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konferencija vaišinasi

mirai lėktuvų, su 5000 vyrų. 
Jų prieky yra / buvę naciųka-

nė Vokietija jau yra apgink? 
luotą. Esą ginkluotos vokiečių 
kariuomeries yra 140,000, ar
ba 7 divizijos, kurių 3 yra

įtoturfą ^daliai pavyko iš 
stovyklos pabėgti, bet pakeliui 
j Sluethntaą bebuvo $fedų 

k grąžinti at- 
gaL Nusūpusiems nuobadavi-

“taikos anpdas*, minfeterių 
konferencijos proga pasiskyrė 
sau septynių dienų pasninką it 
mum. kimo Mvugyoun ir

Prie konferencijos sėkntin* 
gurno norėjo nu ntsup 
dėti. FrankfUrte prie Oderio 
kiekvienos konferencijos posė
džio pradžią skėte varpas, 
vajcarų voioeujos oeznynose 
buvo paskatintos maldos..Kai 
kas net pasninkais norėjo pa
dėti meisteriam.

ypač daug padėdavo savo žmo
niškumu buv. švedų karo at
stovas Lietuvoje. Dabar sąly
gos pagriežtojo. Dalis lietuvių 
ligoninėje mirė ,o po 32 bada- 
vhdO dienų likusieji buvo su
vežti į surinkimo punktą. At
vykus vežti, nors ir stipriai 
saugojamas, vienas tariu* ka- 
riafadaa persipjovė balde ve
mto ir mirė, o latvių pulk. Gai
štis išgėrė anodą, bet jie vė
tai buvo išpompuoti. Vežant į

rininkai.. Be to, 100,000. hau- < 
dies milicininkų. Vakarų Vo-. 
kietijoje nieko panašus nėra.

Slaptame posėdyje žinion^ iš | 
Paryžiaus buvo svarstoma p^- . ■ 
kių konferencija.' Esą sutortB

dirbti; Ir kiekvieną rytą įps 
turėjo pristatyti slaptajai po
licijai žinias. O kokių būdu jas 
gaus, ką jos darys ,tai buvo 
jau jų pačių iniciatyvai palik

ių, javą augintom.
Kaip karinWhifl jb daly

vavo kovose su prancūzais. 
Paskui buvo išrinktas ka
riuomenės vada laisvės ko
vom su angĮąfts. ką sėkmin
gai laimėjus,pramdėjo~a2-

J.W. gtaė 1782 Wake- 
fieHe, Va. Jo protėviai 
Ąngtijoje tara pivirybinlH 
kai Jo tėvai Amerikoj pirko

Berlynas. — Keturi ministe
riai šią’savaitę dar posėdžiavo 
viešai ir. slaptai. Viešame, posė
dy Molotovas .norėjo patikti 
vokiečiam ir pasiūlė saugumo 
reikalui per 6 mėnesius ati- 

• traukti iš Vokietijos svetimas

Moterys po 32 metę 
nebetinka *

KITAS “DARBININKO” NR. 
DEL WASHINGTONO DIE
NOS MEg VASARIO 26, 
PENKTADIENI.

Už ištikimą 
tarnybą 15 metų

Roma. — Komunistai ėmėsi 
propagandos prieš naująjį mi- 
nisterį pirmininką M. -Scelbą ir 
paskelbė streiką bei demons
tracijas. Suimta, apie 500. 
Streikai silpni tesireiškė.

Molotovas ir naktim norėjo 
pasinaudoti... Vakarinio Berly
no policijos šefas įspėjo vyks
tančius į rytinio Berlyno nak
tinius barus. Esą “Varšuvos”, 
"Budapešto” ir kituose nakti
niuose restoranuose ar kavinė
se, kur susirenka daugiausia 
spaudos žmonės, rusai parin
kę mergaites, mokančias ang
liškai ar prancūziškai; paskir
stę jas po tuos restoranus, kad 
pašnipinėtų vakariečius. Jom 
mokėjo už nakties darbą po 
20-30 rytinių markių, t y. 
maždaug tiek, kiek vidutiniš
kas tarnautojas gali dienai už-

Keturi ministeriai ketvirta
dienį baigia savo konferenci
ją. Nežinia, ko jos metu buvo 
daugiau — ar posėdžių ar vai
šių.... Paprastai rytą su savo 
štabais ministeriai kiekvienas 
pluša, rengia kalbas, pareiški
mus. Po pietų bendruose mi
nistrių posėdžiuose savo pa
reiškimus išbombarduoja. Po 
papildomo tarpusavio apsišau
dymo eina į priėmimus, rengia
mus čia vieno ar kito ministe- 
rio ar jų štabų.

Tokiem priėmimam Mokyto- ___ ________ ___ ____ _
vas privertė kaviaro ir Krymo miu^heitokųdešrelių. Lydi- 
vynų kalnus, prikvietė daini- mojant laiške parašė, kad jiem 
ninku ir šokikių. < žinoma, jog valstybės sek-

retorini Dulles įgrisęs Moloto
vo kaviaras, tad jie nutarę pfej 
siųsti jam miuncheninių dešre
lių ir tikisi.tuo atidavę savo 
duoklę konferencijos pasiseki
mui.

Gal ir nežinodami apie miun- 
cheniškius, kitos Vokietes 
pusės sodininkai Š Hamburgo 
pasiuntė Dulles obuertių. Gerų, 
pačių skaniausių. Tačiau nuty
lėjo, kad tie obuoliai anksfiau 
buvo vadinanti “Fuehrejio o* 
buoliai&r”

Setetortus Lmrilt Mm- Lietuvių tauta dėl laisvės po- 
stoh (r. Msss.) primte, ted grindy tęsto kovą. Ir jos kovą. 
Lietuvą buvo pelnytai atgavusi firindran pagerbiame, — kalbė- 
tatovę ir ųtenttsi vietą .tarp ■ jo teatorius. ^‘‘Net daugiau: 
hfovų. tautų jton petuva’da- ■ tvėtiųaihe taktą, kad Lietuvos 
bar vfi Rv^gta, bet ., • nepriklausomybė niekada ne-

Dulles tuojau atkirto Molo
tovą, nurodydamas, kątoks 
kariuomenės atitraukimas reiš
kia. — Taip Jungtinės Valsty
bės padarė Korėjoje 1950 lie
pos mėn. — kalbėjo Dulles.— 
Bet nritoą j ksriBOtoeais ati- 
traukfanas atvedė ne įsangu- 
mą, o į karą. Kariuomenės 
atiraukhnas Vokietijoje būtų 
paskatinimas komunistam Vo
kietiją užgrobti. Ir Dulles iš
skaičiavo, kiek dabartinė ryti-

Washingtonas. žemės ūkio 
sekretorius E. T. Benson pra
nešė, kad nuo balandžio 1 tu
ri sumažėti sviesto kaina Iti 
centų. Vyriausybė sumažina 
subsidijas žemės ūkio produk
tam, ir turimas atsargas pa
leidžia j rinkas. Ndrima tuo 
padidinti suvartojimą, nes san
deliuose sukrauta 270 mil. sva- 
rų svihsto, 282 mil. Svarų ^ū- 
rio, 470 mil. svarų pieno mil
telių.

Vartotojai bus patenkinti. 
Nepatenkinti bus farmeriai. 
Tarp kongresmanų eina aštrus 
ginčas, ar nebus sužlugdytas 
žemės ūkto, nes neapsimokėsią 
gaminti.

riej dalyvauto ir koto Khdjp. 
Konferencija turėtų būti . ba
landžio 15 Ženevoje. Dulles 
pareiškė, kad Kbčyto. ^yą^ 
rimas nereiškia, jos pripažfad- 
mo.

Paskutinę dieną dar svars
toma: ar konferencijoje- daly
vaus tik penki, ar ir kitos val
stybė, kurios yra suinteresuo
tos Korėjos ir Indokinijos 
klausimais; ar svarstomi tik 
tie du Korėjos ir Indokinijos 
klausimai ar ir bendrai Arijos 
bei Europos reikalai, kaip nori 
Molotovas. Tais klausimais 
Molotovas stengsis išgauti dar 
didesnių nuolaidų Kinijai iš
kelti, pralaužęs jau plyšelį Dul
les pasipriešinime prieš koriu 
.Kiniją. • /

ir Jungtinių Amerikos Val
stybių kūrimo dztiafl.

Konstitucinis Konventas 
1787 savo pirmminkn išrin
ko Jurgi WnfMngtoniĮ. Kon- 
stitacĮją priėmus ir valsty
bėm ją patvirtinus Jurgis 
Washingt(Htas 1780 balan
džio 80 buvo išrinktas pir
muoju prezideata, New Jfor- 
ke Broad -fr WaB gatvių 
kampe ItdĮii yliriantifi rimtuo
se, kur driw yra Washing- 
tono skverai

irių likuSus paskiau vokiečiai tas graūtoi sutvarkysiu irper- 
pericėiė į Dresdaią naujo ap- duosiu Sovietams. Mat, jis jau 
mokymo. Apmokę, kartu'su ■ . ' V./ - y7,
vokiečių kariais pasiimto taip
pat į Kuršo katilą, kur jie bu- J
vo išskirstyti tarp lietuvių ba- 
talkmo Nr. 256 kuopų ir 
daliniųr
x 1945 nu gegužės 8 d. pa- | | I pb
skeibns kaąttnltoeiia. buvo 
nutrauktos kautynės ir Kurše.
Kurše .palikusių dalinių tiki- 
mąs buvo žiaurus. Daliai vo- JI 
kiečių karių, 6 iš lietuvių tik 8 a 
vyrams, pąvyko pasprukti į M 
Švediją. Lietiniai buvo taip 
Mfe, M švedų jūritorimi ■

Komunistai prieš 
Scelbą

i ątetim vJis iš abiejų purių buvo Skirta po 
kripta? kurie vieną švedų policininką. Bet ir 
buvo Mrati šioje apsaugoje prie pat uos- 

•- tos kur visų laukė bolševikų lai
vas, du latviai dar spėjo nusi-

rtfctab ta-

Dulles ne prie širdies tokie 
priėmimai, kur reikia būti la
kūnu — jis gi tik sodą gerta. 
Kas kita būtų Churchillis. Bet 
Dulles padėtį' suprato gerašir
džiai Bavarijos < dešrininkai. 
Jie iš Miuncheno pasiuntė j 
Berlyną dėžę su ’ 50 baltų

ąaL Pbm Britų vyko «rbti net rrf,t ,
į taįių^knouę. Ir jie, ir šve- irtaue m
dki kad su laiku visi . . . —
ijė būsią visai paleisti Tafiau
1945 iri. lapkriSo utim- visi .turėjo praktikos, perduodamas 
baltai buvo itašti i štoy^dą austoj belaisvius Hitleriui...

Rmdų krašto apsaugos ma
istais atsisakė išduoti —ta- 
a internuotieji .buvo perduoti 
idaus reikalų ministerijai. 
Fuo to taiko juo» saugojo jau 
oticininkai. Anksčiau baltam

“American Autines” bend
rovė nuo pereitų metų gruo
džio nusistatė lėktuvų ste- 
wardesses laikyti tik iki 32 
metų aipžiaus. Esą vyresnės 
kaip 32 nustoja savo patrauk
lumo, paslaugumo, daros at
šiaurios savo darbui ir žmo
nėm.

Steroardų ir stemardessių są- 
kmga, kurioje yra 4000^5000 
Žmonių, pradėjo akciją prieš 
šitą bendrovės nus&tatymą. 
Gal būt prieis iki streiko.

Letaitis su savo datiniu pra- mo švedų tigetfpės pėtrionria^ 
skaušė B katilo prie.gtai^j į .duodavo švirkštus, .^kad palai- 
Kųrit Per kautynes tinėjo la- kytų gyvybę. Tai^ lietuvių 
bai daug jąuostotių ir drauge . buvo kalbama, kad yyr. Avedų ' rowaryti\ __________
kovęsis betariu dalinys. Pagė- Raud. Kryžiau^- pirmininkas . vykią.' Joje buvo- tik riėni 
ghąjse fr Tažėje Beturiu dali- Bemadotte pareiškęs: “M M- iečiai ir ap^Į^O iš -Švedijos 

m-jbb u gĮųgntųjif pabaltiečių. *Pabal-
tiečiai buvo rusų visokiais bū
dais niekinami. ^iš kai kurių 
sutiktų kalėjfiimose lietuvių 
karininkų Lėtais ^ižinojo, 
kad kai kurie jo draugai ir lie
tuviai kartai buvo paleisti na
mo, tačiau paskiau juos vėl su
ėmė ir išvežė 25 metam.

prtainė, kad: ^-Vasario 16 Be- Kreipdamasis į pavergtą Be
turtes yra tokia kaip ameri- tuvių tautą, senatorius primi- 
teŠam liepos 4. Tad: nė, kad ji nėra, užmiršta. Pri-

•Ms If taKra pripafaritoe ritinė ir vieną iš priemonių, 
ir fuguMne Rą dferią?' kad kuriomis Jungtinių Amerikos 
pnMMM MtaJMnvia Valstybių vyriausybė, eina į 
dvarių Įtarūs ItainM tiro- pagalbą — tai Disptaced Pa-- 
ML tariu *e- sons įstatymas, kurio autorius
tarią tautą, ritesM Rą dfe- yra pats senatorius Ferguson 
ną gerMI Uetrvąje, ir pagal kuri į Ameriką atvy-
M •» teetatotote JtelMee *lę 26,000 lietuvių tremtinių.

Maricva. Sovietų, buvęs vice
konsulas New Yorke Cepur- 
nikas dabar ėsąs kalėjime. < Jis , 
buvo4 nubaustas 15 metų už tai, 
kad nesiskubinęs gijžti į Mask
vą ir sugaišęs dvi savaites, kai 
1948 metais konsulato tarnau
toja mokytoja Kasenkina iššo
ko pat) ringą ir gavo Amerikos 
globą. t _

Tada prie Sovietų atstovy
bės buvo panaikinta rusiška 
iribkykla, ir Kasenkinai įsaky
ta grįžti į Rusįją. Kasenkina 
pabėgė k slapstėsi riemme 
vasarnamy. tTen ją surado so
vietų konsulas Lofnakin ir vi- 
cekonsufas Cepumik. Juodu 
parsivežė Kasenkiną į konsula
tą ir ėroė tardyti. Pasikalbė
jimo metu Kasenkina šoko pro 
tangą. Tada buvęs valstybės 
sekretorius Marsb^lis už žmo- 
riių grobimą įsakė konsului 
Lomakte išsonėšcBntL Oepur-- 
niktti, įsakė pati Maskva. Už 
delsimą parvykti jis buvo tuo
jau suimtas? kai tik pasirodė 
Maskvoje, apkaltintas išdavi
mu ir nuteistas 15 metų; Su
imta ir j Vorkutą išsiųsta žmo
na, sūnus atiduotas “perauklė-

visus juto atskyrė nuo vokie
čių ir uždarė į atskirą stovyk
lą; apie 1 tari toiiąn nuo yp- 
kiečių stovyklos; kur buvo 
pastatytos stiprios sargybos su 
Burrintis. Ten juos kartais ap
lankydavo kiši. Tfe&raūskas įp> 
dar vienas lietuvis. Švedų nti? 
nisteriams Hutsraui ir Jansso^ 
mti sudarius ša rusėto sutartį 
dft tetų Sdarimo, pasteriey

Giliausiai po 
vandeniu

Parytas. Du prancūzų jū
rų karininkai nusileido po van
deniu iki 13,288 pėdų gyfio. 
Tai padarė jie Atlante prie 
vakarinių Afrikos krantų, 160 
mylių nuo Dakaras.

