taip sudarytos 
riausybės atžvilgiu?

Mano atsakymas: A 
reikščiau Vyriausybei,
protestuoju prieš jos sudarymą 
ir jos nepripažįstu. To protes
to aš nekelčiau viešumon, kad 
būtą išvengta žmonių dezorien
tacijos.

Prof. K.: Ar tokiai Vyriau
sybei susidarius, Tamsta kreip
tumėte į sąjungininkus, prieš ją 
protestuodamas?

Aš: Ne, nesikreipčiau.
Prof. K.: Ar Tamsta — vis 

tokiu pat eventualumu — ape
liuotum į lietuvių tautą?

Aš: Ne, neapetiuočiau.”
Rodos, aišku, kas buvo sa

kyta ir užprotokoluota ir ką 
dabar “Dirva” rašo.

Vy-

pa- 
kad

/



FRANCTSCAN FATHERS

3, 1879. origfaany entered as secood etas matter

Strasburgas, 1954.1.18

ną jiedu vargsta dhfrtavėje ar 
fabrike, g jų vaikai — gatvėje,

ATĖNUOSE
4» liūtas ir pradėjo be jokių išsi-

— Vadfoas, linksma, nes ki-

— Tu žinai Kleonas iygiuo-

tų palaikę kvaffiu. Tu žinai jis 
ten mane puodo niekiu ir

__ Ką mano Anitas?
— Jis prajuokino mane, pa-

bijadis pate gabusis, Protago- * 
ras pate sąmojingasis.

— O Arisfrfanas?
— Tai mano priešas, nors aš

nežinau kodėl Aš manau, ta

— Ar tu nesijuokei, Sokra
te?

— Ai tai iiklausiau su nusi- 
steb^tam.

— Su mMtotebėtafitt* Vadk

parašė prieš mane?
— Anitas man pasakojo. Tu 

ją matei?
— Aš vakar mačlaa “Debe-. 

sis.”

Tremia ir pardavinėja mos 
|L šitas neteisybes mes 

tjflfc Bet 
tatHbgiau, kai pelyk tave 
"adodanta Hpentavtoėti. Ne

vestuves skaitant, dažnpikyią^ 
klausimas: kuriems galams leK r 
taviški laikraščiai skelbia, 
šis lietuviškas vieversėlis suką.

paritarihėja
plunksneles.

Bet tų J lietuvių parapinių 
mokyklų nevteur yra. Kaip tik 
nėra ten, kur jų labiausiai rei
kėtų- Kas tada daryti! Ar i

tiek neįspės, visų skylių M ank
sto aeožkUL .Geriau tėvų ir 
vaikų, broliu ir seserų .meilė 
negu stambi einamoji sąskaita 
taupymų kasgj. Tegu jaukaus

lizdą su Gerve ar Pintarda, o ^ 
aru lietuviška Volungė pereina'^jŠS 

i kalakuto ar povo gūžtą? Kars 
tais tų mišrių porų jie net at- %|Į 
vaizdus įsideda. Kam visa tai? -JI 
Ar blogam pavyzdžiui pakišti, S| 

kad kitiems lietuvių vyturiams, 
lakštutėms ir volungėms miš- J 

rus lizdai taptų meilesni, ar 
gerves ir kalakutus norėdami 
pritraukti prie lakštingalų?

Tik vienas tokių nelaimingų S 
atvejų skelbimo būdas būtų ■ .,< 
priimtinas — apvesti žinią juo- 
dais rėmais. Prie jų juodo kry
žiaus dėti nereikėtų — lietuvis ’. 
ar lietuvė, kurie už tnų>inj f 
meilės save atiduoda svetimie- į 
siems, nemiršta, kaip asmens, - 
bet miršta, kaip lietuviai— vie- . 
versėlio ir volungės mums ne- 4 
bėra. Tam liūdesiui išreikšti 
juodi rėmai visai tinka. O jei 
patriotams redaktoriams baisu, 
kad nenatūralių lizdų mėgėjai 
neužsigautų, tai jau geriau jo
kio skelbimo apie mišrias, po
ras nedėti.

Nežinau ,ar šio vakaro mano 
liūdnas mintis mano tautiečiai 
išgirs, nors labai norėčiau, kad 
jas giliai į širdį įsidėtų ir bent 
kiek užkirstų kelią išpardavi
mui tų vertybių, kurios buvo 
išneštos iš naikinamos tėvy-

hetuviško šeimos židinio su
brandinta kultūra bus vaikams 
palikinau, o turtą jie patys už
sidirbi.

Juk nuoširdūs Šeimos narių 
tarpusavio santykiai — vienas

jMAta tatada iMtak. 41 iitataM|tai ta AMdtate M

— Vadinas, tu lauki jo žlu
gimo?

— Bendrai Kleono žlugimas 
būtų valstybei palaima, nes 
jis buvo neteisus PerikŪo, Fl- 
dijaus ir visų, kurie kuria ką 
didžio, atžvilgiu.

— Ateina svečias.
— Tai Alkftijadis!
— Vargše! Kaip tau negėda 

būti su jais pažįstamų?
— Tai žmogus, turįs daug 

trūkumų ir daug vertybių, ir 
jis yra mano draugas. Su prio- 
Šate aš nenoriai tepalaikau pa
žintį.

Alkfirijadte tikrai pabarškino 
į duris ir įpuolė.

— Papaia! Vyras su Žmona 
filosofuoja drauge; kalba apie 
vakarykštę komediją. Astos 
tas Artetofanas! Kai norima 
užmušti priešą, rakis į jį patai
kyti, o Aristotams mula debe
sis. Pataikyti taip! Jūs Įklote; 
kad Kleonas sumuštas?

— Kokia ndaimė! — sute
ko Sokratas.

— Argi tai nriaimė, kad šuo 
ifiefio aikštėn?

— Man rados, kad ABdbtta 
dta yra suktaMtatas, — tatanak 
H Įtintam

— Ne, prfafekta Zeusu, bet 
aš nortčtau, M tai teta 

tų
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Šitaip jie įsigyja barbarišką 
džiunglių moralę, atpranta nuo 
gerų pamočių, užmiršta hetu- 

Vasario 16 metinę sukaktis jau čia pat. Daug kur jau nu- vių kalbą, atžala nuo tėvų. Kai 
statytos programos šventei minėti. Jos beveik nieku nesiskiria 
nuo kitų metų: vienur kitur pamaldos, visur prakalbos ir meninė 
programa. Ar visa tai mus patenkina?

Reikėtų šiemet rūpestingiau organizuoti Vasario 16 minė
jimus, kad jie apimtų visus lietuvius ir geriau sačo tikslą pasiek
tų. Kadangi tasai tikslas yra dvejopas, tai bent dviejų rūšių mi
nėjimus išskiriame.

Vasario 16 minėjimo tikslas šiuo metu nėra tik pasidžiaug
ti, kad Keturių tauta prieš 36 metus buvo laisvę atgavusi ir ne
priklausomą valstybę sukursi. Jau dešimti metai, kai tos laisvės 
Lietuva neturi. Nėra jos ir gretimuose kaimyniniuose kraštuose. 
Tai mus sujungia ir sustato prieš bendrąjį priešą. Jis yra taip 
pat priešas ir kitų kraštų laisvajame pasaulyje. Dėl to, minėda- 

- mi savo šventę, mes privalome įjungti ją į bendrą kovos frontą 
su bolševizmu. Išvada iš to aiški: minėjimas turi būti politinio 
demonstracinio pobūdžio.

, Bet minėjimas tokį pobūdį įgyja tik tada, kai kalbėtojai 
sutelkianti iš šalies: pavergtų kraštų atstovai ir oficialūs šio 
krašte asmemys- To buvo ir seniau siekiama, bet patys lietuviai 
savo kalhnm ris daug vietos užimdavo. šiemet leiskime kuo 
dengiau kalbėti kitų tautų žmonėm! Patys pripi sales. 
Nei vienas neturėtų namie palikti, o kam durys uždaromos mo
kesčio, jis turėtų būti nuimtas. Demonstracija neturi būti ap
mokama, bet prie jos primokama. Kaip tai padaryti, jau kitas 

reikalas. , ___ ,
Jis siejasi su kitu Vasario 16 minėjimo tikslu: persunkti vi- nįo įj. įnstnjjętorių gatvėj. Kai 

sus fietuvins viena mintimi, vienu ryžtu ir vienu siekimu—Lie
tuva turi būti laisva. Bet kas laisvės savam kraštui trokšta, 
bent Vasario 16 dieną padeda į šalį kitus savo siekimus — as
meniškus, grupinius ir partinius. Niekas neturi kliudyti vienos 
vietos lietuviams Vasario 16 sueiti draugėn. Jei to kur nebūna, 
kaip besiteisinti am, vistiek savo siaurus reikalus pastatom aukš
čiau lietuvių tautos laisvės. Kiti net ir pačiuose minėtinuose ne
įstengia susitelkti tik prie Lietuvos reikalų. Jie vis randa kuo 
nors kitą nužeminti, o save aukščiau pakelti. Vasario 16 kelki
me tik Lietuvos laisvės reikalą, ir daugiau nieko. Kai bus tokia 
nuotaika, atsiras ir aukų. Nereikės samdyti brangių orkestrų 
šokiams, ir negausiam būreliui, kad neva išlaidas padengtų.

Bet ir to dar maža. Vasario 16 šventė tari apimti visas šei
mas, organizacijas ir paskiras asinėms. Tai mūsų tautinė šventė, 
ir vienintelė tokia brangi. Pilkai jos negalima praleisti, jei dar 
lietuviška širdis plaka krūtinėje. Kad ji stipriau plaktų, ęeikia 
Vasario 16 paminėti organizacijų susirinkimuose ir šeimose, pa
justi, kad gyvename su visa tauta, kenčiančia ir išblaškyta. Te 
mūsų mintys susitelkia bent valandėlei. Kaip to pasiekti, orga
nizacijų vadai ir tėvai ras priemonių, jei tik bus noro. Gi jo trūk
ti negali, kada Lietuvai trūksta laisvės.

tėvai vakare sugrįžta iš darbo, 
jie būna pavargę •<- nebeturi 
ūpo su savo vaikais pabendrau
ti, nė. lietuviškos knygos ar 
lietuviško laikraščio paskaityti. 
Ir šitaip beveik kasdieną; o 
vaikai tolsta nuo tėvų ir jų 
dvasios pasaulio. Praeis dar ke- 
leri metai, ir jie taps visai sve
timi — nebesusikalbėsi su jais 
lietuviškai, nes jie išpardavę - 
visa, kas vadinasi lietuvišku ir 
krikščioniška kultūra.

