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Grįžo pabėgęs iš bolševikų kalėjimo

kartai*

Šių dienų kaip ir pasaka
Schw*nwalde, Vokietijoje,

vieta

taikingus norus Pabaltijo val
stybių atžvilgiu. Tada Moloto
vas kalbėjo, kad gandai, jog 
Maskva norinti primesti komu-

jautė, kad ta 
labai opi pastaruo-

■ PARYŽIUS PO SNIEGO APKLO
TU. Eoropa stingdė tokie talčtai,

CHURCHELLIU *
Tarp diplomatų dabar trau

koma pečiais, ko gi tikėjosi 
Churchillis, vis reikalaudamas

* pats įribrovėltasu rožių buke- 
■ tu ir iškilmingai M įteikė la

dy. Dabar ne mažiau buto nu
stebinta lady ir tuojau engaža- 

. vo jį savo šoferiu.

' kiAM- ptrtnintokauja, Dr. 
Dambrava, v&ario 11 d. 730

duos naudos. O tuo tarpu žalos

mokestį 8d 5% jos biudžeto.

stybės sekretorium Dalies, ga-

ko." O toj grėsmė — tai bol- 
ševikiniai diktatoriai, kuriem 
norint atsispirti reikia tautai 
susidrausminti.
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BERLYNE KETURI TARUSI JAU SLAPTAI
♦ Lietuvoje stiprinasi Malenkovas

ferenrijoje visa savaitė buvo 
skirta kalbom apie Vokietiją. 
Nesutarta nieko. Veltui savai
tės. pabaigoje Anglijos užs. 
reik. nūn. Edenas siūlė pra
tęsti nepuolimo sutartį tarp 
Anglijos ir Sovietų S-gos, jei
gu pastaroji bijo Vokietijos 
grėsmės. Veltui Bidault nuėjo 
į dar didesnius kompromisus, 
siūlydamas Vokietijos rinki
mam sudaryti kontrolės komi
siją iš rytinės ir vakarinės 
Vokietijos atstovų, prie kurių 
dar būtų pridėti "neutralieji” 
atstovai, kaip taipininkai ir 
arbitrai.

Molotovas nuo savo sąlygų 
nenusileido. Jis tik per Bi- 
oault galvą metė prancūzų 
tautai siūlymus įsigalvoti dėl
Indokinijos karo laimingo bai- - 'Lietuvai, tesą tik laikraščių 
gimo ir dėl apginkluotos Vo
kietijos pavojaus. Britam at
gniaužė savo dosnią ranką — 
Maskva tiesiai pasiūlė užsaky
mų daugiau kaip už vieną mi- 
liardą dolerių. O kad įsiteiktų 
vokiečam, Molotovas reikalavo 
atitraukti svetimas kariuome
nes iš Vokietijos, tuo tarpu 
bent sumažint okupacinėm kh-

Daug netinkamy 
kariuomenei

mobilizacijos viršininko padėjė
jas, nusiskundė, kad patogus 
gyvenimas davė amerikiečiam 
ištižimą ir nusilpnino tautą. 
Mobilizacijos eigoje pasirodo 
labai didelis procentas netinka
mų kariuomenei. Antrojo pa
saulinio karo metu reikėjo mo
bilizuoti apie 15 mū. Iš jų be
veik 5 milijonai turėjo būti 
atmesti dėl tizmės ar psichinės 
nesveikatos. Ypačiai blogai su 
dantim. Korėjos karo metu bu
vo mobilizuota 3,5 mil. Netin
kamų buvo 1,750,000. Dalis, 
bers buvo paimti, paskui turė
jo būti atleisti.

•Tauta, kuri nevaikščioja, 
galėdama važinėti, kuri valgo 
ir geria be saiko ir gyvena 
lengvą patogų gyvenimą, pra-

“Atgal į Dievą”

Daug nusikaltefiy
FBI direktorius Hooveris 

pranešė, kad kriminalinių nu
sikaltimų skaičius Amerikoje 
stiprėja. Jie pridaro Amerikai 
nuostolių per metus už 20 mi
naretų. Kiekvienai šeimai tie 
nusikaltimai per metus atsiei
na po 495 dol. Kiekvienam ^do
leriui, kuris skirtas švietimo 
reikalam, tenka 1,82 dol. nusi
kaltimo reikalam. 1953 kas 
43 minutės buvo užmuštas ar 
išprievartautas vienas asmuo. 
Daugiausia nusikaitimų tenka 
aštaonioiflcamečUun.

Urnas daiktas, Molotovas siūlė 
ir Amerikai susitarti tiesiai 
šiom dviem galingiausiom vai- 
sybėsn.

Į'Molotovo kalbas ir siūly
mus visi trys vakarų ministe
riai atsakė, kad jo$ ‘tesiekia 
vieno — paimti Vokietiją į 
Maskvos įtaką iki Rheino. (Tai 
tik Artimiausias kąsnis, o pas

kutinis būtų — suleisti dantis 
į pačią Ameriką! Red.).
Į Molotovo veidmainiavimą, 

kad Maskva siekia tik taikos 
ir Vokietijos laisvės, DuBes 
priminė Molotovui ir jo 1939

Vakarų ministeriai vis dar 
kvietė Molotovą nuo savo rei
kalavimų nusileisti. Tuo tarpu 
aišku pasidarė, kad Maskva 
jokiu būdu nesutiks išleisti iš 
savo rankų tos Vokietijos da
lies, kurią jau turi.

Dievą”, kalbėjo prez. Eisenho- 
vveris.

. Kaip buvęs karys — sakė 
preadentas — jis sužavėtas, 
kad Amerikos veteranai pradė
jo sąjūdį, kuris nori artinti į 
Dievą mūsų kasdieninį gyve
nimą. Kovose jie visi pažino 
didžią tiesą, kad tarp jų nebu
vo ateistų. Amerikos istorija 
buvo kuriama taip pat su Die
vu. Abraham Linkoln pasakė, 
kad Amerikos laisvės atgijo 
tik Dievo Apvaizdai vadovau
jant. Mus visus jungia bendras 
tikėjimas ir kai-nalijonai mel
džiasi ir gieda, jaučiame, kad 
visų mūsų dvaisa ta pati —- 
pasitikėjimas Dievu.

Toje pačioje programoje 
kalbėjo taip pat svarbiausių 
konfesijų atstovai — evangeli
kų, katalikų ir izraelitų. Kata
likų vardu kalbėjo vysk. Ful- 
ton Sheen.

daugumas -nustoja tikėję, kad 

mi naujų neramumų, sovietai 
vėl telkia kariuomenės dalinius 
atskiruose miestuose.

SLAPTAI VftL APIE 
KINIJĄ

Šią savaitę posėdžiai bus 
slapti. Juose vėl tarsis dėl kom. 
Kinijos. Vakarų ministeriai 
nusistatę kalbėtis su Kinija 
tuo atveju, jeigu ji nekliudys 
taikos konferencijas Korėjoje 
ir sustabdys pagalbą Indokini- 
jos komunistam.

PIJAUS XII SVEI 
KATA GERĖJA

Vatikanas. — Pijaus XII 
sveikata tebėra silpna. Jau dvi 
savaitės jį kankina vidurių 
skausmai. Nieko negali nei val
gyti nei gerti. Jo jėgas palaiko 
tam tikrų skiedinių švirkštais. 
Prie jo nuolatos budi du gydy
tojai. Paskutinis biuletenis 
minėjo mažutį pagerėjimą. 
Ligonis g ą 1 ė j o jau atsi
gerti/ net mišias attaikyti. 
Tačiau Bažnyčios reikalais ne
nustoja rūpinęsis, tardamasis 
su monsinjoru Montini. Visi 
kardinolai įspėti iš Romos ne
išvykti.

Pijtii XII jau 77 metai am
žiaus. Nuo darbų ir asketiško 
gyvenimo joi organizmas labai

New Yorkas. — Vasario .6 
grįžo į Ameriką John Hwarta, 
Amerikos pilietis, čekoslova- 

‘ kas, kuris pabėgo iš komunisti
nio kalėjimo Čekoslovakijoje.

9 .

Hwarta su tėvais buvo atvy
kęs į Ameriką 1938. Tarnavo 
kariuomenėje, 1948 buvo at- 
leistas, nuvyko į Čekoslovaki
ją teisių studijuoti.. Sykiu ten 
dirbo Amerikos konsulate Bra
tislavoj. Bet tais pačiais 1948 
buvo suimtas ir laikomas prie 
Bratislavos kalėjime, senoj pi
ly. 1952 sausio mėn. su kitais 
5 kaliniais jam pasisekė pa
bėgti. Išsislapstė 21 mėnesį, i- 
ki pasisekė vėl pasiekti Ameri
kos konsulatą.

Prekyba su Kinija 
auga

Kom. Kte^os prekyba su 
paskutini pus

metį 151 mil. dot iki
205 mil. Prekybą su Kinija 
padidino Anglija, Prancūzija, 
Belgija, vak. Vokietija, Olandi
ja, Skandinavijos valstybės, I- 
talija, Austrija ir Japonija. Pa
žymėtina, kad tuo pačiu melu 
prekyba tarp Kinijos ir kitų 
komunistmių kraštų sumažė
jo. ’

Nors jis pats pabėgo, bet ko
munistai sugalvojo miglas pūs
ti ir paskelbė, kad jis buvo pa
leistas ir ištremtas iš Čeko
slovakijos.

Hwarta gyvenamoji vieta, 
HiDside, Newarke, sutiko jį iš
kilmingai, pastatė vartus ir į- 
teikė jam miesto raktus. Jo 
grįžimas buvo didelis džiaugs
mas jo motinai. Bet Hwartai 
ašaros riedėjo, kai korespon
dentas paklausė apie jo žmo
ną. Apie ją nieko nežino, tik 
tiek, kad ji yra komunistų ran
kose.

toj, Mister įsibrovėli.” Tas mo- 
yra kurortas WDcfoad, garsūs -vė atgal , pro langą. Kitam va

karui ruošdamasi užsakytam 
"rendezvous”, Mdy. pasikvietė 
ir drabužių spintoj Uždare du 
viešbufio patarnautojus. Tą

iš senų laikų. Jo gyventojai 
mtota* daugiausia iš turistų. * 
Dabar labai laukiami svečiai iš 
užsienių, ypačiai iš Amerikos. '

Franz, to kurorto vietinis 4r pro tą patį
gyventojas, vertėsi tik iš pa
tarnavimo svečiam. Sykį su- 

, galvojo pigesniu būdu užsidirb
ti. Vakare jis atsargiai, prtti- 
taisė prie vienos lady kambd- 

! rio, manydamas, kad jos nėrtt
Atidaręs l®igą, įšoko j vidųlr 
sumišo — lady buvo kambary 

[ . ir rengėsi gulti. Nustebusiam 
nekviestam įsibrovėliui M ra-

-kalba pasakė: "Ateikite ry-

^naudodami, nauji

Vftdaas radijas pranešė, kad

Lig Šiol jis buvo Lietuvos 
kom. partijos sekretoriaus pa
vaduotojas.
Pranešimas neaiškino, kokios

Ta reikšmė aiškėja tik iš dvie
jų gretimų faktų. Viena, tuo 
pačiu metu pranešta apie kom. 
partijos vadovybės pakeitimą 
Moldavijos ir Kazachstano res- 
publikose-Antra, jau prieš mė
nesį Maskvos radijas aštriai 
puolė Ukrainoje ir Lietuvoje 
likusias partijoje nacionalisti
nes .tendencijas ir separatiz-

KOMUNISTAI Į POGRINDĮ
Washingtonas. — FBI di

rektorius J. E. Hoover atstovų 
rūmų komisijoje pranašė apie 
komunistų veikimą Amerikoje. 
Ta Maskvos penktoji kolona e- 
santi Amerkoje stipri, nors 
partijos narių skaičius mažta. 
Partija pereina į pogrindį. Jis 
paskirstytas į 3 rajonų. Tik 
šešiuose dar turi viešus biurus. 
Partijos bilietai jau nedalina
mi. Narių sąrašai nevedami. 
Telefonai ir telegrafas infor
macijai nebenaudojami. Siun
čiami slapti kurjeriai. Jie mas
kuojasi plaukus ir antakius 
dažydamiesi, eiseną pakeisda
mi. Komunistų stipriausia at
rama yra iš CIO pašalintos jū
rininkų, kalnakasių, elektrikų 
ir susisiekimo tarnautojų uni
jos.

E. 65 St., New 
ik* dtakurijom.

ii tdaH. Vakaro

mą. Ukrainoje jau tada buvo 
pakeista vadovybė. Dabar atė
jo eilė perkmkyti arklius val
džios vežime ir Lietuvoje. Po 
Serijos griuvimo jo šalininkai

keičiami MalenkOvo šalinin 
kais. Su jais turi stiprėti ir pro 
rusiška linija — viso gyveni
mo dar stipresnis surusini
mas.

Pabėgęs U Čekoslovakijos kalėjimo Hwarta jau tarp savo tėvų.

RINKIMAI IR JUODIEJI PRANAŠAI
Respublikonai ir demokratai rengiasi rinkimam • Agitacijoje 

kova eis daugiausia ūkinės gerovės šūkiais.

Tarp įvykių, kurie mažiau 
krito į akis pereitą savaitę, 
bet kurie gali turėti įtakos 
didesnių įvykių raidai, yra A- 
merikos naminis klausimas — 
rengimasis 1954 rinkimam.

Respublikonų tautinis komi
tetas jau paskyrė rinkimų rei- 
kaliu 3,8 milijonus. Suma mil- 
žkBška. Vasario 5 prezidentas 
Eisenhoweris davė ženklą žy
giuoti į rinkiminę kovą. Tą 
pat dieną ir buvęs prezidentas 
Trumnnas savo pagiežinga kri
tika valdžios darbam paleido 
stipriau suktis opozicijos malū
ną.

Kuriais šūkiais eis dabar 

kova dėl valdžios?

buvo vienas iš tų žirgų, ku
riais Eisenhoweris jojo į Bal
tuosius rūmus Respublikonai 
ir dabar mano, kad šitas žir
gas nėra nualsintas. McCarthy 
gavo reikiamas sumas tolimes
nei kovai prieš komunistus. 
Šią sau nepatogią vietą jautė 
ir prez. Trumanas, penktadie
nį pasišaipydamas iš respubli
konų nuopelnų kovoje su ko
munistais. Jis dėstė, kad tarp 
pašalintųjų 2200 iš valdžios 
aparato saugumo sumetimais 
gali ilgainiui pasirodyti daug 
nekaltų aukų.' Jis kėlė savo 
nuopelnus, ar save teisino dėl 
komunistų. Bet tatai rodo, 
kad balsuotojai nėra abejingi 
komunizmo klausimui.

Užsienio politika dabar nėra 
•aktuali nėr vieniem nei ant
riem. Ištatevfadmo potitfka, ku
ri buvo nauja po demokratų 
"užtvenkimo” politikos ir ku
ria respubfikonai laimėjo mili
jonų savo pffiečių palankumą, 
dabar nutylima kaip ir iš viso 
santykiai su kitais kraštais.

Aštriausiai, iškyla ta sritis, 
kuri 1952. metų rinkimuose te- 

, vaįdkib labai maža reikšmės — 

gėri kuo geriau ūkinius reika
lus Mtoprtiti arbent sudaryti

Ttan ir daug tarnautojų » 

amerikietis — taupo ir Ame
rika. Tai populiaru.

Iš esmės demokratai nieko 
ypatingo biudžetui neprikišo. 
Iškilo daugiau teorinė kova. 
Respublikonai sakė: reikia -pa
remti pramonę, kad ji duotų 
darbo ir pagamintų vartotojų 
eiles. Demokratai aiškino: 
reikia paremti vartotojus, ir 
dėl to nuo mokesčių atleidžia
mas metines pajamas iš 600 
dol. reikia pakelti iki 700. Ta
čiau šitas reikalavimas tarnau
ja daugiau populiarumui ‘ lai
mėti, mažiau piliečių ūkiniam 
pajėgumui padidinti.

Daug svaresnis demokratų 
argumentas prieš respubliko
nus — tai pats ūkinis gyveni
mas. Kam demokratam kitų 
argumentų ieškoti — jie tik 
pirštu parodo į atleistus iš 
darbo, į sulėtėjusią pramonę ir 
prekybą, į nežinia kur dėti ne- 
suvartojamą sviestą... O to 
fakto neslėpė nė prezidentas 
paskutiniame pareiškime spau
dai, tik skiriasi paties fakto 
aiškinimas. Demokratai sako: 
tai depresijos pradžia; į ją ne
išvengiamai veda respublikonų 
politika. Prezidentas ir res
publikonai įspūdį švelnina: tai 
jokia depresija; tai tik perėji
mas iš karo padėties į. taikos 
ūkį; tai mažesnis nedarbas nei 
1950 demokratų laikais, kada 
tie juodieji pranašai visai ne
šaukė apie depresiją...

Prieš tuos

pasisakė ir prezidentas ir 
respublikonų tautinio komiteto 
pirmininkas. Išvadino juos pa
starasis net apokaliptimais rai
teliais, kurie nori, tautai nu
mušti nuotaiką. Nuo bet ko- 

hoverio prognųna, jei tik ji 
bus priimta... Po pusmečio vėl 
reikalai geiysią.

Paskutinė viceprezidento 
Nixono kalba partijos drau
gam yra rimtas įspėjimas pa
čiai partijai. Jeigu jie — kal
bėjo Nbronas respublikonam— 
nesusigriebs ir nebus vieniręį, 
tai valdžia teks opozicijai.

Kad to nebūtų, galima lauk
ti dvejopų dalykų:



—•  < .J <4 ---t-oar pe sugalvojo nsoM 
žodi, f s ta tymą lei
džiant — “Kriegsgefar«aie-

sąjūdi. Jis painformuoja apie 
jo ryšį su Lietuvių Tautininkų 

f Sąjunga, x buvusia Lietuvoje.
Tautinis Sąjūdis, kaip aiškina 
autorius, nėra tas pats J^aip 
Teutininkų Sąjunga, nes “••li
kusieji Lietuvių Tautininkų

Reidinės brigados nariai ap
lankė minėtą siuvyklą ir rado 
pas Bernotą - paslėptą , (fidelį 
kieki odų. Odos čia laivo atga
bentos to paties Jepifariovo p 
sakymu... Paaiškėjo, kad 'arte
lės pirmininkas buvo pasisavi
nęs ir kitą artelės turtą.