Jie pralenkė prof. Piccardo 
rekordą — 1CU239 pėdų, —kurį 
jis buvo padaręs pernai VI- 
duržentio jūroje.

į > Lietuvoje - švęsti uždraudė, tad
? švęsime Amerikoje \

I Vasario U sena- Valstybėse ir kitame laisvame

i torius Saraer EesgapM (r. JMMly atšvęsti šį svarbų b

'KARAS AR NEDARBAS? •

Wa«liingtoiias. Apsaugos 
sekretorius Wilsonas aštriai 
puolė tuos, kurie ’sako, kad 
pere jums iš karo ūkio į taikos 
ūkį neša su savim depresiją. 
Tačiau jis pažymėjo faktą, kad 
yra tokių, kurie galvoja, kad 
Amerikai tenka pasirinkti arba 
karą arba nedarbą. Prieš juos 
prisakydamas, Wilsonas tvir
tink,^•kšbd^patft8B0d^^*^rovę 
neveda.

SIOLtkATSAltaTI 
PUPAHNIM0L *

Šen. Dobtas ĮMkl senatri^ 
rezofiociją, taria ragina to-

-----1 ęy m e - a-j - - a a»«v - t , . ...MUKO sotimi MSMHmm vy-
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dalis, lieka toliau slėgti pa- 
yiulio sąžinę. Jį gyvą palaiko 
lig šiol aktyvia rezistencija ne 
tik tų kraštų gyventojai ir 
egziliniai ar buvę Baltijos 

The New York Times vasa
rio 16 ištesėjo savo tradiciją 
prisiminti Lietuvos nepriklau
somybės skelbimo dieną viena
me iš savo vedamųjų. Jis taip „ _
samprotauja apie Baltijos ir išv*'kraštų tautiniai, veikėjai, visa- 
vfeo mažų Europos valstybių me pasaulyje, tarp kurių lietu- 
ateitį: viai šiandien švenčia trisde-

“Vienas iš ciniškiausių nu- šimt šeštąsias Lietuvos nepri- 
sikaltimų, įvykdytų Sovietų klauscmybės skelbimo meti- 
Sąjungos, yra Baltijos trijų 
valstybių — Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos — aneksija. Kitos 
valstybės yra paverstos komu
nistinio režimo iškamšom, o 
šiom trim valstybėm nutrintos 
net suverenumo esminės žy
mės. Jų gyventojai naikinami, 
deportuojami ar rusinami tam
sioje srityje, Europos vidury
je, kur yra draudamas net 
tokis susisiekimas su užsieniu, 
kokis yra leidžiamas Sovie
tuose.

"Bet nusikaltimas nepaša
lintas, ir Baltijos 
klausimas, pačios laisvės bylos paramos.’

nes. Jį palaiko gyvą, tėbepri- 
pažindamos šios valstybės ne
priklausomybę Jungtinės Vals
tybės ir daugel Jotų kraštų.

“Siekdami taikingu būdu iš
laisvinti savo kraštus jų vei
kėjai užsieniuose gerai žino* 
kad mažų valstybių Europoje 
diena jau yra praėjus ir kad 
po išlaisvinimo šansai jų lais
vei išlaikyti yra didesnė unija, 
kuri neišvengiamai veda į 
Jungtines Europos Valstybes. 
Dėl to jie veikia dabar šia 
kryptimi ir nusipelno tose pas

tos vykdomasis organas Tau
tos Taryba. Jot pirmininkas 
buvo Dr. A. Rutkauskas, kiti 
prezidiumo nariai Vasiliauskas 
ir kuo. Kemėšis (tada ‘‘Drau
go” redaktorius). Pra&ėjus jai 
veikti, kitos srovės kėlė triukš
mą; tarpusavio kaltinimai virė 
kaip katile. Tačiau Tautos Ta
ryba pro tuos ginčus yrėsi 
pirmyn su bendrais sumany
mais, kurie tūrėjo būti naudin
gi Lietuvai. •

1915 vasario. 10 Chicągoje 
Tautos Taryba sušaukė katali
kų organizacijų atjovus. Jų 
pasitarime tarp svarbių min-' 
čių — pažymėtina ypačiai su
rengti Lietuvių Dieną, - kuriai 
būtų gautas kongreso ir prezi
dento pritarimas. Tam reikalui 
buvo pasiųsti delegatai į Wa- 
shingtoną. <•,, ■

Kun. V. Bartuška, kun. F. 
Kemėšis ir kt. lankėsi Wa- 
shingtone pis kongresmanus 
ir senatorius. Nelauktai visi 
parodė palankumo ir pasižadė
jo -paremti Lietuvių Dienos 
reikalą kongrese. Ką pažadėjo 
— ištesėjo. 1916 liepos 21 at
stovų rūmai priėmė rezoliuciją 
ir prezidentas W. Wilsonas ją 
pavirtimo savo specialia zprok- 
liamacija.

Įdomi ta prokHamacija:
“Kadangi aš gavau iš Jung

tinių Amerikos Valstybių At
stovų Rūmų rezoliuciją, priim
tą 1916 m. liepos 21 d., kurio
je skaitome:
- “Kadangi įvairiuose kraš
tuose, dabar įtrauktuose i ka
rą yra keturi milijonai lietu
vių, kurių didžioji : dauguma 
stokoja maisto, butų ir drabu
žių, ir -
. “Kadangi milijonai . jų iš
blokšti iš sąvo namų, be įspė
jimo, negavę progos susidary
ti atsargų savo elementariem 
reikalavimam patenkinti, kas 
buvo priežastis badui, ligom ir 
neapsakomam skurdui, ir

> “Kadangi Jungtinių Ameri
kos Valstybių žmonės žiūri su 
užuojauta į Stą milijonų žmo- 
nių vargą ir . kuo tauriausiai 
atsiliepia'f pagalbos šauksmą, 
kuris tik juos pasiekia; >

“Dėl to tebūnie ■’ ;
• *Nutarta, kad akivaizdoje 
skurdo, vargo ir nedalios, ku- 

valstybių tangose visur laisvojo pasaulio riuos kenčia tie keturi mdijo
nai lietuvių, Jungtinių Ame-

kirti dieną, kurią šio krašto 
Piečiai galėtųpareikšti savo, 
palankumą rinkliavai, rengia
mai paranti lietuviam, dabar 
esantiem katb srityje.

Casey iš Scranton, Pa.^
Albertį Washington, o. taip

“Ir kadangi aš pasitikiu, jog pat daug nusipynė Pennsylva- 
Jungtinįų Valstybėj tauta pa- nijos kunigai veikdami ktflig- 
dės žmonėm, partriokštiem ka- resmaniis ar senatorius — Au
to, bado ir ligų; ? ~ ?

"Tai dėl to aš, Woodrow 
Wyson, Jungtinių Valstybių 
Prezidentas, pagal Atstovų 
Rūmų nutarimą sutinku ir 
skelbiu trečiadieni, 1916 nęetų 
lapkričio i dieną, tokia diena, 
kurią Jimgtinių' Valstybei -gy
ventojai galėtų atlikti savo į- 
našą, kaip jiem patiks, pagel
bėti skurstantiem JJetuvos 
Žmonėm. v

“Įnašai gali būti adresuoja
mi Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, Washington, D. C, 
kuris pasirūpins jų tinkamu 
paskirstymu.

“Tam paliudyti aš padedu 
žemiau savo parašą ir Jungti
nių Valstybių antspaudą.

“Tai padaryta Washingtono 
mieste rugpiūčio 31 dieną tūk
stantis devyni šimtai šešiolik
tais metais ir šimtas keturias
dešimt pirmais Jungtinių Vals
tybių Neprtidausomybės me
tais.”

Bartuška mini, kad pasikal
bėjimuose senatoriai ir kon- 
gresmanai klausinėjo, kiek lie
tuvių yrą 
politinio j

kokio jie 
/Kaip .

imtis akcijos per 
skaudą. Suvažiavimas, komito^ 9 
tą sudarydama^, nutarė žiūrėti ’-JĮI 
I * organizuotos t visuomenės 
santykį. Sutiko su tuo tauti- 
iihtiEai, ir > įėjo į “Centralnų 
Komitetų? įtarių dienai or- 

Išrūnįnus Lietuvių Dieną, <ganizuoti. Thčtau buvo nutarta 
Taupos Taryba vėl ddrti dvi ^vulas socialistam,
mėgino Mtradirtl kitas sroves 3^ sutiks dalyvauti. Tada 

tas.dvi vietas jiem perleis tau- 
. ttoinkai. Iki. paaiškės, ar ,so-

■ daiistai sutiks, komiteto sudė-
I tfe buvo,tokia: 6 katalikai ir 

■- 6 tautininkai. Iš katalikų pu-
■ j sės buvo adv’. Lopeta, K. Kru-
■ šinskas, J. Miliauskas, V. Lu-
■ koševičius, kun. Bartuška,
■ kun. Augustaitis; tautininkų 

srovės žmonės — J. šliupas, 
R. Karuža,. T. Paukštis, F. 
Živat^auskas’ V' K‘ 
kas, M. šalčius. Jei sutiks tos

a| dvi socialistų grupės, tai Šliu- 
H pas ir Karuža turėjo pasitrauk- 

ti. Komiteto pirmininku buvo 
išrinktas adv. Lopeta. Bet ko
mitetas taip ir nesulaukė.V. Lukoševičius, “Centralinio ko

miteto” Lietuviu Dienai ruošti iž
dininkas, ir ilgametis veikėjas ki
tose lietuviu katalikų organizaci-

prie tos dienos vykdymo. Ji 
sušaukė suvažiavimą 1916 rug
pjūčio 17 Wilkas-Barre, Pa., 
pakviesdama įvairių organiza
cijų atstovus, šiuo tarpu jos

Prūseika paaiškino, Jcad šel
pimas nėra tiesioginis jo so
cialistų darbas, o visos jėgos 
tuo metu turinčios būti įtemp
tos rinkimų agitacijai.

Aukas rinkti buvo be galo

Sveiki atsilankė į Fordo pardavėjų 
Washingtono gimtadienio progos parodą!

Pirmadienį, vasario 22 d.

= f nSK-•

sųnku. Apmo 
buvo,* kurie 
būtų galėję p 
pasakoja, jo parapijoje buvus 
atsitikimų, kad ririkįkui susu
kų dėžutė nuėjusį namus, ne 
vienas paskaitęs “ForSuffer- 
ing Lithuania”, pasakydavęs: 
“Niekad nesu girdėjęs apie to
kią tautą?’ Užėjus 4 įmones, 
vadovai ne sykį išsitraukdavo 
Europos žemėlapi ii> prašydavo 
parodyti; kur yra toji Lietuva. 
Amerikoje gimęs lietuvių jau
nimas, kuris buvo baigęs šv. 
Kazimiero seserų vedamas mo
kyklas, parodydavo Lietuvos 
miestus, Vilna, Kowno, Grod- 
na, bet ir patys nesurasdavo 
Lietuvos vardo, nes jo žemėla
pyje nebuvo; tebuvo tik Rus- 
sia, Russia. Tačiau nemaža a- 
amerikiečių, paskaitę preziden
to atsišaukimą, paskelbtą laik
raščiuose, patys siuntė aukas 
per Amerikos Raudonąjį Kry
žių: (b.d.)

Altas išleido savo metinio Pereitais metais ■ turėta iš- 
suvižiavimo 1953 lapkričio 26 laidų $35469.16. Taigi daugiau 
ir 29 apyskaitą. Labai gražiai ■ nei pajamų. Nepriteklių teko ■ $12354.16; 
paruoštame leidinys randame ■ padengti iš atsargų. Padidėjo- chušetts— 
įdcųiių žinių apie Alto suren
kamus ir išleidžiamus pini
gus.

Pereitais metais iki spalių 31 
buvo surinkta" viso $3941632. 
Ar tai daug ar mažai, matyti 
iš palyginimo su kitais me
tais: 1943 — $7,641.97; 1945 
— 36348.28; 1946 -i 19,583.- 
97; 1947 — 92,736.37; 1951— 
44,08334; 1952 - 51,833.56.

sios pernai išlaidos yra visai 
suprantamos ryšium su akcija 
tiž Kersteno rezoliucijos prave- 
dima. Tam reikalui išėjo viso 
$14,957.74. Kitos didžiosios 
pozicijos yra dvu parama Vil
kui .— pernai — $19,161.83, 
Informacijos Biurui išlaikyti ir 
jo veikiai $7,955.98. '

Apyskaitoje nurodyta ir, 
kiek sudėjo atskiros valstybės

aukų pernai laisvinimo reitea- 
lsSn-z Daugiausia Illinois — 

. toliaus: Massa- 
5,164.94; Connecti- 

cut — 3,504.75; Michigan — 
346935; Pennsyivania —,2»- 
735-89; New York — 1,9831- 
70; New Jersey —1J15.04; 
Wisconsin — 1,667.00. Toliau 
jau kitose valstybėse surin- 
ta mažiau kaip po tūkstantį; 
mažiausia Mississippi.

su visom šiom puikių jų automobilių savybėm! į
--------- ' • —

Su AdijaaBs. motore .pažaagdmū 
■no pirmykščio Ford V-8!
NAUJAS 1U1.1

SIUNTINYS J LIETUVĄ NENUĖJO
Am Sonatag, Hamburge lei- kad gali būti juose bakterijų, 

džiamas vokiečių laikraštis, Dėl to išduoti drabužius jūsų 
pranešė tokį dalykų: šeimai negalima sveikatos su

metimais.” Esą galima būtų' 
tik tada drabužius perduoti, 
jeigiĄ būtų gydytojo pažymėji
mas, jdg drabužiuose jiėra 
bakterijų.

Kari Huberb steigiasi, kdd
aje. Dabar .Hubert jo šeima galėtų iš Lietuvon jš- 
Eygos muittoės siunti- vykti į Vokietiją. Jam 
Skmfinyi buvo per- ta, kad de^yidr Maferperrafi- 
ft nsuįoJt priflėtas ti labai

Esą vokietis Kari Hubert iš 
Hannoverio pasiuntė* paketą 
gavo žmonai ir vilkam, kurte 
yra likę Lietuvoje, kalėdinių 
dovanų. Siuntinyje buvo dėvėti 
drabužiai, kurie tokie reikalln-

ši nauja sistema leidžia greičiau 
aMms nuo Šokinėjimo išsilyginti 
ir tuo daro važiavime lygesniu.... 
prieki geriau nustato Ir paleng
vina laikyti ant kelio.

Londonas. > Aitų darinėtis, 
buvęs ministeris, reikalavo, 
kad parlamentas svarstytų Su- 
ezo kanalo reikalą, nes laikas 
gali dirbti nejųttą naudai &u 
dabar 5(>^ąbkie^karinin*ų 
treniruoja «Wo 100,000 ka-

SHsliilai dkfeunlam 
patvarumui Ir sklan
dumui, mažos trin
ties, parankus, tobulo 
degimoi kameros dH 
čBdesuio*Mflu6k”.'