Tuo tarpu tą kultūrą palai
kyti ir ugdyti šiandien geriau
siai tegali tėvai. Jaukioj šei
mos aplinkoj jauni vaikai į gy
venimą ir į tėvynę žiūri tėvų 
akimis, ypač motinos. Bet, kai 
motinos ramių ir mylinčių akių 
jie nebemato, kas jiems per
duos lietuviška žvilgsnį į gyve
nimą, kaip jie pajus tolybėse 
pasilikusią tėvynę? Tada jie 
savaime ieškosi svetimo žvilgs

Savo sielą vaikai išpardavi
nėja ne tik gatvėj. Kartais ir 
mokykla neblogesnė prekyvie- 

w____________ ___________ tė, ypač viešoji mokykla. Ten
niaukų lietuviškos kultūros. n^įStų margaspalvių 
bruožų. Svetimieji, net mūsų ****
broliai latviai, juo grožisi ir 
mums pavydi. Tai didelis dva
sinis turtas, glūdįs mumyse. Už 
tropinį aukso, gardaus valgio 
šaukštą nereikia jo parduoti ar 
išbarstyti pakeliais, nes ir 
taip jau esame dvasiškai ap
nuoginti. Todėl tegu nors mo
tina lieka namuose su vaikais 
savo kultūros židinio kūrenti.
Tada ir iš darbo sugrįžęs vy-

šitaip apleisti vaikai užaugs, I 
motina skausmingai nustebs. 
Sunkiai dirbus užtikrinti atei- I 
čia i, ji išvys su skausmu, kad I 
ją pardavė, nes anksčiau pa
mažu savo vaikus jau buvo I 
pardavusi gatvei. Kas tada liks I 
iš tos užtikrintos senatvės, jei I 
vaikai motinos ir tėvo nebemy- / 
lės ir nebegerbs, o juo labcu I 
lietuviškai nebekalbės? Ko ver- I 
ta bus ta šalta ir vieniša se
natvė? 1

Todėl jau dabar tai nelaimei -1 
reikia užbėgti už akių. Geriau I 
jau paisčiau apsirengti ir ma- I 
žiau patogumų turėti, bet vai- I 
kų neprarasti. Geriau jau savo i 
vaikais sielotis, jiems patrauk

lių pavyzdžių duodant, negu . —■į———
ateitimi — jos visų pokštų vis a. oaijmkas

svetimtaučių parapijos mokyk
lą vaikus siųsti, ar i public 
schoolf — Vis dėlto geriau j 
svetifn taurių parapijos,— nors 
joj ir reikia mokėti. Geriau te
gu vaikas ,anbĮffjąri krikščio
niškoj mokykloj. Kai jis augs 
krikščionhn, svetimos margos 
plunksnos ir. svetimos įtakos

svetimų plunksnų tiek daug, 
kad lietuvių vaikas aplimpa 
iki ausų. Užuot lietuvišku lakš- 
tingaliuku čiulbėjęs, jis prade- ■ .
da povu Šūkauti ar kalakutu- «*“Lnu,aJ?, 

burblenti. Ir parapinėj lietuvių 
mokykloj dažnai svetimų 
plunksnų nemaža, o lietuviškos 
dvasios ir kultūros permaža. 
Jei ten lietuviškų pamokų nė
ra, net rūpestingos Šeimos vai

kas šeimoj įsigytus lietuviškus 
trupinius pamažu vis tiek iš-

Tariau, kai lietimų mokyk
los vietoj nėra, o galima pasi
rinkti arba airių, arba pran
cūzų kanadiefių mokyklą, rei
kia rinktis prancūzų. Lakštin- 
gaHukui svetimų povo plunks
nų bus ir čia, tačiau jos uode- 
gos spalvomis čia nebus tokios 
ribojančios, nes prancūzų ka
nadiečių mokykla taip pat gi- 

. naši nuo tų svetimų plunksnų 
apgaulaus mirgėjimo. Kai ji 
ginasi, tai netiesiog ji savo ap
linkoj gina ir lietuvio vieversė
lį ar lakštutę. O jei toj prancū
zų kanadiečių mokykloj vaikai 
prancūzų kalbos pramoks, bus 
tik pelnas — lietuviukas kon
krečiai pajus, kad ne vien ang
lų kalba tėra garbinga, nes 
spalvingų ir dainingų paukščių 
yra įvairių. Tada gal ir Lietu
vos krūmų maža lakštutė pa
sidarys meilesnė, nors dydžiu 
egzotinių povų ir kalakutų ne
pralenks.

ni trupinį meilės.
Kai lietuviukas tiek iaauga, 

kad pradeda žvalgytis į mer
ginas, o šios — į jaunikaičius, 
atsiranda pavojus save parduo
di svetimtaučio gūžtai. Parsi
duoti ne vien už trupinį aukso, 
bet už trupinį meilės. Tiesa, 
patys suinteresuotieji šauks, 
kad tai būna ne trupiniai, bet 
aukso kalnai, meilės puodai, o 
košės tai jau tokie katilai, kad 
niekas jų neišvalgys. Tačiau 
bešalis realistas tai vadins vis 
tiek trupiniais. Jis sakys: kas 
šitais trupiniais susižavi ir su
kuria mišrų Uždą, kaip plačių 
girių gegutė, gali būti tikras 
beveik šimtu procentų, had jis 
Lietuvai ir jos kultūrai yra be
veik miręs. Gal būt retkarčiais 
jis ją prisimins, bet jo vaikai 
lietuviškai nekalbės ir Lietuva 
nebebus jo tėvyne — lietuviš
kų lakštingalų ištikimybes gies
mei jie bus kurti.

žinias apie sužadėtuves ir

Sujudimas dėl 
kavos

Washingtonas. — šeiminin

kes užvertė laiškais Kongreso 
narius, protestuodamas prieš
kavos pabrangimą iki 1,10 dol. 
Vyriausybės įstaigos ėmė ka
vos pabrangimą tirti. O senato 
ūkinės komisijos pirmininkas 
pasiūlė visai sveiką mintį: vie
toj penkių puodukų kavos per 
dieną gerkite tik keturius ka
vos puodukus ir vieną puoduką 
pieno. Tada ir kava nekaštuos 
brangiau ir nebus pieno pertek
liaus.

MASKVA PRANEŠĖ * 
kom. Kinijai, kad ji tegalės 

patenkinti tik dalį jos reikala
vimų pristatyti mašinų ir kitų 
pramonės gaminių.

prieš pasigailėjimą septynių 
buvusių nacių pareigūnų, kurie 
dabar sėdi Spandau kalėjime, 
rytiniame Berlyne.
9 Šen. McCarthy paprašė 

Kongresą naujų sumų toliau 
tyrinėti valdžios aparatui.

Kleonas kalbėjo:
— Čia sėdi du spekuliantai, 

abu kilmingi vyrai; vienas va
dinasi Nikija, todėl, kad jis nie- 
kumet nėra nugalėjęs; antras 
AlkRnjadis; mes žinome jo per
gales: vynas ir mergaitės. Mes 

- nežinome jų būdo, bet mes kuo
met nors jį pažinsime; atėnie
čiai, jie patys parodys mums 
savo dantis, čia pasiūlyti kar
vedžiai šis, tas ir anas. Gana 
keista, kad visi jie turtingi 
žmonės ir, žinoma, kilmingi 
ponai Atėniečiai atsisakė nuo 
karaHU ir jiems panašių, priva
lo kovoti su karalių Sparta ir, 
ištikimi tradicijoms, turi eiti į 
karą vedami liaudies vado, ku
riuo galėtų pasitikėti. Mums 
nereikalingas PerikHs, kuris 
užsakinėja statulas ir stato 
šventyklas dėl garbės: atėnie- 
fiams pakanka tų siekų! Dabar 
mums reDcaHngas vyras, žinąs 
karo meną, su širdimi krūtinė
je, su galva ant pečių. Kurį jūs

AMbtjtdfe pašoko iyg jaunas

sukinėjanų:
— Vyrai atėniečiai, aš siū

lau kailiadirbį Kleoną, ne to 
dėl kad kailiadirbis, tai vi
sai kas kita. Žinopia, kariuome
nę galima sulyginti su jaučio 
oda ,o Kteoną su peiliu; bet 
Kleonas turi totų ypatumų, ne 
vien tik karvediškų. Jo pasta
rasis žygis prieš Perildį ir Fi- 
dijų baigėsi jo triumfu. Jis pa
rodė drąsą, kurios niekas jame 
neims neigti, ir protą, aukštes
nį už bet kurią išmintį. Jo stra
tegijos, žinoma, negalima pava
dinti liūtiška, bet jis nugalėjo, 
o tai svarbiausia. Aš siūlau žy
gio vadų Kleoną.

Bet tuose .žodžiuose paslėpta 
ironija pasirodė šiuo atveju 
perdaug neaiški Jr liaudis pa
siūlymą, priėmė rimtai. Alkibi-’ 
jadis, dS savo giminystės su 
Perikliu, buvo gana gerbiamas, 
ir jo noriai klausės. Todėl vi
sas liaudies susirinkimas sušu
ko Kteono vardą, ir jte buvo 
išrinktas.

Bet Kleonas niekuomet Ir

nesvajojo apie garbę būti va
du, ir buvo per daug protingas, 
kad dabar steigtųsi prie ko 
aukštesnio. Todėl jis protestavo 
prieš išrinkimą, šaukė ir siekė 
visais dievais.

Alkflnjadis tuoj pesinaudojo 
proga kalbėti ir, numanyda
mas, kad šis išrinkimas yra 
lyguk Kleono mirčiai, jis užėjo 
ant laisvos katedros ir pabrėž-, 
damas ėmė kalbėti:

— Kleonas juokauja, Kleo
nas nedrąsus; jis pats nežino, 
koks jis karvedys, todėl kad 
jis nėra savęs išbandęs. Bet ai 
žinau, kas ys yra. Aš reikalau
ju, kad jis būtų išrinktas. Ai 
reikalauja, kad >s išpildytų sa
vo pilietišką petrrigą. Ir ai 
šauksiu jį areopago teisman, 
jei jis atsisakinės, kai tėvynė 
pavojuje.

— Kleonas išrinktas, — su
šuko minia.

Bet Kleonas vis dar protes
tavo:

— Aš nežinau skirtumo tarp 
‘ sunkiai ir lengvai apsiginklavu

sio, aš nemoku vartoti jieties ir 
sėdėti ant arklio...

Bet ADdbijadb užrėkė jį:
— Jis viską moka; valdyti 

valstybę, vertinti meną, vesti 
bylas, šnipinėti sofistus. Jis 
gali kartu su Sokratu aiškinti 
visa, kas kilnu Vtenu žo
džiu turi viaaa matoriiit dor>-' 
bes ir vfms įtaptas ydai.

Minia kvatojo, bet Kleopo 
padėtis buvo tvirta.
— Atėniečiai — baigė susi

rinkimą Alkibijadis, — liaudis 
nusprendė, atsikalbinėjimų ne
gali būti. Kleonas išrinktas! 
Sparta žuvo!

Susirinkimas išsiskirstė. Li
ko vienas Kleonas su savo 
draugu Anitu.

— Anite, — pasakė ys, — 
aš žuvau

— Greičiausia — atsakė 
Anitas.

Alkibijadis ėjo su Niką.
— Dabar Kleonas miręs 

kaip šuo. O paskui būsiu aš!— 
pasakė Alkibijadis.
' Sokratas užsimąstęs vaikš
čiojo pirmyn ir atgal savo kie
me, kinis buvo labai paprastas 
ir neturėjo kolonados. Jo žmo- 
jia kedeno vilnas, ir rodėsi lyg 
ji kažką drasko.

Išmintus tylėjo, bet-žmona 
kalbėjo; tokia buvo jau jos 
prigimtis. '

— Ką tu veiki? — paklausė 
Ji-

— Aš atsakysiu tau dfl se
nos pažinties, nors aš nepriva
lau tau atsakinėti: aš mąstau!

— Nejau tai vyro dartns?
— Aišku, labiausiai vyriškas 

užsiėmimas
— Bent nematyti to, ką tu

darai
— Kaip tu nešiotai ««vyje 

KCKHki, jo taip pat nKMvo ma

tyti. Vadines, darbai kurie iš 
pradžių nepastebimi gali pas
kui virsti matomais, taigi nėra 
ko jų niekinti, ir labiausia 
tiems, kurie tiki tik į matomus 
dalykus.

— Ar tai tuo jus užsiiminė- 
jat pas Aspaziją?

— Tuo pačiu ir dar daug 
kuo kitu.

— Jūs taip pat labai geria
te?

— Kas kalba, tam išdžiūsta 
gerklė, o kas trokšta, tas turi 
gerti/

— Kas traukia prie Aspazi- 
jos vyrus?

— Žinomos dorybės, kurios 
sudaro bendro gyvenimo gro
žį: atida, skonis .saikas.

— Tai Kečia mane?
— Tai liečia Aspaziją.
— Ji graži?
— Ne.
— Anitas Jtai tvirtina.
— Jis netiesą saka Tu ma

teisi su Anitu, Kleono draugu, 
mano priešu?

— Jis man ne priešas.
— Bet man! TU visuomet 

myli mano priešus ir neapken
ti mano draugų; tai blogas 
ženklas.

— Tbvo draugai blogi žmo-

— Ne, priešingai, Per&dte 
pats didysis, Fidtyus pate gera
sis, EmšpMad pato kftamto, 
Platonas pato prattagMta
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Jūros dugne kaškas netvarkoje žė, buvo tvarkingai, maždaug! 
už 1 mil. svarų sterlingų ap
draustos. ’s

Prieš porų metų nuskendo 
nedidelis laivas "Flying Enter
prise'’. Jo kapitonas grūmėsi su 
audrom iki paskutinės minutės. 
Admirolas Robert Carney, A- 
merikos kmyne vadas Atlante

Iš LAIVO BUVO IŠTRAUK
TA APIE MILIJONAS TUR
TO, PASLAPTINGOS DĖŽĖS. 
Į TAI GALETĘ ATSAKYTI 

TIK DU VYRAI, BET JIE 
TYLI.

jo per radiją. kad. kapitone 
narsumas' uždegu visą žmoniją

kOiuuud k i s.n> i «...

buvo 3“ .notų jūrų kapitonas

Bet šiandie atrodo, kad už to 
laivo skendimo slepiasi kažkas 
daugiau, kažkokia paslaptinga’ 
jėga, kurios negalima išaiš
kinti.