Partijos miesto komitete Je-

Vienas iš 1652 metų skelbi
mas taip atsiliepia apie kavą: 
“Kava pakelia dvasią ir pa
lengvina širdį. Ji naudinga 
nesveikom akim; jos sveiksta, 
jeigu galvą išlikai viršum kavos 
garų ir leidi pem akis glosty
ti. Ji sveika vartoti nuo galvos 
skaudeijmo ir puikiai gydo nuo 
nuomario, nuo skorbuto.”

ras.” (Taip skliaustelių kal
bant, ^nevisai - aišku, ar Vilke 
yra Tautininkų Sąjungos,. ar 
Tautinio Sąjūdžio>atstdvas, jei
gu Tautinis Sąjūdis nėra for- 
maliai susijęs su Tautininkų

Dabartinis tremtyje atsira
dęs Lietuvių Tautinis Sąjūdis 

. atsiriboję ir nuo Antano Sme
tonos autoritetinio režimo, ku
riam tada ' pritarė Lietuvių 

’ Tautininkų Sąjunga, šiandien 
“Lietuvių Tautiniame Sąjūdyje 
vyrauja pažiūra, kadL. ateityje 
laisvoje . Lietuvoje grjžtina 
prie įprastinės demokratinės, o 
ne kokio kitokio tipo sautvar- 

' kos.”

sąs kaitas^. Gal dėlto iškilmin
gų parodomųjų teismų nebu
vo daugiau ištisus dvejus me
tus, iki pat Ptohns teismo, kol 
komunistai .išmoko dar geriau 
savo metodus pritaikyti, kad 
tokių “begėdiškų” išsišokimų 
daugiau nebūtų. . M.

Itauitkljau gyventojus Bo- 
rough prezidentas paragino 
per vieną mėnesį laiko kiek
vieną trečiadienį negerti ka-

pifanovas visą laiką šitaip el
gėsi, nė nemanydamas ir atei
tyje šios praktikos atsisakyti. 
Savo laiku Jepifanovas dirbo 
Šiauliy “Gastronomo” direkto
rium. Už nešvankius darbe
lius jį iš ten pašalino. Tuo
met jis įsitaisė antrinių žalia
vų paruošų ir perdirbimo

Šiaufią kontoros valdytojo. Ivanovas bando visaip gintis, 
nors čia susikaupė pakanka
mai medžiagos tiek apie jo se
ną, tiek ir apie dabartinę 
“veiklą”, par daugiau: čia 
juodinami tie žmonės, kurie iš-

* Liepos 2 iš Maskvos atėjo , 
pranešima^, kad sanatorijoje- 
prie Maskvos po . sunkios ilgos 
cukraligės Dimitravas mirė. 
Prie jo karsto garbės sargybą 
pirmiausia pradėjęs pats Stali
nas. Jo karstą nešęs dabartinis 
Rusijos prezidentas maršalas, 
Vorošilovas. Sofijoje maža kas 
tikėjo, kad Dimitravas mirė 
sava mirtimi. Ėjo taip pat 
gandai, kad ys nenorėjęs vyk
ti į Rusiją; tie du ligonio paly
dovai, sanitarai, buvonelcas 
kita kaip NKVD agentai.

Taip baigėsi Dimitravo no
rai kurti “tautinę” slavišką 
komunistinę valstybę ir tos 
valstybės sąjungą-su Jugosla
vija.

Maskvą! nepakeliui visokios 
sąjungos. Jai daug geriau su
sidoroti su palaidam valsty
bėm, ne su valstybių, sąjunga. 
(Už tat ir Baltijos valstybės 
buvo 1940 m. kaltinamos suda
riusios sąjungą).

^reikalingos, jokios dirbtines 
federacijos* konfederacijos ar

II?jffioto unijos; geriau jos pada- 
į: lytų organizuodamas nuosavas 

liaudies demokratines jėgas.

~Kas Maskvos kalbą supran- 
■ ta, tam buvo aišku, kad tais 
V žodžiais buvo sprendimas ne

Y tik Balkanų federacijai, bet ir 
jos trim kovotojam šalinin- 
kam — Titui, Dimitrovui ir 
Markui. Tačiau stipriausias iš 
jų pasipriešino. Po kelių mėne
sių, 1948 birželio mėn. Titas 
nutraukė ryšius su Maskva. 
Markus, <kurio kova tada, at
kritus Jugoslavijai, buvo jau 
beprasmė, 1948 metų pabaigo
je buvo atšauktas iš pareigų, 
pagrobtas į Rusiją ir ten din
go be žinios. _

O Dimitrovas? Jis buvo pa- 
. sakęs, kad jokia pasaulio jėga 
- nesukliudys jų kelyje į Balka- 

nų slavišką komunistišką fe-
J deraciją, bet dabar jis nusilen- 

kė prieš Staliną. Po “Pravdos” 
pabarimo jis pasiskubino savo 
klaidas išpažinti ir uniją su 

. Jugoslavija atšaukti. O dar tais 
pačiais metais balandžio mėn., 
keliaudamas į Prahą su arti
miausiu Tito bendradarbiu 
Djilas (kurį dabar ir Titas iš
keikė ir nuo sostų nuvertė), 
Dimitravas savo bendrakelei
viui šūktelėjo: • “Laikykitės Kelios dienos po Dimitravo spirai 
prieš Maskvą u* nepasiduokite.” -^iškilmingo laidojimo vėl buvo vietų

Jeigti <JSsę akn krypsta j ultra moderatos taikius, tai Jums tikrai 
patiks Ford Skyliner — taip pat puikus Crestline Fordor. Svarios 
Kinijos ir patrauklus spalvingas vidus daro Amerikos favoritu nu- 
dengiamąja mašina (Corivertible) visų ’54 Crestline modelių, iškai
tant ir 8 keleivių Country Souire, ypatingąjį Victoria... ir brilian- 
tini Sunliner. -

Europoje buvo garsiausia ir 
geriausia kava Vienoje. Kai 
turkų kariuomenė traukėsi iš 
Vienos, paliko keletą maišų 
kavos pupelių. Iš pradžių ma
nyta, kad tai kokių gyvulių 
spiros, ir norėta išmesti su vi
som atmatom. Bet vienas nu- 
uodė visą reikalą, ir netrukus 
jo kavinė buvo, -garsiausia. 
Paskui pagarsėjo puikiu kavos 
deginimu Stockhohnas. Anglai 
ilgai laikėsi prie'savo mėgsta
mos arbatos. Bet ir ten 17-18 

kava jau nukariavo

Čia jis irgi ’ nepasižymėjo 
sąžiningumu, darė visokias ma
chinacijas kartu su supirkimo 
agentu Saugūnu ir kitais. Teko 
jį ir iš šių pareigų pašalinti Ir 
tuomet partijos miesto komite
tas nerado nieko geresnio kaip 
rekomenduoti savo “nomenkla
tūrinį” darbuotoją, “nepakei
čiamąjį” Jepifanoyą sustam
bintos artelės^ pirmininku. Ly
deka buvo. įmesta į vandenį. 
Kaip matėme, Jepifanovas, su- 
siuostęs su Bernotu, ‘naujame 
savo veiktos bare pradėjo pasi
reikšti tuo, kad ėmė
grobstyti artelei, pr&lMMaa-

vos —protestuojantprieškai- 
nų pakėlimą

Prezidentas _ Eiąęnhoweris 
pasisakė, kad jis mėgsta kavą, 
ir įsakė imtis priemonių prieš 
spekuliaciją.

Kaip neriimsi nes esą Ame
rikoje vyras ir moteris išgeria 
per metus po 800 puodukų ka
vos. O visa Amerika suvarto
ja kavos gamybos net 64%.

Nuo tn tailtokai ją. išrado nam žmogui per dieną prasi- amžiuje 
su vir- maitinti. rinką.

šum...arabų ožkos, kava popu
liariausias gėrimas šalia van
dens. Taip, ožkos. Esą arabų 
piemuo Kaldi 850 m. pastebė
jęs, kad jo ožkos tapusios la
bai gyvos ir vikrios, kai jos pfi- 
sikramtydavo kavos pupelių.

Iš pradžių kava buvo varto
jama kaip maistas. Afrikos 
klajokliai sutraiškydavo pupe
les, sumaišydavo jas su tau
kais, susukdavo tokius kamuo
lėlius, kaip bilijardo, ir vienas 
kamuolėlis buvo porcija vie-

Bet KorolioVas nenusileido. 
Revizijos komisijos pirminin
kas našagąndo ir grasinimų. 
Jis nutarė reviziją padaryti. Ir 
ką gi, siuvykloje buvo rasti du 
odiniai paltai, nors dokumentų 
penis jekių nebuvo. Pasirodo, 
tuos paltus siuvyklos vedėjas 
Bernotas siuvo artelės valdy
bos pirmininkui Jepifanovui ir 
kitam darbuotojui siuvo iš ba
tų dirbtuvės odos. Kilo triukš
mas. Atvyko revizoriai iš 
miesto finansų skyriais, sura
šė aktą. O Jepifanovas tą patį 
vakarą sušaukė valdybos posė
di ir primygtinai reikalavo pa
naikinti techninio _ kontrolie
riaus etatą, motyvuodamas tai 
būtinumo.. taupyti artelės lė
šas. Pataikaudami pirminin
kui, valdybos nariai sutiko 
priimt tokį nutarimą ir tuo 
pačiu atsikratyti 'Kouotiovu. Ir 
tik vėliau, kai visa ši istorija 
įgavo platų atgarsį, teko pas
kubomis atšaukti nutarimą, 
kuris buvo nukreiptas prieš są
žiningą. darbuotoją, drąsiai at- 
skteidusį artelės pirmininke 
machinacijas,

Savo paaiškinime Jepifano- 
. vm teisinasi, kad jis, girdi.

'nematęs čia ateito Maga, .
o be to siūdtnosi paltą » ar- 

Mfc<tataB.Wfc.klU.e-

14 FORD0 išvaizdų pritaikyta^ 
Jums!

dabar gydosi Sovietų Sąjungas nų litui ir jo 
sanatorijose; jis pasitraukęs . Kadangi Tito ne 
taip pat iš Bulgarijos kom. kėjo ką nors p 
partijos gen. sekretorių. Kita; mo ožiu —ką?nors Iš <fičBių- 
skelbė, kad nuo balandžio 5 jų. ■ . - .
pasalintas iš aį. ? teismo Mama
pavaduotojų ir IMatto Kosto- pirmInlnkas

ar-jis prisipažįsta kaltas. Ro
stovas aiškiu ir ramiu balsu 
atsakė: “Aš pareiškiu, Irto aš 
nesu kaltas nei kapituliavęs 
prieš fašistinę : policiją, nei 
bendradarbiavęs laitų Intelli- 
gence Service, nei dalyvavęs 
Tito ar jo kli č-š sąmoksle.” 
Jis prisipažino tik. kad pada
ręs kai kurių idechginių klai
dų, negarbingai laikęsis So
vietų Sąjungas atžvilgiu ir bu
vęs priešingas Dūnitrbvo nu- 
s?staįVmam/

"* Teisėjai ir publika buvo nu
stebinti. Pirmininkas tuojau 
nutraukė posėdį, kad duotų 
teisiamajam laiko “pasilsėti” ir 
geriau dalykus prisiminti. Po
sėdį atnaujinus, Rostovas pa
kartojo tą , patį. Tada teismas 
daugiau Rostovo neklausinėjo, 
tik liepė skaityti jo prisipaži
nimus tardymo metu: kad jis 
1942 buvęs bulgarų fašistinės 
policijos agentas, 'kad dirbęs 
britų Intdfigence Service, kad 
su-Tito, Djilas ir Kardeli kori- 
spiravę jariejl Bųįgarįj^i^'So-

• Amerikoje yra 19 mfi. tar
naujančių moterų. K jų 10,5 
mfl. yra ištekėjusios. Mažiau 
kažp-1 {Hvcentas tedirba per 
$5,000 ir daugiau kaip 80% 
uždirba mažiau kaip, $2,500.

• Eugene Rodimr, 
yardo tm-tb profesoriaus . ap-

...“Progreso” artelės atsa
kingas techninis kontrolierius 
ir revizijos komisijos pirminio-, 
kas drg. Koraliovas nutarė 
atlikti reviziją' siuvykloje Nr. 
2, Marytės Melnikaitės gatvėm 
je, tame pat name, kur ir ar
telės valdyba. Vos tik spėjo 
jis prabilti apie savo ketinimą 
vadovybei, kai jam buvo pa
reikšta:

— Siuvykla gera, nėra ko 
jos tikrtoti. Geriau naudingu 
dubu užsiimk. * .



■^7

' Tu man atleidi?
— Negaliu, nes ai jau esu 

tai padargs, Atstevefltink da
bar su manim, lyg aš kur iš-

vus. Atėniečiai tokie pat iš
tvirkėliai kaip ir tu, nes jie 
tave kviečia atgal Kieme stovi 
pasiuntinys iš Atėnų ir prašo.

$6.00 
$&50 
£150

ojob laužymas privedė prie to, 
kad 190* m. vasarų suomis 
Salmanas nušovė rusų guber
natoriųBoteikpvą. Tuo bilai

Ambicingasis caras Mikalo
jus I, vfciMfflitM finfrinnijojr 
ir kituose V. Europos kraš
tuose, 'nemak^ai nustebo iš
girdęs, kad Europoje smulk-

ventas, nei viešai pantrrtlrtas/ 
■etvytatomas.

Antrų kartą konkordatas 
buvo Sudarytas 1882 m. Ta
čiau ir Šis antrasis konkorda
tas nebuvo Rusijoje vykdo-. 
mas, todėl ir nepagerėjo anuo-, 
met katalikų padėtis Rusijoje.

Dabartiniai sovietų imperia
listai toli pralenkė* caristinius 
imperialistus. Taigi, yra kuo 
susirūpinti .kartu susėdus su 
jais prie vieno derybų stalo.

—Aš taip ir darau!
— Ta tari taip pat mylėti 

mūsų sąjongltarikus.

Kitas carų sulaužytos su
tarties pavyzdys — 
t Suomija,

kuriai baras Aleksandras I

tų, pakeičiant 'juos atėjūnais 
rusais, pagarsėjusiais savo ne
dorais darbais, Aitą barbarišką 
rusų pareiginių elgesį liudijo 
net patys rūšy senatoriai: 
Kurtaisovas, Mečnifrovas ir k.

Ilgai priešinosi garbinga ir 
d r ą š i g~r u z i n u • tau
ta nedoram okupantui, 

ruošdama visą etię

__ Wlt. ta narte udmn? <'pra.. — .
>JT ttėfry bet duryse sutidūrė Platanas pasekė paskui jį.

su Pistonu ir Kritom. — Tu sergi, mokytojau?
— Valanda artinta, cteau- — Ne, aš sirgau, dabar aš 

gal! paakį Sokratas nu- sveikstu

. — Aš manau, vis dėlto reš
kia pasikalbėti su pašhmtiniu.

— Pasikalbėk! Kalbėkis su 
juo atėniškai! Persų kalbos jis 
nesupranta.

AHobijadis grįžo j Atėnus, 
mirties sprendimas buvo at- 
mainytas. ' Kaip karo vadas, 
laimėjęs vieną mūšį, jis ga
lėjo triumfafiškai įžengti į 
miestą iš Pirėjos uosto.

Bet haučtes nuotaika buvo

Sudiev, mano drauge, sudiev 
paskutinį kartą gyvenime. :

— Palauk, Aristofanas mo
ja. Ne! Pažvelk, jis verkia! 
Aristafanas Vbrioa!

Priėjo Aristofanas.

— Neverk, —- tarė Sokra
tas, — tu neri kalta.

— ncki pamatyti vaimsT
— Kam aŠJoudtinsiu jų jau

nas ririast pA^pOrtbitogii atst* 
—. Pagailai nelaimės drau- sveikinimu? Eik pas mažuo- 

go, Euripide, tironai išdarė sius, rraramkdc juos. ėtafinfae- 
mano teatrą. mink juos, nuvsfiuok su jais

— Sokrate, ar turiu aš gai- į mišką.
Ietis savo budelio? <■ — Kaip mes galime džiaug-

• Seoul mieste, P. Korėjos 
sostinėje, JAV Aštuntos armi- 

$14,000) 
Ha atmi-

Po trečiojo Lietuvos - Len
kijos padalinimo (1795) Ka- 
tarina H sistemingai laužę 
duotus Lietuvai ir Laikams Nieko negelbėjo gruzinų 
savo pažadus. Jų čia neminėsi- tautos griežčiausi protestai dėl

Vasario 3 d. Ciarnege En- Minėjimu proga ypatingai ‘ 
dovment International Center pabrėžtas 1918 m. n. 8. Wil- 

sono JAV Kongrese paskelbtų 
14 punktų iškeltas tautų apsi
sprendimo principas, kuris ir 
šiandien pavergtosioms Centro 
ir Rytų Europos tautoms ly
giai gyvybinės reikšmės, kaip 
kad ir pirmojo pasaulinio karo 
metais. Buvo išryškintas Wil- . 
šono tikėjimas teisės jėga, bet 
ne jėgos taše, — tikėjimas, 
kuriuo atremti tarptautiniai 
santykiai gali patikrinti ir 
maitoms tautoms laisvę ir vietą 
po salde. Tuo tikėjimu teisės 
jėga buvo pagrįsta Tautų Są
junga ir dabartinės Jungtinės 
Tautos. Nors šios institucijos^ 
šiuo tarpu ir neturi lemiančio" 
poveikio tarptautinių įvykių 
eigai, negali tarptautinių nu
sikaltimų užkardyti, bet jų 
reikšmė kiekvienu atveju yra 
didele, ir juo ji bus didesnė, 
juo mažųjų valstybių* ateitis 
bus tikresnė.

pėsi į carą, kad apgtatų nuo vežami Rusijos gilumoo. VI- 
muadmonų. Imperialistinei šjse Gruzijos mokykloee, val- 
Rttsijai to ir tereikėjo. Buvo diškose įstaigose įvedama rusų 
Sudaryta sutartis SU .GtUrija. Tntęiigpntai arto žudomi
Pagal ją, Gruzija pasOafto su- arf* išvežami j Sibirą. Gruzi- 
verenines teises irsavo kara
lių — Bagrationų dbnstiją,

ten tau vieta.
— Į Atėnus? Niekados! Aš 

jais nepasitikiu!
— O jie tavimi; tai matyti.