NAUJAS Ittu.1 
Y-StOCK

Sto naujo (Ous >u>- 
paiMBaib j JNoką ®t-

Galite pasirinkti MaaterMSuide . 
vaire, saugiuos!w Janius 

stabdžius, 4-rto Mkto JtoK 
priekio sėdynės reguliavhn* 
Fordomatic (arba Overdrtve) 1T 
jėga darinėjamus langua. ^: 

•Ekstra kaina. « *

Fordo > rGfiu ge^i

M! - ;
X' J: 4 į
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augo,* bet dar graitett norėjo 
augti, kad ga»u paditt moti
nai irpaJengvfcti jos suoktos

lenas Btajes” šaltatatai sbp- 
tat renis bolševikus, su kaupu 
įvykditastas ją programą.

T| vakarą motina viską pa
sakė įtenkinai ko fi dar ne- 
žinojo.

formą.
Ligi šiol siekiama bendradar
biavimo pagrindu daugiausia 
snSoma federacinfe nedalomos

' Bėjusi iš kambario taoį pa
žvelgė į laikrašti —- pajudin
tas, Vadina ai, motina jat! stoH- 
tė ig visa žino. Dabar tereikė-

Estams vasario 24 yra tokia pat brangi ir kartu graudi 
šventė kaip mums vasario 1& Brangi ji, nes yra susijusi su ne- 
priklausmnybės paskelbimu; graudi, kad nepriklausomybė vėl 
yra užgniaužta. - *

O tęsė gyventi 
d teisė tieki 
U ti**k vi«ri taut

džiąja rusų tauta, o ne skir
tis nuo jos. Išpaskaitos pa- 
grin&nių stačių, kurios toliau 
atpasakojamos, skaitytojas su
pras, kaip rusų emigracija

Tą popiete įtenkina jautė 
<dq smmBDt mvo nrayjB. p 
vOKUBK 1 KHZDDBOTSI S 
peHSvngc artais araouoai* u* 
dėl tot kad tat ^iMidną^įi 
)Ną Įtart odtakti Ir sugalvo
ti kta Ir

Sėdėdama tramvajuj, visiš
kai netikėtai užmetė akį į ša
be sėdinčio laikrašti ir pas
kaitė. Pa juto, kaip staiga ėmė 
degti skruostai ir pasidarė sun
ku kvėpuoti. Pergalėjus savo 
susijaudinimą, ir įprastą ne
drąsą, paprašė bendrakeleivio 
pažiūrėti Jaikrašfia Mėlynakis 
vaikinas jai padavė šypsoda
masis. Ji akimis perbėgo neffi- 
ddę žinutę Ir gražino laikraštį,

Būdami tokias pat nedalios prispausti, ir tai dėl to, kad 
pasaulyje vis dar- su klasta bičhriiaujamasi, nuo&irdžVi estų 
tautą užjaučiame ir ryžtamės kartu kovoti įįa galo, kol Baltijos 
pamarys vėl bus laisvas. Jono žiauriojo palikuonys, užspaudę 
tris Pabaltijo tautas, turės grįžti į savo laukines stepes? Kultū
ringam pasauly jiem ne rietą siautėti.

sįja. Tašau vaidmuo, kurį pre
legentas priskyrė įvairiems 
veiksniams, turintiems mflem-

rrrinėlio. Maskvon prigužėjo 
kaip tik dabar Beriyno kon
ferencijos metu prekybininkų, 
kad raudoniesiem reikia ® kai
lio, nertis norint svečiam įpirš
ti kuo tvirtesnį siiekriį.

Raudonųjų mostas

i- Kad ir elgetauti turėta 
eiti, mergaitės jam nedarniu. 
Niėkšas, norėtų Ir mano kftfikį 
atimtu • turtjo apmokamą tarny-

Tėvo tata Mykolas dar bą, S tartos abidvi gražiai 
traukė patart ir norėjo tatatt “““ *

— Noriu būti su tavim, su 
tavim visad, mamyte.

Motina nerviškai ją spaudė 
prie savęs ir, taSuodama jos 
ašarotus veidus, šnibždėjo:

— Taip. Tteft dukrele. Mu
dvi bėrime kartu, t& mudvi, 
aširtp.

Anglija neišvengė Hitlerio 
bombų. TūpSojant apie Sovie
tų Sąjungą, nė kiek nesumaži
namas komunistfriis pavojus 
laisvajam pasauliui.

Praeityje jie buvo daug vargo patyrę po vokiečių,* švedų ir 
rusų priespaudomis. Tačiau išlaikė savo tautinį charakterį, kal
bą ir meilę savam kraštui. Rodos, pakankamai aukšta kaina bu
vo mokėta už savo žemę ir laisvę, kad črr kas kėsintųsi ją 
atimti. Deja, “šiame pasaulyje nėna teisybės”, tariant estų ra
šytojo Gaūišo žodžiais iš jo novelių romano “Tomas Nipema- 
<fi”. Neteisybės vėl susilaukė ir estai, tie ramūs ūkininkai, dcr- 
bininkai ir žvejai, kuriuos A. Gailitis vaizduoja savo romane.

se .liūnuose taip ežerų ar salose. Ant tvoros stipinų Maskvos 
žiaurumai pamaudavo tik nepajėgius pasprukti. Dabar nėra 
kur ir pajėgiem ištrūkti. Dabartinė bolševikų okupacija —rau
donosios maskolių gaujos — estų tautą sumažino beveik iki pu
sės. Taffinno mieste, Estijos sostmėje, kur retą žodį girdėjai ne- 
estišką. šiandien kalbama beveik tik rusiškai. Okupantai yra ap
sėdę visą kraštą, suknairioję jį savo kariniais įrengimais, iš
trėmė žmones iš pamario ir salų. Maža tauta, didžiojo žvėries 
prispausta, neprfcašaukia jokios pagalbos iš šalies. Ar tai nėra 
didžioji neteisybė pasaulyje? “Verkti reiktų iš pykčio, kad... klas
ta garbinama” — teisingai yra pastebėjęs A. Gailitis minėtame

>fetai bėgo kaippavaarį kai
ną upeflal Dienomis Ir nafcti- 

_ _____ _ mto motina dirbo tai nsdrina, 
apie kuri visi sakydavo “Jani tai ritama. Mažyte įtenkina 
tai pasisekė” ir ilgai su mottoa 
kalbėjosi O kai juoda *jo » 
kantearSte, motinos aky* buvo 
pilno* ašarų. Ji gardai pasa-

. -į Skaitė, — jautė Iteriti-. 
na, ' -?- Tikrai skaitė, kad ligo
ninėje miršta, vaitas bena
mis. Viešpatie, kaip bartul. .

įtenkina daug kartų norėjo 
prabilti, bet gerklėje lyg maz
gas ifftefMavo bartą. Tiktai 
vėlai naktį neišlaikė ir užklau
sė motinos: .

— Mama, ar pagalvoji, kaip. 
dabar jaučiasi tignnfrrij tė
vas!

— Ne! Visai negalvoju, —< 
atkirto kietai

įtenkina nusisuko į sieną ir 
kukčiojo taą naktelę.

aėricari, Kitą dieną įstaigoje ItenM- 
i gailės- nai atėjo galvon nauji planai 
pas *• Nw» niekad nemeluodavę bet 

*• ***** PMuryao. seunMMni

kuriem “tarptautinė prekyba 
yra gyvybinis reikalas”, nes 
imperijos ribos vis traukiasi ir 
vis sunkiau darosi kitų sąsta
tą išmaitinti savo gyventojus; 
Nereikėjo teitam Maskvoje il
gai derėtis, kad pirmai pra
džiai gautųuižsakymą pastaty
ti “žvejam laivų” irt 17 mil. 
dolerių. O po to sekė pasiūly
mai už 1 bilijoną 120 milijonų 
dol patiekti įrengimų sunkiajai 
pramonei, geležinkeliam ir tt 
O kad tie kraštai, kurie su 
britas sykiu kariavo ir dabar 
organizuoją .karines i jėgas 
prieš raudonąją egrėsiją, nrisi- 
žeistų, teita pątiskelbė, kad 
Įppmttipgfan’v nobuk paitiupda- 
mi katamą re&ftnės dalykai

ševusnu suderinti.
Tačiau surasti išganingą po

litinę formulę, kuriai pritartų 
visa įvariaspahrė rusų emigra
cija— nuo monarrfastų iki 
socialistų —nėra lengva. Ke

rnojo Didžiojo karo buvo jau gražiai apsitvarkiusi Keliaudamas viena grupė perša savo plat- 
matei puikius miestų pastatus, patrauklias ūkininkų sodybas, 
simpatiškus žvejų kaimelius pamaryje ir salose, gerai įrengtus 
uostus ir vasarvietes nuo Šalis pietuose iki Narvos šiaurėje. 
Svietanas, memą ir mokslas tavo aukšto europinio lygio. Skam
bi balsinga kalba ir švehiios melodingos dainos laisvai aidėjo 
visu tuo Baltijos marių pakraščiu, žmonės, lygaus ir santūraus 
būdo, patraukdavo kiekvieną, kas tik pas juos užklysdavo.

. ■ . —------—------™sų tmrttaterimo. Tačiau tuo
etatai tvarkoBtataMT-KK Vyr. nd. s. dirt ulini ■ tarpu Amer&o*. vyriausybė Į 

fTtTrtgtaw ir knreRModencijas redakcija tafeo savo aacntaa. rtteatatt tą didelę problemą kištis hta- 
atnąiadai aanųcni ir sražinami tiktsd autcriains prašant Pavarde pasira- skirtina.
(jd SnįMH aMtąd ttreifida redakcijos auomcme. U2 sketaną tori- Basų emigrantų V*dąmą 
m ir ktika Mtetete neatsaką patarta mtakMMtt B w*dfit

Rusijos idėja.
Su vienu svarbesniu tos i- 

dėjos šalininku šių eilučių au- 
^toriui teko neseniai susipažinti 
Amerikiečių Rusų Klube Sy- 
rakūzuose. Tas klubas surengė 
viešą paskaitą tema: “Nedalo
ma, ar padalyta Rusija?”. 
Prelegentu pasikvietė gerai ži
nomą rusų emigrantų tarpe 
Fordhamo universiteto socio
logijos profesorių N. S. Tima-

—MMmmi tanteaa yra 
dtara.HMBdšiM tas^ybi* 

. . ■ •' ftietabolyją
Iš 3a bene ir bus kilęs svar- saira prof. Timaševas. Nau- 

teausias akstinas kovai su bol- rtmgp tfck potitintas, tiek eko- 
nommiais, tiek pagaliau kultū
riniais sumetimais. Potiti&ai, * 
mažos tautos, priklaupdamos 
ttidetei valstybei, turi didesnį 
saugumą nuo išorinio priešo, 
eĮktaomBai — jos naudojasi 
diddio ūkio patogumais, o 
knltfiitikai — turi lengvesnį 
priėjimą prie pasaulio kultūros 
lobyno. Tai esančios tos įcen
trinės jėgos, kurios turėtų ma
gas tautas sulaikyti didelių 
valstybių prie^obstyje. O tarp 
išcentrinių jėgų, veikiandų 
priešinga kryptimi atsiriboji
mo nuo didžių valstybių kryp
timi profesorius pammėjo tik 
mažų tautų nackmalizmą. Bet 
tautybė, anot prof. Timaševo, 
yra abstraktinė sąvoka, ku
rios turinys priklauso nuo indi
vido asmeninio nusistatymo, 
galinčio pasikeisti. Dėl to tau-

— &isargdysi kūdikį su tais jus jau turi pinigų krūvą ir riie- pie tėvą neturėjo, ir inotiną
ledais, — bardavosi pyktelėjo- kbĮam netrūksta; Užlaikytų niekad dukterei neužstminda- 
si žmona. poniškai ir įtenkiną. ' vo.

Tėvas tik juokdavosi ir, Motina smmkiai suštecę ir , Tikta pernai po ^ų metų 
kumštim mušdamasis kriiti- dėdė nudulkėjo savo kefiais. nebuvimo, vB pasko<įė ^dė 
nėn, sakydavo:

Kur tau! įtenkina į ma
ne ,stipri kaip jautis!
‘-Paskui tėvas kažkur dmgo, 
o su juo pradėjo cBngti te nta- 
gailės visi atsiminimaL x Ret
karčiais užklausdavų raetlhos:

— Kada tėvelis a«riš?
y- Greit, mano mažoji at

sakydavo motina.
Kartą į tą klausimą motina 

verkdama pasakė:
Neklausk daugiau. * Tė

vas daugiau nebegrįš UOknirš- 
fcime ji mes jo jau netekom.

Merkaitė buvo per maža, su- 
prastl Ji nei vertės, nei tOau- 
gėsl nei lauks tėvo grįžtant 
Atsimena tik, kad vieną ifieną 
atvaSavn dėdS Mykolas, ta%

ta teftm bet, atsakydamas į tą repliką, 
dtaa su- pro*. T. pabrė&iftei užttateę' 

kad rtrtroje Earij©je rariflta^ 
d ne trau- K eljos atara O iš buvusių ta” 

pe klausytojų ukraimefių* 
gruzinų, armėnų ir kitų tautų 
atstovų teko patirti, kad jie po 
liūdno prityrano mažai pasiti
ki tokiais »^tikrinimais.

sas stajo gteti, įtenkina B>. 
CEQ90 ptfKUUBU mpODOK

Mama, kodS mudvi ne- 
mėginam 1 snRlgrąHntt į na- 
srara Jta jfo joa senasir netu
ri kur tavus tetetasd. 0 
mano algriEs eta*1*11*01 
trys fttatt.

— VaDta, tu nė nepagalvo
ji! Kaip tokio pasfgaBStl Jota 
mudviejų nestgkttjo? Mto 
vienas ir be centelio prie ta

Bltoo iš tramvajaus tiesiai 
ties narnate. Norėjo žengti vi
dun, bet stabtelėjusi apsigręžė 
ir mrtta> ta kampo, kur kios
ke nusipirko laikrašti

— Anundjato* ligoninėje pa
guldytas valkata Eteltijus Den- 
ti, 60 m., be gyvenamosios vie
tos. Jis buvo girtas ir Marga
ritos gatvėje pravažiuojan3o 
automobilio sunkiai Mrtetetas.

teikš- 
mėsktipmagneaįjurt chromas

Frankiria girdėjo tik pasku- Mykolas ir sakė, kad sp tėvu 
tinę pokalbio driį ir tos jai už- esą teigta. Jis virtęs nepatri- 
teko. Dabar ji aiškiai suvokė, sonm girtuokfiu te valkata, ne- 
kad kažkas negerai, kad kaž- turįs darbo, nei pastogės ir 
kas ją nori ątimti no> mamos, galįs tanas teigti net fr kalė- 
PasSokėjusi aptartino moti- jhne.
nos kaHą ir veikdama kafce- ratramę kai motery*

j^as, kad balsas nevirpėtų, j 
motinos užklausė:

■ Ką naujo rašo, mama? 
—•Nieko. Kaįp pasalta yra' 

pasaitai, vis tie patys dalykai ’ į 
nepatariama aklų nuo iopi- ‘ 

nip atsakė motina te vėl nųti- %

Nekomunistiniai kraštai vos 
spėja ^sidairytl kai Maskva 
pakiša staigmeną jų vienybei 
skaldyti, štai kad te Berlyno 
konferendjojė Vakarų politi
kam tvirtai laikantis vieiybės, 
Maskva sugalvojo tuo pačiu 
metu prisikviesti ptacyteninkų 
ir per juos plėšti vieną po kito 
kraštus nuo Vakarų te klijuo
ti juos prie Maskvos.