Kapitonas Įaakč Įgulai ir kelei
viam išsikelti i kitą laivą.

savininkais ir padariusi sutartį. 
Dabar kapitonas Carlsen galėjo 
palikti laivą ir vilkiku pasiekti 
žemę, bet jis nesitraukė, jis pa
siliko ir toliau ,lyg būtų suau
gės su laivu. Jis išbuvo laive 
;.<i sausio 10, 
tik keletą minučių prieš nu

skendimą jį išgelbėjo,
laivas nuskendo 4 vai. 45 

minutės po pietų.
Carlsen grįžo į New Yorką 

ir buvo sutiktas kaip didvyris, 
bet pasaulis greitai jį užmiršo. 
Dabar jis vėl plaukioja "Fly
ing Enterprise II.” Nuskendu
sio laivo istorija, rodos, turėjo 
ir pasibaigti.

Bet 1953 m. rugpjūčio mėn. 
i skenduolio vietą atplaukė 
modemus Italijos narų laivas 
•■Rastro" su 27 vyrų įgula, su 
moderniausiais nėrimo drabu
žiais. kitais aparatais. Jų tarpe 
buvo garsus naras Mario Ra- 
ffaeli. 1922 m. jis iš nuskendu
sio "Egipto” laivo buvo iš
maukęs milijoną svarų sterlin
gų. aukse ir kitų vertybių.

K:> jis dabar atvažiavo prie 
nedidelio laivo laužo?

„mive buvo šiek tiek pinigų, 
j mielų vertybių iki milijonų, 
vekiečių ir Brazilijos akcijų. 
Šiuo turtu buvo suinteresuota 
viena belgų draudimo kompani
ja "La Concorde". Tačiau lai
vo savininkai Isbrandsten 
kompanijai pareiškė, kad ji nie
ko nežinanti apie pinigus, jie 
nebuvo įtraukti į laivo sąrašą, 
bet jeigu narai rado, tai jie ge
riau žino.

'LITR OHVCz- £2. H H SllM- 
ku. ners’ laivas tebuvo tik 80

RsiiCCTO ’OcL- 
socialūs aparatai.

Tačiau ar šie pinigai buvo 
svarbiausias naru tikslas. Į si

klausimą niekas negali atsaky
ti, nes visa laivo įgula — narai 
prisaikdinti tylėti.

Ištraukti pinigai buvo nuga
benti į Belgiją, kur viena fir
ma juos išdžiovino. Džiovinto
jai specialistai mano, kad da
ryli tokias brangias išlaidas ir 
traukti pinigus neapsimokėjo, 
nes jų neužteko sumokėti vi
som išlaidom.

Turėjo būti kitos verty bės, 
kurios privertė imtis net sun
kiausių priemonių?

Tai ko ieškojo garsus naras 
Mario Raffaelli? Į tai galėtų 
atsakyti tik du vyrai. Vienas 
jų yra laivo kapitonas Carl
sen.

Tuoj kyla klausimas, kodėl 
jis pasiliko ant laivo taip ilgai, 
jei visos prekės, kurias jis ve-

Kas buvo daugiau pakrauta, j 
kad kapitonas taip rizikavo, j

Čia ir kyla kalbos, kad jis ! 
vežė paslaptingus karo reikme- 1 
nis, optikos aparatus, "Colom- 
bitą”, įvairias medžiagas, ku
rias vartoja Diuseno agrega
tam.

Antrasis žmogus, kaip mano 
italų laikraštis "Corriere della I 
Serą", būvo JAV valdžios įga-1 
lietinis. Jis tikriausiai žinojo, 
ką vežė laivas. Garsusis jūrų 
naras, ištraukęs kažkokias dė
žes, tuoj jas perdavė šiam pa
siuntiniui. O pasiuntinys taip ir 
nukeliavo savais keliais, nusi
nešdamas visas paslaptis, šios 
nežinomos dėžės ir turėjo būtiĮ 
pagrindinis siekinys, dėl kurio , 
buvo išleisti dideli pinigai, j 
kapstantis po vandeniu. A. K. I

Pro). Z. Ivinskis

šv. Kazimieras (1)

SENELIS DAR PAGONIS, 
O VAIKAITIS —

BAŽNYČIOS ŠVENTASIS
ZENONAS IVINSKIS

Prm J-. Zenonas Ivinskis, .relar metą 
tyrinėjęs Liemvos praeit į Vą-Jl-u.n: c r my v uo
si?, suradę majus medžiagos i' mm? mūsų .au
tos šventąjį — š\. L.; ėmimą. C api? jį, p?ly
ginti. maži-. m:', maža ir veikalų lietuvių 
kalba išleis':. Tad Darbininkas, jausdamas šią 
spragą ė -.:.cda spausdini; šį didesnį straips
nį. 'mm p.v’. Z. Ivinskis panaudoja naują -?-

MOKSLO NAUJIENOS į

Milijonai žvaigždžių puola 
žemę

Visi esame matę, kaip 
žvaigždėtą naktį dangų per
skrodžia šviesos piūvis. Tai 
krenta atskilusi žvaigždės da
lis — meteoras.

Prieš porą metų toks mete
oras Persijoje užmušė 12 žmo
nių, sugriovė kelioliką namų. 
Staiga tai vienur tai kitur pa
taiko į namus. Vienoje mokyk
loje pataikė į mokytojo balti
nius ,ir šis manė, kad moki
niai jam pokštus krečia. Tik 
vėliau, suradus akmenį, buvo 
nustatyta, kad jis iš dangaus. 
Prieš 150 metų Aigle mieste, 
Prancūzijoje, nukrito keletą 
akmenų, ir miesto burmistras 
niekaip negalėjo išaiškinti, iš 
kur jie. Tada žmonės manė, 
kad akmenys krinta iš debesų.

Mokslas išaiškino šių skridu
lių kilmę. Jie žvaigždžių atplai
šos. Didelės jų masės atitrūks
ta ir krinta į žemę. Laimė, kad 
mūsų žemė turi storą atmosfe
ros sluogsnį, į kurį meteorai 
susi trina, sudega. Tik didesnie

ji gabalai pramuša šituos že
mės patalus ir trenkia į žemę.

Per metų metus žemę yra 
pasiekę dideli meteorai. Apie 
1928 m. toks nemažas meteo
ras nukrito šiaurės Lietuvoje. 
Šio šimtmečio pradžioje vienas 
iš didžiausių puolė į Sibirą, iš
degindamas didelius miško plo
tus.

Amerikoje pats didžiausias 
yra nukritęs Arizonoje, ten y- 
ra išmuštas milžiniškas krate
ris. apie 120 metrų pločio ir a- 
pie 180 gylio.

Televizija kariuomenei.
Amerikos kariuomenė nori 

pritaikyti televiziją karo takti
kai. Pirmųjų linijų vadai galės 
dalinių judėjimą vaizdais per
duoti tiesiai į savo štabus už 10 
mylių, štabai, matydami pade- Į 
tį fronte, galės geriau daryti į 
sprendimus.

» ’’

Ultraraudonieji spinduliai ,
Šveicarijoje, Ženevos mieste. ' 

pritaikyti vienos krautuvės ' 
langų reklamai. Kas tik prie ’ 
krautuvės lango sustoja, tam ■ 
neuždengtas kūno vietas šildo ' 
maloni šiluma. O Ženevos oras

LIETUVA, toliausiai rytų Europoje įsiki
šus! katalikybės įlanka, apgaubta stačuitmių ir 
kitų konfesijų žmonių, it šokių marių, nuo se
nų laikų yra gavusi šventosios Lietuvos ir Ma
rijos Žemės vardą. Vadinama ji dar Kryžių,.c 
rūpintojėlių šalimi, kur pamaldūs žmonas. že
mę savo derliui purendami, se.davo ;r.gtu-o.a- 
vc su malda ir giesme, šventadieniais jie ste
bėdavo į bažnyčią pėsti ir važiuoti, keliai^ ir 
takeliais, ir dažnojo kelio užuolankoje praeida
vo m*o ;u naciu statytą koplytėlę, šventosios 
Lietuvos vardas iš tikrųjų m<o tam. sraštui pine 
pat katali.-iyoės sienos, ves .-ve., žingsnis. nuo

• AIDAI — mokslo, litera
tūros, meno ir visuomeninio 
gyvenimo mėnesinis iliuostruo- 
tas žurnalas.

• AIDAI sau tikslu pasirin
ko: kelti krikščionišką kultūrą 
kovoje su komunizmo grėsme, 
gelbėti lietuvybę smarkaus 
nutautėjimo audrose, judinti 
kūrybingąsias lietuvių pajė
gas į darbą, kultūros ryšiais 
jungti lietuviškąją inteligenti- 
ią-

• AIDU per metus išeina 10 
numerių, kiekvienas 48 pusla
pių. Jie prilygsta gražiai lie
tuviškai knygai.

• AIDAI metams kaštuoja 
tik 6 dol.

• AIDUS redaguoja A. Vai
čiulaitis. Redakcijos nariai: T. 
L. And riekus, J. Girnius, A. 
N yka-Nyliūnas.

nuolat drėgnas ir vėjuotas. Tad 
gyventojai mielai sustoja ties 
krautuvės langais. Taip pat Le
noje Ženevos bažnyčioje, kur 
žiemą labai šalta, vargoninin
kui įtaisė ultraraudonų spindu
lių aparatą, kuris begrojantį 
maloniai šildo, ypač rankas.

Oro tunelį 
.ąbcratorijoje pasidarė ąng.ų I 
lėktuvų fabrikai, šiame dirbti
niame tunelyje yra sudarytos 
tokios pa* oro sąlygos, lyg lėk
tuvas skristų per Atlantą 10C0-i 
1600 km per valandą. Oro 
spaudimą, veją ir temperatūrą j 
pagamina specialūs aparatai. !' 
Šiam tunelyje tiria, kaip vei-! 
X1H m fi/j'Z.i 8 '''*3.S.'r-- |-

Atomine energija
su sulipino -jsll sčioh- i

tais ją

Naujas numeris
Sausio numery je rašo: 7. Ivinskis, K. 

Bradūnas, A. I>andsbergis, S. Tamarienė, J. 
Kėkštas, V. Kiaulėnienč, St. GoKanskis, Pr. 
Skardžius, A. Mažiulis. J. Balvs, V. Danį bra
vo J. Grinius, J. Jakštas ir kiti.

Numeris iliustruotas lietiniu dailės ir 
amerikiečiu architektūros pavyzdžiais. Virše
lyje V. Kasubos — Karalius Mindaugas čia 
matome Aleksandros Kašuhienės — Angelą, 
glazūrinę tapybą.

A D R E S A S:

Redakcijos: Antanas Vaičiulaitis, 
H5-64 144 St.. Jamaica 35, N. Y.

Administracijos: 6841 Bushuick 
A\e.. Brooklvn 21. N. Y.

mybai. Atomą tyrinėti paska
tino Indijos Turimi dideli mo- 
nacito turtai, o jame yra to- 
riumo. kuris po uranijaus var
tojamas atomo energijai ga
minti. Atomo energijos komi
teto pirmininkas mano, kad tai 
Indijos vienintelė viltis. ato
mas padės pagaminti elektrą, o 
su ja pakils ir gyvenimo lygis.

"Saulė krito iš dangaus"
Prieš 27 m. geologas II D. 