ESc ir pasakyk savo 
čiams: persai jų nenori, 
nuogės stiebas ieško jauno me
džio, js vengia supuvusio ko
pūsto toto.

Alkibijadis vrikšSojo pir
myn ir atgal. Tai rodė jo dve- ____ ___ _______ ........
jojimą. Liūdni vaikščiojo Sokratas nebegalis manęs tyGotis. Aš —Aš rieto nenoriu. Noriu

— Kerne tikrai stovi ate- ir Euripidas tarp griuvėsių, atieidžhi tau> bet neimsiu pa- būti ramus ir laisvas nuo jūni
rietis? — paklausė jte Sokratas fcribėjb: ' a 2 — «-

— Taip atsiklaupęs ant ke- — Ant Atėnų sienų griove
lių prato kad išdavikas Alki- šių! Mes virtume spartiefiais, 
bijadis sutiktų tapti Atėnų nenorėjome nė vieno tirono ir 
valdovu. Bet paklausyk, juk gavome trisdešimtį.
tu liaudies žmogus? — Aš vykstu j štamę, —

— Tidp, žinoma. pasakė Euripidas, į Nekarto
~ TU turi pakeisti padėtį, . riją, kur mane kviefia..

- - .n i .... ~ . .— --------— ------ -X.——  tolknesnėje ateityje ISoitų
. * «viešumon. , - • - r

Kokius mokesčius mokame savai tautai? . . Balsai primeia taip pat Va
karų atstovams, kad >e nepa
mirštų, kaip Sovietai sistemin
gai laužo sutartis. Sovietai jau 
yra net šešiasdešimt sutarfių 
sulaužę.

Raudonieji imperialistai ei
na carų pramintais takais, tik 
jie yra kur kas gudresni ir ne- 
sąĮžinii^esni už carinius impe
rialistus, kurie nevengė sutar
tis laužyti. ‘ *

visuomet tikėjo į Dievą ir j 
savo sąžinės balsą. Jį nuteišė 
išgerti nuodų taurę, laikė kalė
jime, kur vis dėlto galėjo 
matytis su savo žmona ir dar krihuftau. Pftijįkylr man fld 
ištikustos gyvais negausiais pasimatymo, lyjg aš turifiau 
draugais. greit grįžti;

neišrik, tol aš sū tavimi pa- Dabar pas jj sėdėjo žmona ir — Sūtito, Sokrate, nepyk 
ant manęs.

— Ne, aš tau esu geras!
— Sudiev, mano vyrą, am

arai!
— Ne, ne amžinai! Juk tu 

nori mane vti pamatyti. Pa- 
-sakyk man Sutanai: iki pasi
matymo!

—- Iki pubnatymo!
— Na, gerai! O kai mudu 

vėl pasimatyrime^ efatae kartu

l*lkrtšt| tvaiko BeMtoetaA tooMia. Vyr. red. 8. SaMBk 'Ito ~ to galim

ir kcrespondenctias redakcija taiso savo nuoaOra. Nenaudoti
rtriripiMyi nofani ir gr^HiumU tiktai autoriams prašant." Pavarde pasira- CaUUpdlilBo UOTUS 
tyri ėtntlpaad nebūtinai HreHkia redakcijos nuomonę. Už skefttmu turi- prekybos ar prie; 
ai ir kalMredakcO neatsako. ' . Gų bei pasižadėk

— Tfc moki kalbėti? — pa
klausė Euripidas;
. ’ —Aš verkia

nepastovi, italai buvo Har* .— NeHeflr iš rolės! Ką retė
tas siekiąs karalfitos v4- ta tavo ašaros? .
džios, bėgo antrą kartą, šį ąy- 
kj.pas persų sktrapą Farna- 
bazį. Stet j& negalėjo gyventi 
be intrygų; vienoje jų įstyai- 

tautie- riojo ir, kki jo vaidmuo paaiš- 
Vy- kėjo, buvo pasmerktas mirti.

Sparta nugaRjo Atėnus, Ir 
iš Atėnų betiko tik griovė- 
šiai. Tšaofies valdžia pastai- 
_ * v___ enr r -v* « -r- a rt • a* ge, Dfivo muma.tnsciBBmit•.*>• z .... „
ronij. susi jAkristofisBKg kad ta roT

Liūdni vMkšfiojo Sokratas nebegaM* iš manęs tyBotis. Aš -

‘ —-vTti aš ryt pamilsiu Atė
nus.

Dikid! Dabar aš supran
tu, kad Badei atėjo galas. Jei 
U staP Graikija tokia supu- 
vuri, tai tavo pagalba neturi

Reentered M tecMd cImb imrttor at BrootiyB. N .Y. May 25. 1551. nnder Berlyne fcūo spaudoje atiar- fiktotta. 1 “*’“*■*L
the Ari d MM ita <•*»*»» ®tered m seco®d matter muojanSų balsų, esą M ton- J Ckurija Rurijos daU-

■t Boston, m«ss., s^>tember ii, 1915. fprpnrija Afoti j??8 . ka- mĮŲ^jos karalių titulai panaiki-
suBSdUFncN kates * prenumeba.tos kaina rezultatus, tap kad buvusios pa™^» jos Bagrstiomi dinasti-

Donęsrie jrittrSt00 AaseriMe metama ftoU .Teherane^ JattojeB^PotaĖfcme 
BroriUyB, H Y.---------------S&50 Brooidjn, IL^T. -

■ tortai— 
Forrign —

Aš mytta visas sostines!
— Bet Stoo aktofrksriu tu 

tari nurieti -mūsiškę labiau už, 
kitas.

Pagaliau Sokratas aidėjo 
kalėjimą, apkaltintas jaunus 

... fHĮLHI mente tvlridtami ir Mduoklnm
_____ Tti gerai dand^tiNM^iįt neigimu ?.Ttiflstybte dtevtt 

tandM. Mes tamanjame Atr^ ja aristokratai. uždraudė tavo UagedŲas.
|Į_|tjrtHir*-‘—-njft •<*, W taip. — liML - t 
« bet ft taip T»t otfataata, -Os»efe«h»«

'Bšefcbma ' kyti. *"■'

Gruzijos. "
Tašau . caras, ’ \aiųgdamas 

Gruzijon kariuomenę, slaptai 
jsako tos kariuomenės vadui 
generolui Knorringui, karaliui 
Jurgiui XIII mirus, niekam 
neužleisti sosto, su kariuomene 
užimti Gruziją ir paskelbti ca
ro Povilo I manifestą, kad esą, 
karaliaus Jurgio prašymu, vi
sa Grurija įjungiama į Ru
sijos imperiją.

Jurgis XHI:mirė 1800 m., ir 
visa Gruzija tuomet buvo rusų 
kariuomenes ”
okupuoto jos nepriklausomy

bė panaBrinto

kurie buvo žiauriausiu bū- Patalpose Nw Yorke Cekosto- 
nZalHntL (Ar rusu Ertjos, Latvijos, Lie-

veiksmai Gnnijoje neprimena <’*« ir Lenkijos egaų ini- 
mums panašius Sovietų veiks- <Wva jvjta prezidento 
mus Li^^e, kurta raudono- Wooąw J^ono 30 mirties 

ji armija atėjo vaduoti H "bur- męttatatamejtas. Jauboj sa- 
žuazijos vergijos.”). .

kiečių ir tremtinių politikų, vi- 
suomerihinkų ar Šiaip Wood- 
row WUsono gerbėjų. Minėjimą 
pradėjo prof 0. OcDozilik (Če
kas), pakviesdaftiaš NCFE 
pšnrinfoką Whftney H. She- 
pardsčiųį minėjumti pinninin- 
kauti. Ilgesnį žoc£ tarė Wllsono 
fundacijos pirmininkas, NCFE 
narys, "Fraųk Atschulis ir buv. 
WBs(HM> patarėjas Versalio 
taikos konfeerndjoje dr. Jf <T. 
Shotwell ir E. Rooseveltienė. 
Iš tremtinių,kalbėjo S. Osus- 
ki, P. Ženki (čekai), O. Ha- 
lęcto. jS. Korbopki, S. Ntyko- 
lajczyk (lenkai), prof. Ai Be
randi (estas),, A. Blodnieks 
(latvis), ir LLK ^pirmininkas 
V. Sidzikauskas, primindamas 
W3sono 1916 m. prokJairiuotą j kraštą,
lietuvių dieną Amerikoje.

Raštu fr telegramomis ta 
juoga atsiimti savo žodį pre
zidentas Efeenhow£ris, valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas 
BedeH: Smith, vėlionies prezi- . jos karių auk 
dėsto našlė W2sonienė, buv. jbuvo pastatyta 
kantidatas į prezidentus Adlai nimin 5 karo kapeHnnų, kri- 
Stgvg^on, NCFy: prezidiumo tugjų Koplyčių pašven- 
jMrmmtaas ambūsadonus J. vvriuioas P M.

amOTkiečto ^ tetariu — min. «to dalyvaujant ir Aštuntos 
armijos vadui gen. MaXwe!l D. 
Tayior. -

; — Ti rafato mokytojau?
— Tiemakrat, te riateafl ’ ’ — Bpitatingiaustes mus op- T 

ranraa! Netvirtam, kad tinka- Mfiia!
— Ttep mirtararių nlra »- S

— Koto Sokrato tote tol trinfiųi. Aš gerbta tarną da- |

tnW? tatati tavorią te tam .

praeities paveikslus, kuriuose 
daiktai yra tik blogi atspk>> 
<čHąt,, Aš nokSan atatt^ žmo-,; 
nijos Stonų, oš kalbėjau teH? 
galingais, skaisčiais, toriais^ 
aš atpratau išmintingąją tvar
ką, kuri valdo matomąją di-' 
dėlę netvarką, aš virpėjau nuo 
begalinio slaptumo rito to, ką 
aš jaučiau, ir supratau visą 
savo nežinojimo gŪybę. Plato
ne, ta tini tai aprašyti! TU 
tari išmokyti žmones Sūrėti i 
dancmsL kbid i ih8E!8icugbiiiius» 
žiūrėti su pagarba j Nemato
mą, gerbti grožį, saugoti do
rybę te, dirtant, attiekant pa
reigą ir atrižadant, viltis su-

— Sokratu novo toks, kaip ",
aš nrontMi Jis nuėjo prie lovos ir auk

Nelaimėj^ kuri betartų tautą ištiko, gafime pasiguosti tik 
tuo, kad daBs mūsų tąutos priešo yra nepasiekiama. Tai yra se
niau iš savo krašto- išvykušeji ir paskutinio karo metu dar su
skubusieji pasitraukti.

Kai kurie iŠ jų svetur taip įsigyveno, kad paliktuosius na
mus pamiršo. Kiti pradeda pamiršti ir taip pat įsigyventi, nors 

jj sąmonėje, rodos, gerai turėjo įsirėžti nepriklausomos Lietu
vos dienos. PaBkiine vienus ir kitus patogiam likimui, nes Lie
tuvos padėtis pasidarė baisiai nepatogi ir šaukte šaukiasi pakei
čiama. Kieno širdies lai nejaudina, to nepaveiks nei mūsų žo
džiai Rašome tik tiem, kurių jautrumas Lietuvos nelaimei dar 
nėra aptrauktas savo saugaus gyvenimo lukštą

Reikalas yra labai paprastas ir kartu degantis. Manome, 
kad jis turėtų prasvilinti'kiekvieno kišenę, nors ji būtų ir stip
riai užraukta. Artėja Vasario 16 ir Alto paskelbtas vajus. Pa
minėjus tą žodį, toHau jai^galūna butų ir nerašyti, nes ir be 
rašto viskas aišku: Lietuvos laisvinimo reikalams reikia lėšų.

Bet dėti vienam, kitam, treSam reikalui, ir vis dėti — na, 
tai apkyri. Imti visai kas kita. Neimdamas negyvensi, bet ne-x 
duodamas irgi neišsilaikysi, sakysime, ir toje pačioje Ameriko
je. Nelabai ji ir klausia: nori duoti er ne? Kas valstybei reika
linga, paima mokesčiais. O kokius m^cesČius mokame savo tau
tai, iš kurios mūsų pačių gyvybė paimta, kad ji išsilaisvintų ir 
vėl būtų-gyva. Dabar ji tartum mirusi, arba bus mirusi, jei ne- 
ate& jai pagalba iš šalies.

Pinboį pagalba yra mūsų nenutildomas šauksmas. Jis vis 
labiau išgirstamas, -nes-tai šauksmas teisybės, šauksmas žuck> 
mųjų vardu. Jam dar sustiprinti, kad ir tokiai Kersteno rezo
liucijai, reikėjo 5r tebereikia-pridėti pinigo. Iš kur jo paimsi? 

plėšas tegali sudėti laisvojo pasaulio lietuviai. Jei nenorime to 
vatanti skola savo tautai, . savo pabkusiem artimiesiem, kurie 
visas viltis deda j mus, tai laikykime moraline pareiga arba to
kia pat prievole, kaip mokėti kitus kuriuos mokesčius, žinoma, 

♦ gafi likti nemokėta kuri sąskaita už nebūtinai reik-tiingą daiktą, 
kuris, musų gyvenimą padaro dar jaukesnį. x ' "

Kaip apie tokiu daiktus užsimeni, visada nugirsti balsų: aš 
nežinau, kur tie ptaigai eina? Kažin, kur jau jie nueina? Yra 
pateikiamos apyskaitos. O kas nepasakoma, tai ir nepasakytina 
viešu žodžiu Nei valstybė savo biudžete aiškiai neątidaigia vi
sų Savo paslapčių. Bet čia ne ta paskąitis, jog "nežinia”, kur 
j^ūi surenkant pinigai eina, o nevykęs savęs pateisinimas. Gir
di, duoto kai Lietuva bus išlaisvinta ir žinosiu, kas už mano 
talkas ten atstatoma. Geras tas pažadas ir girtinas, bet labiau j*nvnx> urksio puniaidM tto KHMto nmMb Uetam okhmm pwBm laUm uto taį» KėA«i- 

. girtinas taą-kas jau dabar įsijungia į kovą, kad Lietuva pir- iav» Lfetovm nepritrl—^omybga kavcee ĮSI* m. tiuli » A. Menei mina SS ant* aataktte ja 
miausra būtų neprildatisonia atstatyta. " mirties. • ’ .
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čiuose Lietuvių Studentų Są
jungos JAV centro organų rin
kimuose tarės teisę dalyvauti 
tilo tie studentai, koris Ads 
tnokafci metalą bss M^šmokt.ncsu^pav* 
ravę Sąjungos ąekretoriate, ar-

Ab "Sąjungos Centro 
užsienio skyrius Įėj

iu, spaustuvėje spaus-

sąjūdį. Ta proga Anglijoje į- 
vyks didžiule “auksinė jambo- 
ree”.

•Suvažiavimas skatina aukš
tesniąsias mokyklas baigusi ar 
baigianti lietuvių jaunimą 
siekti aukštojo mokslo, ruo
šiantis Urtųro* laisvės ir at
statymo darbut Taip pat su- 
važtovimas ragina visus lietu- ..................  _
vfus studentus, lankančius JAV dūminiam jaunimui parimą, iš* 
aukštąsias mokyMns, iki vieno reikšti ta ■oftriiHymiria padėką

Metai yra pndditi vadinamų 

tižiai. Tos ntftasnuo šių metų 
pradžios yra aukojamos visam 
našauta jaunimui. yoatinaai 
a_ _ « - --e- -.
ui ffUBl JWjHWllk KųWpsJR8Cl& 
įAiJL'UoJfcnui ir . kur bažnyčia

Apsčioje yra erdvi salė su 
“sandaras skrynia”. - Tep po 
uždangom pašeptas altorius, 
-prie kurio du kartu per savai
tę ir sekmadieniais laikomos

• Pranešti ja y į naują stu
dentų sekcijos valdybą išrink
ti: Gaputytė, stud. R. BaStis, 
ir P. Klimas.

jų koplyčia su vargonėliais, 
imžom kėdutėm, su zakristija 
šone. Po pamaldų, uždengus 
altorių, salė vėl naudojama 
sportui, žaidimam, šusirinki-

Etortfordą, New Britainą, 
Worcesterį, Waterburį ir kit 
Viso bendrabutis yra surengęs 
32 pasirodymus: 1951-52 m. 
metais —14,1952 — 53 nūn. 
-13,1953-^4—7. Šiomis dienomis Bėjo Lith. 

Cat Youth Bufletm ketvirtas, 
šių metų pirmas numeris. Ja
me rašo K. Kudžma apie kul
tūros integraciją, plačiau sus
tojama ties Kersteno investi- 
gacija, supažindinama su visa 
Pabaltijo byla, duodama plati 
studentų ateitininkų veiklos 
apžvalga ir kultūrinis lietuviš
kos naujienos.
"• Ateitininkų Federacijos 

pinigins vajus pratęstas iki 
vasario 27 d. I jį įsijungia vi
si ateitininkai ir jų bičiuliai. 
Vyr. Fetieracjos Valdyba pra
šo visus ateitininkus savo dalį 
į šį vajų įnešti, nes tik sutelk
tinėm jėgom tegalėsime atlik
ti didelius darbu?. Tie, kurie 
dar negrąžinote laimėjimų 
šaknelių, prašomi paskubėti. 
Ldjmėjimų paskirstymas įvyks 
vasario 27 d. Brooklyne.

Su Vasario 1,6 gimnazija jš 
Diepholzo į Rennhofą persikėlė. 
ir Diepbcdzo skautai. Tuojau ’ 
buvo gautas skautų tuntui 
būkles, kuris tačiau turės bū
ti pataisytas ir suvarkytas iki 
juo bus galima naudotis. Vi
suomenė ir skautai Vasario 16 
sueigų metu kviečiami pagal 
išgales paaukoti Vokietijos 
skautams. Aukas galima siųsti 
ir tiesiog — skaut. Adolfai 
Vendaurion, (20a) Hannover, 
Kleefeld, Hegelstr. 6, West 
Germany.