Jau pernai -metų pabaigoje 
vienas raudonųjų kalbėtojų 
Maskvoje šūktelėjo: gana kal
ti ginklus te jais kelti nepasiti
kėjimą te baimę; vietoj to vers- 
kimės taikia prekyba....

Atsirado, kurie panoro užsi
kabinti ant šios meškeres kte-

Ji nedaug teatsiminė apie 
savo tėvą.'Jos atmintyje tara
vo tik nuttankęs tėvo vaizdas: 
aukštas, tvirta. Viena 
rai atsiminė, tai tėvą juoką, 
kurio. negafima pamiršti. Kai 
tėvo draugai užeidavo į namus, 
vis jam kartodavo: v

Tau sekasi. .Tu viską ga
li įtikinti te parduoti vien savo 
juoku. ,

Tėvas vertėsi gatvės parda
vėjo amatų. Thredavo ant savo 
stalo visko po tnąjutį: drabju- 
žių, medžiagų, muito, hatam* 
raiščių te kitokių niekniekių. 
Jam sekdavosi parduoti greitai 
te pelningai. Su ritami vipad 
tempdavori te'dtdorię įten
kiną, kurią pasisodindavo šalia 
savęs. Jai būti su tėvu niekad 
nenusroosuttVOę prmngai — ji 
dairydavosi į pirkėjus* Puš
kėdavo su jais te žiogo baltalu 
pnmraivo tėvo jcraiojmnii.

kai pritrenkė. Kaftoks kartė- * — Ar nepavargai Frarikute, 
lis gerkime smaugte smaugė. ktouritavo dažnai teraa ir, 
JtikDenti — joatlraę Dtati— kur ėjte te neiia, vis Dežta- 
flVfm raihara •*•?■ * ra mufranri am aaMą Mą.

Amerikos Kongresas kitaip ' 
pažiūro nei britai. Pažino 
donųjų pinkles ir neleido savo 
krašto pirkliam įsiveltu į ko- 
munistų aferą. . .

Amerikos darbintakal?

žinodami baisų darbo žmonių 
Išnaudojimą komunistiniuose 
kraštuose, jau. daug kartų so- v 
lidorumo vardan atsisakė uos- ; 
tuose iškrauti iš laivų atvež- 
tas iš Rusijos prekes. O Ame- 
rikos Darbo Federacija (AFL) 
siūlo net sušaukti laisvojo pa- > į 
saidio ekonominę konferenciją, 
kuri nutartų uždrausti preky- ' 
bą*su komunistiniais kraštais, 
nes juose praktikuojama vergų 
darbo sistema, apie kurią 
Jungtmės Tautos turi surinku- - 
sios autentiškas žinias. -

Amerikoje ftaniautia vi- 
šiem paaiškėjo, kad l^as valgo * 
duoną, keptą iš komunistinių 
kraštų eksportuotų grūdų, tas 
valgo kąsnį, atitrauktą nuo . 
amtaiai badaujančio, vergo lū
pų. O kas parduoda komunisti- 
nei Rusijai pramonės te kito- -1 
kius įrengimus, tas sūrimo ga- 
limybių dar daugiau čiulpti tų ’ 1 
vergų kraują tobulesnėm prie- ■■ 
monėm. Juk te Čekoslovakija 
buvo parduota i Hitleriui ^gy
vybiniais sumetimais”, bet
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toves, kurios kartų, kartoms 
liudijo apie juos.

Nors Toronto kolonija jau
na, — dar patys yra naujaku
riai, susirūpinę būtiniausiais 
reikalais, — bet, paramos jau 
daug parodė statomai bažny
čiai. Į talką ateina ir Amerikos 
lietuviai ir uoliai remia Sos 
jauniausios parapijos kūrimą-

Toronte įsikūrė pati jau- 
.ntousia ir gajausia lietuviška 
kolonija. Ji vienalitiška — visi 
beveik vienu laiku suvažiavę, 
— giliai patriotiška. Tad ne
nuostabu, kad ir lietuviškasis 
kultūrinis gyvenimas ten reiš
kiasi kur kas gyviau nei ki
tur.

Prie šio gyvumo prisidėjo ir 
Prisikėlimo parapija, įkurta 
tik praeitų metų pavasarį. Tai 
pati jauniausia lietuvių parapi
ja šiame Amerikos žemyne ir 
pati lietuviškiausia.

Parapijai kurti ir jai vado
vauti Toronto kardinolas pasi
kvietė lietuvius pranciškonus. 
Atsikėlė jie maždaug prieš me
tus ir iš nieko pradėjo organi
zuoti lietuvišką Prisikėlimo

Tai didelis ir plataus užsi- 
tbecias PiMkain* parapijos projektą*. (VM ptajektai dtoytf*ar- mojimo pastatas, kuris negalės

•Mtefcto s- Kndaire). ' iš karto išaugti. Ribotos lėšos

UŽGESUSIO ŽIDINlė DŽIAUGSMAS

Dievas laikytų jį dar gyvą. 
Koks bus jo džiaugsmas išvys
ti Frankutę, galvojo jinai.

x Frankina nedrįso įtikinėti 
motnfos arba jai prieštarauti. 
Kiekvienas turi savo širdį ir 
jausmus. Ji neteisė nei tėvo 
klaidų, nei motinos užsispyri
mo, kurios gyvenimas buvo 
taip skaudžiai sugriautas ir pa
žemintas.

Siparius &ų*aoinusi, pabucia- 
va i..

ŠešttoBertio vakare imtina 
buvp labai sųsirūphiusi ir at- 

. _ rodė net; pikta. Frankina ėmė
Mama, jei tau nebūtų H- būletanrti manydama/kad jos 
skmadienį prakišti vie- . melagystę . jau tino imtino.

nai, aš norėčiau su draugėm 
išvykti į užmiesti. Dar nesam 
tikrai sutarusios, kur vyksi
me, bet ten kažkur palypėti po 
kalnus. Gali nebijoti, juk jau 
aš užaugusi, o betemstant vėl 
būsiu namie.

— Gerai, Frankutę. Gali 
vykti. Truputėlį iMbteškysi. 
Žinai, man ir dingtelėjo i gal
vą pavažiuoti ir aplankyti Ju
ditą. Juk taip seniai beskna-

-parapiją. Jų sumanumas,‘ vie
tinių lietuvių prielankumas* į- 
galino juos tvertis darbo. Dar 
nėra nė pusės metų kaip buvo 
įsigytas CoBege gatvėje skly
pas, kaip įsteigtas Statybos 
Fondas.

Sklypas yna 184 pėdų ilgio 
ir 130 pėdų piečio. Čia turi 
iškalti bažnyčia, 
vienuolynas ir salė sa mokyk
la. Tai visas katalikiškas lie
tuviškosios kultūros židinys, 
kuris spinduliuos visai Toron
to kolonijai.

Šiuos pastatus išmūryti pa
vedė

architektui Stasiai Rudokui.
Su juo jau sudaryta galutinė 

sutartis. •
Architektas St. Rudokas,

Frankina galvojo apie tėvo su- 
sigrąfinimą' į namus, ir tos 
mintyš užliejo jos širdį tokiu 
džiaugsmu, kad dabar J jau 
matė akimis besėdantį senuką 

pypkę, girdėjo sprhgiriėjančią 
židiny ugnį ir jai pasidarė taip 
gera, kad hė pati nepasijuto, 

tina pradėjo sukinėtis po~ vir
tuvęit, barškinti keptuves.
. —Kepu tortą viepk tau, ki
tą sau. žtoai, keBonėj pravers, 
o ir man eiti tišKtom rankom 
nei šis nei tas,pranešė mo- 

studijavęs architektūrą Romo
je, ten įsigijęs daktaro laipsnį, 
jau Lietuvoje užsirekomendavo 
gražiais skoningais pastatais. 
Buvo pastatęs ir bažnyčių, ko
mercinių namų, gražių vilų. 
Vienas iš gražiausių suprojek
tuotų namų — Konservą torijos 
rūmai — dėl karo audrų pasi
liko nepastatyti. Clevelande jis 
pastatė naują liet bažnyčią. 
Neseniai įsigijo Ohio valstybė
je architekto teises.

Čia pateikiame mūsų skai
tytojams tų gražių ir didingų 
pastatų projektus, kuriuos pa
darė arch. S. Rudokas. Vienas 
nuo kito jie skiriasi tik,savo 
fasadu, — vjemr daugiau ba
rokinių elementų, kitur goti
kinio, — primena Zapiškio baž
nyčią. Jie nėra dar .galutiniai. 
Pagrindai bus paimtas pirma
sis projektas ir per naują išmo- 
deliuotas, tačiau bendras vaiz
das pasiliks tas pats.

Kairėje bus bažnyčia su 700 
sėdimų vietų, dešinėje atskiras 
pastatas, kur bus apačioje sa
lė (800-900 vietų) su scena, 
viršuje mokykla. Abu pastatus 
užpakalyje jungia vienuolynas, 
o priekyje lengva arkada, ku
ri nuo gatvės atitvers kiemą— 
šventom}. Bažnyčią ir vienuo
lyną jungs varpinė, užsibaig
dama lengvai lietuviškais or
namentais.

• Ligoninės priangyje sutiko 
barzdotą durininką, kuris pa
sakė, kad ligoniai tdeidtiami 
lankyti tik nuo vidurifcnio. 
Negelbėjo jokie aiškmimsi.

—Tvarka yra tvarka, —pa
sakė ihirintokas. .

Frankina pasiryžo sugrįžti 
po 12, o dabar nuęjd bažny- 
fion, itidausė šv. mišių ir dar 
pasiūto melstis MuMfea taų> 
karštai, kaip paprastai stau- 
danfiOs širdys moka prabūti į 
gerąjį Dievą...

Jau buvo po 12, kai fYahki- 
na atbėgo į figūrinę. Būriai 
vyrų ir moterų, kas kokį ry
šulį, kas-gHių puokštę nešė 
rankose ir skribėjo pas saviš
kius figonius, Franldhai nuro
dė, kad tas senis valkata esąs 
29 ptiaitojė, paskutinė lova 
kairioje pusėje.

Drebėdama iš. šurijaudtaimo 
puštų galais įėjo 29 pabrton ir 
žado neteko — prie pašutinto
sios lovos nugarą atsidust į

niuBi.u.. ditfis sėdėjo nwtina irravo

tino* keptas tortas tebfigcnhii

tortui suvyniotus į atskirus ***

Tikimasi, kad ši parama 
stiprės, nes statomas didelis ir 
gražus lietuviškas paminklas, 
kuris visiems Budys apie mūsų 
veiklumą, susiklausymą ir dva
sinę kultūrą. Tai visų mūsų rei
kalas padėti šiai jaunai para
pijai, kad kuo greičiau išaug
tų Dievo namai, nešdami vi
siems dangaus paguodą, skleis
dami ir palaikydami lietuviš
kąją dvasią. A. D.

Kleb. kun. M. Kemežio rū
pesčiu Vasario 16 minėjimas 
šiais metais pradėtas vasario 
14 d. 10:30 vai. prie stovinčio 
prie bažnyčios kryžiaus įspū
dingomis pamaldomis, kurių 
klausėsi susikaupę apie 500 
tautiečių. Skautams trimituo
jant, par. choras, ved. prof. Ži
levičiaus nugiedojo Lietuvos ir 
Amerikos himnus. Pamaldas 
prie kryžiaus laikė svetys kun. 
Bakšys iš Rochesterio, asistuo- 
tuojant kleb.-kun. M. Kemėžhn 
ir kunigams Pragulbkkui ir 
Kasparu?. Sugiedota Vanagai
čio malda už žuvusius ir Libe- 
ra. Po šių pamaldų visi suėjo 
i bažnyčią, kur sekė šv. Mi-

Punktualiai 4 vai. pp. buvo 
minėjimas liet piliečių salėje. 
Komiteto pirm. R. Džiovelis 
minėjimo programai vadovauti 
pakvietė adv. Joną Patricką. 
Minėjimas pradėtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais ir invokaci- 
ja, kurią atkalbėjo kun. Pra- 
gufinckas. Po invokadjos cho
ras vėlsugiedojo Vanagaičio 

nos kalbėtojas buvo iš Bosto
no atvykęs St. Lūšys, kuris 
savo kalboje pammėjo mūsų 
tautos nueitą kefią ir atkreipė 
dėmesį, kad atgauti laisvę kas
dien rodosi gerų vilties ženk-

buvo smarkiai pasiruošta. Y- 
pač aktyviai pasireiškė Vyčių 
103 kp. nariai, kurių delegatai, 
vadovaujant A. Mathevr, išpra
šė R gubernatoriaus, kad va
sario 16 butų paskelbta Lietu
vos Nepriklausomybės diena. 
Gubernatorius tai padarė at
skira proklamacija.

Minėjimas įvyko vasario 14.
Prasidėjo šv. Itišiomis, kurias būrelio vardu surinkę 100.doL 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. V. Martinkus. Popietinia
me mmępme buvo pastatytas 
montažas “Lietiivbs skundas”, 
kurį išpildė par. choras v pa- 
viemai asmenys ,vad.5vmg. J. 
Beinortą Min^iman atsilankė 
ir gub. D. J. Roberts, kurį 
pasveikino kleb. kun. J. Vai
tiekūnas. Gubernatorius tarė 
nuoširdų žodį. Pagrindinis cKe-

Ndrs mūsiškė kolonija nėra 
iš didžiųjų, bet minėjime buvo 
gausu ^nonių. Lietuvos lais
vinimo reikalams surinkta 
10L50 doL Be to, tremtinių

auką įteikė St. Birzniekas ir 
J. Kieta. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu. •' '

DETROIT, MKJH
IJlprcHaią vakaras

Vasario 27, šeštadienį 6:30 
vakare buvusioj liet svetainėje 
25-toj gatvėj šv. Antano ir šv. 
Rožančiaus d-jos rengia vaka
rą,' kurio programoj dafaiuos 
talentinga solistė Joana Da- orkestrui Bffietri prog- 
nacis. & netuvaitč svet&ntau- ramaj $L25^ o šoktoms po 9 
MM jau gerai psgrtąma,. b gMeSuOi viri de-
tietuviai ją išgirs piram 'kartą. troftieSai ir ntieltof kaimynai 

tšKanajdoa Fcmėvėtoo eta šv. 
■iii—to .anaai uši iiaarmanr^ Antano bažnydos is«rriinimo

Vtotom yra msiraa skaityti Marioms padtoogti. A. A.

JUS® ■
Jie' yra aprašomi y 

PnK.). 