Klavins rytinėje Palmiro aukš
tumoje. apie 400 metru r.uks-

apie 80 m. pločio JO gylio, 
Tada jis negalėjo r.usta‘yti jų
kilmės. Dabar buvo surengta 
ekspedicija, girdėjo ir pasakoji
mą. kad maždaug prieš .'Ux» me
tų "saulė krito iš dangaus", 
nes meteorai puola degdami į

l /„sakykite ‘Eglutę’’ adresu: 
t Eglutė, RFD 2, Putnam, Conn.

zimiero gyv

SENELIS DAR PAGONIS. O V AIKAITIS 
Š5 ENTASIS

š.- Kazimiero senelė* Jogailos setvimem žiu- 
m buvo lietuvaite, Alšėnų kunigaikštytė So
fija. augusi Vilniaus krašte. Šv. Kazimiere mc- 
:ina buvo kilusi iš Habsburgų, imperatoriaus Al
brechto II duktė Elzbieta, austrė. Lenkų u ir
ta nedavė šv. Kazimierui ne! vieno savo krauje 
lašo. O tačiau prie šio vienintelio lietuvių švar
ioje ligi pat mūsų dienų dar nevengiama pridėt’ 
žodžio "Polonus”. Taip buvo parašyta da; 
pernai vienuolio konventualo A. Ricciatrdi, ’u - 
ralienčs Jadvygos beatifikacijos postulaicriais 
kuris pridėjo savo įvadą prie spausdintos iot.’ 
niškos paskaitos, parašytos prc-i. C. Ealeck;'. 
Argi tai nėra kontrastas?

Šiam kontrastui galėjo duoti meciž c gos 
ta aplinkybė,- kad šv. Kazimiero tč’.a: fKam: 
mieras ir Elzbieta jbuvo ne vien dioie.i Lieti 
vos kunigaikščiai, bet ir Lenkijos karaliai, r 
Jogailos mirties Lenkijos karalium buvę ■sr.n’' 
tas jo sūnus Vladislovas, kuris, neilga, vaioęr 
žuvo kovoje su turkais prie Varnos !. 144-a.'. f. 
brolis Kazimieras Jogailaitis buvo pirmas dną' 
sis Lietuvos kunigaikštis, suėmęs į savo rar. 
abu kraštus (1447). Tačiau jis buve i m>nkv 
išleistas tiktai po ilgų derybų ir Lietuvos oaj: 
rams užsitikrinus gana plačias privilegijas, t 
taip pat liko ir didžiuoju Lietuvos kun;galušč:i 
nors Krokuvoje užsidėjo Lenkijos 'orai • 
vainiką. Abiejų kraštų valdymu Lietuvos oc-m 
vėliau buvo nepatenkinti. Ypač buvo pimšlai 
šus! vadovaujanti didikų Goštautų seimo << ’' 
karalius Kazimieras per ilgai kartais užs.sec.n' 
Lenkijoje. Dėl to vienu metu buvo ašu"c .s 
tempe lietuvių ir lenkų- santykiai. Lenkt: r 
yra praminę "lietuvių separatizmo siek1 m? :s

Buvo jau praėję vienuolika metų, Kaz;o'L- 
rui Jcgaiiaičiui atsisėdus j Lenkijos sestą., '-t' 
jam Krokuvoje gimė sūnus, taip pat pak 
tas Kazimieru. Jis gimė 1458 m. spaiū. 1 o 
Kadangi šv. Kazimieras gimė Krokuvoje 
Lenkijos karaliui, tai Brevioriaus antroje -c1- 
turno ketvirtoje lekcijoje (kovo 4) yno jas; 
kyta: "... gimęs iš Lenkijos karalių (Polonio _ 
regibus"). Kazimiero ir motinos Elzbietos -eis- 
trės..." Tačiau dėl to vieno fakto, kad š". Ko 
zimiero tėvas buvo lenkų karalius, dar -‘ego’- 
ma sakyti, kad jo sūnus buvo lenkas. Kiek t T 
lietuvių tautos istorijos šaltiniai sekia. nuc no- 
seniausių laikų, šv. Kazimiero giminėje n?bu"C 
ne! '. iono iš to krašto, kur jo tėvas ka'vJ’o'-r.
Vz pirmojo Didžiojo karo pabiurv:- ,:;.n.y- 

kiam lietuvių ir lenkų, seniau gana artina1 gy
venusių, lenkiškoje spaudoje šv. Kazimieras 
buvo net apšauktas karšt-.: Lietuvos ir Le.iki.jos 
unijos rėmėju. Gana būdingas tų naujai susi
klosčiusių santykių vaizdelis — tai 1921 metų 
pavasarį atsiradusi Vilniaus teisme byla už 
piktažodžiavimą prieš šv. Kazimierą. Bylinė
josi du laikraščių redaktoriai, lietuvis ir lenkas. 
Bylą laimėjo lietuvis kad ir lenkiškame teis
me Taip nobičiuliška: susiviję lietuvių ir len
kų santykiai ėmė atsispindėti net šventuose 
dalykuose: žinia gi. kad šv. Kazimieras Lenki
joje yra taip pat labai garbinamas šalia kitų 
i^nkąi šventųjų. Kas čia užkliūva, tai politika. 
Ji mums atidengia dar \ ieną kontrastą šv. Ka
zimiero gyvenime.

M O POLITIKOS ATSISAKĘS. TAČIAU 
POLITIKAI REIKŠMINGAS

i’a<;rinkęs šventojo vyro, o no vals1ylx's 
ūso id-'aią. >\. Kaz:m.ieras j politiką vis dč:- 

' b':v> ’raukte traukiamas. J tą darbą sūnų 
pa‘ys jo tėsą: J:<> buvo didžiai persi- 

■■m r e:-. - sa\ > seime- dmastimąis reikalaisTIKRAS LIETINIS. <) \ ADIN AMAS 
LENKI

Šventojo tč\a> — Kazimieras Jogailaitis, didy
sis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius.

1 irę m‘: -a\o v>. kam- karališkų sostų. Vie 
" :< i> jų. \'•merijos sostas, buvo nužiūrėtas ir 
•"v. Kazimierui. N->r- politikoje jis pasireiškė 
va h: .;-.a: sav b:v liu. tačiau subrendęs iš 
liesojo gyvenimo g ;ukeU P.aga’inu v.alstylx-s 
vaidymo reikalus :>a:;ko vis ii nuošalyje, .apie 
1 18J metus. Kai pa-:: ėdė matomi džiovos ženk
lu: ir karia jis sa\o Karališkos aplinkos žmo
nėm. galėjo tiesia; -akyti jog ’nr jam yra šio 
p.’įsu*.i!io kuru!yst('s

(!->us daugiau)



BALTIMORES ŽINIOS

LIETUVIAI ŠIAURĖS VOKIETIJOJ

immaculata* lein iAj

Sausio 9 d. Temperley Apy
linkės valdyba buvo sukvietus 
visuotiną susirinkimą, kur iš
rinkta nauja’valdyba.

KVIhA STĄSYS YLĄ

• Knn. V. Mincevičius, Ro
mos Liet. Bendr. pirmininkas, 
Kalėdų švenčių ir N. Metų 
proga gavo visą eilę sveikini
mų iš žymių Bažnyčios ir Ita
lijos vyrų, išreiškiančiu gilias 
simpatijas lietuvių tautai; tarp 
jų kardinolo Pizzardo, arkiv. 
Martinio, Vatikano valstybės 
sekretoriaus, arkiv." Samores, 
ypatingiesiems Bažnyčios Rei
kalams Kongregacijos sekreto
riaus; arkiv. Centozo, buvusio 
nuncijaus Lietuvai, kuris tarp 
kitko siunčia “geriausius linkė
jimus veikliajam Lietuvių Ko
mitetui, visiems brangiems lie
tuviams, kilniai .mylimai ir taip 
kenčiančiai jų Tėvynei.” Svei
kino taip pat msgr. Poggi, skir
tas Vatikano Valstybės Sek
retoriato lietuvių reikalams, 
arkiv. Bučko, Ukrainiečių Ko
miteto pirm, latvių, čekų, veng
rų, jugoshvų komitetų pirmi
ninkai, Italijos Tautini© Pilie
čių Komiteto pirm. inž. Scias- 
da, Italijos Kat Akcijos vyr. 
pirm. prof. Gedda, Romos 
burmistras prof. Rebecchini, 
viceburmistras adv. Andreoh, 
Užs. Reik. Ministerijos komu- 
Mrinio ir pasų skyriaus Šefas

* rrtn. Nicoiai, aukšti Uža. Reik. 
MMrterijoft vnkttrrtnkai, mar-

• Paryžiuje lankėsi dr. J. 
Grinius, kuris tarėsi su studen
tų priėmimo komisijos į Lais
vosios Europos Kolegijos 
Strasburge pirmininku Metzu.

Laisvės. Varpas Balthnorėje
Lietuvos neprikkanotnybės 

-proga vasario 7 d. 5 vaL vak. 
lietuvių salėje* bus rodomos 
brolių Motuzų tikimose — Va
sario 1B d. Hkūmčs Kaune. 
Pirmų teartą šie totoriški vaiz
dai bus parodyti MJtimorit 
fiams su vMb M tikrais gar

su voidefių karo belaisviais 
yra griže iš Sov. Sąjungos ke
lios dešimtys gyvenusių Ryt
prūsiuose ir Klaipėdos krašte. 
Kai kurie iš jų turi gryniau
sias lietuviškas pavardes, bet 
nelaiko savęs lietuviais. Ta- 
čau tarp jų yra grįžęs ir vienas 
mūsų tautietis, kuriam ilgą 
laiką teko gyventi įvairiose ka
ro belaisvių stovyklose ir Sibi
re sueiti mūsų tremtinių.

Grįžusioje pasakojimu, 1945- 
49 metais apie pusę belaisvių, 
ypač tie, kurie buvo silpnesnės 
sudėties, ypač inteligentai, ne
išlaikė ir stovyklose mirė. 1947 
m. jis buvo priskirtas

prie dvmrų ir pffių statybos 
sorietfariams generolams.

Marš. Sokolovskiui statė vi
lą netoli Volgos-Mastcvos ka
nalo, apie 35 km. nuo Mask
vos. Tai buvo bolševikų val
džios jam skirta dovana, apė
musi 1 kv. km. žemės, kurioje 
buvo dvaras su rūmais. Pilis 
buvo taip pat statoma ir marš. 
Konevui, pirmininkavusiam 
per Berijos ir jo bendrininkų 
bylą. Prie pilies buvo įtaisytas 
‘kolchozas - dvaras”. I pilį bu
vo sugabenti visi Konevo karo 
trofėjai, tarp jų — brangus 
fortepionas iš Vienus, impera
toriaus Franzo Josepho vestu
vinė dovana. Vienas iš belais
vių “turėjo garbę” tuo forte- 
pionu net paskambinti.

1949 m. Sibire keli klaipė -

• Ieškau Jono Kalinausko, 
gyvenusio Rhinelander, Wisc. 
Kas žino, prašomas pranešti 
Adomui Juodžiukynui, R. R. 3. 
Linton, Ind.

• Lietuviškos pMOtelA pa
skutiniu laiku pasidavė labai 
pageidaujama prekė, tik gaila, 
kad naujų plokštelių nedaug 
išleidžiama. Visos šiuo metu 
rinkoje gaunambs liet, plokšte
lės yra suteiktos Gabijoje, 
Brooklyn, N. Y. Ypatingai mė
giamos Lietuvoje įdainuotos A. 
&abaniailsko ir Stp. Grauži
nio, o paskutiniu laiku ir Čika
gos vyrų choro įdainuotos 
plokštelės. Gabija užsakymus 
priima ir iš kitur, ir plokšteiės 
saugiai persiunčiamos paštu. 
Plokštelių sąrašas išsiunčiamas, 
panašius šiuo adresu: Gabija; 
335 Union Avė., Brooklyri 11, 
N. Y. \ C

-Argentinoje naują SLA su
daro: pirm. J. Každaila, vice- 
pirm. F. ASbavičius, valdybps 
nariai: O. žeižytė, K. Kliaugi, 
J. šutinis, J. Stalioraitis, J. 
Gervė, J. žabarauskas, J. 
Žvirblis ir V. Januškevičius.

Praueūaaųa. Paryžiuje per į- 
vykusius pirmuosius Prancūzi
jos LB krašto tarybos posė
džius priimtas krašto organiza
cinis statutas ir išrinkta vyk
domieji organai. Krašto valdy- 
bon įeina.* pirm. — O. Bačkie- 
nė, sekr. — kun. Dr. Jucevi
čius ,ižd. —Teis. A. Michelevi- 
čius, kontrolės komisijon — 
pulk. .Lanskoronskis, P. Dute- 
vičius ir J. Masiulis, tarybos 
pirmininku — min. E. Turaus
kas. Per Liet, šalpos draugi
jos metinį susirinkimą apsvars
tyti klausimai, susiję su PLB 
įkūrimu ir jos legalizavimu.