Ten pat yra ir klasė, kur 
akademines ruošia pamokas. 
Prie jų nuolat budi sesutė, ša
lia — poifcio ir svečių kamba
rys, kur klausomasi radijo ir 
skaitomi laikraščiai.

tousku New Yorfce sudarytos 
įstatų tawnSnavim<\ kongreso 
programos, pamrins, mfiosma- 
cįjos ir finansų knmisijns

• Profc St gsAnnflfco atei
tininkų ideologija numatoma 

Bendrabutyje susigyvenusios, išleisti antra laida. Leidinys 
išmokusios damų ir tautinių bus per nauja perredaguotas ir 
šokių, ir mokykloje jos' pašaro- jo straipsniais iš žurnalų bei 
do kaip stiprus tautinis viene- atskirų kolektyvinių knygų pa
tas. Ne kartą su dideliu pasi- pildytas. Leidžia lietuviškos 
sekimu jos pasirodė kolegijoje 
ir net ją kitur atstovavo, lietu
viška daina ir šokias stebinda
mas kitataučius. Prie to pridė-

Suvažiavknas pasisako už 
lietuviškųjų ideologinių aka
deminių organizacijų darnaus 
ir pozityvius bendradarbiavi
mo mintį. Būdami įsitikinę, 
kad tik vieni kitus suprasdami 
įr pažindami pasieksime ben
dradarbiavimo, skatiname lie
tuviškąją studentiją nevengti 
kulūringų diskusijų ir tais 
klausiniais, kuriais mūsų, nuo
monės gali skirtis.

Suvažiavimas įpareigoja 
studentiją kiekviena proga 
kelti Lietuvos laisvės bylą ir 
atstovauti betuviškąjai kultū
rai svetimųjų tarpe. Studenti
ja ypač skatinama aktyviai į- 
sijungti j Baitų Studentų Fe
deracijos veiklą, riekdama 
tampresnio ryžto" ateičiai su 
mūsų kaimyninių kraštų ko
legomis.

Lietuviškoji studentija įpa
reigojama visomis savo išgalė
mis konkrečiai prisidėti prie' 
sąjungas metraščio leidimo.

Suvažiavimas aukštai verti
na Chfcagoa ir New Ycrko 
Šalpos fondų darbą. Šiuos 
fondus studentija laiko pavyz
džiu yM lietuviškai visuome
nei ir nori už jų sutriktą aka*

■ 1946 metais Įkūrė bendra
butį MŠĮaitrm.

Pirmais metais jų buvo tik 
3, 1947 — 5, 1948 — 2 (viso 
10 mergaičių).

Bet tuo metu suplaukė dau
giau tremtinių reikėjo mergai
tes leisti į mokyklą. Kur su-, 
rasti jom saugią užuovėją, kur 
būtų ne tik mokomos, bet ir 
auklėjamos lietuviškoje dvasio-

?-/ -4^,-
į

Lietonfflmfr studentija, su
prasdama tinkamo visuomeni
nio darbo reikšmę, skatina sa
vo narius ne tik gerai savo 
profesijai pasiruošti, bet ir 
ruoštis visuomeniniam ' dar
bui

Bū$una įsitikinusi savo ei
namojo kelia trismgumiL stu
dentija tremtyje kreipiasi į 
lietuvių visuomenę, prašydama 
dėmesio tam darbui ir tiek 
moralinės tiek ypač materiali
nės-paramos.

Yra paruoštos ir skautų va
dovybės patvirtintos religinės 
programos įvairaus amžiau* • Dalytė Gfiterytt Aveta- 
skautams. Programas ir daug nertoje, Argentinoje, baigė ket- 
kitos įdomios medžiagos gali- virtą gimnarijos kasę ^Cole- 
ma rasti sausio mėn. “Skautų jimujįst mokine ir
Aide”. gavo pasižymėjimo medalį, nes

iš visų mokslo dalykų turejd 
aukščiausius pažymius. Pras
tais metais ji ppršnkįn vieną 
klasę ir taip pat įėįo pirmąja 
mokine. Nors jos tėvai yra 
tremtiniai, bet, tEridobdama 
už angių kafins pamokas, lan
ko me&einoB fatodtelo Irisvas

Tarptaribtis Šluotą Biuras 
iš Londono praneša, kad pa
saukus skautų suvažiavimas 
(jamboree) bus 1955 m. Kana
doje. Tokie tarptautiniai jam
boree įvyko Austrijoje, kur 
lietuvius atstovavo Diephoizo 
simrtai. Grisiausiai fietuviai 
būro atstovaujanti šeštojoj 
jamborėj, kuri įvyko 1947 m. 
PrancūDjpJ. Tarp 47000 skau
tų iš 5C krašV i, dalyvavo 81 
lietuvis iš Vakarų Vokietijos. 
Tikinės, kad Kanadoje betu- 
viai bus grašiai atstovaujami, 
yą betuvflca ešrautija tome 
krašte yra labai stipri. *

Iš kur jis valiuoja?
" Tik išskaityk raides autobu

so šone — iš Nekalto Prasidė
jimo seserų vienuolyno. O ten 
— mergaičių bendrabutis..

Užsukę į šią iš miesto išbė
gusią sodybą, rasime didelius 
pastotus, sutiksime vienuoles, 
skubančias savo darbuose. 

*1943 m. įsigijusios šiuos, na
mus, jos neužmiršo ir lietuvai-

jungos skyriuose bus jų laiku 
persiųstas Centrų Valdybai. 
Neįsiregistravę ar. registracijos 
neątnaujinę studentai pfąšon& 
tai padaryti iki kovo 15 d. 
(pašto antspaudo data), per- 
siunriant Sąjungos setoatoria- 
tuiSasžmias: pavardę, vardą, 
gyv. vietą^ mferenttetų, stu- jamhno federaetya nuo 1951 
dijų šaką ir akademinį .stotu- m. rūpinosi ratayti planą, 
są. Ragfetnaojamari šiuo adre- kaip gaBma Mfcų įtraukti į 
su: Mr. R. Mieželis, Harrard bendrą meldą viens kraštus. 
Graduate Sobooį of Būrinėm Praeitų metų pabaigoje tavo 
Admtaštrirtįm,|ioniaHaU B- nutarto, tad šte JĮ954 Marijos 
42, Boston 63^. Mara

Centro otgnnų Sudarymas 
ym svaraus toaaMUMt «ąjun* 
gos gnrovoL Todėl tatatane 
VISUS SUNKmOB IMMKlt IV- 
gistruotis.

kūne gerą lietuvaičių mokslą, 
elgesį ir stropumą, — tad ne
nuostabu, kad lietuvaitės yra 
mokyklos pažibos, turinčios 
kuo geriausį vardą...

Ir auga, mokosi, auklėjasi 
čia mergaitės, iš mokyklos 
gaudamos mokslą, o bendra
butyje iš seserų lietuvišką 
dvasią. Tai lyg lietuviškas šilt
namis, kur ‘gėlės” randa save 
tikrą atmosferą klestėti ir žy~ 
dėti. Ir išėję iš šio šiltnamio 
jos bus stiprios bet kokiam 
svetknam jvėjui, jos pasiliks 
tvirtom mūsų tautos dukrom.

priėmė mergaites, kurios 
lankė Putnamo mokyklas. 1949 
m. sausio mėn. buvo 9 bend- 
rabutietės, 1950 — 11, 1951 
— 19,1953 — 19. šiais metais 
jų daugiausia — 26. Suvažia
vo jos S Bostono, Hartfordo, 
New Britam, bet geriausiai čia 
atstovaujamas New Yorkas.

Pradžioje jos visos išsiteko 
vienuolyno patalpose, tik šiais 
metais, susitelkus daugiau mer
gaičių, jom užleista atskirai 
pastatyti rekolekcijų namai.

Antram aukšte, vienas už 
kito Šsadėstę kambariai, su-

• Irena AnsfafcaitytS, pra
ėjusiais metais brigui kole
giją Widtita, Kansas, šiemet 
studijuoja Loyrios universito’ 
te Cbicagoje.

Studentą šventė Bostone
Vasario 27-28 dd. bostortiš- 

kiai rengto įdomų studentišką 
savaitgalį, šeštadienį bu kon- 

Balandžio mėn. įvykstan- certas, programą išpildys Bos
tone gyveną raitojai bei pa
tys studentai Vėtau šoktoi. 
Sekmadienį svečiai bu supa
žindinti su Amerikos mokslo 
centru Bostonu. Kviečiame vi
sus studentus, gyvenančiu ry
tiniuose paįūRašėiuoeę,. dąly 
vauti Mame taMfi^Eane P®" 
rengime. Nakvynės bus parū
pintos. '

Mažo ir ramaus Putnamo 
miestetio gyventojai kasdien 
mato didelį geltoną autobusą, 
ptaą jaunatviško klegesio. Ir 
visi žino: tai lietuvaitės va
žiuoja į mokyklą.
- Šimkų autobusas sustoja 
trijose vietose ir filei^ta mer
gaites. Mažiausiai jų pasipila 
ties pradžios mokykla, paskui 
kiek dzaigiau ties Putnamo a- 
kadanija (high school). Tada 
atsikvėpęs ritasi į Annburst 
kolegiją, kur išlipa vyriausios 
studentės.

nemakmas viešpats.
Anksti jis keta, šaukia į 

darbus^ į mokyklą- Po penkių 
dienų — šeštadienį — čia pra
sideda šeštadieninė mokykla.

Tai Ketavištas' bendrabučio 
universitetas su fieturitaun 

ilrinnai ir nuotaikom.
O sulaukus laisvalaikio, žai

džiama kieme, žiemą čiuožinė- 
jama ant ledo.

Į laisvą laiką čia įsiterpia

• Vytautas Žviradys, besi
rengdamas doktoratui Madi- 
son, Wis., universitete, rašo 
didesnį straųjsnį sųtie Lietuvą 
vienam universiteto studentų 
žurnalui
• Baltą diena organizuoja

ma Madisone, Wis., universite
te. Programą išpildys lietuviai, 
latviai ir estai studentai Lie
tuvių vardu kalbės Vyt Žvirz- 
dys, norima parodyti Lietuvą 
filmų vaizduose, duoti lietu
viškos muzikos. Šventė įvyks 
vasario 21 d.

Tuose namuose mokomasi ir 
praleidžiami laisvalaikiai Pri
šerta vienuolė kartu su mer
gaitėm miega ir kelias, prižiū
ri visą bendrabutį.

Skambutis raa didtansias ir

knygos mecenatas —- prel P. 
Juras, Lawrence, Mass.

• Mokslevto Airitininkų 
Centro Valdyba, išrinkta c4ė- 
velande, pasiskirstė taip parei
gomis: pirm. Algirdas Kasu- 
laitis (1322 East 90 St., Cle- 
veland 6, Ohio); vicepirm. ir 
mergaičių skyriaus vedėja — 
Elvyra Apanavičiūtė; vicepirm. 
Viktoras Palubinskas; proto
kolų sekr. — Laimutė Ieš
mantai tė; korespondencijos 
sekr. — Arvydas Barzdukas; 
ižd. Jonas Puškorius; užsienio 
ir socialinių reikalų vadovas 
Jonas Vyšniauskas.

• Konkursas studentams. 
Studentų Centro Valdyba buvo 
paskelbusi konkursą tarp są
jungos narių. Buvo duota te-*

MKRGAITfS dainveja vieno parengtame "aeta. gyvena Nekalto Fra- *Kaip išgaliu išlikti lie- 
tanu”. Darbams įvertinti 
Centro Valdyba pakvietė ko-, 
misiją, si^adeclančią iš A 
Dumbrienės, Pr. NaujricaiSo 
ir J. BrazaiOd. Sausio 25 d; 
komisija, peržiūrėjusi 22 stu
dentų ateitininkų rašinius, pri
pažino geriausiais: Aloyzo 
Bagdanavičiaus, Datas Pfi- 
kockytės ir Prano Zarankos. 
Taą> pat premijuotinais pri
pažino dar septynis, kurie čia 
surašomi alfabetine tvarka: 
Irenos Banaitytes, Vf Kaspara
vičiūtės, Bol Lukoševičiaus, 
Sofijos Matanytės, Jono Me- 
dušausko, NijNės bfekytės, 
Daivos Nauragytės. Pirmieji 
trys darbai spausdinami vasa-

A. Dž. - rio mėn. “Ateityje”.

L laetavfikajai visuomenei

Suvažiavimas, atstovaująs 
lietuviškąją studentiją tremty
je,, pasisako už lietuvių visuo
menės darnesnį vietongianą 
Lietuvos laisvinimo darbe.

Lietuvių Studentų Sąjįmga 
remia Parauta Lietuvių Bend-

UET. STUD. SĄJUNGOS 
K1NKIMAI

• Nijolė Vedegytė Cteve- 
lande, Ohio» studijuoja meną ir" 
uotai talkininkauja “Ateities” 
žurnaįul pailiustniodama no
treles bei straipsnius. ;

• Kolumbuos unhreraftete, 
New Yorke dėstoma lietuvių 
kalba, dėsto Alf. Se^daukis. 
Praeitame semestre buvp. dės
toma pradedamasis ir viduri
nysis kursas. Leista ir pažan
gusis kursas, bet tuo tarpu ne
buvo studentų,

• Latevosios Earopos Kole
giją stipriai užsipuolė Madero
je leidžiamos sovietinės saty
ros žurnalas “Krokodįl”*
• Ateities sausio mėn. nu

meryje į viršelio antrą pusę į- 
sirašė, kad šie metai — ateiti
ninkų kongreso metai gis įra
šas eis per visus ateities nume
rius šiais metais.

• Angetika Lakytė, gyve
nanti su tėvais Sarandį Ar
gentinoje, su pagyrūnu baigė 
AveBanedos komercinę mo
kyklą.,.



vyrų), bet skaudžiai nepasisekė. Nevisi vengrų 
didikai sutiko naują valdovą priimti, o neap
mokėti Algininkai pakriko, ir Kazimieras turė
jo grįžti nieko nepešęs. Yra žinių, kad jautrus 
jaunuolis buvo labai stipriai paveiktas to žy

nius
Ona 
dirba’šv. Juozą; 
Iena yra gabi j 
das yra baigęs

Vimnir pmfaptc S 17 *. Italijeje-išleistos knygos 
apie Šv. Kazimiera. Viduryje pats šventasis, aplink 
ovaluose jo gyvenimo vaizdai bei dorybės.

kovoje, kur nuo jaunų dienų jis buvo augęs ir 
gyvenęs. Vilniuje Kazimieras dažnai girdėjo 
jam svetimVgrfų v Taip patrasiškoji 
stačjatirių Įtekančia buvo gana giliai jsskver- 
busk jL rungėsi su grynai lietuviškąja katalikų 
dvarfa- Tai gali paaiškmtLda ko jaunas Ka- 
zumeras daręs pastangų stabdyti naujų

tvarkęs naujų cerkyių statymą. ,šv. Kazimie
ras prašęs savo tėvą vien to, kad naujos cerk
vės nebūtų leista statyti, kur jos nebuvo rei
kalingos. Tai būtų buvusi priemonė užkirsti 
kelią stačiatikių įtakai, kuri Vilniuje dar su
storėjo, kai į didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
sostą įsėdo šv. Kazimiero brolis Aleksandras, 
vedęs Maskvos kunigaikštytę Eleną.

jaunutei Katalikų Bažnyčiai rytinėje Lie
tuvoje stačiatikių įtaka sudašrė nemažą pavo
jų. Pavojus buvo tuo didesnis, kad dar neseniai

Pittsburgho Universiteto lietu
vių kambariui ir pagafliau 
kiekvienam kilniam ir garbin
gam tikslui? Jau mirties pata
le gulėdama ji dar rūpinosi 
vyčiais ir jų seimu Pittsbur-

jam paaiškinti nestigtų autentiškų įrodymų. 
Jų trūkumas sukelia įvairius spėliojimus, ku
rie nebesutaria aiškindami, kas šv. Kazimiero 
gyvenimui davė tą posūkį, nuo kurio jis į nie
ką kitą taip nesiveržė, kaip į šventumą. Kaip 
daugelio kitų šventųjų, taip ir jo trumpume gy
venime turėjo būti toks ryškesnis momentas.

vaikai daug prisvajoja apie nepaprastuįO 
lyungus žygius, gerai nesuvoKoani pačios 
tikrovės. Nesėkmė jauną Kazimierą tmp 
(fino, kad ps kurį kūkų- Krokuvoje 
dė, nors pats karo žygis nebuvo
nytas nei vadovautas. Už jauno karakūčte 
stovėjo paties karališkojo dvaro parinkti karo 
vadai ir paarėjai. Vis dėlto jaunas karalaitis 
jautėsi nesmagiai, nors dėl to jis dar nepasi
traukė iš viešojo valstybes gyvenimo.

Atitaisymas. Pereitame numeryje, rašant apie šv. 
Kazimiero seseris, buvo sumaišytas tekstas ir viena 
sesuo, Ona, visai išleista. Prašome pataisyti taip: “Jad
vyga ištekėjo už Bavarijos kunigaikšfitt> j Landshuta. 
Ona išėjo už Pomeranijos kunigaikšBto, Sofija y už 
Brandenburgo margrafo ir Barbora buvo išteška už^ 
^a^sonijos' kunigaikščio. Veliausįįri savo namas paliko 
Elzbieta...” . -

krikštyti žmonės nedaug ką suprato apie Ry
tų ir Vakarų Bažnyčių skirtumus. Dėl to Lie
tuvos ir Lenkijos sąmoningesni didikai ir pats 
karaliaus dvaras rėmė vienuolių bernardinų 
apaštalavimo darbą mišriose abiejų konfesijų 
Srityse. Tarp stačiatikių bernardinai turėjo 
nemažo pasisekimo, stengdamiesi juos grąžinti 
Romos Bažnyčiai, ą kurią priimdavo be naujo 
krikšto ir kitų sunkumų.

Šv. KazirrfFėras buvo ėjęs dar toliau: siū
lęs nebestatyti naujų cerkvių ten, kur vienuo
liai bernardinai buvo išvystę savo apaštališką 
veiklą. Jis norėjęs paremti jų misijų darbą. Bet 
tai nieko neturi bendro su ■ griežtu draudimu 
statyti cerkves bet kur Lietuvoje, kaip tai 
buvo seniau rašoma.

(bus daugiau)

Nenusisekęs karo žygis nuvedė į šventumą?

Vieni (J .Caro) to lemiamo apsisprendimo 
priežastimi laiko nenusisekusį žygį į Vengriją. 
Kiti (Fr. Papee) tam karo žygiui didelės reikš
mės neteikia. Vis. dėlto jis mums yra įdomus, 
nes čia pirmą kartą būsimas šventasis įpina
mas į dinastinės politikos verpetą.