IMSVSpmANt 

I-as tomas 200 pu —- *|8UOO 
Hm toMB 310 -piF

maldą už žuvusius ir po to 
buvo pakviestas tarti žodį New 
Jersey valstybės kongresma- 
nas Harrison A. Williams. To
liau mergaičių choras sudaina
vo Močiute mano, Kur banguo- 
ja Nemunėlis ir šokinėjo jau
nas bernelis. Parapijinės mo
kyklos vaikučiai, vadovaujami 
seselių, pašoko tautinius šo
kius. Po to kalbėjo ir sveikino 
miesto majoro atstovas, polid- 
šos šefas ir miesto tarybos 
pirmininkas, senas ir didelis 
lietuvių bičiulis Bob Fordas. 
Po kalbų vyrų choras sudaina
vo Lietuva šalis gražioji, Mo
čiute mano, Pa jurais, pama
riais ir E5 pirmyn. Trumpos

Av. Mykolo parapijoj
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas įvyks vasario. 28, 3 
vai. p.p. parapijos salėj. Pro
grama susidės iš svečio taftos 
ir'meninės-dalies, kurioje bus 
scenos vaizdetis, lietuviška mu
zika ir deklamacijos. Dalyvau
ja par. riMMrris, dvi jaunos vy
tos pianistės ir vyresnių vyčių 
pasirodymai.

įįv. Vardo Draugija
šį šeštadienį, ' vasario .20, 

ruošia par. salėj posilįnksiiuni- 
mą. Pelnas skirimnas apmokė
ti Fordhamo uniy&rsiteto dūdų 
orkestrui, kuris gros šį rudenį 
Šv. Mykolo parapijos šv. Var
do d-jos vyrų parade Baycm- 
nėje.

x PAIEŠKAI)
John Kalinauską, gyv. Rhine- 
lander, Wis. Žinančius prašau 
pranešti, už ką būsiu labai dė-, 
kingas, šiuo -adresu: Adam 
Juodziukinas, R-TL 3, Linton, 
Ind .

komedija ‘Tavpjingas matyto
jas”. Svefiai bus vaišinami 
gardžiais Užgavėnių blynais, 
gokiai grojant Ctnmck Mit- 

DIEVAS n SMOGOS

pertraukos metu buvo renka
mos aukos, kurių šiais metais 
surinkta 331 dol. Mergaičių 
skaučių draugovė, vadovauja
ma Irenos Vebliauskienės, e- 
fektingai inscenizavo laužą 
gražiomis dainelėmis ir (Akla
macijomis. Po to kalbėjo kle
bonas, kun. M. Kamėžis. Minė
jimas baigtas mišraus choro 
damomis ir himnais. Rugelis

mirusiojo vysk. Pr. Bučio 
sesuo, vasario 16 buvo palaido
ta iš apašt Petro ir. Povilo 
bažn. Elizabethe šv. Gertrūdos 
kapinėse Rainvay, N. J.

Trumpos fieiavtoms reko
lekcijos mūsų parapijoj prasi
dės kovo 16. AVes Tęvai pran
ciškonai.

Vietos VySų pastangomis
Bayonnes angliškoji spauda 

gražiai paminėjo Lietuvos 36- 
ją sukaktį.



BA1TIM0RĖS ŽINIOS

C. ir Etafflją. žuvusiojo ajmenyje 
Gra- mūsą kolonija neteko gero 
I ta. žmogaus ir lietuvio.

jun
go ir keldami viešumon Sovie
tinės Rusijos klastingumą, 
mes žadiname snaudžiančią 
pasaulio sąmonę prieš komu
nizmoparadų ir tuo būdų gelb-

gavo aukso medalį ir daugybę 
brangių dovanų. Šiemet Ji bBi- 
gė gimnaziją ir baigia konser
vatoriją. Apiė jąplačiai para
šė “EI Eco”. , ''. -JS. ^7

žiųje, kai po pirmosios reformacijos bangos 
katafikybė Lietuvoje vėl ėmė atsitiesti. Visa 
popiežiaus legato surinkta medžiaga turėjo, pa
siekti Romą ir padėti kanonizacijos bylą baig
ti. Paprastai ir manoma, kad Zachari jaus Fer
rari atliktas Vilniuje informacinis procesas da
vė pagrindą Leonui X Kazimierą kanonizuoti 
dar 1521 metais, kai tas Medičių popiežius te
bebuvo gyvas. Jis mirė 1521 metų pabaigoje. 
Bet ar tais metais Kazimieras iš tikrųjų buvo 
Šventuoju paskelbtas?

Gardo vyskupo Zacharijaus Ferrari triū
sas Vilniuje neliko be vaisių. Pirmiausia jis 
surinko nemaža žinių apie Kazimiero šventą 
gyvenimą ir pomirtinius jo stebuklus. Nors ir 
ne visa surašė j savo “Vita'B. Casimiri”, bet 
tas'jo darbas buvo pagrindas kitiems šv. Ka-

“KomUnizmo tikrotė“, kurioj 
me, be teorinės dalies, pfcghtf 
operuojama faktais,-paimtakh 
iš Sovietų santykių su £ietuįi| 
ir dabartinės padėties Lietų* ■ 
voje. Romos dienraštis “B, 
Tempo” sausio 19 numeryje^ 
rašydamas apie Ukrainos Į 
ckmalizmą, mini ir Lietuvą, 
kurioje nacionalizmas yra fc- ' 
bai gyvas, ir lietuvių parttanų 
bendradarbiavimą su Ukrainos 
partizanams. Dienraštis . **B , 
Ouotidiano” įsidėjo Efc. Kny-' 
der straipsnį ‘Tiesa,. kaip ru
sai užgrobė Pabritijos kraš
tus.” ' / 1

sekmadienį.' Vakarienės pelnas 
skiriamas parapijos mokyklos 
reikalams. Lietuviai kviečiant 
ko gausiausiai atsilankyti. V 4 

ruošiama km-vasario 28 d., . J. M. s

Nors ir jauti, kad ta knygelė yra surašyta 
iš svetur atvykusio žmogaus, kuriam viskas 
buvo nauja, ji vis dėlto tieka pačiu svarbiausiu 
šaltiniu šv. Kazimiero gyvenimui pažinti. Mat, 
paskui per visą šešioliktąjį amžių niekas dau
giau apie šv. Kazimierą nerašė nei Lietuvoje 
nei LenkijbjeJ Tiktai septynioliktojo amžiaus 
pradžioje Vilniaus kanauninkas Grigalius 
Svendskis davė dvigubai storesnę knygutę apie 
šv. Kazimiero stebuklus. O rodos, galėjo jų būti 
daugiau, nes humanizmo įtaka buvo paskati
nusi gyviau leisti knygas.

Rašomos buvo toliau ir kronikos. Tačiau 
tokioje Motiejaus Miechovito išleistoje “Chro- 
nicon Pokmorum” (1519-1521), kuri laikoma 
Jono Dlugošo darbo tęsiniu, apie šv. Kazimie
rą mažai tėra žinių, nors ir užsimenama, kad 
“po mirties stebuklų ženklais ėmė jo garsas 
plisti."

Dėl ko tat apie šv. Kazimierą per visą še
šioliktąjį amžių daugiau jokios knygos nepasi
rodė?

Priežastis yra suprantama. Po vysk. Zacha- 
rijaus Ferrari apsilankymo Vilniuje, iš Vakarų 
tuojau plūstelėjo į Lietuvą reformacijos ban
ga. Pradžioje ji buvo gana stipri — mažai be
trūko, kad Lietuva ir Lenkija būtų buvusios 
nuneštos Kalvino ir Liuterio mokslo glėbin. 
Katalikai buvo apsilpę, vos begalėjo spirtis, tai 
ir domėtis šv. Kazimiero gyvenimu ir apraštae- 
ti jo stebuklus nebuvo kam.
> Kokios tat reikšmes turėjo vysk. Zachari- 
jaus Ferrari apklausinėjimas Vilniuje? Ar po
piežius Leonas X, kuris mirė 1521 m. gruodžio 
1 <L, dar suspėjo Kazimierą kanonizuoti? Tai 
vienas jš pagrindinių čia klausimų. •

5 ... ' .....

jog kan. Pr. Penkauskas, gyvenęs prie vieno 
Austrijos vienuolyno (Sigharting), jo bibliote
koje radęs naujų dokumentų,' liečiančių šv. 
Kazimierą. Tuojau prisiminta ana nesuranda
ma bula. Tačiau kan. Pr. Penkauskas, miręs 
1951_m., tebuvo užtikęs pilnesnį-bolandistų lei
dinį “Actą Sanctorum”, kurio Lietuvoje netu
rėta. - Viename to leidinio tome išspausdinta. 
apie šv. Kazimierą visa medžiaga tiki 1668 
metų), kiek jos tada buvo žinoma. Ji yra pa
skelbta su garsaus bolandisto Papenbrocho ko
mentarais. Bet visa, ką ten bolandistai surinko, 
perspausdinę net Ferrari ir Svensickio knygu
tes,’ šv. Kazimiero tyrinėtojų jau seniai sunau
dota.

Nesurandant Leono X bulos, bet.ir neatsi
sakant minties, kad jis Kazimierą priskyrė prie 
šventųjų, reikėjo kaip nors paaiškinti Klemen
so VHI brevę, kuri 1602 metais formaliai pa
tvirtino šv. Kazimiero kultą. Daug kas griebėsi, 
aiškinti kad 1521 metais buvusi tik beatifikaci
ja, o 1620 metais užbaigta ir kanonizacija. Ro
dos, pirmas taip sprendė Fr. Papee, žymus len
kų istorikas, vidurinių amžių specialistas. De
ja, XVI amžiuje dar nebuvo dvigubo šventa- 

,jdm paskelbti proceso kaip yra dabar. Beatifi
kacijos ir kanonizacijos procesai buvo nustaty
ti tiktai popiežiaus Urbono VHE konstitucijos 
“Coelestis Hierusalem” (1634 liepos 5). Anks
čiau tų dvigtibų reikalavimų nebuvo, tai ir 
Kazimieras, kaip pamename, Romos konsisto
rijos nutarimų aktuose vadinamas beatus — 
palaimintas, nors dar buvo tik pradėta jo šven
tumas tyrinėti (1517).'Kam tada po ketvertų 
metų būtų prireikę atskiros bulos jam palai
mintuoju skelbti? Jis turėjo būti paskelbtas 
tiesiai šventuoju. Bet čia ir iškyla didžioji mįs
lė, ar Leonas X dar suspėjo Kazimierą kano
nizuoti?

Sekmadienį, vasario 14 <L, 
anksti rytą buvo užmuštas lie
tuvis policininkas Alfredas 
Bobelis. Apie antrą valandą 
naktį jis buvo nuvykęs į dvie
jų automobilių susidūrimo vie
tą prie Hanover ir Randoli 
gatvių sankryžos. Betvarkantį 
šio įvykio reikalą, jį mirtinai 
užgavo trečias nerūpestingas 
vairuotojas. Paimtas į ligoninę, 
A. Bobetis buvo paskeltbas mi
rusiu 250 vai. Automobilio 
vairuotojas suimtas ir kaltina
mas žmogaus užmušimu dėl 
pergreito ir nerūpestingo vae

rinkta nauja valdyba: L. Krau- 
sman '(Kriaučiūnas) r — pirm., 
M. Wilchinski — vicepirm., F. 
Sedbaras — sekretorė ir N. 
Pastarnokas — korespondente.

<■ Atriveratanę, dar garsiąją “Popiežių istori- 
ją*', parašytą nemtatamo popiežių istoriko 
Ludviko Pastoriaus. Jisai labąi rūpestingai yra 
sužymėjęs ir vietomis net labai plačiai aprašęs 
kiekvieno popiežiaus atliktas ,. kanonizacijas. 
“Popiežių istorųos” tome, kuris liečia Leoųo 
X laikus, L. Pastorius pamini keturių šventų
jų kanonizacijos procesų byląs, bet apie šv. 
Kazimierą neužsimena nę žodžio. Iš tų ke
turių bylų tiktai viena buvo užbaigta. Ja ypa
tingai rūpinosi Prancūzija. Kanonizuotas buvo 
italas Pranciškus Paulietis (1508), Mažiausių
jų Brolių (Minimi Fratres) Ordino kūrėjas. 
Šis šventasis buvo pą$upšęs mirčiai Prancūzi
jos karalių Liudviką XI, ir paskutinius' 25-ris 
savo amžiaus pietus-(inirė 92 metų) turėjo 
daug įtakos visam karaliaus dvarui. Kiti trys 
kanonizacijos procesai nebuvo užbaigti, net ir 
Florencijos arkivyskupo Antoninof Leono K 
tautiečio iš Toskaną; popiežius sielai būtų no
rėjęs matyti ^ 'altoriaus šlovėje.

Liudvikas Pastorius pastebi,'jog kanoniza
cijos bylos buvo su dideliu kruopštumu veda
mos, dėl to jos nesulaukdavo greitos pabaigos.- 
Tiesa,, apie vysk. Zacharijaus Ferrari, veiklą L. 
Pastorius užsimena, bet visai kitu atžvilgiu, o 
apie šv. Karimierą rašo tik tada, kai jo kultą 
formaliai atnaujino popiežius Klemensas VIII.

Taigi, iš Liudviko Pastoriaus veikalo; — 
'o pro jo dėmesį nepraėjo net visai smulkūs 
popiežių gyvenimo įvykiai, nes genialus istori
kas sunaudojo nuostabiai daug nespausdintos 
medžiagos'net ir iš Europos archyvų (pasiekė 
Petrapilį!), — matyti, ką Leonas X kanoniza
vo. §v. Kazimiero tame'skaičiuje'nėra. Pas
kutines abejones 3a išblaško pats Vatikano ar
chyvas.

Nepriklausomybės fflhnės ine laisvame krašte gyvenan- rapijos salėje įvyko pasięvečia- 
Mūsų tautinės šventės minė- Sus, vieningai kelti balsą vimaš, kuris buvo drauge ir su- 

jimas pradėtas pamaldomis 
bažnyčioje 10 vai. vasario 
mėn. 14 d. Pamaldose dalyva
vo Amerikos Legionierių Lie-‘ 
tuvių Postas Nr. 154, Moterų 
Padėjėjų ir Karių Motinų or-

ĮęWW- ;- c E » v 0 N C O £ M* -NBnKLACSOms L®IWB 
U* ta^p>»lS4Nl *. UeturoJ kurnreki 0- 

ir natūralaus dydiM bantaM*

vykti j AŠneriką. ‘ ‘ JT ||
• Baltų Institutas, kuiftkM 

rė w išlaiko vokie3ri.
džio mėn. turi posėdį, kur bus 
renkamas naujas direirtoi^ai^ 
Iki šiol pirmininku buvo tat-į j 
vis mokslininkas. Š»s mętąięį| 
pramatoma išrinkti estą,' 
profl.Z. Ivinskis nori
metus praleisti dar Vatikano ' 
archyvuose;I*rof. A. Maceinai^ 
pasiūlius, Bartų Institutas prię|| 
tašė orgainzuoti 2 tomų Baltų ’ 
meno ir literatūros žodyną. 
Kiekvienai tautai būtų skirta • 
po 300 puslapių. Belieka, iš- j 
spręsti tik lėšų klausimą. . ■

• Ponai Turauskai, atvyfcį^ 
iš Paryžiaus,^ dar svečiuojasi 4 
Pfullingene, Vokietijoje. Dėl 
jo paskyrimo į Madridą,
jis galėtų būti Lietuvos reika^ 
lų atstovu, tuo tarpu vis dar*"* 
nieko naujo. ’

—_• Dr. Ad. Damuais LRKS&i 
vardu rūpinasi įgyti jatmimui 
stovyklą, kur būtų galima

'sąrą stovyklauti.
• Vasario 16 Vokietijoje per | 

radiją paminėjo Stuttgarto Sto-į 
tis ir Laisvos Europos radijCL 
lenkų skyrius.