Providence vardas lietuvių 
spaudoje rečiau tematomas, 
bet ir čia gyvenama ir veikia
ma. Altui 1953 surinkta ir į- 
teikta 500 dol. Tiek pat Baltui 
pinigais ir 470 sv. drabužių. 
Pažymėtina čiočių šeima, kuri- 
aukojo 300 dol. Lietuvių kon
grese Chicagoje dalyvavo 5 at
stovai. Vasario 16 gimnazijai 
remti Vokietijoje yra susidaręs 
rėmėjų būrelis iš 15 asmenų.

Jonas Bemorius, parapijos 
vargoninkas, netik gražiai su
organizavo bažnytinį chorą, 
bet dalyvauja visose kultūrinė
se ir meninėse programose.

Dr. B. Matulionis jau treti 
metai tintia yaldžios sanatori- 
joj, o prieš kelias savaites išlai
kė valdžios egzaminus ir gavo 
teisę verstis gydytojo praktika. 
Jis dirbs ir toliau ligoninėje 
bei priiminės ligonius namie, 
žmonės džiaugiasi, kad dakta- 
ras 'išlaikė "egzaminus ir liko 
lyg “pririšti” pastoviai mūsų 
kolonijoj.

Mirtis praėjusiais metais iš
plėšė iš mūsų tarpo 23 asme- 
nius. Tarp jų 102 metų senu
ką Miluką ir vos metus teiš
gyvenusią naują ateivę Alber
tiną Valtienę.

Parite ir Onos Misevičių 50 
vedybinio gyvenimo sukaktis 
buvo paminėta sausio 24. Tą 
dieną kleb. kun. J.. Vaitiekū
nas atlaikė jubiliatų intencija 
šv. Mišias. Svetainėje buvo vai
šės ,į kurias atsilankė kunigai

Vorkutos stovyklose mirimo 
'lųjošimtis paafijaitėsinad dkte 
lis: per metas apie 30% visų 
kalinių to pragaro nriftiBto ir 
žūva. Dirbti tenka daugiausia 
anglies kasykfose. Apsaugos 
priemonių kasyklose beveik jo
kių nėra. Blogai maitinami, su 
menkučiais drabužiais, tikriau 
sakant, skarmalais, kalimai vos 
bevelka kojas, o darbo normos 
yra nežmoniškai didelės. Kas 
jų neišdirba, negauna nė tų 
800 gramų duonos, 25 gramų 
riebalų ir dar šiaip smulkme
nų. Tiesa, stovyklų vadovybė, 
matydama, kad kaliniai, vergų 
darbo jėga, greit išmiršta, nuo 
1952 m. pradėjo pems mokėti 
kelias kapeikas tariamai už 
darbą atlygmimo. Bet . kainos 
už papildomus pirkinius yra 
nepaprastai aukštos, o tam 
tikrą dalį paglemžta “brigadie- 
riai. Stovyklos pareigūnai 
taip pat suka nuo vargšų kali
nių.

Pabėgtį yra bemaž neįmano
ma. Mėgina vienas kitas, bet 
žūva arba, greit pagauti, pas
kiau smarkiai kankinami. 
Tremtiniai, nenorėdami patekti 
į Vorkutą, susižaloja sau ran
kas, kojas. (ELTA)

• Dr. Aldona Jonušauskaitė, 
Los Angeles, Calif.. neseniai 
persikėlus iš Chicagos, ruošiasi 
valstybiniams gydytojų egza
minams.

• Dr. K. GtoužMk Lietuvos
minisris P. Amerikai, stmktef* 
susirgo. Kol pasveiks, pasiunta- 7: 
nybei Urugvajuje vadovauja Ai' 
Grišonas charge d’affaires <JL- 
titulu. ♦ •

• Brazilijoje baigė moks hm: ' 
Sao Paulo universitete gavo 
gydytojo diplomą Algis Žukas, 
o A. Baužys — baigė ekonomi
nių mokslų fakultetą.

• Italijoje visi laikraščiai 
paskelbė žinią, kad arkivyks. 
M. Reinys yra viename Rusijos 
kalėjime, nuteistas 10 mietų už 
“šnipinėjimą”.

• Rašykite laiškus. LietuviųL 
organizacijos ir atskiri asme
nys prašomi rašyti Vatikano 
radijo stočiai (Direzione Radk> ; 
Vaticana) laiškus, kad leistų 
kasdienines 15 minučių lieta-' 
viškas transliacijas vietoj tik 
keturių kartų į savaitę. ,

• Šveicarijoje mirė L. Garo- 
lienė, Marijos Milvydienės se
suo. M. Milvydienės vyras, in
žinierius, yra žuvęs kaip par
tizanas Kaune.

• Venecurioje lietuvaitė 
Danguolė Dervojedaitytė, sėk
mingai baigusi gail. seserų kur- . 
sus, Barųuisimeto miesto teat
re už pasižymėjimą moksle bu
vo apdovanoki aukso medaliu. 
Ji yra gimusi 1933 m. Klaipė
doje, mokėsi Vilniuje ir Miun
chene.

• Vokietijoje sveiki vyrai 
priimami į darbo kuopas, atly
ginimo (brutto) gaus nuo 186 
iki 600 DM.

• A. Markevičiūtė, Los An
geles, Cal., ruošiasi atidaryti 
grožio salioną.

• Vera Jomantienė, “Darbi
ninko” skaitytoja, rašo redak
cijai: “Aš vos tik pranešiau, 
kad išvažiuoju į Floridą, ir 
laikraštis mane ten jau lauke. 
Linksma pasidarė, buvo kas 
pasiskaityti. Nuoširdžiai dėko-

ttiečtai beteteriai paraškė esą rečiau i koktaus. Tfcčteu vo- 
tietariM. Jie būro g karo be- kiečių karo betaferiai, kurie 
laisvių stovyklos iškelti, ir I*rtjo per daug priyerSamo jo 
tiems buvo leista apsigyventi darbo stovyklų, yra'sutikę ne-

Laetuvi! Skirdamas savo au
ką Vasario 16-tosios proga, ge
rai įvertink didumą tikslo, ku
riam ji skiriama . Tai LIETU
VOS LAISVE.

SVEIKA 
MAKOA 

MAŽAS IS 
MĄL D Y h/AS

rasi Jom K. Karte “NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI” kaygoje 1915-1941 m. Lietuvoj kursavusių pi
nigų istoriją, ntanizmatiką ir natūralaus dydžio banknotų 
bei monetų fotografijas.

Reto įdomumo kayga ir piaigą albumas vienoje vietoje! 
Angių kalba santrauka knygpje daro ją įskaitomą ir ne
mokantiems OetuvIiksL Ir visa tai — tk ai 5 doL ' ‘

Uiaakydami raiykMe:
K, KABKSr 4* Paek Iterr.* BrHpfect Couu.

Pinneberg. — Vaikų eglutę 
suorganizavo Funkienė ir A. 
Maizliauskas. Į eglutę susirin
ko visi lietuviai su vaikais ir 
pasidžiaugė JAV ir Kanados 
lietuvių gražiomis dovanomis. 
•Programai vaikučiai padekla
mavo ir pagiedojo.

Geetshacht - Spackenberg — 
Savo laikų čia buvo didžiausia 
lietuvių stovykla visoje britų 
zonoje, -čia buvo graži lietuvių 
gimnazija ir pradžios mokyk
la. šiandie beliko tik jų liku-

sutiko 
prie darbovietės dvi lietuvaites, 
kurtos buvo neseniai paimtos 
darbams Rusijoje ir dirbo fab
rike. Mergaitės skundėsi, kad 
jos yra sekamos ,ir patvirtino, 
kad ten buvo atvežtas visas 
lietuvaičių darbinrikų trans
portas, bet, paskiau jos visos 
buvo išskirstytos po 3-4 į visas 
puses.

1951 m. Sverdtovske, bedir
bant prie statybos, gretimam 
sklype matė dirbančius

darbo Jbatafioną vyrus.
Jie, daugiasuia 22-23 metų 

amžiaus, belaisvius kalbino vo
kiškai. Pasirodo, tai būta bol- 
ševikinėn “darbo tarnybon” 
paimtų lietuvių, latvių ir estų. 
Lietuviai pasakoojsi daugiausia 
kilę iŠ Joniškio ir iš Panevė
žio apylinkių.

Tremtinių iš Lietuvos pats 
jis daug nesutikęs, nes jie bū
davo daugiausia vežami ne į 
pram.. centrus, bet daugiau į 
miškus ar akmenų skaldyklas,

LOWELL, MASS.
Sausio 19 įvyko LRK 49 

skyriaus susirinkimas. Susirin
kimui vadovavo pirm. VI. Pau
lauskas ir platų pranešimą pa
darė kun. J. Skalandis- Tarp 
įvairiausių nutarimų pirmoje 
vietoje reikia laikyti Vasario 16 
minėjimą, kuris įvyks vasario 
21. Taip pat nutarta gausiai 
dalyvauti ir remti katalikų sei
melį vasario 22 Cambridge 
Mass. Pageidauta tinkamai 
priimti J. E. vysk. V. Brizgi, 
kai jis atsilankys į hiūsų para
piją apie gegužės pabaigą. K.

ir 5 sūnūs su šeimomis ir drau
gų būrys. Misevičiai yra uolūs 
parapiečiat Ilgiausių metų!

Naujai atvykusių lietuvių y- 
ra tik apie 60 asmenų, kurie 
turi sudarę “dypukų” būrelį, 
kuriam vadovauja J. Beinortus. 
Dauguma skaito lietuviškus 
laikraščius. Keli turi įsigiję 
nuosavus namus.

Br. VaitifirnusT savistoviai 
pradėjo gaminti įvairius puoš
menis juos’pufe šeima pasklei
džia vietos rinkoje.

Algis Martinkus tarnauja ka
riuomenėje, b šiomis dienomis 
pašauktas ir Jonas Morięas.

Kleb. kas. J. Vaitiekūno rū
pesčiu praėjusią vasalą išdažy
ta mokykla ir padaryti kiti 
pataisymai už 700 doL Mokyk
lą ir vaikų darželį lanko 100 
vaikučių. Teisutis

Nežinomojo Kareivio kapo. 
Vytauto Didžiojo muziejaus 
bokšte trimitininkas sutrimi
tuos ir Amerikos lietuvių dova
notas Laisvės Varpas susiū
tuos ir praskambės...

Po iškilmių kariuomenės pa
radas. Kariško orkestro maršČ 
ir minios valio garsai lydės 
filmos vaizdus. Lietuvos stu
dentijos paradas į prezidentū
rą ir paties prezidento pasiro
dymas balkone bus finalas šių 
iškilmių.

Kita nemažiau istoriška fil
mos dalis, Lietuvos Kariuome
nės įžengimas Vilniun: senas 
demarkacijos linijas pralaužia
ma, žygis per Vilniaus kraštą, 
įžengimas Vilniun, pamaldos 
Aušros Vartuose, iškilmės Ge
dimino kalne.

Šios brangios istoriškos fil
mos, iki šiolei išsaugotos, tu
rėtų būti kiekvieno pamatytos.

Filmų rodymą rengia Lietu- 
. vių melodijos radijo valandėlė.

teisę tik 50 km spinduliu; jie valstybių. Iš tų belaisvių 
t&ėjosi, kad juos’ grąžins į 
Klaipėdos kraštą ar į Lietuvą, 
bet turėjo pasirašyti pasižadė
jimus. kad ■ .
29 metų M Kilu ir1Sšgyveaa 

Sftirt.
1948 m. Stalinske

girdėjęs, kad į išaurės rytus 
nuo Maskvos yra

ištisi pabaltfečių ksioMū.
Tie kaimai jąu. jį,, pirmo 

žvflgshio 4šeisiriria'U..nįsų kai
mų savo tvarkingumu ir švaria 
išvaizda.

Vokiečių karo belaisviai, 
anksčiau laikyti Lietavųją, o 
o paskiau perkelti Sūnran, ge
rai prisimena pavergtą Lietu
vą, joje vykdytas deportacijas 
ir partizanų kovas su rusais.