Kai 1457 metais mite šv. Kazimiero dėdė, 
Čekijos ir Vengrijos karalius Ladislova's, im
peratoriaus Albrechto sūnus, tai anie du sostai 
liko be Habsburgų valdžios. Karalienė Elzbie
ta, šv. Kazimiero motina, pasijuto vienintelė 
tikra savo brolio žemių paveldėtoja. Čekijos 
sostan jai pavyko sėkmingai įsodinti vyriausią
jį sūnų Vladislovą (1471), tačiau-Vengri jos že
mė Elzbietai buvo dar- brangesnė. Ten beval- 
dydamas jos senelis Zigmantas, kuris Vytautui 
buvo siūlęs karaliaus vainiką, buvo iškilęs j 
imperatorius. Vengrijoje mirė ir Elzbietos tė
vas imperatorius Albrechtas ĮL Su visu tuo si
josi ne tiktai jos giminės teisės ir-jaunų dienų 
brangūs prisiminimai^ bet ir jos politinė min
tis, kuri traukė labiau į pietus ir vakarus, o ne 
rytus. Gi savo vyrui Kazimierai ji turėjo 
stiprios Įtakos. Dėlto ir jo dėmesį suko į pie
tus nuo rytų, su kuriais buvo surišti Lietuvos 
reikalai ir kur Lietuvos didikai reikalavo bu
dėti arba patį karalių arba duoti vieną iš sa
vo simų. Tačiau vienas jau buvo nusiųstas į 
Čekiją, o antras buvo užsimota" pasodinti 
Vengrijoje. Tuo antruoju buvo šv. Kazimieras.

Jaunutis Kazimieras buvo pradėjęs dar tik 
tryliktuosius metus, kai jį pasiuntė Vengrijon, 
kur- jau valdė džilies vengrų didikų pastatytas 
tautmis kandidatas. Motiejus Korvinaš. Kiti 
vengrų didikai savo karalium buvo paskelbę 
Kazimierą Bet' sostui užimti ir Korvirlui paša
linti teikėjo jau karo žygio. Jis buvo suruoš-

BfiUU Algirdo ir Alfom* 
Bata&ę. Prašau atsMėpti 
adresu: Mrs. Kotryna GeM- 
nauskienė, 10506 S. MichigaH 
Avė., Chicago 28, BĮ. r

Stačiatikių grėsme katalikų Bažnyčiai 
Letavoje? •

Naujų Įspūdžių šv. Kazimieras patyrė ir 
didžiojo Lietuvos kunigaikščio, rūmuose ^Vil
niuje. Aplinka čia buvo jau kitokia negu Kro-

to posėdis įvyfco vasario A <1 
“Darbininko”Vedakdjos ptiMįSI 

pose. Posėdyje dalyvavo 
tuto pirmininRas prel. Pr.
ras, prof. J. Brazaitis, Ai 'Ben<|žM 
nas, prot J. Brazaitis, A. Bent- W 
dorins, Pr. Naujokaitis, A ":j 
Vaičiulaitis, Dr, VI. * Viliamas 
ir S. Sužiedėlis. Dėl ligos įŽĮM 
galėjo dalyvauti Dr. J. Aistis 3S 
ir'Dr. K. Jurgėla. Prof.
M. Ražaitis buvo' atvykęs prieš jį 
posėdį, bet turėjo skubiai gr&r 
ti į Newtont Pa.

Posėdyje priimta pėrė&t.^O 

metų piniginė apyskaita, ap- 
tarti “Alkos” muziejaus, - 
lutės” ir Instituto leidinių rej» 
kalti. ’ 7 '' -dūli

‘Eglutės" 'reikalu prfimtes^^ 

šis nutarimas: •Ryšium ra 
skelbta aria, apie “Eghrtfe”’ Į|| 

leidimą dviem kalbos, Lietuvių -j 
Kultūros hstiitutas, “Eghrt®^jį| 

leidėjas, praneša, kad “Egta- 
tė” eis ir toliau kaip ėjusi tik - 'j 
lietuvį kalba, ir dar bus sten- 
giamasi ją tobulinti.”

Šis nutarimas paskelbiamas 
spaudoje.

“Eglutės” reikalui sudaryta -4 
Instituto komisija, į kurią įė- ų 
jo: Pr. Naujokaitis, “Eglutės” Jį 
redaktorius, J. ' Brazaitis 
ir A. Bendorius.

• Mergaičių vasaros stovyk- /•. 
la, ruošiama Nek. Pr. Seserų .'į 
vienuolyne Putnam, Conii.,Jt 

šiais metais prasideda birželio
27 ir baigiasi liepos 25 d. ..

• Scrantono, Pa., Taurų ~| 
Klubas roigia Liet. Nepriklau- 
somybės minejkną vasario 14
d. Lietuvis kalbėtojas — dr. - ; 
Vyt. Dambrava. - 5

• Vincas Natkevičius, stu- .j 
dijavęs Tuebingeno universite-
te filosofiją ir socialogiją, be- 
siruošiąs daktaratin, Vasario -d 
16 gimnazijoje pradėjo dėstyk ij 
ti lietuvių kalbą vyresnėse 
klasėse.

• “Help Free |
atvirutes Vasario. 16 proga vi- * jt 
soje Amerikoje" platina lietu- « 
vių skautai. Pelnas eina skau- | 
tų reikalam. . i

• lietuvių teatras Chicago- S 
je vasario 6 suvaidino pirmą 
kartą lietuvių kalba Jeem At J 
nouilh veikalą “Antigeną” | 
Režisūra VyL /Valiuko, sceno- 
vaizdis Vyt. * K. Jonyno.- < ..

• Jonas Aistis ir Stepas Zo- .
barskas redaguoja raitųjų ? 
metraštį, kurį leidžia Gabija g 

50 n?, nuo spaudos apavimo fr < < 
10 metų tremties sukaktims ?j 
paminėti. . '

• Lietuvos lauvMmo rrflff * 
lams, kaip Alto Oentrras pra- > 
neša, 1953 metais gauta per 
$55.000. šiemet norima s» - J 
rinkti didesne suma, nes atęi* i'S 
rana daugiau i^aidų dSl pegy*
vė juisos Lietuvos laisvinimo ;
akcijos visame pasaulyje.

• Km. į. Zaotiass iš 3 
shingtono, D. C., persflceiia Į . 
jProridmce, R. L, vyskupiją; ,

• Australijos vyriausybės 
padribtomis žiniomis į tą koo- U 

tinentą iki 1952 m. atvyko 
Lietuvos kilę 8,705 žmones, |

Pasfrentiant tiktai legenda* seniau buvo ra
šoma, kad jaunas kartiaitis išprašęs tėvo įsa- 
kymą7draudusį visoje Didžioje Lietuvos Kuni- 
gaikštystėje statyti naujas ir taisyti senas 
ceiifffes. Žkraane visai priešingą faktą: rusai 
po 1863 metų sukilimo yra draudę katalikams 

Po nesėkmingo žygio Ven^rijon, šv. Kaži*- Lietuvoje, remontuoti senas ir statyti naujas 
mieras savo ievą .lydi Įvairiopa kelionėse Į abi % bažnyčias. Penki^iktąjame amžiuje tokio įsta- 
valstybes. 1475 metais jis pėrmjf kartą buvo tymo nebuvo. Vra žinomas tiktai nuostatas, 
etvykęs į Lietuvos sostinę Vilnių, .kai niekas tvarkęs naujų cerkyių statymą. ,šv. Kazimie- 
tada nei pamanyti negalėjo, kad tas ntiestas ' * . v . _ .
vėliau priglaus^ jo‘šventus palaikus fr amžiams 
bus papuoštas jo dangiškos garbės. Vilniuje jo 
tems tada priiminėjo svetimų valstybių pa
siuntinius. Kitais metais (1476) abu jie lankė
si Marienburge,j® kur Vokiečių Ordino magis
tras jau buvo persikraustęs į'Karaliaučių. Bu
vo jau praėję dešimts metų, kai po ilgo karo 
(1454-1466) Lenkijar buvo atgavusi pamarį su 
Vislos žiotimis, o Vokiečių Ordipas tapęs Len
kijos vasalu. 1478 metais abu Kazimierai da
lyvavo Lenkijos srime.

Lietuvoje tuo metu jau buvo reiškiamas 
didelis nepasitenkinimas, kad Kazimieras ap
leido Lietuvos riekalus. Tr pats jis jau seniai 
Lietuvoje nebegyveno ir nesutiko jai duoti savo 
vietininko — sūnaus, nors keliais atvejais bu
vo prašomas tai padaryti^ Matyti, karalių Ka
zimierą prilaikė Elzbieta,, kurios visas dėme
sys, kaip matėme, buvo nukreiptas į kitus 
kraštus, kur ji siuntė abu vyriausius sūnus sa
vo paveldėtinėms teisėms ginti. Apskritai yra 
žinoma, kad Lietuvos ir rytų Europos kraštų 
karalienė Elzbieta nemėgo. Vis dėlto srinis Ka
zimieras, būdamas ir Lietuvos didžiuoju kuni
gaikščiu, negalėjo savo tėvų šalies visai išleisti 
iš akių. '

Norėdamas apmaldyti Lietuvoje vis stiprė
jantį nepasitenkinimą, ir net augantį priešiš
kumą karaliui, jis 1479 metais vėl atvyko į 
Vilnių, pasiėmęs kartu ir savo sūnų Kazimierą. 
Ši kartą karalius buvo nusistatęs Lietuvoje 
kiek ilgiau palikti. Tuo metu jis susilaukė ir 
žinomojo sąmokslo. Užkulisiai nėra gerai žino
mi, bet aišku, kad sąmokslininkai siekė Kazi
mierą ir jo giminę pašalinti nuo Lietuvos sos
to. Karalius turėjo netekti galvos, bet sąmoks
las buvo laiku susektas. Jis buvo organizuoja
mas per 1481 metų Velykas vieno kunigaikščio 
vestuvių metu. Nėra abejonės, kad nuo są
mokslininkų durklo būtų kritęs ir jaunasis Ka
zimieras. Tai jam padarė gilaus įspūdžio.

Sausio IT d. negailestingoji nės-pąliktos spragos lengvai 
mirtis išskyrė iš pittsburghie- neužpildys niekas, nes ji. buvo 

neapsakomai veikli, darbšti ir 
dosni. Kas galėtų suskaityti, 
kiek ji surengė vakarienių, 
bankietų, priimtuvių, išleistu
vių, Įvairių sukaktuvių? O kas ghe. 
galėtų suskaityti jos gausias Paulina Martinaitiene paliko 
aukas Įvairiems katalikiš-^ labai daug gralių ir brangių 
Iriems bei tautiškiems seika- prisiminimų visiems. Lai gėra
lams.? O kiek darbų ji yra ąt- . sis Dievulis suteikia jai amžiną 
likusi šv. Kazimiero parapijai, atlyginimą už visus jos nuveik- 
seserims prancSBuetėms ir ki- tus darbus. ( 
tiem vienuotiamS* Baltai, Altui, Velionės bendradarbė

Išsiskyrė S kitę dorumu

Nuo šv. Kazimiero žymiai skyrėsi jaunes- 
nieji jo broliai — Aleksandras ir Zigmantas. 
Aleksandras, įsėdęs į Lietuvos sostą, buvo ve
dęs Maskvos kunigaikščio Jono m dukterį 
Eleną, kuri paliko stačiatikė ir savo įtaka stip
rino Rytų Bažnyčios skleidimąsi Lietuvoje. Tai 
buvo, be abejo, pioJitmės vedybos, bet jose pa
sirodė kitoks Aleksandro charakteris negu jo 
šventojo brolio. Taip pat ktoks buvo ir jau
niausias jo brolis Zigmantas,. žinomas Senojo 
vardu Jcai jam gimė sūnus Zigmantas Augus
tas, kuris greitai buvo vainikuotas karalium. 
Kai Zgmantos Senasis, jaunas būdamas hepa- * 
sižymėjo doriniu santūrumu (turėjo nelegalų 
sūnų), tai šv. Kazimieras tuo atžvilgiu buvo 
nepaprastai jautrus ir griežtos skaistybes pa- 
vyzdys. ^ai labai stipriai pabrėžia po jo mir
ties surašyti liudijimai (Ferreriy.

Kai jau buvo pasirodę aiškūs džiovos ženk
lai ir jaunam vyrai jokie vaistai negalėjo pa
dėti ,dvaro gydytojai davinėjo visokių patari
mų: čia siūlė jam vesti, čia kyščiojo kitas že
miškas pagundas. Buvo manoma, kad ligą įva
rė asketiškas jaunuolio gyvenimas. Kazimieras 
tačiau buvo nepajudinamas. Apie tai Įsakmiai 
r*ašo pirmasis šv. Kazimiero biografas Ferra
ri; tai liudija ir gana autentiški šv. Kazimiero 
mirties metų šaltiniai, kuriuose randama pa
žymėta: “jis buvo labai išmintingas ir doras... 
ir. visi žmonės daug gero apie jį girdėjo.”

Yra likusi taip pat žinia, kad ir šv. Kazi
miero motina ieškojo jam žmonos. Ji labai 
daug rūpindavosi, , už kokių vyrų išleisti dukte
ris ir kokias žmonas gauti sūnums. Dukteris 
ji sužieduodavo vos nuo žemės pakilusias —- 
penkerfų septynerių metų mergaites. Sūnum 
dairėsi žmonos-taip pat iš anksto. Dairėsi jos 
ir šv.' Kazimierui, bet jau suaugusiam, kiek is
torines žinios rodo. Antai, 1481 metų rudenį 
Brandenburgo pasiuntinys Romoje patyrė iš 
lenkų pasiuntinjo, kad yra veoamos derybos tas, pasamdžh® nemažą kariuomenę (12.000 
antrąjĮ Lenkijos karaliaus sūnų suvestfinti su 

' imperatoriaus Fridricho ĮH dukterimi Tą ži
nią Brimdeiburgo pasiuntinys pranešė savo 
kancleriui. Tačiau tos derybos liko tuščios, nes 
šv. Kazimieras nuėjo savo keliu, išsisukęs iš 
motinos ir tėvo dinastinių planų ir politinių ^o nesėkmės ir gifiai susijaudinęs. Mat, įsėdęs 
interesų . , į Vengrijos sostą, jis galvojo stoti į kovą su

Dėl ko Kazimieras taip ryškiai išsiskyrė iš nekrikštais turkais, su kuriais grumdamasis 
kitų .savo brokų fr pasuko grynai dorinki re- buvo žuvęs jo dėdė Vladistovas. Turkų verži- 
ligmio tobulėjimo keliu, tas klausimas šiame masfe Į knkščioniš&is pietryčių Europos kraš- 
rašinyje galėtų būti pats pagrindinis, jeigu . tus dar nebuvo sustabdytas", ir jauną dar vai-

KarąJienė Elzbieta Habsburgietė, lenkų va- 
dinapy> “Jogailaičių motina”, mirusi 1507 mį . 
trumpuose švv Kazimiero gyvenimo aprašy
muose dainai iSc^iama, kad turėjusi savo vai
kams labai didelės įtakos — perteĮkusi religi
nes savo šeimos tradicijas fr įkvėpusi pamaldu
mo dvasios. Tačiau ji daugiau pritiūrėjorir 
auklėjo savo dukteris, d. neonus. Ne viską 

išaiškinsi ir įtakomis, nes dar lieka daug ga- 
hmybių pačiam laisva valia brandinti savo as
menybę. Juk tojex pačioje šeimoje ir tose pat 
sąlygose išauga vaikai labai skirtingų charak
terių ir nusite&iinų. Tas pats buvo ir karalie
nės Elzbietos namų židinyje.

čių tarpo l$bai brangią ir .di
delę veikėją Fiudraę Martinai
tienę. Sausio 20 cL po gedulin
gų rytinių pamaldų šv. Kazi
miero bažnyčioj, dalyvaujant 
daigeliui kunigų ir dideliam 
būriui palydovų, veikmes kū
nas buvo nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines ir palaidotas 
šalia jos vyro Antano Marti
naičio, mirusio 1925 m.

Prieš 29 metus' velionė pali
ko našlė su keturiais jaunais 
ir mažais vaikais. Jantiaųsias 
Kazimreras, kūris <|abar yra 

gydytojas, tada buvo tiktai po
ros metų amžiaus. Motina tu- _ ,
ręįo rūpintis ir šeimos auklėji- minėjimo proga, vasario 14 d. karėse, varpinės bokšte iškėlė
mu ir kartu turėjo sundciai * sekmadienį, 6 vai Vak. lietu- tautinę vėliavą.
dirbti. Veikmė abi pareigas la- vfrf parapijDS salėje, Waterbu- Bolfevikų agentams juos ae- 
bai gerai ir garbingai atliko, rio .Scenos Mėgėjų Teatro ar- kfrit ir pagaliau parsktevėlhn
Visus vaikus išleido į aukStes- tistų grupė vaidins A. Skais- komj^tijos sekretoriui įribro-

mokslus. Vyriausia duktė tiepės L veiksmo scenos vaiz- vus Į mokytojo butą, tragiškai 
--------  _ .. <»■--------rr yra gaiiesungpji
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STOUGHTON, MASS.

Teesie lengva žemulė to 
krašto, kuriame radai laisvę ir 
darbą, kai tavo tėvynę teriojo 
kiti. .. < t \ M.

Almos. Sausio 17 d. choristams 
buvo suruošti šaunūs pietūs 
klebono rūpesčiu. ■

Šv/Mykolo parapijoje muz. 
J. Olšauskas rūpinasi tik baž
nytine muzika. linkėtina jam 
dar ilgai pagyventi ir taip 
sėkmingai toliau dirbti. D.

barą varyti. Metų pradžioje 
pradėjo organizuoti gausų vy
rų chorą iš narių ir ne narių, 
dainos mėgėjų. Choras su mei
le dainai ir dideliu pasiryžimu

Mirė Joms Valeutakevičius. 
Jis Buvo gimęs 1882 m.-gru
žės 22 d. Kabelių k, Padėčių 
v. Į Ameriką atvyko 1900 m. 
Norėdamas nenutraukti san
tykių su giminėmis ir gautuo
ju kraštų, 1905 m. parvyko į 
tėvynę ir atitarnavo kariuome
nėj 3,8 metų. 1909 m. vėl at
vyko'į Ameriką, da susipaži
no su Elena žaromskaite, ku
rią *ir vedė 1911 m. Worceste- 
ry, šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Dirbo įvarius darbus ir daug 
kur prisėjo gyventi.. Ilgiausia 
gyveno Stoughton, Mass., apię 
30 metų. Priklausė šv. Antano 
draugijai; o nuo 1916 m. ir 
Stoughtono 4 1 .
Daugijom— Lithuanian Hali.