• Prancūzijoje Vasario K J 
paminėjo radiofonas ir televi
zija. Buvo skirta 15 minučių.

■ >- ' ■ - "S ’ -1

• Amerikos Batas Vasario
16 paminėjo specialiomis prog
ramomis. Tąip pat plačiai p%- 
minejo ir Vatikano bei Romos 
radijas. ~

■

• Argentinoje Buenos Akės . 
Radijo “Exce^or” .vasario 14 - 
d. davė ppse valandos lietu-' 
viScas transliacijas.

• V. Sadauskaitė, Buenos 
Aires, Argentinoje, išrinkta 
gražuole “Regina de Cuetataw.

LBONAS X PRAD&IO KANONIZACIJOS 
BHA> BET AR BAIGĖ?

z Popiežiaus legatas Zacharijus Ferrari 1Š21 
pradžioje dar buvo Tome. Jį ten raudame 
1521* m. balandžio 8 d. Ligi to laiko pats pri
statyti Romai dokumentų negalėjo. Galėjo juos 
pasiųsti per kitą asmenį tiesiai iš vanįąns, kai 
tiktai baigė liudininkus apklausti. Bet tuo at
veju lį^i popiežiaus Leono X mirties tebūtų li
kę ne daugiau kaip de&nt mėnesių kanonizaci
jos bylai baigti, žinoma, ir per tokį trumpą 
laiką griūna buvo kanonizacijos procesą baigti 
ir Kazimiera oficialiai paskelbti šventuoju. Taip 
ir galvojama nuo seno; taip ir rašoma visose 
enciklopedijose, straipsniuose ir knygelėse apie 
šv. Kazimierą. Kunigai savo brevioriuose taip 
pat skaito, kad popiežius Leonas X Kazimierą 
įrašė į šventuorius. Tas pats dar tiksliau para
šyta Romos šventųjų knygose (Martyrologium 
Romanam). Ten kovo 4 skiltyje skaitome, kad 
palamintasis Kazimieras, kurio kūnas yra 
Vilniuje, Lietuvoje (Vilnae, in Lituania), po
piežiaus Leono X buvo įrašytas į šventųjų skai
čių. Pagaliau ir popiežiaus Klemenso VUI bre- 
vėje, kuria 1602 metais buvo atnaujintas šv. 
Kazimiero kultas, pasakyta, jog Kazimieras 
“popiežiaus Leono X.. buvo įrašytas į šventuo
sius.” _ *

Visa tai buvo pakankamas pagrindas teigtu 
kad Leonas X ušnigė Kazimiero kanonizaci
jos bylą ir parašė bulą, paskefimsią jį šventuo
ju. Tačiau nei Romoje nei Vilniuje jokių tos 
bulos žymių Ugi šiol nerasta. Tada buvo gal
vojama, kad ji dfingusi pačioje Romoje, kai 
Zigmanto pasiuntinys Brasams Cloiekasr ga- 
RJn* tartu, nuv> eBUmęar meta

bedaromas skriaudas. ,

Minėjimas baigtas antra me
nines dalies programa. Akto
rius J« Palubinskas meistriš
kai padeklamavo B. Brazdžio- 

gaųizacijos 1 su savo raliavo- atgrą ir J. Ais-
mis. §v. Misiąs aukojo preL L. - Partizano mirtį B. Bra- 
Mendelis, ktm. P. Padabos ir. Minsko vadovaujama šokėjų 
kun. J. Antoševskio asistuo- grupė puikiai pašoko trejetą 
jamas. Pritaikintą pamokslą tautinių šokių, 
pasakė kun. P. Dambrauskas. • . _ . . _

Tautos Fondo rinkliavai va-
Kalbos ir meninė minėjimo dovavo P. Rakanauritas šia 

dalis įvyko šv. Alfonso parapi- proga tarė žoc^ ir prel. Men- 
jos salėje. Gražu buvo pažiu- delis. įsidėmėtini jo žodžiai, 
rėti, kai, svečiams susėdus vi- kad, organizuodami Lietuvos 
sais salės pasieniais, jos vidų-laisvinimą iš komunistinio 
ryje pirmą programos dalį at
liko parapijos mokyklos mo
kiniai. Mokinių choras pagiedo
jo giesmę apie šv. Kazimierą 
ir padainavo “Lietuviais mes 
esame ghnę”. Paskui mdlEyitieę 
vaikučiai atliko tautinius\db- 
kilis* vaikų daržeto

tino lankyti mirusiojo karalaičio kapą, tai Le
onas X galėjo jau leisti ir melstis į mirusįjį, 
garsėjantį stebuklais. Gal būt, Kazimiero kul
to reikalu Roma ką nors ir rašė, nors apfe tai 
neturime jokios žinios. Bet man visai aišku, 
kad kanonizacijos iškilmių Leono X laikais ne
įvyko.. Tam yra keli įrodymai.

STAMBCS VI2KALAI KEBABO APIE 
1521 M. KANONIZACOA

Pirmiausia noriu pastebėti,. kad apie Kazi
miero kanonizaciją 1521 metais nutyli pora 
stambių bažnytinių leksikonų. žinomajame 
Vysk. M. Buehbergerio leksikone (Lexikon 
fuer Theokigie _un Kirche) Krokuvos universi- 
to prof. Tatas Glemma, rašydamas apie šv. 
Kazurfiert^fetrin, kad jis “švefctuojir grai- 
-— ------- —-—;——-------------------------------- -—

KANONIZACIJOS BULOS NĖRA
Vatikano archyvuose aptikti 1521 metų bu

los bet kokių pėdsakų, galima sakyti, yra be
viltiška. Registrų knygose terandame žymių, 
kad Leono laikais Vilniaus vyskupijai buvo 
.pasiųsta per 10 bulų. Jos visos ^atžymėtos ir 
sutrauktuose išsiunčiamųjų raštų sąrašuose. 
Anos bulos nėra patikusios jokio ženklo. Ta
čiau gerai žinoma, kad iš Leono X laikų Vati
kano archyve yra didelių spragų. Dėl to galima 
būtų manyti, jog bula dingo pačioje Romoje, 
jei neužkfiūtų kiti įrodymai, kurie, verčia • 
trumpai išspręsti mįslę: tokios bulos, kuria Leo- 
nasX būtų paskelbęs Kazimierą šventuoju, iš 
viso sėra buvę.

Popiežiaus Leono X laikais buvo tik pradė
ta Kazimiero kanonizacijos byla ir įsakyta vie
toje rinkti įrodomąją medžiagą. Pačioje Romo
je nebuvo net .sudaryta kardinolų konirija* < 
kaip pavyzdžiui Florencijos arkyvyskupo An- 
torano kanonizacijos byloje (1518). Vicekanc
lerio aktai nerodo, kad Lietuvos karalaičio ka
nonizacija būtų jau tiek pasistiunėjusL jog bū
tų reikėję komisiją sudaryti. Net ir 1521 metų 
pabaigoje, kai vysk. Zacharijas Ferrari pargrį-/ 
žo & VUniatB, .o Leonas X gyveno paskutinius 
savo mėnesius, nieko daugiau nepadaryta. Dėl 
to Vatflcano dokumentuose nieko apie Karinus 
rą ir neužtinkame ligi pat Leono X mirties 
(1521 gruodžio 1). Jisai Kazimiero kanoniza- 
CljĘ pra(M9% UK 09108 ,

Ttam negalima būtų teigti, kad nebuvo
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ras Ir duriionio ansanMls, 
tampat rimfaribAb "ą^Mto 
palydimi solistai • Alg.j&^žs,

ka pageidauti, kad pagaliau 
laimėtų visų Clevelando lietu-

_ Kersteno komisiją
atvyks Hartfordan. Visi vie

tos lietuviai jau iš anksto ruo
šiasi komisiją sutikti ir renka
ma medžiaga, kuri parodys ru- , 
sų neteisingą Lietuvos užgrobi? 

mą ir įvykdytą smurtą.
D koresp.

• Skaitykite ir platinkite “šv.
. .PmcKkaos Varpeli”’

. LDS 6 kuopos Sttsfrinlrfepsr 
e * įvyks vasario 21, 1 vai. švč. 
Trejybės mokyklos kambary. 
Nariai prašomi dalyvauti susi
rinkime ir atnaujinti /"Darbi
ninko” prenumeratą, kas dar 
nėra atnaujinę.

Bendruomenės pradėta lietu
vių salės atnaujinimo akcija 
turėjo būti sulaikyta, kada sa
lės akcininkų (Šėrininkų) susi
rinkime sausio 18 d. buvo nu
tarta šį klausimą perkelti į 
naują specialiai sušauksimą 
akcininkų- susirinkimą. Prieš

vyčto pMhu palyttanos M. 
p«TimgtoR avAinių 

dainos irorgjmhis jų atliki
mas Aid- Makūnaitės mekvte- 
klamacija, L. Sagio parengti 
tautiniai špiriai — visa buvo 
pateikta įdnmiat ir sfrnningRi 
Sceną gražiai puošė vykusios 
jaunojo Alg. Muiiotio dekora
cijos; Tiek mokiniai, tiek jų 
tėvai ir atsilankę mokyklos bi- 
čiufiai visą programą sekė su 
maloniu dėmesiu, nesigailėjo 
gausių katučių ir išsinešė ko 
geriausius įspūdžius. Pabrėžti
nu minėjimo bruožu reškia lai
kyti ir tai, kad pati programa 
nebuvo perilga. Išvengta vargi
nančių ilgų pertraukų. Už šią 
tvarkingą ir gražią mokyklos ' 
šventę esame dėkingi jos ren
gėjams — mokyklos vedėjui- 
P.* Balčiūnui (jis pasakė ir 
šventei pritaikintą kalbą), M. 
Venclauskui, L. Sagiui ir kt/ 
Bendruomenės vardu moki
niams žodį tarė pirm. St. Bar- 
zdukas. -

paieškojimas
Petras Vasiliauskas, Antano 

sūnus, gimęs 1907 Papievftj 
km., Kartenos vaL,Kretingos 
ap^ motina Razmaitė Mag
dalena iš Stirnaičių km., Plate
lių vaL, Kretingos ap. Giminės 
arte pažįstamus prašau atsi
liepti šiuo adresu:

Petras VhsHiauskas,
* Wetter/Ruhr 

Gartenstr. 25 
Germany-British Zone.

Motuzo fihnos
bus rodomos vasario 

3 vai. p.p. klubo salėje, 
matysime gražius Lietuvos 
vaizdus ir kultūrinius bei ūki
nius laimėjimus nepriklauso
mybės laikais. Pramogą ruošia 
AL B-nės vietos skyrius. Pel
nas skiriamas lietuviškai mo
kyklai išlaikyti.

^^įawM,pasirinktis vasario. 21 čl, 
buyo per spaudą prašyta, 

’/• kad tą dienų nei kitos organi- 
^-/"Sflfeijos, nei atskiri asmenys 

neruoštų jokių parengimų, o 
vieningai dalyvautų Vasario 16 

minėjime, kuris turėtų virsti 
p-1. didinga demonstracija už gim- 
ĮS/ tojo karšto laisvę.
fęH j Pats minėymas suplanuotas 
Eįt*' Iš trijų dalių, kurių viena įvy- 

'ko pačią šventės dieną, t. y._ 
? vasario 16 cL, p kitos dvi įvyks 
f . vasario 21 d., kada 10 vai. bus 
; atlaikytas šv. Kazimiero' baž- 
; nyčioje šv. Mišios už Lietuvą ir 

kovotojus dėl jos laisvės, o 3 
vaL p. p. Winthrop mokyklos 
salėje (478 N. Main St.), ' į- 

r ., vyks iškilmingas aktas - kon- 
?. wcertas su stipria ir įdomia pro- 

Vgrann, atitinkančia ■' šventės
* yranti .. V

Vasario 16 d. per vietos ra- 
tvįfc Stotį WBET, 1460 klc., 

duota speciali programa Va- 
sarto 16 d. šventei paminėti. 

£ *'j£ia paskaityta Mass. gubema- 
S tanaus Christiflin A. Herter 

proklamacija, skelbianti Vasa
rio 16 d. Lietuvos Respublikos 

«- Kena ir kviečianti visus gy
ventojus dalyvauti tos dienos 
šventėje, pateikta plati infor
macija apie Lietuvą ir jos ko- 

į į.- vas dėl laisvės, perduota įdo- 
į / mi adv. L. Tamulevičiaus kal- 
r ba ir duota geros lietuviškos 
A muzikos. Programa pravesta 

anglų kalba, kad visi klausyto
jai galėtų suprasti. .

Vasario .21 d* iškilmingoaky 
; į to - koncerto programą suda

ro: Miesto mayoro G. Lucey 
? ' svtikžnunas, prof. B. Vitkaus 

J trinnpa,kalba ir stipri meninė 
* dalis, kurią attiks -solistė St 

H Daugėlienė, aktorę A. Gustai- 
Krt tienė ir muz. J. Gaidelio vado- 

vaujamas vyrų bhoras.
vietos ir apylinkių, gy- 

£- ventojai kviečiami paremti pa
stangas vieningai minėti Lietu- 

" xvos laisvės paskelbimo sukaktį 
Ir gausiai dalyvauti vasario 21 
d. 10 vai. šv. Mišiose šv. Ka
zimiero bažnyčioje^ o 3 vai. po 
pietų iškilmingaųpe akte-kon- 
certe Winthrop rhokyklos salė
je. Lietuvos laisvės paskelbimo 

p šventė, dabartinės gimtojo 
/z krašto kančios ir reikalas gel

bėti Lietuvą turi mus jungti, 
/ bet .ne skaldyti. Vardap tos 

Lietuvos vienybė težydi...
5 Minėjimo komisija

Vasario 16-tos minė jonas'
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo minėjimas visų 
Lmdeno lietuvių organizacijų 
ruošiamas vasario 28-tą dieną 
3-čią vaL po pietų Lindeno lie
tuvių svetainėje, 340 Mitchell 
Avė., Lindene. Programa pra
sidės punktualiai. Kalbas pasa
kys kun . K. Kemėšis, P. K. 
Skirmantas,ir kiti Meninę pro
gramą išpildys Lindeno lietu
vių bendruomenės choras, vad. 
muz. Juozo Stankūno, ir tos 
pat bendruomenės šeštadieni
nės, mokyklėlės choras, vad. 
muz. S. Čerienės-Mulks. Ga3a, 
Lindeno Katalikių Moterų 
rimas dėl chorvedės mūz. M. 
Čižauskienė ligos negalės pasi
rodyti.-

Minėpme bus iškilmingai pa- 
geibti Lietovos laisvės kovų 
veteranai ir Lietuvos valstybės 
atstatytojai. Numatoma priim-

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė

TIME TELEVISION
Ir* :

\ j'./.