Grįžusių, pasakoįmu,
Voitatojė, viduriniame Sibi

re, yra sprūsta šimtai tūks
tančių darbo vergų. Būdinga 
tautybių sudėtis: labai daug 
esą ukrainiečių, po jų eina es
tai, latviai, lietuviai, toliau— 
kaukaziečiai ir k.

Vorkuta — apie 3.000 km. 
atstu nuo Maskvos, anapus 
šiaurės poliarinės linijos. Pa
čioje Vorkutoje yra NKVD 
centras, kuris tvaiko visas 60 
stovyklų to centro apylinkėse.

čiai. Yra kukli vargo mokykla, 
kuriai vadovauja Adomas Mid- 
veris, o visai lietuviškai bend
ruomenei Juozas Drungihs. 
Šiemet vaikų eglutei iš anksto 

.buvo pasiruošta. Vargonininkas 
Gerkė išmokė keletą liet, gies
mių ,mokytojas — eilių. Eg
lutės programą pravedė J. 
Drungilas.

Hamburg - Altona — Į eglu
tę Kalėdų senelis labai vėlino
si. Belaukiančius vaikus užėmė 
gimnazistai A Lingė ir M. 
Cerkus, padeklamuodami eilių 
ir kartu paragindami vaikus 
deklamuoti. Pasivėlinęs senelis 
kiekvieną vaiką apdovanojo 
dovanomis. Visi vaikučiai, ypa
tumai jų tėvai, yra dėkingi Jo
nui Valaičiui ir kitiems Balto 
atstovams už gražiai surašytą 
ir dar laiku pasiųstą Kalėdų 
seneliui Mišką.

KeBhą^iusaen — čia gyve
na Janina Mačiulienė su savo 
4 dukrelėm. Nepaprastai ji bu
vo laiminga, kad ją atsitiktinai 
surado ir aplankė lietuvis ku
nigas, kuris, ją pasveikinęs 
lietuvių vardu, įteikė Amerikos 
lietuvių per Baifą užpirktus 
“Care” siuntinius.

Ravascbeig — čia gyvena 5 
lietuviškos šeimos, kurių gyve
nimas yra labai panašus j kitų 
gyvenimą stovyklose. Per Tris 
Karalius Jonas Ambrasas su
kūrė lietuviškos šeimos židinį.

Lebeestedt — Keletas jau
nuolių vasaros atostogų metu 
nori vykti į Italiją pas IT sa
leziečius tęsti mokslo. Pernai iš 
čia Italijon išvyko A Šležas ir 
P. Stončius, kurie yra paten
kinti mokykla. K.VA.

Susirinkimas ir vaišės
Sausio 24 d. šv. Alfonso pa

rapijos Altoriaus ir Rožančiaus 
Draugija turėjo savo metinį su
sirinkimą. Kaip ir pridera baž
nytinei organizacijai, 830 vai. 
bažnyčioje buvo pamaldos, per 
kurias draugijos narės priėmė 
šv. Komuniją.

Susirinkimas vyko parapijos 
salėje. Iš valdybos pranešimo 
sužinojome, kad draugija turi 
210 narių. 1953 m. mirė dvi 
narės: M. Palovienė ir'O. Pra- 
ninskienė. Už jiedvi susirinki
mas sukalbėjo maldą. Draugi
jos susirinkimai buvo šaukia
mi kas mėnuo vieną kartą. 
Draugijos iždo stovis šitoks: iš 
1952 m. liko $84.82, 1953 m. 
gauta $205.45 ir tais pačiais 
metais išteista $192.00; tuo 
būdu kasoj lieka $98.27. 1954 
metais draugijos susirinkimuo
se bus aiškinama šv. Tėvo en
ciklika apie Švč. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo jubiliejų ir 
Sfisi kiti klausimai, su tuo. ju
biliejum surišti. I 1954 m. val
dybą išrinktos šios narės: Ele
na Sakevičienė z— pirmininke 
Alice Di Stefanc — vicepirmi
ninke, Elena Jakimonis — sek- 
tore ir Ona Voitarienė'— mar
šalka.

Po susirinkimo .nsos atsilan
kiusios narės buvo pavaišintos 
šiitais bei šaltais užkandžiais ir 
kavute. Pabaigoj visoms vaišių 
rengėjoms viešai padėkota

Uetuviškostos šeštadenio
’ mokyklos

Tėvų komitetas sausio m. 23 
d. lietuvių svetainės salėje su
ruošė pasilinksminimą. Atsi
lankė gražus būrys jaunimo, 
turėjusio geros progos pasilink
sminti. Įdomu, kad svečių tarpe 
buvo apie 20 buvusių ar dar 
tebetarnaujančių JAV armijoje 
lietuvių karių. Gautas pelnas 
paskirtas šeštadienio mokyklos 
reikalams, šios mokyklos Tėvų 
Komitetą dabar sudaro: M. 
Noreikienė, J. šilgalis ir p. 
Vaškys.

Pret L, Mend^is
sausio 24-29 buvo išvykęs į 

Chicagb, IU. Čia jis vedė misi
jas seserų kazimieriečių Mari
jos High School mokinėms.

Vyrą choras
Baltimorėje susiorganizavo 

lįetuviy vyrų choras. Jis nesi- 
jungia su jokia kita organiza
cija. Į jį dedasi vyrai dainos 

. mėgėjai. Chorui vadovauja A.
Būltikauskas.

Aktorius Patehimlms 
pasirinko būrį tinkamų žmo

nių ir rimtai užsimojo Baltimo
rėje pastatyti K. Inčiūros dra
mą “Vincas Kudirka”. Tuo 
tarpu atliekami paruošiamieji 
darbai. J. M.



Joseph Garszva
G R Ą B O R I U S

savaitę. Skyrią veda K. 'Mer- 
Kft mmi tBMiA <w-~JMKR* mMRW O*-**) •p’ 
imfiimtg ntaą fa rim ^tĮkItį 
.veiklą . Amerfltoje, Kanadoje,
AastiraKtoie ir Aš.

IMrytf taktas nors bandy- 
us ptagenatoių ir dar 
toš stiprias prieiteinkus yra 
inartz&dųgKir, Mkpfliau, net

rwi>inawM taškus, SMtiystme 
2 JO vai mB^aBtĄSfe, New 
Partnere Ovg&Kadaagi vengrų 
žiūrovų t rungtynes ateina net

231 Bedford Ąve. z 
Brooklyn, N. Y

- P. Vaitauta, Hamilton, Onta- 
rio, bus įkeltas į Kanados ko
mandą, jei ji dalyvaus 1954 
pasaulio pirmenybėse, Argenti
noje. .

Vaitonis jau buvo Argentino
je su Lietuvos komanda 1939 
m. pasaulio p-bėse (Mikėnas,. 
Vaitonis, Luckis, Tautvaišas, 
vadovas Ksav. Andrašiūnas). 
Tose p-bėse Vaitonis laimėjo 
prieš: Moradęs (Ekv.ador) , Do- 
novan (Airija), Poulson (Da
nija), Apšnieks (Latvija), 
Lundin (Švedija), Trompows 
ky fBrazJ. Lygiom sulošė su 
Cortlever (Olnd), Boibochan

* (Argn), Michel (Vok), Flores 
(Chile), Raud .(Estija) ir FoL 
tys (Boh. Morav.). Pralaimėjo 
Vaitonis aštuoniems.

Šiandieną mūsų šachmatinin
kai rungiasi su Harvardo Uni
versitetu, pas juos. Harvardas 
Bostono pirmenybėse eina be 
pralaimėjimo.

Kitą penktadienį Cambridge 
YMCA atvyksta pas lietuvius. 
Tai bus paskutinės rungtynės 
iš 1953-54 m. pirmenybių.

Rungtynės įvyks vasario 5 
So. Bostono Liet. Pil. Klube. 
Pradžia 7 JO, v. v.

Cbess Review sausio nr. daž
nai aptinkame lietuvių pavar- 

z dės. 1953 metų apžvalgoje 
Povilas Tautvaišas, Chicago, 

..pažymėtas per dvi vietas, kaip 
Trans-Mississippi meisteris ir 
Illinois State dvigubas meiste
ris. P. Vaitonis iš Hamiltono— 

įOntario Champion.
Postai skyriuje: 1949 Gol

den Knights “Present Leaders” 
sąraše patiektoos 32 pavardės, 
K. Merkis stovi 8-ju su 40,2 tš. 
Tame turnyre dalyvavo 875 
žajdėjai. K. Škėma skelbiamas,

mergaitė, lėktuvu vežama i Los 
Angeles sunkiai smegenų opera

cijai.

įsikvalifikavęs į 1951 Golden 
Knights baigmę - Finais. To
liau randame: Škėma įveikė 
Fullum, Stonkus sudorojo O’- 
Relly, Jakštas — Seifą. Kara-’ 
laitis — Lichtenšteiną, bet 
Racaitis pralošė Hoglundui (vi
si iš 1952-3 Golden Knights). 
Žalys įveikė Fuchs, bet Žukai- 
tis dukart pralaimėjo prieš 
Scrivener (1953 Prize Tour).

Tarp komentuotų partijų 
randame Kozlov - V. Mikėnas 
iš Soviet Union, 1953 Cham- 
pionship df Lithuania.

Latvis Medini Marshall CC 
p-bėse užbaigė 6-ju su 61^-S1/* 
taškų. Kitas latvis Pamiljens 
13 v. su 2 V? taškų.

DARBININKO REDAKCI
JA džiaugiasi mūsų šachmati
ninką ryžtu ir ištverme gar
sinti lietuvių, vardą ir linki to
liau kuo geriausios sėkmės, o 
didžiai paslaugiam ir uoliam šio 
skyriaus vedėjui p. K. Merkiui 
reiškia nuoširdžią padėką 
bendradarbiavimą.

už

gtai faktas: prieš German-

sudėtyjebuvo padaryta* kėlios

kdi šimtai, padarykime staig
meną — Sėtuvių žiūrovų virš 
tūkstantks!

taip pat geros kaip ir Lietu
vos !r taip pat medum kvepia, 
turi malonų skonį, sveika ir

dėl skilvio ir dėl tekstų (kki- 
neys). Jeigu esi nuvargęs, su-

■HRosBMBUMassmBmi^ssBaEssmHi
TeL STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

ELĮZABETH FDUESTONE, Mrtęmobilhi (Mdan*q “k*r»liau*” dtdctė.
New Yorke tttefc«> irt CK F. Hlllia, Jr., kuri* dMa >rex. Etoeuh*-

nan&os klaidos, kurios ir pri
vedė prie neužtarnauto 2-1 
prajaimėjkno. <

Visi ftdboio mėgėjai jau bu
vo patenkinti, matydami tvirtą 
mūsų vienuolikės saugų treje
tą: Jokūbaitis - Arens - Jėge
ris. Ir štai prieš GermamUn- 
garians, kurių puolikai yra tik
rai geri, mūsų saugų linija su
silpninama: Jokūbaitis įsprau* 
džiamas puolikų penketan, gi 
į jo vietą pastatomas Grasis. 
čia jau nereikia būti dideliu 
futbolo ekspertu, kad nepama
tytum "tos pagrindinės klaidos. 
Puolime. Jokūbaitis niekad ne
bus tiek naudingas, kiek saugų 
linijoj. Amerikos rinktinės da
lyvį Souzą (German - Ung.) 
galėjo tik Jokūbaitis supan- 
čiuoti: prieš techniką — kovos 
dvasia ir geležinė ištvermė, 
prieš rafinuotumą — Jokū
baičio fizinis pajėgumas ir at
kaklumas. Deja, Jokūbaičio 
saugų linijoj nematėm.