Sausio mėnesį veik visos or
ganizacijos išsirinko naujas 
valdybas. Norėtųsi, kad. nauji

aiškiu tarimu. Reiktų dar at
kreipti dėmesio į dainų už
baramąją frazę ir , kai kur 
paįvairinti dainų interpretaci
ją, žiūrint ar tai žodžių pras
mės, ar muzikinio sakinio, čia 
jau trio vadovo darbas. Jam 
vadovauja Algirdas Bielskus 
(nors tėra muzikos mėgėjas), 
turi .gyslelę lengvajam žanrui 
ir net 8 dainas jo paties aran- 
žiruotas. Teko patirti, kad 
trio dar tik metai kai susikū
rė. Linkėtina ugdyti repertu
arą, atsižvelgiant į gana pre
tenzingą vardą “Akademikių

.. - Kalėdiniame' “Darbininko” 
numeryje, gruodžio 22, J. Ka
rys nusiskundė, kad mūsų ne
veiklumo “Priežastys yra mu
myse pačiuose.” Tokiu vardu 

lyra parašytas straipsnis.
:* Jame J. Karys rašo, kad 
“visame pasaulyje lietuvių

Vietinis AL Tarybos skyrius 
rengia iškilmingą posėdį atžy
mėti Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo 36' metų 'su
kaktį. Minėjimas įvyks sekma
dienį, vasario 14 d., šv. Juo
zapo salėje, 6 vaL vakaro. In- 
vokaoją skaitys klebonas kun. 
J. Valantieji^, bus vėliavų pa
gerbimas, meno dalis ir pra
kalbos. Svečiai kalbėtojai bus 
•kun. J. Liauba, OFM, iš 
Brooklyn, N. Y., meras R. E. 
Snyder, M. Vaidy!a iš Clrica- 
gos ir kiti.

NOW AVAILABLE
Western Avenue

BallRoom

šerį Joaną Aleksandravičienę, Bernatonių Vokietijoje ir tah 
Worcester, Mass. Urarius lietuvius kunigus pa-
-------* — ------———— remia stipendijomis Magr. IK 
vaidinime dalyvauja aktorius R. Woods, jo patekino į pre- 
Juozas Palubinskas. Vaidyklos lotus proga gavo M Betariu

IDLE HOUR 
9110 WmdEegaa Rrad 

just north of Dempster 
Ptone S4SSS

Mortos Gt&n, ID.

me dieną, kada vėl laimingi 
bus laisvosios Lietuvos sūnūs ir 
dukterys ir mūs Lietuva bus 
vėl nepriklausoma pasaulio 
tautų tarpe. M. A.

r 4 ispanų salę, ris dar tebeva
dinamą buvusia lietuvių sale.
\ Vakarą - koncertą rengė 
Detroito “Baltijos” vietinin-

| kijos skautai. Kai atėjau į. sa- 
I ; lę punktualiai, klausytojai til

po vienoje eilėje. Už tad užte- 
ko laiko pasigėrėti tvarkinga

Western Avenue
Bali Room

Home of
Fine Foods b Driaks Į 

Complete selection of tasty Noon 
Lunches, served from 11 to 2 pjn.1 
Full Course Evening Dinners 

. served from 5 to 9 pjn. dažly.
Oor MSetoas meals are pre- 
pared by The Roy Wdier 

Your favorite Cocktail iš always 
available. Jeta m —y tfane.

Muz. J. Cizauskas jau devin
ti metai yra vargonininku šv. 
Mykolo nelietuvių parapijoje. 
Per tą laiką jis bažnytinį cho
rą išmokė giedoti 12 mišių 
(dvi savo komponuotas), 46 
ofertorijas, surengė 5 bažny
tinės muzikos koncertus ir vię-f 
ną religinį koncertą Essex 
viešbučiu gražioje salėje Ne- 
wark, N. J. Choras taip pat y- 
ra įgiedojęs religinių giesmių į 
plokšteles, kurios buvo panau
dotos vienam religiniam kon
certe New Yorke. Vaikų cho
ras buvo išmokytas giedoti 8 
mišias, 30 ofertorijų ir dau
gybę giesmių.

Kaip žinovui gregorinio gie
dojimo, muz. J. Cižaųskui buvo 
pavesta išmokyti giedoti 3. 
vienuolius broliukus, kurie da
bar eina vargonininkų parei
gas savo brolijos (Aleksiejaus) 
koplyčioje kituose miestuose.*

Muz. J. čižauskui pradėjus 
šv. Mykolo bažnyčioje vargo
nininkauti, bažnyčia ėmė pil
nėti: žmonės sumos metu atei
na pasiklausyti gražaus baž
nytinio giedojimo.

§v. Mykolo par. klebonas, 
įvertindamas choro vedėją ir 
pačius choristus, kasmet Kalė
dų metu Apdalija dovanomis, o 
šiemet apmokėjo kelionę j New 
Yorką Išžiūrėti “The Robe”

\ J. Karys, tur būt, nesuspėjo 
susipažinti su anksčiau atvy^ 

? kušlų lietuvių organizacijomis, 
kaip Tautos Fondu,. Katalikų 
Federacija, Lietuvių Taryba, o 
stambiausia iš jų — L. R. Ka-

* talikų Susivienijimu Ameriko- 
- vje. Galima būtų J. Kario pa

klausti, ‘ ar daug tremtinių 
prie minėtųjų- organizacijų 
prisirašė? Lai J. Karys prisi
rašo prie tų organizacijų, ku
rios jau čia buvo ir dabar gy
vuoja; lai nesvajoja apie kaž 
kokias ten naujas. Gal jam 
dar'neteko sužinoti,, kiek po 
pirmojo Didžiojo karo minėtos 
organizacijos atliko milžiniš- 

. kų darbų Lietuvos Nepriklau
somybei atstatyti?

Toliau J. Karys klausia: 
“kokios gi to priežastys, ku- 

?' rios daro Amerikos -lietuvius 
pakriktais?”

Tai kas gi pastatė tas milži
niškas ir puošnias šventoves, 
parapines mokyklas ir vienuo
lynus? Gi tie, kurie seniau at
vyko. Nevisi jie buvo išmoks
linti, kaip naujai atvykusieji. 
O tačiau sugebėjo atlikti to- 

. kius milžiniškus darbus. Be to, 
ir uždarbis buvo $7 savaitė-

Balfo centras iš CIevetando 
55 skyriaus per iždininką L. 
Staškūną gavo 1,000 dolerių 
aukų tremtinių šalpai. Atsiųs
tą sumą sudaro $315 auka ir 
buvusio sausio-16 d. parengi
me “Subatos vakarėlis” $685 
prinas. Be to, atsiuntė taip pat 
$60.00 narių mokesčių.'

Clevėlando Balto skyriui 
nuo pat jo įsikūrimo sėkmin
gai vadovauja pirmininkas 
Viktoras Amšiejus, atvykęs į 
Ameriką prieš daugelį -metų. 
Jis yra geras patriotas, visa
da besisielojąs Lietuvos reika
lais ir tremtinių sunkia dalia.

Praėjusiais metais Clevelan- 
do lietuviai tremtiniams šelpti 
suaukojo $4,630.91. Dabar, at
siųsdami štambią auką, cleve- 
landiečiai gražiai pradėjo šių 
metų šalpos veiklą ir tuo pa
rodė savo didelį rūpestį visų

tremtinių skaudžiu likimu.
Reikia pažymėti, kad Cleve- 

lando lietuviškoji visuomenė, 
tiek senieji tiek naujieji atei
viai, labai sutartinai ir vie
ningai dirba šalpos srity.

— b. L

galėtų praturtihti Vasario 16 
minėjimą, dėl “tam tikrų prie* 
žasfių” tapo tylinčiu. Gal tfic 
angelas iš dangaus besugebėtų 
detroitietį į chorą patraukti.

Neprildanseotybės miačjimo 
pagrindiniu kalbėtoju bus šie
met advokatas A Olis, vienas 
Iš Alto didžiųjų.; P. Nata*

kaktuvjų minėjiniai. Abiejuose 
minėjimuose be įspCk&ngų M- 
kilmingų posėdžią. buvo rimti 
ir aukšto lygio Uatuvos -OpB* 
ros solistų lipomo Nauragio ir 
Stajio Liepos koncertai

Šiais metais t*Ramovės”

C*ek«afl L*aBKe
2322 W. Chkac« Avė. 
Fh«ae Ulci&em S-acas

zKetūs patiekiami 
nuo JI AM. iki 2 P .M.

St. Louis, Mo.
. Sv. Tomo Akvinieao para

pijoje jeu tetveri metši dirba 
kun. Z. Gtiažtaą Lietuvoje bu
vęs Girdžių pari kĮeb. Vokieti
joje, prieš išvykdamas i JĄV, 
buvo tremtinių stovyklos Ha- 
nau kapesonu jis Janai dziau-

Lf> Suvieitytom gftaf' dabartMu slnto klebonu
Msgr /Tbomas fc Wd6di; Tai HELP WANTED MALĖ . t?- .. - ' \

Toliau J. Kaiys rašo, *kad 
kai kas “užgrobęs kelias orga- 
Mzacijas, nei pats nedirba nei 
kitiems neleidžia.”

O kodęl tremtiniai nesirašo 
prie mūsų organizacijų ir. ne
siima joms vadovauti? Senieji 
lietuviai mielu noru jiems už
leistų vietą.

Nenoriu su J. Kariu eiti į 
platesnes kritikas, nes jis pats 
save pastatė žemiau kritikos. 

. Gaila taip pat, kad savo' berei
kalingais išvedžiojimais tiek 
daug vietos užėmė laikraštyje, 
kur galima buvo ką nors ge
resnio patalpinti.

V. J. Bfatvackas
7 Mott Street 
Worcester, Mass.

Higtest Qnality 
and

Lowest Price* on PreseripUomt,
Vitaminą and Draga

We understaond Gėrimui.
176 W. Adams Street

Aš tikiuosi, kad Jūs tarsite 
savo žoĄ, protestuodami prieš 
tas žiaurybes, kurias keičia 
lietuvių tauta nuo suminėtų o- 
kupacijos metų. ,

Lietuviai visame šiame kraš
te, bus Jums labai dėkmgi, jei
gu Vasario 16 dieną arba prieš 
tai tarsite žodį Kongrese, už
sistodami lietuvių tautą jos ko
voje už laisvę.

Kalba, pasakyta Kongrese, 
kaip žinoma, yra įtraukiama L 
“Congressional Record”; ji tai 
paliks ateičiai liudijimu, kaip 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
yra remusios pavergtąsias 
tautas jų kovoje už tašę būti 
laisvoms tarp kitų tautų pa
saulyje..,.
' “Nuošmiaai Jums dėkoda
mas visos mūsų organizacijos 
vardu ir tikėdamasis Jūsiį dė
mesio, reiškiu gilią pagajbą

Neivark, N. J. —- Lietuvos 
vyčiai turi sekcijas, kurios rū
pinasi viešaisiais reikalais, 
tarp jų ir Lietuvos laisvinimo 
byla. Tokią sekciją taip pat tu
ri New Yorko - New Jersey 
vyčių apskritis. Jos pirminin
ku yra veiklus vytis ir judrus 
veikėjas Pr^ Vaškas, gyvenąs 
Nevvarke. Jisai ryšium su ar
tėjančia Vasario 16 švente yra 
pasiuntęs žemiau dedamąjį 
raštą JAV prezidentui D. Ei- 
senhoweriui, valstybės sekre
toriui John -F.‘ Dulles, visiems 
Atstovų Rūmų ir Senato na
riams. Raštas yra tokio turi
nio: .

‘1954 m. vasario 16 sueina 
36 metai, ‘kaip buvo paskelbta 
Lietuvos Nepriklausomybė., 
Tačiau šiuo metu tas Pabaltijo 
kraštas yra neteisėtai ir jėga 
pavergtas Sovietų jau nuo 
1940 m. Lietuvos pavesgjmas 
Jungtinių Amerikos •Valstybių Fnmk Vaskas, chairmaii 
vyriausybės įSera pripažįsta- 206 Van Buren Street 
mas. ’ Newark, Ne*w Jersėy

Rengėjai nuoširdžiai kviečia i I
Waterburio ir apylinkės visus į |
tautieSus gausiai dalyvauti __________ _______ r ;

.... CBUCAGOJE pmfav** iaa* cfMMb
kiūtos brangiausioje šventojo ft**—*^.
ir kiek galfcna vėl paaukoti ------------------------------------------------———
Lietuvos laisvės reikalams. » r - :4

Mes patiekiame geriausius itališ
kus valgius: Pizza, Spaghetti, na
mie gamintus Ravioll, kepsnius, 
kotletus (chops).

Karta užėję. Jūs v?l grįšite, j 
Nuosaikios kainos. Laisvai pri

statome Pizza. i
Pasinaudokite mūra paidūljrmu: 
Sis skelbimas vertas 50 c. mokant 

už bet kurio didumo Pizza.

. TELEPHONKe 
OEARBORN 20819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Šeštadieniais 
ikiSSOpaipp. Stotie

jAČKO-fTUKAf
OI REKTORIUS

WHITE St.
HILUI D E,NJ 

Tel
WAu«vlų

• 6 3325 7

Lietuvon Vy^fy *

130 Ifci 2:00 vai M-nnritr

Jos akocųianjatorė Patricta 
KoUacz paskambinti Debussy 
vieną kūrinėlį. Salę dar daina
vo R. Malcanaitė.

Trijo išpildė 11 tikinu, dau
giausia lengvojo žanro. Visos 
dainininkės gana švelnių bal- 

kurioje ,kas jau ne- sų, daugiau ar mažiau ‘dama- 
radau nei vieno rimą studijavusios, sugeba iš

gauti damų skambesį: Kai ku
rios dainos pareikalavo geros 
dainavimo technikos ir teko

GEORGEEISELE
PHABMACIST

for

smuklininkp pasigarsnimo.
- 40 minučių palaukus, jau 

ŽrpraihĮ prisirinko tiek, kad. 
gedima buvo koncertą pradė
ti. Bet kaip gi jį pradėsi be 
kalbėtojo “uvertiūros”. Na, ir

UŽTARKITE LffiTUVA JOS KOVOJ' '
jap Anras. Ką gi, pajaunėjo 
publika išsyk, tartum vilkiukų 
sueigoje.

Programą iŠĮaidė Clevelando 
Akademikių Trio: Regina Mal
canaitė, Nijolė Bartuškaitė ir 
Irena Žilinskaitė; jonj akompa
navo Gailutė Klimaitė, kuri 
dargi piano solo spildė Fr. 
Schuberto Impromptu No. 4. 
Porą dainų padainavo ir det- 
roitietė Jma Všriakojytė, vis

NUO CAR* RUBLIO 
ik foišcvku 
c E R V o * ę, O

rasi Jono K. Hario “NEPRIKLAITSOMOS LIETUVOS 
PINIGAI” knygoje 1915-1941 m. Lietuvoj kursavusių pi
nigų istoriją, numizmatiką ir natūralaus dydžio banknotų 
bei monetų fotografijas. <

Reto įdoviMBno knyga ir pinigų albumas vienoje vietoje! 
Anglų kalba santrauka knygoje daro ją įskaitomą ir ne
mokantiems lietuviškai. Ir visa tai — t& už 5 doL

' Worcester, Mass.
/ Lietuvos Nepriklausomybės 
šventu, šie^ųet bus minima va- 
sarip 14, sekmadienį, Lietuvių 
Rifiečių Klubo salėje. Pagrin
diniu kabėto ju pakviestas iš 
New Yoriro LLK pirm. V. Si- 
„drikauškas. IŠ"^vakah> pėr ra- 
<$ją kalbas pasakys vietos lie- 
tuvis adv. Milieris ir kongresu 
manas H. Donahue. Pakviesti 
dalyvauti latvių, estų ir uk- v _ ___
raįniečių atstovai. Meninę pro- ww
gramą išpildys meno ’ ratelis, 
moterų choras ir veteranų 
choras bei orkestras.

Lietuvos laisvinimo reika
lams paremti paskelbtas va
jus, nuo vasario 1 iki kovo 1 
d. Kreiptasi į visas lietuviškas 
organizacijas, kad jos vajų pa
remtų. Renkamos aukos ir po 
namus. Jos bus persiųstos Al
to Centrui.

Švente rūpinasi sudarytas 
bendras lietuvių komitetas: 

“pirmrM. žemaitaitis, vieeparm. 
J; Kavaliauskas (dabar pava
duojamas L. Kačinsko), žžd. 
J. Dvareckas, sekr. J. Palu- 
beckas ir J. Bertašius, fin. 
sekr. Pr. Aukštuolis ir nariai: 
M. Vaišnorienė, J. Slaviejus’, J. 
Matijošatis ir * V. Mitrikas.

J. B.

Prieš 2 metus Baltimorėje 
suorganizuotas ĮU S. “Rfflno- 
vės” skyrius lėtais, bet tvirtais 
žingsniais žengia i kultūrinę 
lietuvių •veiklą. ’

Jau buvo surengti du gra- ruošią pirmam pasirodymui 
žūs Lietuvos kariuomenės «u- vasario ^0 d. Tą dieną ramo- 
. vėnrf tengia viešą meno vaka

rą. jų meta gražioje Lietuvių 
Svetainės salėje ne tik kariš
kos dabos Nuskambės, bft bus 
dar pastatytas K. InSūros vei
kalo “Vincas Ktofiriar* profo- 
gM. Skyriaus vadovybės pa

skydus išeina naują kultūrini kviestas prologą režisuoja ir



žgrrtfii

TeL VIrgtaia 7-4499

(nukelta į 8 psl.)