S VEI ka 

MĄR.I3A 
MAŽASIS 

MĄL D Y J/AS

TKLEPHONE.-
DEARBORN 2-0619 

TOPLACE 
H1XP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Mes patiekiame geriaiafiM italii-j 
kus valgius: Pizza, Speghetti, na
mie gamintus Rmriofl, kepsnius, 
kotletus (chops). <

Karta užėję, Jfis va griSfte.
Nuosaikios- kainos. Laisvai pci-į

Sis skelbimas vertas 50 c. mokanti 
už bet kurio didumo Ptaza. g

Westem Avenue 
BallRoom 

MH & Westera Avemmo 
CMo<oABL CIO lA Hfl!

Vasario 10 N. J. Liet. Tary
ba buvo priimta gub. R. B. 
Meynerio, kuris pareiškė lietu
viams užuojautą ir vilti, kad 
Lietuva vėl bus laisva, ir lin
kėjimus užbaigė lietuviškai — 
Lai gyvuoja laisva Lietuva! 
Be to, Vasario16cpragadĮ| die
ną visoje valstybėje paskelbė 
Lietuvos diena. Gubernato
riaus ir delegacijos kalba buvo 
transliuota per Amerikos BaK 
są Į Lietuvą. Driegaci jai vado
vavo adv. C. K Paulis, kuris 
yra artimas gubernatoriaus 
bentbndadks. Pats gubernato
rius' pasidėjo dalyvauti Va
sario 16 minėjime, kuris bus 
vasario 21 Essex House vieš
bučio’ salėj, 1050 Broad St., 
Newark, N. J.

Minėjimas prasidės 1 vaL p. 
p. Įėjimas nanc^amas. Kalbas 
sakys gub. R. Bl Meyner, ma
joras L. .Carifrv kengresm.,H. 
A. WiDiains^ . Vac. Sidzikaus
kas, Liet .Laisvės . k-to, pirm. 
Anie, šimutis’ tieL vicekonsu
las ir Vac. Čišunas. Meninę 
dalį išpildys operos solistė 
Barbara Dšrtis; ir /Ttūtos”, 
Newarko par. ir Harrisoh— 
Kearny par.. chorai,- vettedu 
savų muakų. Atakuos nrinėji- Undeaa fiėtavių beadraeme- 
mo dalys bus perduotos per aia apyltadffi
Am Baką. . . ' VL MBs Apylinkė įsisteigė ves praei-

Bridgeport, Conn.
Vietinis Aito skyrius rengia 

Lietuvos - Nepriklausomybės 
minėtiną vasario 21, 4-tą vai. 
p.p. pdnųrijos svetainėj, 443 

,Park Avė. P^rincBAę kaftą 
sikys Dr. B. Nemickas iŠ 
New York. Kafeės kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas ir kun. P. 
Pranckus. Muzikinę programą 
atliks parapijos choro solistai 
ir vyrų kvartetas. Kviečiam 
visus atsilankyti, išgirsti kal
bas ir purenti Lietuvos laisvi
nimo reikalus. Įžanga veltui.

Šį metą Alto ir Balfo skyrių 
valdybą sudaro: pir. A. KH- 
maitis, vicepirm.: A. Sapiega 
ir A. Skirka, £M. J. Stanislaus* 
kas, iždo globėjai: Emffija Tus- 
kienė, Ona Mariukaitienė ir 
Povilas Remeika; rašt A Sta- 
nišauskas, garbės narys kun. 
J. V. Radauskas.

Valdyba kviečia visus Brid- 
gepoeto lietuvius remti žtuos 
skyrius ir su jais vieningai 
daitiuotis. Alto sIvriuB rūptaia-

WOBCESTEB, MASS.

Aušros Vartų parapijoj me
tinės rekolekcijos prasidės lie
tuviai kovo 7 ir baigsis 14 
d. Lietuviškai ves iš Kanados 
atvykęs Tėv. Viktoras Gidžiū
nas, OFM. AngfiBcai kalban- 
tiem bus kovo 16-21 dienomis. 
Pamokslus sakys Tėvai Pasio- 
nistaL , .

Šios parapijas Darbininkų 
S-goj yra Apie 50 narni, kurie 
visi skaito “Darbininką.” Al
toriaus patarnautojų būrelis 
susideda iš 16 grafitai paruoš
tų ir drausmingų berniukų. 
Skaučių draugovėj “Nmnga” 
veikia trys mergaičių' skiltys, 
kurioms vadovauja L šimoly- 
naitė ir B. Jesutytė. Jų veiki
mą nuoširdžiai remia kleb. 
kun. K Vasys ir sktn. Kazys 
Jonaitis. Mergaičių veikimas 
te&ia gražių vilčių.

Vidurinių mokyklų mokslei
viams, vyskupo patvąrkymu, 
religines instrukdyas lanko 85 
moksleiviai. Mokoma lietuviš-

Lietuvos NeprikĮaritomybės 
36-ji sukaktis Hartforde buvo, 
paminėta vasario 14. Ryte per 
vietinę radijo stotį W. M. 
Chase supažindino svetimtau
čius su dienos reikšme, A?’ 
nele B. Jolfilson paskaitė Jo
kūbaičio eilėraštį * “AiŠčiamk' 
žarijos”. . ■ ' . . - •

Po iškilmingų mišių bažny
čioje 3 vai. par. mokyklos sa
lėj vyko minėjimas. Jį atidarė 
Alto sk. pirm, pavaduotojas 
Mineika, o programą pravedė 
A. Giedraitis. Mergaičių stu
denčių choras sugiedojo him
nus ir porą dainelių. Po to sekė 
kalbą, kurią pėsakė specialiai 
iš Brooklyno atvykęs prof. S. 
Sužiedėlis,-vyriausias “Darbi
ninko” redaktorius. Jo žodis 
žavėjo visus, nes buvo per
sunktas tėvynės meile ir lais
vė^ dienų didžiais laimėjimais. 

-’Klatišytojai gėrėjosi, kad toks 
akademikas, kaip prof. S. Su
žiedėlis, moka taip kalbėti, 
kad ir eiliniam žmogui jo žo
dis tampa suprantamas ir jau
kus. - ' •

Be to, atidarydamas minėji
mą tarė žodį prel. Jonas Am- 
botas ir bdv. fL Mbnchun.; , Į- 
spudingąi pasirodė karo vete
ranai. Buvo pasiųsti sveikini
mai prez. E5senhoweriui, vals
tybės sekr. Dulles, atst. Ker- 
stenui, Vliko vadovybei ir Lie
tuvos min. pulk. P. Žadeikhii. 
Minėjmo meta Lietuvos laisvi
nimo reikalams surinkta 
dol. aukų.

ną, vasario. M. ir Ant MirMatt va- 
turtB MKk . saito 13d. atšventė 25 metų 
vadovauja- vedybinio gyvenimo sukaktį- 
atelia svai< Pokylį lietuvių sajėįe suren- 
rodoį kaip gė . vaikai ir giminės.

ninkavo Setienė ir VwKte- 
vą, tėvynę ir meilę prieš klos- nė. , StP
tą, prievartą, paleistuvystę ir 
kt niekšybes. Jaunimas ik! 16 
m. į vaidinimą neleidžiamas.

Po vaidinimo, šokiai ir bufe
tas. Bilietai po 2, L50 ir 1 dol. 
gaunami Spaudos Kioske, Dir
voj ir pas platintojus. Vaidini
mo dieną kasa atidaryta nuo
4vaL Vakarą rengia Lietuvių 

Fronto skyrius. Lietuvių vi
suomenė kviečiama atslanky-

IDLE HOUR
9110 Wsakegu Road 

just norta of Dempstėr '* 
Phone raiMmrd MM4

:r-.B0rtna Grėve, Dt ’

NOW available 

Western Avenue 
' BallRoom 

įfjį 

DANCES->WOMMGg 
SMeva BMI Bmw —1 

U^bteĄ SmS Bmhb mK.&vmom

COMPTOMETER 8CHOOL 
Starting Every Monday • 

751 W. Chicago Aw. - - 
East CMnųp*, Ib4. << Otmers) 
Start your course any Monday 

night, 3:30 pan. to 6 p.m.
į 6 pin? to 8:30 p.m.

Industry needs you—that's why 
• we’re here.
East CMcaco 4M4

Fett & Tanaat Mfg. Co.
Mary Peterson, Mgr. z

Home of
Fine Foods & Drhks ! 

Complete seleetion oi tasty Noon 
Luncbes, servėd Irom 11 to 2 p.m. 
Full Course Evening Dinners 

served from 5 to 9 p.m. daily. 
Our MSrinoa iomIs tn pre- 
pa*ed. by The Roy Weber

Your favorite Cocktall Is aiways 

available. Jota u»—aay tfaae.

rokunuL Apdcritoi re^ia pa- btoB' , ..
stebėti, kad šis svarbus klausi- žmogus lietuvis kovoja už Die- 
mas nesktaoda. sprendžiamas 
taį>, kaą> būtų galima pagei
dauti. Pvz. į sausio 18 d. susi- 
rinkimą saEs direktoriai atėjo 
jam visai nepasiruošę, kaiku- 
rie kalbėtojai Į atnaujinimą pa
žiūrėjo ne, bendro tautinio rei
kalo, bet asmeninio išskaičia- 
vimo ar biznio atžvilgiu, kai- 
kurie vėl rado reikalo iš viso 
sumanymo nevykusiai ir ne
gudriai pasišaipyti, dar kiti su
manymui negalėjo pritarti dėl 
savo n^afimo paslėpti pavydo, 
kad tik salė ‘nepatektų” į ki
tų rankas, ir -Lt Todėl ir visos 
pastangos tų, kurie pasisakė 
už sales skubaus atnaujinimo 
reikalingumą (AL Banio, F. 
Baranausko, dr. Adt Darnumo, 
Edv. Karnėno, S. Laniausko, 
Ad. Padegimo, Flor. Saukevi- 
čiauą, ir kt.), nerado tokio pri
tarimo, kokio kad buvo gali
ma laukti.

Šiaip ar taip, reikalas yra jei 
ne gerokai apgadintas, tai bent 
tolyn nustumtas. Tačiau jis 
nėra visai palaidotas. Jį jau iš 
naujo svarstė Bendruomenės 
Ekonominė Taryba, netrukus 
jį svarstys salės direktoriai su 
Bendruomensė žmonėmis. Ten-

Alto skyrius rinkliava 
Tautos Fondui buvo įvykdyta 
vasario 14 d. Rinkėjai stengėsi 
kiekvieną lietuvį atlankyti na
muose, todėl per Lietuvos Ne
priklausomybės šventės kon
certą, kuris rengiamas vasario 
28 d. 8 vaL vak. WHK radijo 
stoties salėje 500 Eudid Avė., 
aukos 'nebus renkamos, šito
kiam rengėjų užsimojimui rei
kia nuoširdžiai pritarti: viena, 
aukos bus patartos ir iš tų, ku
rie į parengimus neateina, ant
ra, koncerto metu nebus gai
šinamas laikas ir blaškoma 
nuotmka. Į koncertą įeinama 
su perkamais bilietais, kurių 
karna yra normali

Bffietai į Lietuvos Nepri
klausomybės šventės koncertą, 
kurio programą attiks muz. 
Alf. Mikulskio diriguojamas

tų metų Vasario 16-toš minė
jime ir pamažu auga bei stip
rėja. šiuo metu išlaiko šešta
dieninę lituanistikos mokyklė
lę, kurioje gražus būrelis vai
kučių mokosi lietuvių kalbos, 
rašto ,dainų ir papročių. Di
džiausia padėka taika muzikei 
S. Cerienei - Mu&s, kuri kar
tais net. ir sveikatos nebodama 

moko mūsų jaunąjį atžalyną. 
Pirmininko J. LiudvtaaiČio dė
ka mokyklėlė turi tinkamas 
patalpas ir pereitų Kalėdų pro
ga bendruommės suruoštoje 
eglutėje labai gražiai pasirodė 
su dainomis ir deklamacijomis. 
Kalėdų senelis už tai juos ap-> 
dovanojo brooklyniš^ės “Rū
tos” lietuviškais^ saldainiais. 
Bendruomenė tikisi šutanti vi
sus Lindeno hetuvius. Tuomet 
tikimasi, kad ir lietuvių fili jos 
ar parapijos įkūrimas virstų, 
faktą - ' *■

RADIO A TELEVISION SETS 

Sales, Service-rRepairs



^*'1.

Urtairlis

Gaunama:

M. ari L AUTO COLLISION I0IIS

Aviniai, Persiški, Minko, 
Muskrato, Vebro, Rakuno

Turi būti greit 
parduota! Mokėsi

S99 KAHINIC 
PALTU, PLOMty 
IR ANTPEČIU

6638 Forest Avenue 
Ridgerarood, N. Y.

60-04 Woodride Avenue 
Woodskie, N. Y.

Importuoti 
kaffiai su

rieti iki kovo 15 
Šiuos raportus ge-

matininkų 
mas.

Akscander’s Ner
vinė, kuri turėtų 
veikti nuo nervų il
gų, yra mišinys 
stiprių ir brangiau-

JAV-bise Tautvaiša laimėjo 
Illinois opro it State p-bes ir 
dkghdra Trans - Missfcsippi p- 
bes 75 dalyviai E 13 valstijų.

Labai gera, mokanti grafini 
gyventi knygelė, tinkanti 
visiem, ypač jamtimui, 

parašyta

Dr. Lir M. Gimbutams; dak
tarams^ gydytojams: P. Bagda- 
itavidid, V. Paprockui, A 
SnJeškai, J. Snieškai, T. Sa
vickui, K. Vendui, F. Binta- 
kfaf ir jų šeimoms; mokytojui 
V. Čižiūnų! p. L. Dymšai; ku
nigams V. ItabušU, P. To- 
tonidui ;adv. St Briedfiui, A- 
merikos Balso red. P. Laba
nauskui; p. V. SoiovjoateMSe- 
kfenri; takto artistams X ir 
T. Vadtauskams, dali. V. An- 
drtfM; aktoriams: A. Katiliū
te! A. Škėma! .Diktatams, A 
ir D, Dauguviefytėms, V. Žu
tautai; p, P. Lapienei, p. J. 
GastraL no, Zefenkeridtams,

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

(record ehangers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Jtidnnond Hfl! Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas attinkamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA tatituto. New Yorke.

State vatondos: kataa ano 9 vaL ryte Ud S vaL tok. 
ftaasAealafo hm 9 vai ryto Bd S vaL tok..

, Neturėdamas galimybės as
meniškai atsakyti visoms orga
nizacijoms, mano bičiuliams ir 
pažįstamiems, pasveikinusiems 
mane trisdešimties metų sce
ninio darbo sutarties proga, 
būkit malonus ir neatsisakyki
te patalpinti Jūsų laikraštyje 
mano

Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Oueros VRtage, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Etatas Road 

Bromą N. Y.
19 West Post Road .

WWtėP!afa«, N. Y.
MAIN STORE 

6292-16 MYETLE AVĖ.

Kabaretą

paketais 1 JAV “Experts” kla- 
s£Jo kredite prieš State meis
terius Nedwed, Poshri ir Taut- 
vaišą. ' ' . | '

Kazys Merkis laimėjo Bas
tant Dtaista meisterio vardą 
1950 Grand National Amerikos

Futbolas
Sekmadienį, vasario 21 d., 

prasideda New Yorko valsty
bės taurės varžybos. Lietuvių 
vienuolikė žaidžia prieš S. C. 
New York. Rungtynės įvyks 
Throggs Neck Stadium (150 
Davis Avė., Bronx 61) 230 
vai. pp. :

‘Užsakymai priimami telefonu Gėlės pristatomos betkur. 
FLORI8T REGINA

522 Grand Street BrooklyuN. Y.
TeLST 2-7909

korespondentinės p-bės, _ 700 
dalyvių ir įėjo f tų p-bių baig
me. New Yorko “Chess Re- 
vew” rugpjūčio nr. skeftta K. 
Merių 4-ju Amerikos žaidėjų 
su “Postai Master” vardu iš 
3500 koresp. dalyvių.