Na, žinoma, keistai atrodė ir 
Sabaliausko nukėlimas į kairę. 
Žinoma, ir toje pozicijoje Sa
baliauskas atliko savo pareigą 
be priekaišto (gal truputį per- 
sikombinuoja), tačiau aiškiai 
buvo matyti, kad jo dešinioji 
koja tvirtesnė, tikslesnė ir pa
tikimesnė. Kai kam buvo net 
nesuprantama, kodėl tas grei
takojis .nešauna flu kairiąja, 
bet'^e;ftitiSr'4twnt^l5' tvoja sU 
dešine. Atsakyti gali tik vie
nuolikės reformatoriai, kurie 
išleido vienuolikę tokios sudė
ties: Vitols, kuris tikrai buvo 
saugus savo poste ir savo meis
triškom ‘žuvelėm” užsitarnavo 
žiūrovų simpatijos; Vaitkevi
čius - Jančevskis, kuriuos žiū-- 
rovai neseniai matė geresnėje 
formoje, Grasis - Arens - Jėge
ris. Pastarasis turėjo pašėlusiai 
sunkų ^uždavinį — dengti gar
sųjį Souzą; Wells, kuris iš vi
sų iki šiol buvusių “amigų’’ pa
sirodė pajėgiausias — Jokūbai
tis - Freimanis - Gražys, kuris 
paleido keletą sultinį šūvių, 
deja, nevaisingų; Sabaliauskas 
ir Kalašinskas, kuris pakeitė 
antrame kėliny Wells.

Rungtynių įtampa ir sparta 
kartais pasiekdavo europinio 
futbolo žaidimo. Pirmojo kėli
nio vidury Sabaliauskas išnau
doja Gražio paduotą kampinį 
galva pakreipdamas į kampu
tį. Priešininkams pavyko išly
ginti tik antrojo kėlinio vidu
ry; gi dešimčiai minučių prieš 
pabaigą įšaunamas pergalės į- 
vartis.
I Menkutę dainelę sudainavo 
ir mūs ų antroji, kurie 
prieš G. U. antrąją neįstengė' 
net garbės įvarčio pasiekti ir 
gavo pylos net 6-O.

Kaip neofidahai teko patir
ti,’vasario rota 13‘d. šeštadie
nį, žymaus New Jersey lietu-

ninku Jokūbo Stuko mkšaty-, 
va,' lietuvių sporto klubui bus 
įteikta brangi dovana — vėlia
va.

Įteikimo aktas įvyks šv. Jur
gio Dr-gijos salėje Newark, N. 
J. 5 val. p.p. Po trumpos pro
gramos linksmi (sportiški) šo
kiai, grojant vienam iš popu
liariausių orkestrų,

Šis nepaprastas įvykis tesu- 
artina visus sportininkus ir 
sporto bičiulis, išsimėčiusius po ’ 
didįjį New Yorką ir platųjį 
New Jersey. Ant. Bagdžtūnas.'

UT WH1 TAME, i MARCH 0F DIMES

Pasaulinės sveikatos organizacijos daviniais atrodo, kad vai
kų paralyžius (Polio) plečiasi po visą pasaulį, bet daugtaotor 
juo serga Amerikoje. Anksčiau ši ttga tebuvo žinoma tik vidutinio 
klimato zonose; o dabar ja serga ledynų ir karštųjų kraštą vaikai. 
Europoje ji sutinkama kiekviename krašte, betnaž visur Afrikoje 
ir iš didžiosios Azijos tik vienoje mažytėje Laos valstybėlėje dar 
jos neužtikta.

Baisią ligą nugalėti reikalinga didžiuliu kapitalų, ■ kuriuos 
Mareli W Dimes renka gatvėse fr tuo pa&u vėl atiduoda tam 
gatvės žmogui, kai jį ištinka ši baisi nelaimė.

Apie tai 
rato

numeryje

atrikvleskite 
M 
į savo 
namus! 
Per jį 
susiriši te 
su viso 
pasaulio 
lietuviais.

Prenumeratos kaina metanu 
JAV 6.00 dol.. užsienyje ir 
Brooklyne 6.50, pusei metų 3.50 
deri.

kada esi piktas, nusiminęs, ir
gi gerk ramunes. Prifižųsk 
mum $2.50, o mes prisiusime 
jum ramunių visą svarą. I 
Kanadą —- $2.75.

M. P. RAILAS — Direktorius
• ALB. BALTRCNAS-BALTON

660 Graad Street 
Brooktyn, N. V. . 

’ NOTARY PUBLIC

414 BROADWAY 
Sosto Bestos 27, Haas.

Rąžykite:
DARBININKAS, 

689 Bushwiek Avė., 
Brooklyn 21, N. T.

RESTAURANTS

MICHAEL’S ITALIAN AND AMERICAN FOOD
“At its finest” — Catering to family groups 

62-29 WOODHAVEN BLVD, REGO FARK HICKOBT 6-8475
1 block irom Ascension Church

UETCVIŲ RADN) VALANDOS PRIORAM A 
wnsx—1239 idJocycJes—Marbiehead-Salem, Mėsa.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vaL vidudienio. Jeigu norite 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai sųskite: I2THUANIAN RADIO 
BKMJK, 59 Cottage SL, Nerwood, Maas.

Skyrius: UTHUANIAN FUKN1TCRE CX), 328 W. Breadw- 
So. Boston 27, Mass.

A. ir O. IVAŠKAI 
Telefonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth BoAon 8-4618
■ -■y. '• 'T " -J...........

Kadi jo Korporacija -
SS2 E. BrMrt*agF, So- Booton Vi. Man. / TeL SO 8-9489

Lietuvių Ra&jo programa iA stoties WBMS, 1090 kilociklų, perduo- 
j dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai., Būna lietuviškos dainos, 

muzika ir Mągdutės pasąka. Biznio reikalais kreiptis j STEPONĄ 
MINKŲ, Balde Florists Gėlių ir Dovanų krautuvę, 502 E. Broadway, 
So. Bostone. Tel. SO 8-0489. Ten gaunamas “Darbininkas”, lietuviškos 
knygos ir rankų darbo dovanos.

Norite geros—meniškos fotografijos 
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 MeBfthaa Str^ Ridgeiroad, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti teL HYadnt 7-4677

• Tel. EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISION WORKS
LIETUVIŲ SPECIALISTŲ 

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-Vfi
Atliekanti visi eotosian, dažymo ir AeeK taisyme darbai

BROOKLYN, N. T.

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Grabortas - Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

ŠALINSKAS 
Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICĄ AVĖ.

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visos, 
miesto dalyse: veikia ventiliai

TeL VIrginia 7-4499

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

Mokslus baigės Europoje
128 E. 86to STREET NEW YOBK CITY

Viri Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva pi įvažiuoti 
ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams !r moterims.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame ;ambar 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurancei reikalu*•
— greitai ir gerai

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street. Wnodhavea 21. N. Y^
Tel. VIrginia 7-1896

Į Tel. APplegate 7-0349

5 TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
I BANGA
Į 344) RIDGEWOOD AVK ' BROOKLYN, N. Y.

| Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
1 stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 
Į (record changers).
I Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Į Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

MCA Instituto. New Yorke.

KARL EHMER - PORE STORES

69-38 Myrtie Avė. ' 
Glendale, N. Y.

136-59 Rooseyelt Avenue
Fhisbing, N. Y.

68-38 Forest Avenue
Rklgewūod, ĄL Y.

60-04 Woodskfe Avenue
Woodside, N. Y.

19 West Post Road
WHte Batas, N. Y.

MAINSTORE

185-24 Horace Harding Blvc 
Fresh Meadowš, Fiitshfag 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue ' 

Valley Stream, N. Y.
•4380 White Plains Road 

Brome, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN. Ine.

THE

On m*tou’ Sanringa Account* 
Interen starto tiie fint at tirt mosto 

<m suomi trom 935. to ftąoOO.

>at

Bara%SAL£ vestuvemB, 

etc. d



sausio 30 A, šeštadienį, 2

HUBnym, / ošia su 
Vytautu Kvedaru/Vtestuvčs j- 
vyks vasario 27 d. Hamfitonę,stovų (dalyvauja apylinkių par- ftwdtą žeštafie^ SBC tde- 

ndninkai ir po 2 valdybos at- vMjoy tfaida* pisvaiandžio 
_ v « pardavė fantasti

nio turinio vaidinimą, kuriatne 
svarbią rote atiko J. Botey Bo- 30 metų jįĄi-
levi&us. Tuose televizijos vai- f * * . -----
dinimuose jis neretai dalyvau- statomas A J- Cronino veika-

stovus), seniūnų, kultūros ta
rybos preridiumo, apygardos 
valdybos ir Loko atstovų bend-

tejin atžymėti vasario 6-7 <Ld.

2 mėn. 7RM’'i įNomato-

. vaitgalyje kviečiami dalyvauti

New Yorko, Hartfordo, Water- 
burio, Worcesterio ir kitų a- 
pylinkių. Nakvynės bus parū
pintos visiems. Registruotis pa
geidaujama, bet ne imtina. Vi-

Kataliky Seimelis
\ Vasario 22 d^Neta^tori-

Woodrow Vfitaon,
- buvusio Amerikos prezidento 
30 metų mirties sukaktį rengia 

/čekai, estai, latviai, lietuviai ir 
lenkai, šiam reikalui sudaryda-' 
mi vieną komitetą. Minėjimas 
įvyks vasario 3 d. 4:30 v. p.p.

„Baltic Freedom House, 131 E.
* 70th St, New York City.

J. Boley lietuviams labai

čių pirmininkas ir Balfo vice-

laiką pirm, pareigas kan. 
Končiui išvykus į Europą.

men|. Spektakli režisuoja Jur-

nami J. Onkaus krautuvėje,

į atstovybės sekretorę 4. Jur- 
gdevičiūtę, 30Pieašhnt St, 
Dorchester, Mass. Tel. CO 5- 
5645. • '

AtatMtaų
Lietuvių kongreso Chicagoje' 

proga Bostono organizacijos ir 
paskiri asmenys sudėjo 603 do
lerius. Didžiausią auką ($200) 
įteikė Lietuvių Piliečių Draugi-

Pabaltijo studentą
organizacijų atstovai yra pa

kviesti šį šeštadienį Baltic 
.Freedom House pasitarti su 
Pabaltijo valstybių laisvės ko-

- mitetais. Pasitarimų tikslas y- 
ra surasti budus, kurie apjung
tų šių valstybių akademinį 
jaunimą bendram darbui kovo
je dėl savo tautų laisvės.

Dr. V. Avižonis,
turįs savo kabinetą 30 E. 60 

St, New York City, paskirtas 
akių gydytojų vienoje Long Is- 
land valstybinėje protinių ligų 
ligoninėje.

čekerią klubas
susiorganizavo pas C. Vitą 

(lietuvių užeiga) 49 Ten Eyck 
St, Brooklyne, kur barialju- 
sirenka trefiaršenio vakarais 
parodyti, kas ką gali šioje 
sporto srityje. Gali būti nariais 
ir laisvai dalyvauti kas tik no
ri.

Dr. H. Lokaševičfas sausio
26 d. gavo Amerikos pilietybę.

ELIZABETH, N. J.
Joha S. Reedy vėl buvo per

rinktas pirmininku Amerikos 
Lietuvių Centro. Kiti Šerų dali
ninkai pasiskirstė pareigomis: 
viceprez. W. Senkus, fin. rast 
Alf. Vaičiulevičius, ižd. W. J. 
Drešeris, sekr. A. Pocius. Sa
lės menedžeriu paskirtas P. 
Bernotas ,o jo padėjėju. D. 
Kupstys. Rinkimų komisiją su
darė F. Jankūnas, A. Oskutis, 
R. Patrick, C. Grindis ir V. 
Krezonis. Praėjusiais metais 
buvo įrengtas naujas baras ir 
sudėtos grindys “bowling” lys
velių. Valdyba susirenka‘pasi
tarti pirmadienio vakarais.

Dthuaniaa Savings Loan 
draugija nusprendė savo susi
rinkime palikti 7% dividendus, 
kurie susirinko per paskuti
niuosius 4 metus. Mykolas Sa- 
liklis išrinktas jau 13 kartą 
prezidentu, viceprez. J. Akulio- 
nis, ižd. Jurgis Budris, pad. W. 
Senkus, sekr. P. L. Mack ir J. 
T. Kirk, buvęs EJiząbetho ma
joras, paskirtas reikalų vedė
ju Direktoriais išrinkti Ig. Bu-

1-3 vai ir-nuo antradienio iki 
penktadienio, vasario 2-5d., 
nuo 7 iki 9 v.v.

Kuitfiros Tarybos preridbnno 
posėdis įvyksta šeštadienį, sau-

parap. salėje. 
A—----------------

Pajėgus Betavią baakaa
Schuyler Skolinimo ir Tau

pymo Drąugijos (Schuyler Sa- 
vings and Loan Assodation of 
Keamy ,N. J.) dvidešimtdeyin- 
tas metinis susirinkimas įvyko

tuvių HL Klubo salėje, 134 
Schuyler Avė., Kearny, N. J.