ŽINIOS APIE VYRUS

Kun. Pr. A. Virmauskas 
M W. ttttb Street, 

BOOBOtt MUMBSb

Antoaa* Kmito* 
M Ctttaė* Street,

DARBININKAS 
680 BustorickvAve. 
Brooklyn 21, N. Y.

ttt.DUįtaQ/S pftdBd&l DIMM 
£q nąnių suirimų, gtdvos 
iKanoejunų, Kvalsunų, M*en-

-Tflpėtfin, susikrimtimo, 
iwn>pg*«i kprčAtavimų, ggy

BreoMyn, N. Y.
NOTARY PUBLIC

rikos rinktinė turėjo nusileisti 
geriau žaidžiantiems šeiminin
kams 4:0 ir 3:1. Pastebėtina, 
kad per šias ,■ visas varžybas 
meksikiečiai pasiekė 19 įvar
čių, gi jų vartininkas buvo nu
galėtas tik vieną kartą.
, Airijos mėgėjų futbolo rink
tinė nugalėjo Valijos atstovus 
santykiu 3:2.

D. Britanijos studentų fut
bolo rinktinė nuvyko į Vokie

tiją, . kur susitiko su Vokietijos 
akademinio jaunimo rinktine. 
Vokiečiai laimėjo 4d.

Italijos futbolo rinktinė kva- 
lifikavosi baigminiam turnyru 
dėl pasaulio futbolo meisterio 
vardo, nugalėdami Egipto 
rinktinę 2 kartus iš eilės. .

VYT Į E S” PLATINIMO VA J U S1

tą-mišmį gauni maištą ner- 
wans. gios gyduolės kainuoja 
$5£0 svaras. Už $2.00 prisiun- 
teme 3 uncijas. . Į Kanadą 
y>,« .

Aleksanders Co. 18 cap 
414 Breadmy 

Soste Bostea 27, Itea*.

• Už tat vyrų specialistų at
siranda daugiau. Štai toje 
Australijoje tokis avių kirpi
mo specialistas sumušė pasau
lini rekordą —- per 9 valandas 
nukirpo 457 avis. Jo konku
rentas, nukirpęs 404 avis, iš
virto apalpęs.

peilis ir sykiu reikalavimas: 
sustok ir lipk iš'‘mašinos. Ne
mandagu būtų fcfcyę moters 
prašymo nepaklausyti. Jis tai 
ir padarė.

Vyne reikalinga būti vi- 
sapussškai isUviritam. Tokių 
štai buvo reScalnųja ir Austra
lija. Nuo-.Australijos per 120 
km. esančiai salai Norfolkui 
buvo reikafingas Valdininkas, 

, kurio pareigos numatytos to
kios: vadovauti policijai ir 
teismui,, prižiūrėti kalėjimui, 
vadovauti skerdyklai, kovoti su 
laiptiniais, prižiūrėti Norfolko 
gyventojų moralę, . išvalyti 

.daržus ir laukus nuo'piktžo
lių. Į skelbimą neatsiliepė to
lūs visapusiškai išlavintas vy-

LENGVOJI ATLETIKA
Geriausiu Belgijos .atletu 

1953 m. išrinktas Roger Mo- 
ens, kuris pasiekė 5 naujus 
Belgijos rekordus trumpose ir 
vidutinėse distancijose.

VISI VYČIAI IR JŲ PRIETELL4I Į DARBĄ!
Vyčių Valdyte ir “VYTIES* Redakcija *te«Ma*VYTIE8” Įhftetei vają m 

šjr. grariBrl d. M 1954 m. km 1 d. Dm*** InrMarim “VYTIES" presa- 
mentorią paskirti VTdnvaaąi trys dovanos pMpda — $25, $15, $10 ir deteat dova-

KREPŠINIS
. Belgijos krepšinio rinktinė 
nugalėjo Prancūziją 6554, ta
čiau Jugoslavijos atstovai nu
galėjo brigus 74:72.

Prancūzijos moterų krepši
nio rinktine nugalėjo Belgijos 
moterų rinktinę 59:34.

TeL SIteS 2-5043
Matthew P. Baltas 

(BIELIAUSKAS)
- FOMBBAL KOME

ttočas /. Kudirka 
37 Franklin Street. 
Nomood, Mas*.. '

TeL EVergreen 7-4335
StephenAromiskis 

(ARMAKAUSKAS)
Graborios -Bafeamuotojas

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHAUNS- 
ŠALINSKAS , 

Laidotuvių Direktorių 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Paxkway Staliui) 
Woodhavea, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai viaoet 
miesto dalyse; veikia ventiUad-

—• Kopenhagoje viename ki
ne sugedo elektra ir kino se
ansas, užuot baigęsis vienuo
liktą valandą, baigėsi pusiau 
pirmą. Po seanso teatro savi
ninkas pasirodė priekyje ir 
pranešė, kad tiem vedusiem 
vyram, kurie į kiną atėjo be 
(žmonų, jis išduosiąs pažymėji
mus, kad juos parneštų savo 
žmonom;

• Newarke, N. J., susikūrė 
vedusiems ^jryram globoti 
draugija—Husbands Protec? 
tive Association, kuri duos pa
tarimus bėdose gr reikaluose. 
Jos sukis gali būti: Visų žmo
nų .vyrai susivienykite.

♦ Philadelphijoj taksi šofe- 
ris L M. nebuvo iš tokių, ku
rie baidosi moterų. Bet kai jis 
vežė nepažįstamą moterį, ku
ri jį iš užpakalio apsikabino ir 
ranką pridėjo prie' kaklo, jam 
pasidarė nejauku. Tiesa^su jos

— Aš nėsibeldžiu. Juk pats 
matai: vinį kalu. O kalti vinį 
dar nereiškia Belstis. Beldžia
si tik tas, kas tyčiomis bala
dojas.

— O kam čia kali? J mano 
duris... -.

— Tai klausimas! Ar nema
tai, kad durys medinės, vinis į 
medį lenda. Pamėgink kalti į

Ponas Toks iš kažkur nu
griebė vinį ir plaktuką. Jis 
tuojau sumojo, kad tie du daik
tai vienas kito reikalingi: vi

lnies neįkalsi be plaktuko, o 
plaktukas be vinies — tuščias 
daiktas. Ponas Toks priėjo 
prie kaimyno durų staktos ir, 
atmatavęs tiek aukščio, kiek 
jo viršugalvis siekė, pradėjo 
kalti vijų.

— Kas žino, 
sau po nosim, — gal kaip tik 
čia bus reikalinga kam nors 

' vinis? ^Tereikės ieškoti ir kol-

Pazo, Westboro.
PHH.ADBgJRHIA, PA.—A. 

Misiūnas, Fr. Pakas, Mr.-Mrs^- 
D, Kurkas, P. Krištaponis, 
Mrs. E. Stanislovaitis, Mrs. O. 
Balčiūnas, Mrs. M. Mažeika, X 
Vaitkus, B» Žukauskas, Mrs.
M. Venkūnas.

PHTSBURGH, Pa. — Mrs.
N. Baltrūnienė, Mrs. A. E. 
Gražulis, L. Budginas, Mrs. 
F. Martin. »%

Taukšt, pataukšt — kalė jis 
įsismaginęs ir džiaugėsi, kad 
vinis lindo.

Ilgai nelaukus T 
pravėrė duris ir įkišo gaivą 
pžktai klausdamas: ' -

— Ką 3a išdarinėji?
— Nieko, — atsakė ramiai 

ponas Toks. — O ką aš turė
čiau daryti? ~

— Ką?! — dar labiau širdo 
kaimynas. — Girdėjau bel
džiantis. v

gyvenini!
Kaina tik 70 centų

185-24 Horace Harding Blvc 
Fresh Meadcros, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Oueens VUlage, N. Ys 
176 Rocfcaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Piains Road 

’ Brome, N. Y.
19 West Post Road ' •

Whtte Piains, N. Y.
MAIN STORE /

6202-19 MYBTLE AVĖ. GLENpALE 27, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto raifio, 
stiprintuvai (amplifiers), pk^štelių automatai 

(reeord changers).
Aptarnaujami rajonai: Brotiriyn, Maspeth, Woodįaven, 
Ricžnnond Hill, Ozone Park, Forest IRU, Jamaica.

Darbas atliekama* prityrasto tedm&o, ^ripažtoto 
RCA tostitato, Nrer Yorke.

Darbo valandos: tesdtea nuo 1 vaL p.p. Bd 7 vai, vak. Ir 
•eiteffiesiais ano 9 vai ryto Sd 6 vaL vak.

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
ffiĮI ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame Kambarį; 
tr patarnaujame visokios apdraudos f Insurance) reikaluos 
— greitai ir gerai

J. P. MACHULIS 
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85tt Street, Woodhaven 21. N. Y.
Td. VTrginia 7-1896

Meksikos futbolo rinktinė 
kvalitikavosi baigminiam tur
nyrui švėcarijoje. Meksikie
čiai nugalėjo Haiti du kartus 
praeitų mėtų rudenį, gi sau
sio mėn. į ten nuvykusi Ame-

KARL EHMER-PORK STORES f ;. •’ ' • v . ■
Gero* rūšies įvairi** nieoa, paukštiena, dešros, kumpiai 

to kiti uaatoto produktai šiose kraatuvfeė:
69^38 Myrtie Avė. '

Gendale, N. Y.
1364)9 Roosevelt Avenue

Flushing, N. Y.
68-38 Forest Avenue

xudgewooa, n. x.
60-04 Woodride Avenue

Woodtide, N. Y.

PARDUODAM NAMUS »

Vasario 16 proga, 
p a s k 1 e is k — 

T. NARBUTO 
KNYGELĘ 

apie Lietuvos kankinius 
vyskupus 

4MARTYRED 
BISHOPS

J«feeph GMrszva
GRA.BORIUS 

BALSAlttJOTOJĄS 
231£edfordAveJ 

* Brooklyn, K Y..

TeL APplegate 7-0349 r (

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

946 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

E Gtedra, K. Pramfc Mrs. NoC Atotatt, A. CnBtor, W. 
v. (Mnday v. Jtofflo-

A. Maroeiyma, Br. MtorutK ' 'RM, .* ntamo'i'iiftoįri
A. J. Aleksto, Mra. z;C toel too-
nis, V. Gudž«taas, ltos. D. nas/Sfrrięgfied, Rą- 
Steponaitis, V. Kuzmickas, J. vtei, Mrs. X Jukevi-.
Vaifaiffat, B. P. Sflkanskas, J. fiaiiį Tauntdn,. J. So- 
Žemaitis, J. Lįesunaitis, Mrs.
Arminas. <. '

HARTFORD, Conn. — A. 
Kainauskas, V. Balčiūnas, Mrs. 
H. čebutorias, Ihg. Smonoitis, 
& Srupšas, Mes. J. Kavaliaus^ 
kas, Ign. Jfisšūnas. -

BRSGDSFORT, Conn. — 
Mrs. M. Navftsky, Mlss. P. 
& Davidonis, K. Jakutis.

NEW BRITAIN, Cosm. ~ 
Mrs. K. Navickienė, Mrs. M. 
Martelis,'Mrs. B. Jfitiūnas.

TERRYVHJLE, Conn. —K. 
Mickevičius, P. Belis, B. Mar- 
tūnaš.

^MIŠRŪS Conn. miesteliai —- 
Wm. Yšgąmaitis, V. Norkūnas, 
New Haven; M Stankevičius, 
J. Saliamonas^ E. Hartford,-L 
Žukauskas, Ikuon City, Mrs. 
J. Bakienė, Glastonbury, Mrs. 
J. Kutis, Windsor, G. Ktųistai- 
tis, Simsbury, A. Kersenaus- 
kas, Seymour, J. Valuckas, 
Watertown, J. Mockus, Oak- 
ville, Mrs. Wm. Skelte, Betii- 
lehem, Studentų,Žodis, Maria- 
napotis, Thooąpson.

SO. BOSTON, Mass. — P. 
Pauliukais, K .Tririfca, Dr. 
Ch. Seymour, A. Girnius, L. 
Kretinas, Ar Paulauskas, J. 
Jaiksas, Mrs. V. TYinkienė, K. 
Merkis' J. Ra&aukas, Mrs. E. 
Marks, VL Sotevončikas, -J. 
Venckus, Mrs. ‘E. Misevičius, 
Mrs. M. Norvaišienė.

WORCESTER, Mass. — M. 
Virbasius, J. Romanauskas, Tp. 
Nauragis, Mrs. A. Akstinas, 
Mrs. A. Adomaitis, “Moterų 
Dirva”, VL židžiūnas, AK Ga
linis, VL Betišuskas, Miss K. 
Digriūtė, J. toSGra, G. Augus
tine, V. X StaRckas.

DORCHESTER, Mass. — 
Šitos. K. Krasnakevitius, A. 
Rakauskas, Sfes. A. M. Jakš- 
tis, Vyt. Stelmokas, J. Šnfiio- 
bs, Mrs. M. Jjąkubaudcas.

NORW0oiS, Mass. 7- Ant. 
Repshis, Mrs. H. Stadahtikie- 
riė, D. Ražtileviaus, F. Kuras, 
V. J. Kud^ka, J. 'Avižinis, 
Edv. Martinus, Br. KriauSū- 
nas.
. BROCKTON, Mass. — Ant. 
Kemėšis, Kęst. Kebiinskas, J. 
Cijūnėlis, A. Martautas.

ATHOL, MuK — Mr% E. 
TamaMtouenK K* 'Pafiufis, P. 
Adomavičiuj M BapMUS.

BRltGSffAT&R, Mass. — 
S. Asbman, X Voveris; P. Va
leckas^

HAVE3GHLL, Maas. — P. 
Svirakas, X Zavatrims, Mis.

Labai genų mokanti gražiai 
gyveati kšyge£> tinlmrti 
viriem, ypač jauaimrt, 

-parašyta
O. SWETT MARDEN

JOHN DERUHA, M. D.
lakštų, pūsEs, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas 
AptHkrčjimaa ir kraujo tyrimas 3 dol. Pričmimo valandos 10-2 ir 4-0 

Mokslus baigės Europoje

128 E. 86tk STREET NEW YORK CITY
Viri Lexingtoo Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva p< i važiuot 

ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ’r moterims

Piano—Vitiin—Ensemble 
VMOm Tterefcer

For Yesn AfBOated With 
t -nfling raeiarfir Moic 

Ordes.
Re&Tfoae FD 54914

— Kam mėginti^ aišku, kad 
links.

— Tai matai, — džiaugėsi 
ponas Toks, pagaliau sutikęs 
protingą žmogų, kuris ji su
prato. — O pats nori, kad aš 
į mūrą kalčiau.

— To aš nesakau. Aš tiktai 
norėjau.... r

murmėjo — Ko tu norėjai? Tu nieko 
nenorėjai, — šaukė susierzi
nęs ponas Toks. — Tu norė
jai tik man darbą sutrukdyti. 
Na, ir turėkis: kalk dabar vi
nį be plaktuko, jei mano triū
so nencai.

Ponas Toks, pasibrukęs 
kannynas plaktuką po pažastim, nuėjo 

ieškoti kitos vinies. Lipdamas 
laiptais žemyn, jis dar mur
mėjo:

— Tikėjausi sutikęs protin
gą žmogų. Ne! Ir jis pakvai
šęs. Tu daryk jam gera, o jis 
tau barniu atsimoka. Tokiam 
tiktai vinį įkalti į buožę.
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.?*■ IM VyMų
41 kuopa sausio 27 d. —iš

sirinko naują valdytą. Per
rinkti šie asmenys: Juozas Bo- 
jey — pirmininkas, Adelė Bo- 
binaitėz— vicepirnt, Jonas 
Andrews — finansų sekr., Glo
rija Kivytaitė, Alkana Jerin- 
skaitė — korespondentė. Dva
sius vadas pasilieka kun. Jonas 
Pakalniškis.

' Antanas Musteikis, 
studijavęs New Yorko uni

versitete sociologiją, vasario 5 
d. apgynė dizertaciją ir gavo 
fflosofijos daktaro laipsnį. Di
sertacijos tema — refi^inku 
svyravimai reformacijos am
žiuje Lietuvoje.

Baltes
per du mėnesius į Vokietiją 

pasiuntė 40.000 svarų sviesto, 
30.000 svarų cukraus, 5000 
CARE pakietų, kurių svoris 
55.000svarų.

Del naujos imigracijos
Kaip skaudoje buvo paskelb

ta, Valstybės Departamentas 
išleido garantijų formas, ku
rias turi užpildyti JAV pilie
čiai, norėdami atsikviesti 
tremtirų iš Europos. Patirta, 
kad amerikoniškos šalpos or
ganizacijos gavo sutikimą iš 
Valstybės Depart. naudotis sa
vo formą — blankus, kuriuos 
užpildant reikalavimai bus 
šiek tiek mažesni, negu betar
piai sudarant per Valstybės 
D^artamentą. Batfas praneša, 
kad už poros savaičių paaiškės 
formų sudarymo taisyklės ir 
apie tai bus paskelbta spaudo-

New Yorko Moterą 
khdMs

buvo surengęs pabaltierių 
susirinkimą, kuriame dalyvavo 
Moterų klubas, Moterų Vieny
bė, latvių ir esčių- atstovės. 
Paskaitą skaitė specialiai iš 
Waterburio atvykusi Ona 
Marija Saulaitienė.

Apreiškimo parapija 
vasario 28 d. savo salėje ren- 

gia priešuėgavrifiinį vakarą pa
rapijos naudai. Programą išpil
dys: ateitininkai, skautai, tau
tinių šokių grupė ir baleto gru
pė. Po programos šokiai.

Liet Sporto Idobuš 
vėliavos įteikimo šventė—va
karas nukeliamas į vasario 20 
d. 7 v.v, šventė - vakaras į- 
vyks šv. Trejybes parapijos sa
lėje, 207 Adams St,* Newarfce, 
N. J.

vėlę jo mirties metinės su
kakties proga vasario 13, Šeš
tadienį, 10 vai Angelų Kara
lienės bažnyčioje bus atlaiky
tos gedulmgjos pamaldos. Visi 
velionės efraugai, bičiuliai, pa
žįstami prašomi dalyvauti.

ĮVYKS SEKMADIENĮ, , ' ' ■

1954 m. vasario- mėn. 14 dieną,
• 4 vaL po pietų,

WEBSTER HALL, 119-25 Emt llth St, New Ymke
PROGRAMOJE: žinomas Amerikos senatorius - iš 

Washington, D. C Visų keturių Tarytą sudarančių 
srovių vardu kalbės prdf. Kazys Pakštas.

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

Bilietų kainos: $2.00 prie įėjimo, $150 perkant Jš anksto* 
$150 moksleiviams, vaikams nemokamai.'New. Yorko ir 
ąpyifakfų visuomenė kvieriama gaudai dalyvauti.

Nev YčMBė. r®»- • f MCnwm> omų 
Alto įkyriam, bos JMMJA J* Rirmno

romti seiunatoenA va sarta 14, pas®B*yms eranmo vetate a- 
Wetater Ehfi patsuose. Ifinė- fe 
Ūmas orasidės 4 vai, no nietu. ***9° . i vaamumus
Iš Sėtuvių kalbės prof. K. ®"Wk «***« nanta 
lakštas, iš amerikiefių—koų- 
grasmanas Herbert B. War- 
burton S Detemare. Minėjimo 
invukactją sutiko atkalbėti- 
ktm. N. Pakalnis, Apreiškimo 
parapijos klebonas. Meninėje* 
programoje dalyvaus Lietuvos 
Operos sofiste V. Janutaitė, 
stoistas A. Vasifiauritas, ir 
Brotodyno operetės (foras, va
dovaujamas muz. Stankūno. 
Scenos menišku papuošimu 
rūpmasi dailininkai Witkus ir 
Janušąs..

Įeidami į minėjimą suaugu
sieji moka 2 dol. Vaikai, tėvų 
atsivedami ir prižiūrimi, įlei
džiami nemokamai. Kas perka 
bilietus iš anksto, moka $150. 
Bilietai gaunami Ginkaus 
krautuvėje ir Gabijos knygy
ne.

Herbert B. Warburton
Kongreso atstovas iš Dele- 

ware, kalbės Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime vasario

14 d. Jis yra gimęs 1916 m., 
advokatas, aktyviai dalyvavęs 
Antrajame Pasauliniame kare. 
Dabar yra Jaunųjų Respubli
konų Federacijos pirminin-

Salomėja Narke&unaitė
dalyvavo Britų Ambasado

riaus Jungtinėse Tautose Sir 
Gladwyn Jebb išleistuvėse, ku
riąs ambasadoriui surengė JT 
dirbą korespondentai. Sir G. 
Jebb yra paskirtas Britų am
basadorium į Prancūziją.

EožėMeMytė, 
kuri dirba Pan American 

Ainvays, gavo atostogų ir vi
sam mėnesiui išskrido kelionei 
po P. Ameriką. Aplankys Bra
ziliją, Argentiną, Peru, Urug
vajų, Čilę ir kitas šalis. Argen
tinoje, Buenos Aires dalyvaus 
lietuvių rengiamame .Vasario 
16 minėjime, kuris įvyks vasa
rio 20 d.

Dr. K. Ambroiaitis, 
tanaująs Amerikos kariuo

menėje ,paskirtas i nauja da
linį, savaitei buvo parvykęs pas 
sovo šeimą į Brooklyną.

no 7, iš FMtatėMdjoB IL Vri- 
piiĮĮi'indtaį vaichnenį Įmtv 

jitailįata -̂taHrininirajijiMT^ TiM, 
Dramos Studijai Bfooktyte Bt> 
premjeros, vasario 6 d, juta- 
liatąs buvo entuziastingai pą- 
sveikmtas; Įteikta gftą, dova
nų, adresų. Be lietuvių, svei
kino dar latvių ir rusų teatro 
atstovai

Angelą Kar. par. šv. Vaido 
Draugijas

nariai vasario 14 d. per 8- 
tos valandos mišias eis bend
rai prie Komunijos, o po mi
šių 9 vai. turės savo mėnesini 
susirinkimą.

Renate Batertaitė, 
studentė, susižeidė koją ir 

gydosi St. John’s ligoninėje 
Brooklyne.

Fotografo Vytauto Mašetio 
portretų paroda yra atidary

ta Haber and Fink, Ine. fir
moje, 12 Warren St, New 
Yorke. Paroda atidaryta vasa
rio 3 ir tęsis iki 18. d. -Žinią 
apie parodą įsidėjo The New 
Yor Times sekmadieninės lai
dos foto skyriuje ir praeitos 
savaitės kiti New Yorko laik
raščiai, pažymėdami, kad jis 
yra lietuvis fotografas. ,

** Aidą” tradicinis vakaras
koncertas įvyks per atvelykį 

Apreiškimo par. salėje. Ta 
proga bus įteikta “Aidų” lite
ratūros premija.

T. Juvenafis IJėaate .
pranciškonų vienuolyno vir

šininkas Brotodyne, T.. Pran
ciškus Gedgaudas, spaustuves 
vedėjas, brolis Viktoras ir bro
lis Povilas .išvyko savaitei re
kolekcijų į Kennebunk Port,

T. J. Brafikas, S. J.
vedęs rekolekcijas pranciš- 

konų vienuolyne BrooŠyne, iš
vyko rekolekcijų vesti į Kenne- 
bunk Prart vienuolyną.

Uet Kat DKbinbką 
Mtifo

mfoesinis susmukimas bus 
vasario 15 d., pirmacfienl, 8 
vaL po pamaldų Angjeų Kara
lienė par. salėje. Bus aptarta 
klubo 5 metų sukakties minė
jimas, kuris įvyks kovo 14 d., 
ir kiti svarbūs klausimai. Na
riai prašomi dalyvauti.

Valdyte

REIKALINGAS pastovus 
varppafaMcM Nemuko Beta
riu težuyitei. Rašyti: Bt Rev. 
L Kehnefa, 2V7 Atans St, 
Nemuš, N. J.

KAS NOK** 
APSDMtAUSH

1952 nr gale afMMrMOn per 
p. Kasi Kareflc*. 1IUTUAL URB 
insurakue ca or ūept 
YORK gyvybes ir sveOcatoa 
nedaxMmnnno atveja. Nejafrnf 
mane RUko ten nencą inCo. 19S3 
ul^ IUHHL SBSmDBĮtnMra T811KB V uK 
su sveika define ranka 
Arbti totam.; Nors aeįatMdaa 
ngM įrodymą kompariM telkii.. 
kompanija vis dflto sutiko Smo- 
keti man 358&U vien M grno- 
džfo men. 15 d. 1953 Ir svarstyti

310 N. KBpotridt Avė* 
CHcafo M, HL 

rtormueji įpraUK •oj ran» 
W3 KOCnpMMJDJ ITOI tKMttlAU

Lietuvos NeprfldauManybės 
padtolbhBa' aafaėjhnas

Lietuvių Bendruomenės Ke- įstatymais. 
(arny apylinkė ruošia iškilmin
gą Lietuvos Nepriklausomybės 
36 metų sukakties minėjimą 
vasario (February) 14 d. 6 
vaL po pietų Lietuvių Pol. 
Klubo salėje, 134^ Schuyler 
Avė., Kearny. r

Programoje lietuvių visuo
menininkų ir kviestų svečių 
kalbos ir mepinė dalis. Meni
nėje dalyje dalyvauja Lietuvių 
Bendruomenės Kearny apylin
kės vyrų choras (lietuvių 
liaudies damos) ir Bencfruo 
menės kultūros būrelis (gy
vas paveikslas, deklamacijos 
ir kt). Įėjimas nemokamas.'

Kearny ir apylinkės lietuvių 
visuomenė yra prašoma 

^gausiausiai dalyvauti.'
kuo

Naujas pimfomkas
Advokatas Ch. Paulis sausio 

26 d. įvesdintas į pirminin
kus County Federation of Holy 
Name Society. Federacija savo 
žinioje turi dešimt šv. Vardo 
draugijų.

Advokatas Ch. Paulis yra 
žinomas Nevv Jersey lietuvių 
visuomenės veikėjas. Aktyviai 
dalyvauja ir visose Kearny lie
tuviškose organizacijose. Gra
žiai ir taisyklingsa kalba lietu
viškai, nors yra Amerikos lie
tuvis, čia gimpa Tiri du savo 
darbo biurus (ofisus), vieną tonus, paskirtas 
Kearny, o kitą Washington, County tardytoju įvairiems 
N. J. -

Lietuviams, ypač tremti
niams, tatai didelė parama į- 
vairiuose Irisiniuose reikaluo
se ,ar vedamose teismų bylose.

^Darbininko” rėmėjai
(Atkelta š 7 puri.)

. Pb$lA9
SCRANTON, Pa. — Mrs. 

M. Aboyss, Mrs. A. Zakaraus
kas, F. AHšmirinm, P. Latoza.

MESROS Beniną, miestefiai— 
Mrs. M. -Saikus, Bridgeville, 
Z. Sfikatanskis, Chester, Mrs. 
AL KettninflKiene, MOTgan, 
Mi$. fi£ Yotovvta, Miš. M. Ja
saitis, MtaersviOe, A.^Vairiulis, 
W. Meffita, Pov. Savolskis, W. 
Homestąd, Wt Bucfa, Home- 
steąd, Mrs. Nei. Monkaitis, 
Metfia, Mrs. R. Paznonskas, 
Plymouth, St Vitkus, Easton, 
J. Šmotukas, E Vandeigrift, 
BrcJ TjB9A-Narrfstown, Mrs. 
d Vaivada, Mt CaimeL

CHIČAGO, m — k. Sar- 
gant, J. A. Kūmas, Eug, Pet
rauskas, Bet Liftus, IgkL Se
rapinas, R Vėžys, Jon. Mdys, gintas, 
Jtflg.' Janickas, Mn. * *
GdvtaauBkiene, *. 
Košt Bružas.

MKR0S Illinois miesteliai 
— Mtaa AM. Mograytė, East 
St Lotos, A. Bacevirius, Wik 
sonvffla.

CLEVELAND, OUo — O. 
Kariautas, Jon. Vaičaitis, 
Alg. KasulaitiB, Br. Aksenavi- 
&M, Mes. R. Vitotos, D. Gude-

■ ■feog,’Me*
^ta*. Hen. TMtnafta* Mik VROOKLĘN, V. girtfagai dėkodami, link’me

M. Graodh, Vertrih, Mn. M '
Mta.nrtR rtntjuna.

. '“mus cm, «mm - »t Mm* m* m. s -

Atidaryta fietavią šeštadieninė 
mokytis

Sausio 30 d. prasidėjo, moks
las Kearny - Harrison lietuvių 
šeštadieninėje mokykloje. Pa
mokos vyksta šeštadieniais 
nuo 10.30 vaL ligi 12.30 vai. 
Lietuvių Katalikų Centro 
(buv. šv. Vardo) patalpose, 6 
Davis Avė., Kearny.

Mokyklos vedėjas mok. St. 
Jakštas, mokytojai: muz. Alg. 
Kačanauskas ir K Barzdukas.

Mokyklą remia finansiškai 
Sopulingosios Dievo Motinos 
parapijos klebonas kun. L. 
Voicekauskas.

Tnmų^ai
Šv. Onos Draugija sausio 26 

d. sušaukė metinį'susirinkimą. 
Vaidyba pasiliko ta pati, bū
tent: pirm. Helen Yankauskie- 
nė, vicepirm. Ona Kasparienė, 
protokolų raštininkė Alice 
Snągelskis, finansų raštininkė 
Antanina Linkienė, kasininkė 
Adelė Shawkonienė ir tVaricda- 
rė Adelė Serafinienė.

Įsirašė 'naujų nar|ų: M. Ab- 
raitienė, P. Barkauskienė, O. 
Biekšienė, A. Kamisaitiene, M. 
Taparauskienė.

tikėtiems mirimams.
Tremtinė Valentina Byiaity- 

tė sėkmingai baigė Kearny 
High SchooL Gavo darbą vie
nos įmonės raštinėje. J. M.

Mrs. A. Paperiąs, Dr. J. Gab
rys, Dayton, Jon. Adomaitis, 
P. O. Brecksville, Mrs. 2. 
Kazlauskas, Cambridge, Ed. 
Karnėnas, Bedford, P. Brazis, 
Homervile.

DETROIT, Mich. — Miss O. 
Balzerytė, Jon. Periąs, Juoz. 
šnopys.

PROVIDENCE, R. L —Mrs.
O. Senkevičiepė, Mrs. D- Ber- 
nataviriene, Ant Avižinis.

NASHUA, N. H. — Sim. čius, Fm. Valaitis, Mrs. Vikt 
Kudzma, Mrs. O.-Skirirevirie- Atikas* Jurg. Lukoševičius, 
nė, Rev. A. Vąinaudsa& Vikt Galinis, Mra. Stet'&io- 

MISR0S valstijų miesteliai 
‘— 2g. Sabaliauskas, Mrs. O. 
Strimokienė, Rumford, Me., 
Mrs. J. Yankausiti, J. Kničžū- 
nas, E. MBtinocket^ MA, Rev.
L. J. Mendelis, Mrs. A. Wak 
ters, Baltimore, MdL, V. Priž-

‘ ,•< Los Apries, OaHf^
-- Rot J- Marifafoiflsį, Camp-

V. Ramonas, Calif^ S. Budrevirius,
Ractoe, H. Trager, Etai 
Grove, W. Va., Sister M. An- 
thoy, Wfimtagton, DeL, Mrs.
P. DoAenė, St Loufe, Mo., M. 
VattkeviflUB, Oregon CKy, O* 
regon, Ad. Juodzfcddnas, Lin- 
ton, Ind^ Mis. E Jmgutaitie- 
nė, Kafisas City, Komos, Zig. 
Urvidas, Hamflton, Canada.

roparap. bažnyčioje. * ■ *,.
Vasario 13 d, Aagpitibto ir 

Jtaro Sūdri švenčia savo 30 
m. vedybini jubilėjų. gv. Pet
ro parap. bažnyčioje tą'dieną 8 
vat ryto bus atnašaujamos

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime vasario 14 d. dai
nuos: J. Strofos Aušros Vartų 
Marijai, sukomponuotą pagal 
rašytojo B.-Brazdžiono Žo
džius, K. V. Banaičio Anoj 
pusėj Dunojėfo ir (foro, iš- 
traūką iš St Šimkaus operos 
Pagirėhai. Libreto šiai,operai 
parašė rašytojas St Santvaras. 
Bostone, mūsų tarpe, gyvenan- kariuomenėje ir šiuo laikų yra

tendja. Augustinas ir Jieva 
Sandai yra užauginę 5 sūnus 
ir 4 dukteris* Jauniausias sū
nus dabar tarnaują Amerikos

sūnus ir dukters -rengia tė
vams iškilmingus pietus savo 

Šv. Petro par. choras, nors tėvų namuose, Pearl St, Dor- 
ir sunkiose sąlygose (firbda- 
mas, pasiryžo Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga 
šiuos stambius lietuviškus cho
ro kūrinius parodyti platesnei 
lietuvių visuomenei.

Choras savo programą at
liks minėjimo pradžioje.

The Archbishop Cushfag 
Cofiege

praneša, kad mergaitės, ku
rios- nori lankyti šią kolegiją 
ir gauti šios mokyklos stipden- 
diją šioje mokykloje, privalo 
laikyti specialius egzaminus. 
Toki egzaminai įvyks vasario 
20 d. 9:30 vai. ryto kolegijoje, 
525 Boylston St., Brookline, 
Mass. Egzaminus gali laikyti 
mergaitės, kurios yra baigu
sios viešas, parapines ar pri
vačias aukštesnes mokyklas. 
Prašymai egzaminams laikyti 
priimami iki vasario 16 d.

Vedė
Vasario 6 d. šv. Petro para

pijos bažnyčioje susituokė An
tanas Mačiulis su Irena Jani
na Asta AndrkKaityte. Vestu
vinis pobūvis įvyko Tautininkų 
Sąjtmgos namuose, 484 E. 4- 
ta gatvė.
. Br. Brazdžionis, A. Gustai
tis ir St Santvaros buvo išvy
kę Brooklynan į jubiliejinį H. 
Kačinsko spektaklį. St Sant-

Lietuvis Bernardas Ašaka- varas jubiliatą pasveikino Liet, 
naš (Sliaw), laidotuvių direk- Enciklopedijos vardu.

Hudson

WORCESTER, Mass. —Mrs. 
Mag. Giraitienė, Jon. Sakaitis, 
Ber. Tamošiūnas, Mot, čepulio- 
nis, J. Keršis.

M1SR0S valstijų miesteliai 
— G. Marinoms, Dorchestėr,. 
Mass^ Ant Gantauskas, 
Bridgeport, Conn. Mrs. M. Pet- 
rikienė, Pr. Didjurgis, Pftts- 
burg, Psl, Mrs. A. Juška, Mrs. 
M. Jankauskas, Phūadelphia, 
JįĮų Štai. Ratkevifius, Pro- 
viderice, R. L, Mrs. Hei. Stoc- 
Kūnas, Port Carbon, PIl, Mrt. 
M. Ęįirelaitfe, Baltimore, M4» 
J. Bartkuj Detroit Mdt, Mrs 
G Čepulis, Spriitfidd, HL, Attl 
Ketiavifius, HamOton, Canada.

/ (bus daugiau) ~

chester. t , J*'
Vasario men. 21 d. Domi

ninkas ir Datatai švenčia 
savo 50 m. vedybiniogyvenimo 
sukaktį. Tą dieną TO vai. ryto 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
šv. Mišias atnašaus jų sūnus 
kun. Jonas, kuris antrojo ka
ro metu Amerikos karinome^ 
nėję išsitarnavo kariuomenės 
majoro laipsnį, o dabar yra vi
karu šv. Leono parapijoj, Dor- 
chester, Mass. Tuoj po šv. Mi
šių kun. Jonas perduos tėvam 
specialų šv. Tėvo palaiminimą, 
kurį jis parūpino iš šv. Tėvo. 
Tėvų pagerbimui bankietas į- 
vyks The Hampshire House, 
Beacon St ^Boston.

Jau galima gauti
J. Ambrazevičiaus,

A. VaiftilafiSo

NAUJIEJI

Ketvirtoji pataisyta laida, 
224 p., kaina 2,50 dol 

Užsakymai siunčiami:

^DARBININKAS^ 
68b BoAvrick Avė. 
Brookiy* 21, N-

FLJNER AL BONE
V . 254 W. Broadvvay 

Soutil Boston; Mass.
JOSEPH BĄRACEVKfUS 

Laidotiivių Dįrfttorius i 
Teų SOuth JBŠata S-2$M

PRANAS WABBKU8 
Laidotuvių direktorius ir

NOTART PUBLIC

< ŽAU 
JVNERAfc 

SC4 EA8rBRQADWAY

Uthnaniaii 
Euniiture Co. 
-MOVIIS^

i