Pranešamus įvairiais banko

lentynoje ne tik gražiau at
rodo, bet ir ilgiau išsilaiką 
Gabija neseniai pradėjo priimi
nėti knygas įrišimui: rišama į 
odos, drobes, odos imitacijos Ir . 
kt. viršelius, įspaudžiamos rai
dės ir kt Duodant rišti didesnį 
kiekį knygų, daroma žymi nuo
laida, bet ir šiaip rišama pi
giau, negu kur kitur. Adresas: 
Gabija, 335 Union Avė., Brook- 
lyn 11, N. Y. Tel. EV 8-6163.

Bostono teistaiakų
naują 1954 metų valdybą su

daro: pirmininkas adv. A. Ke
turakis ir nariai: Dr. K Šid
lauskas ir Dr. V. Čepas.

derarijos Naujosios Anglijos 
apskrittes seimeHs. Seimelyje 
dalyvaus Jo Ekscelencija wsk. 
V. Brizgys.

' Seimeliu daug rūpinasi vie
tos klebonas kun. Pr. Juškai
tės, So.' Bostono lietuvių para
pijos kteb. 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- 

j 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 — sėnieji ir jaunieji, 
kas tik gali. .

Seimelio smulkesnė progra
ma bus pranešta.vėliau. z

Bankas, įsikūręs 1924 m. 
kukliomis lietuvių sutaupomus, 
jau įkopė į trisdešimtuosius 
metus. Jis nepalūžo ir savo še- 
riniidof neapvylė ir sunkiaisiais

PADfiKA

Mano myilmam vyrui Jonui 
Pečiukaičiui mirus, reiškiu nuo
širdžią padėką visiem, kurie 
mane liūdesio valandoje už
jautė.

Ypač dėkoju mano gero- 
: sioms seserim Marijai iš New 

Yorko, Antaninai su vyrų iŠ 
Kanados, Teofilei sū vyru iš 
New Jersey, seserėnai Mary 
Emes.

Dėkoju savogtminakSui kun. 
P. Totoraičiui, kunigams P. 
Patlabai, Ra&auskui, J. Ado
mavičiui OFM, čeporiiui ir De» 
mikiui, atlaikiusiems šv. Ifi- 
šais ir palydėjusiems į kapines.

Dėkoju visiems giminai
čiams, prietriiams, pežįsta- 
mtesns už užprašytas Šv. Mi
šias ,už gėles ir už raminaniSą 
užuojautą.

kowitz. w. S.

dentas J. Pakny^^ vfce-taea- 
dentas V. T. Mikionis,siždinin- 
kas J. M. Brizą, teisių patarė
jas adv. Ch. 'Baubs ir banko . 
direktorių vardu — 4dv. A. 
Salvest

Banko veiklą, finansinį stovį 
ir pažangą pagrindinai nu
švietė banko reikalų vedėjas 
Petras Velevas.

Banko aktyvas 1953 metų 
gruodžio mėn. 31 d. buvo 
$832,974.96. Tuo tarpu 1952 m. 
gruodžio 31 <1 — $648,458,75. 
Vadinasi, tik per vienerius me
tus padidėjo$184,516.21.

Š. m. vasario men. 6 <L, 7:30 v. v. ir' 
7 d. 3 v. p.p. ST.FELK ST. PLAY- 
HOUSE, 126 St. Felix St., Brooklyne 

HENRIKO KAČINSKO
30 m. scenos darbo jnbflėjans proga,

SPEKTAKLIS — BENEFISAS

JUPITERIS JUOKIASI
A L Craatao 3 v. K pav. dmosa

Režisierius J. Bakaitis. Dailininkas Pr. Lapė, šalia jubi
liato vaidina: A Bendoriūtė, E. čiurlytė, L. Kašiubaitė, 
A Kundrotaitė, A Mikulskytė - Zakarienė, T. ABnskas, 
J. Lapurka, E. Liogys, VL Zaredcas. *

JŠjtaM anka $2jM

- iW> W

neliečiamasis pelnas 1953 m. 
gruodžio mėn. 31 d. $33,528.77.

§i grynai lietuviška taupymo 
ir skolinimo draugija siekia: 
suburti visus Keamy - Harri- 
son ir jo apyL lietuvius į stip
rią lietuvišką finansinę drau
giją, mokėti geras palukam? 
už indelius ir kuo lengviausio
mis sąlygomis -teikti paskolas 
■namams įsigyti. Tokias pasko
las (morgičius) yra gavę čia ir 
naujieji lietuviai ateiviai, ku
rių dauguma Keamy ir apyL 
yra įsigiję nuosavus namelius.

Paskolų, (morgičių) ligi 1953 
m. gruodžio mėn. 31 d. buvo 
išduota. $735,671.50. Tik 1953 
m. tokių paskolų (morgičių) 
namams nusipirkti išduota 33 
asmenims.

Skolintojų pinigai - indėliai 
apdrausti $10,000.— apdraua- ; 
da. Bankas moka 2J5% palūka
nų už indėlius. Banko įstaiga 
nuosavuose namuose: 24 Davis 
Avė., Keamy, N. J., telef. Nr. 
KE 2-7260.

Banko valdybą 1954 met. 
, sudhro: prezidentas J. Paknis, 

viceprez. adv. A Salvest, rei
kalų vedėjas P. Velevas, kasin. 
J. Brizą, teisių patarėjas adv. 
Ch. Paute. J- M.

minėjimas šiemet bus vasa
rio 14, sekmadienį, 1:30 -vai. 
p.p. Soi Boston High School sa
lėje. Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas Jo Ekscelencija vysk. 
V. Brizgys. Be to, kviestas da- 

x lyvauti ir pasakyti kalbą Mass. 
valstybės gubern. Christian A. 
Herter.

Meninę programą atliks šv. 
Petro lietuvių parapijos cho
ras, diriguojamas kompoz. Je
ronimo Kačinsko if Bostono 
vyrų ^choras,' vadovaujamas 
muz. Gaidelio. Dalyvaus taip 
pat O. Ivaškienės tautinių šo
kių trupė ir studentai vaidin
tojai.

Minėjimą rengia Alto sky
rius, vadovaujamas advokato 
Jono Grigaliaus. Visi Bostono 
lietuviai prašomi jau iš anksto 
minėjimui ruoštis ir gausiai ja
me dalyvauti. .

Tradicinis banketas
Tradicinis Amerikos Legiono 

Stepono Dariaus Posto Nr. 317 
metinis bankets įvyl^s sekma
dienio vakare, sausio 31 d., So. 
Bostono Lietuvių Piliečių Drau
gijos Auditorijoje.

Posto vadas, inž. Aleksand
ras Čaplikas, nuoširdžiai kvie
čia visus lietuvius dalyvauti 
šiame bankete su mūsų lietu
viais karų veteranais, kad 
parodytume, jog lietuvių vi
suomenė juos įvertina ir jų ne
pamiršo. Po banketo dainuos 
Bostono lietuvių vyrų choras, 
vačL kom. Juliaus Gaidelio, šo
kėjų, grupė vad. O. Ivaškienės, 
pašoks tautinius šokius.

Cambi*idge, Mass.
Lietuvių Moterų Sąjungos
4 kuopos įvykusiame Nekal

to Prasidėjimo parapijos sve
tainėje sausio 24 d. susirinki
me išrinkta 1954 metams nau
ja valdyba: pinn. Adelė Am
brazaitienė ;sekr. Elena Paliu
lis ;ižd. Griškienė, ‘kasos glo
bėja Miškinienė, užrašų ved. 
Aleksandra Daukantienė ir 
korespondeite Mongirdienė.
BažnySal dekoruoti aukojo:
B. Sviontek —$5; M. San- 

gavičiai $10; Nekalto P. P. 
Šv. Draugijos narės po $1 — 
Kapivodienė, Šnaiderienė, Gai
galienė, Malinauskienė, Gaspu- 
tienė. Zaveckienė 75 c. Parapi
jos klebonas visiems ir visoms 
nuoširdžiai dėkoja.

Metfeė parapijos vakarienė
įvyks lietuvių klube (Har- 

vard St) vasario 28 d. 5 vai. 
po pietų. Bus skanūs valgiai, 
kalbos ir meninė dalis. Kleb. 
kun. <P. Juškaitis kviečia visus 
parapiečius ir svečius gausiau
siai dalyvauti. Pelnas skiriamas 
bažnyčiai dekoruoti.

Vasario 16 dienos
minėjimas ruošiamas vasa

rio' 21 dieną. įv. Mišias ątna-

celendja vyskupas V. Brizgys. 
Po pietų 3 vai bus Roberto 
Mokytos salėje Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo su
kakties mmėįmas: kalbos ir 
meninė dalis. Visi lietuviai vie
ningai kviečiami dalyvauti. K.

Pranešimas LDS 1 Kuopos nariams
Sekmadienį, sausio 31 dieną, šaukiamas vtaritaas LDS

Šv. Petro bet. parapijos salėje. Bus renkama nauja valdy
ba ir atnaujinama Darbininko prenumerata. Visus kvie
čiame dalyvauti.

JĖ8KEV1ČIUS

Apskrities Valdyte:
Dvasios vadas

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

Sekretorius J. Beinorte.

"Visiems, kurie ryžtasi vanagams į 
nudaužyt pirštus, pelėdoms papeš-J 
ti paausius, iš pikčiausiu raganų.4 
kurios šiandien pasauli baigia! 
paversti plūstančių ašarų ir ne-? 
išpasakytu kentėjimų vieta,—at-3 
imti kiekviena, dar nespėtą su-? 
doroti būtyte” — |

reikiajsigyti
.JURGIO JANKAUS

PO RAGANOS 
KIRVIU

Kaina $1.50102 p.

Užsakymus siųsti:

n arfininkas 
«80 Boriraick Avė. 
BroeMyn 21, N. Y.

BARASEVIčnJS Ir SCNUS 
FUNEBAL HOME 

254 W. Broadway . 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVK3US 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590

VAITKUS !
FUNEBAL B O M® 
.' 197 Weteter Aveaėe

Cambridge, Mass.
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių direktorius ir 
balsamuotojas

- NOTARY PUBLIC
PMara*vimM ir naktį

Nauja moderniška koplyčia' ier 
mente* dykai, Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
BaSode laaHte: TeL t* 0-O4S4

“RŪTOS” RADIJO DRAUGIJA
MALONIAI KVIEČIA I SAVO METINI

—■——m—m—

MENINĮ VAKARĄ
kuris įvyks .

vasario—February 7 d.
§v. Jurgio Draugijos saleje,

189 New York Avė. ’ NewMfc, K.J.

PROGRAMOJE dalyvauja Operetfc Choras, vad. prof. Stankūno, "Rūtte” ansambita, 
vad. to paties muziko; teturiu, J^rių^Fiąstų tautinių šokių amamtAd.

Po programos, kuri prasidės 4 vaL 30 linksmi Šokiai, grojant MriChon -ej
orkestrui; bus bufetas su skaniais valgiais Irgėrimais. ĮĖJIMAS $1.25

36 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS

1954m. vasario men. 14 dieną,
4 vai po pietų,

TV .
WAv«tU

PROGRAMOJE: žinomas Amerikos senatorfas iš 
Waadrington, D. C. Visų keturių Tarytą sudarančių 
srovių vardu kalbės prof. Kazys Pakštas.

Meninėje programoje: Lietuvos Operos soliste Vincė Jo-/

- Vasiliauskas. Dainuos ir žinoma* vietos Operetes cho
rai vadovaujamas žinomo muziko ir solisto p.

, Stankūno^ Po minėjimo programos šokiai, kuriems

BfteCų kainos: $2.00 prie įėjimo, $L50 perkant iš anksto, 
$1.00 jnokttetriazns, valkams nemokattad. New Yorko ir 
apylinkių visuomenė kviečiama gausta! (Mytiuti.

zaletskas
FUNERAL ' HOME 

564 EAST BROADWAY 
Sonth Boston, Maso.

D. A. Tbletakaa, F. K. 3ale«rita» 
* UrabMfal Ir 

PMtM’MiHuMM tr $Mkt|. 
KepiySa iirwdna dykai.

NOTARY PUBLIC
M. SO S-0S1S 

SOoth BMtea 8-MN