Winikaitis, Zujus, dalinosi 5-

J. B. SHALINS- 
ŠALINŠKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie.Forest Parkway Station) 
VFoodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuvės 
Koplyčias nemokamai visom 
miesto dalyse; veikia ventiliad-

tata sustoti* tat sttte ta 
ra mm tas ta to tata>

LIETUVIŠKA GELIŲ KRAUTUVE “REGINA 

GELfiS kambarines ir skintos 
vedybiniai bukietai, karsažai, laidotuvėms vainikai ir 

gėlių sėklos. Lietuviški saldainiai “ROTA” detaliai 
ir urmu.

futbolo varžybose LSK jžm- 
niai žaidžia prieš Greek-Ame- 
rican, sekmadienį, vasario 21 
d. 1:15 vaL p.p. Metroprtitan 
Ovai aikštėje;

Lietnvių Sporto Klubui
vėliavos jtetidmo šventė ų-

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Graboriusz- Balsamuotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn. N V

žievių ir žolių, ir 
tas mifinys padeda nuo viso
kių nervų sūįrimų, galvos 
skaudėjimų, kvaišimų, isteri
jos, rūpesčio, susikrimtimo, 
bemiegės, karščiavimų, išgąs
čio, persidirbimo ir kitų tier- 
vinių negalavimų. Gerdamas 
tą mišinį gauni maistą ner
vams. šios gyduolės kainuoja 
$5.00 svaras. Už $2.00 prisiun- 
čiame 5 uncijas. I Kanadą

Visas 5-ta» atrištas 
kstanSai imrtti kaili- 
i tori būti parduoti

Tri. STagg 2-50&

Matthew P. Railas 
(BIELIAUSKAS) 

FŪNEBAL HOME
M. P. KAULAS — INMktoriM 
ALA BAIZERONAS-BALTON

Re&ahi Ve® Jm 

669 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

mm
Esu dėkingas Atletų Klubui, 

Aprdškimo ir Angelų Karalie
nės parapijų klebonams, kurie 
leido pasinaudoti patalpomis, 
repeticijoms ir dekoracijoms 
gaminti.

Didelis ačiū p. Boley, savo 
šiltais žodžiais pra^aidrinu- 
siam mano Šventę tremtyje.

Ypatinga mano padėka reži
sieriui J. Šlekaičiui, dailininkui 
P. Lapei ir visiems Studijos 
airirtėtiraams, kurie., nebodami 
sunirtų sąlygų, parodė daug 
ryžtingumo ir meilės scenos 
menui. '

Visiems vienu ar kitu budu 
prisidėjusiems prie spektaklio 
organizavimo, materialiai ar 
moraliai rėmusiem? > tariu 
nuoširdų ačiū.

ir Uti BiriBte yitatal Bose kraotavta:
69-38 Myrtie Avė, 

Gendale,N. Y. r
136-59 Rooseveit Avenue

UN9w yozko sTotics 
HŲ&D l330k-IVT.S» 

DtRCKTORtUa 
7«MmJLJ7ZSE»' 
aptaria Alf-PETRUTU 

wmrs st 
HILUSIDB ,N. 7

JOHN DERUIIA, M. D.
Inkstų, odos, kraajo, vidurių ik katą ligų gydytojas
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigęs Europoje
, 128 E. 86th STREET NEW YORK CITY

Viri Lextngton Avė. pož-minto traukinio stoties. Lengva privažiu^1 
! H visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims. (

viri užbaigė B <ttvž4>os grtipė* 
je 3 vietoj.

Katate: P. Vaitonis, tarp- ' 
tautinis meisteris, laimėjo Qn- 
tario p-bes ir Kanados p-bėse 
trečią vietą (1-2 pasidalino Ya- 
noėsky ir Anderson). 1951-52 
Kanados p-bese L Vaitonis, 2. 
Anderson, 3. F. Bogatyrcbuk.

Ignas Žalys, buv. Ifcntrea- 
lio meisteris, laimėjo 2 vietą 
Quebeco p^bėse jiors taškų tu
rėjo lygiai su laimėtoju M. 
Dnn. Žalys antras Montrealio 
CC žaibo varžybose. “Chess 
Review” įtraukė Žalį į “Honor 
Ratings” kaip 17-tą Amerikos 
Postai žaidėjų. Pusmetį anks
čiau Žalys buvo 13-tas.

Toronto lietuviai laimėjo 
Kanados pabaltiečių p-bės, į- 
veikė latvius ir estus. Montre-s.

- Kol Viską Isparduosim
TIK KARTĄ GYVENIME! VISKAS TURI IŠEITI!

ŽYMUS KAILININKAS
UŽDARO SAVO BIZNJ!

Dar negirdMos faunos 
kaSą istorijoj!

Mes likviduąjam visą Sąjpple Style 
Furs, Ine., atsargą, nepaisydami kainos

For Yeazs AffiHMed With
- Leading Catholic Music 

Oreles.
Res. Ptione FD 5-4914

EVergreen 8-9770

JosepK Garszva
G R A B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

H Visų puma .nuoširdžiai-dė- 
knju risiems spektaklyje atsi- 
ianlotisiems žiūrovams, kurie 

> tuo būdu parodė savo dėmesį 
niuJų tėatrašam darbui 

r. • -
Nuoširdus maon ačiū: ALB 

New Yorko Apygardos Valdy- 
\ bri ir Kultūros Tarybai; Liet 

, Rašytojų Draugijai; Liet Vals.
Teatro Operos ansambliui: V. 

e Jonuštatei, B. Dariis, A. ir J.
Kutkams, R Mainelytei, V. 
Janušienei, G. Mtotiritytei, V. 

; Grigaitienei, J. Starkai, L. Ma
čiūnienei, M Dobužinskienei; 
Liet Enciklopedijos Redakd- 
jai ir Leid^uį; Latvių Teatro 
režisienri p. Uištetatri;

' jojo Rusų Teatro direktoriui, 
f meno vadovui ir kolektyvui; 
g Liet Studentų Sąjungai JAV;

Studentų. Ateitininkų Sąjun- 
gai, “Ateities” ir “Darbininko” 
re4Ę$rijon& “šviesos” sambū- 

i rhri; Efooklyno Dramos Studi
jai, .WateEburio Scenos Mėgė
jų Teatrui; Liet Meno Mėgėjų 
ratatitri Woroestery; Maironio 
mokyklos-mokytojams; Opere- 

rtėa chorai, New Yorko Skautų 
*Vaetnuhkijai, Amerikos Liet 
Socialdemokratų Sąjmgos 19 
kuopai Brobklyne; Radijo va
landų vadovams p.p. J. GHn- 
tari te J. Stiriori; muzikams: J. 
žUririfiui, V. Marijošhn, J. 
Kačinskui J. Žukui; rašyto
jam:' S. Santvarai, B. Braz- 
dtionM, A. Gurtaičtal A. Ri- 
mydžiui;, Dr. K. JurgSal* Dr.

gyvenimu
Kaina tik 70 erotų

ATIDARĄ KA8DBEN UGI 8 pta' 
kol viską isparduosim 

Setatodietais nuo >96—6 pun.]

alio lietuviai laimėjo B klasės 

up SPORTASAustralija.* Romanas Ar- ■■^^■■■■iraroHaaBa 
lauskas, 1950 Pietų Australi
jos meisteris, laimėjo Australi
jos kmespondentines pirmeny
bes ir Australijos meisterio 
vardą.

V. Patašius, Sydnejaūs uni
versiteto vieaneisteris (1952 
univers. meisteris), NSW 
State p-bėse, kurias laimėjo 
Australijos meisteris L. Stei- 
ner, Patašius 6-tas. Patašius 
taipgi laimėjo SydnejauSv “Ko
vos” žaibo turnyrą.

An^ija: Dr. P. M. List, 
buv. Lietuvos rinktinės daly
vis ir Anglijoje eilę metų da
lyvavęs su “Lathuanian Mas
ter” vardu, laimėjo Didž. Bri
tanijos žaibo p-bes, tačiau mei
sterio. titulas atiteko antrajam, 
nes Dr. List neturi britų pilie
tybes. " ,

P. Mončiunskas tarptautinia
me Cheltenhame turnyre su
rinko 6-6 taškų; jis 17-tas iš 
34. S. Ramanauskas 3-čias 
Huddersfieldo turnyre, First 
Cląss B gnųjėje.

Tarybą Lietuva: 6 geriau
sių turnyrą Vilniuje laimėjo 
Mikėnas, 2. Vistaneckis, 3. 
Chohnov (Lietuvos čempio-

UOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

BROOKLYN, N. Y.



reik'a-

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

Užsakymai siunčiami:

Gagfene ir AatanaviScBė
iš Brooklyno išvyko praleisti 

visą, žiemą į saulėtąją Floridą. 
Už šią retą progą abi. dėkoja 
savo vaikams ir žentams, ku
rie joms suteikė šį malonumą.

“DARBININKAS” 
680 Bushąick Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

Vasario 16-tos minėjimas į- 
vyks vasario 21 N. P. Marijos 
par. salėj. J. E. vysk. V. Briz- 
gys 10 vai. atnašaus iškilmin
gas šv. Mišias ir pasakys pa
mokslą. Popiet 3 vaj. Robert 
mokyklos salėj bus minėjimas 
su kalbomis^ menine programa

menėj Vokietijoj, ' atorto&s 
praleido- lankydamas Romą, 
kur jo Sėdė Tėv. Dr. S. Ma
tulis, MKL, aprodė Romos j- 
žymyfces. ..

it Lietuvos laisvinimo 
lams aukų rinkimu.

nu semfaiarijoj» Wappinger 
Fallst N. Y, vasario 21 gauna 
s>ih<tfakono šventimus. ...

New Yoiko sfcautija
Vasario 16-tą paminėjo Ap

reiškimo par .salėje vasario 14. 
Paskaitą “Vasario 16-£ ir 
mes” skaitė dr. A. Musteikis. 
Ta pfoga 5 skautai davė įžodį.

CAMBRIDGE, MASS

Gassney (obojus)..
Mėto vakarui^ pas 

toje pačioje salėje jyj 
kiai. šokiams gros * 
kapela iš Woreesterio.

Vasario 16 minėjimas įvykta 
ALP Klubo svetainėje, Fort 
Jefferson Sta^ Midland RcL, 
vasario (Feb.) 20 (L,šeštadie
nį, 5 vai p.p.

Visi Long Island ir apyiin- 
kės Heturiri , kviečiami tą die
ną dalyvauti.?© minėjimo bito

vad. O. Ivašfidenės, vasario 
203$ vai ryte šoks televizijos 
- - - - \ > rengia
Feather iŠ W6z 4-jukanalu.

NAUJIEJI - 
SKAITYMAI

geštadienį, vasario 20 <L, 9:- 
30—10 v.vl WABC radijo tink
las duos specialią programą, 
kurioje bus pananėtair Lietu
vos Nepriklausomybės sukak
tis ir kita. Minėjimas bus an
glų kafta, bet kartu perduos ir 
lietuviškų ištraukų. Girdima 
bangą 770.

Liet. G«l Konsulą
J. Budrį, Vasario 16 proga, 

šiemet ypatingai daug sveiki
no. New Yorko konsulų vardu 
sveikino Fem. DavOa, asmeniš
kai sveikino D. Britanijos, V. 
Vokieti jos generaliniai konsu
lai, Latvijos L. Komitetas, lie
tuviškos organizacijos ir net 
pavieniai asmenys.

Great Necko Sėtuvių chorui 
vadovauja muz. M. Cibas, tau
tinius šokius parengė S. Jakie- 
nė, montažas J. CipBcko.

Sausio mėn. įvykusiame a- 
pyfinkės (metiniam aBlrlnkhne 
naujojon vaktybon išrinkta: 
pinui Ą. Senikas, vicep. X 
Košuba, vicep. kultūr. reik. S. 
Jakiene, sekr. A. Patamsis ir 
ižd. P. Povilaitis. Yra sudary
ta atskira komisija bendruo- 
menmiams parengimams orga
nizuoti. Šios apylinkės 41 na
rys jau apsirūpino nario kny
gelėmis. Surinkta apie, 90 dol

I Vasario 16-os minėjimą 
laukiama svėrių ir i kaimy
ninių liet kolonijų.

Skautai atboja Vasario, 16
Vasario 13 d. Bostono skau

tai paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo šven
tę. Ta proga 3 vai p-p. Tauti
ninkų namuose įvyko sueiga, į 
kurią buvo pakviesti skautų 
tėvai ir bičiuliai. Sueigos metu 
buvo pašventinta Baltijos 
skaučių vietininkijos D. K Bi
rutės draugovės vėliava. Apei
gas atliko skautų kapelionas 
kun. J. Klimas. Vėliavos ‘kū
mais” buvo Irena Jurėnaitė ir

proga bus paminėta 
16-ta. Paskaitą skaitys būrelio 
globėjasA Benderius.

vyko į Ameriką 1910. Marija 
Marmaitė, kilus nuo Rokiškio, 
atvyko savo tėvo kviečiama 
1922 m. Susivedė 1924 nvDu 
sunūs jau atitarnavo kariuo
menėje ir patys stojasi ant sa
vo kojų.

Sabuliai smarkiai vargo ir 
dirbo, iki gražiai prasigyveno. 
Savo praeitį prisimindami, jie 
labai nuoširdžiai rėmė ir te
beremia tremtinius, padėdami 
jiem atvykti ir Są įsikurti. Ly- 
giai uoliai dalyvauja lietuviš
koje parapijoje ir skaito lietu
vių spaudą.

Jau ‘galima gauti
J. Ambnaeviriąas, : _

Ą. Skrapkefcnk, ~
A, VririnHrio

BARASEVIČIUS ir'SCNUS 
FUNEBAL HOME 

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVKSUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590

Užgavėnių vakaras
Apreiškimo par. naudai į- 

vyks vasario 28 parapijos sa
lėj. Programą išpildys skautai, 
ateitininkai, tautinių šokių gru
pė, baleto studijos auklėtinės, 
ta kt Po programos bus šo
kiai . Visi kviečiami linksimi 
praleisti vakarą.

Kstatiką seterifis prasidės 
vasario 22, 10 vai vysk. V. 
Brizgio minomis, o 3 vai par. 
salėj susirinkimas. Laukiama 
daug atstovų ir svečių iš visos 
N. Anglijos^

Tėv. Dr. Klemensas žalaGs, 
OFM., iš Kėnriebunk Porto, 
Me. seimelio dalyviams skaitys 
paskaitą.

Metinė par. vakarienė ruo
šiama vasario 28 Kat klubo 
patalpose. Virtuvei vadovauja 
Monika Karalienė. Meninę dalį 
atliks par. choras ir mokyklos 
vaikučiai >

Vyrią 18 kuops šv. Kazi-
Nauja moderniSca kopfyfiia ,Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos

Skyrius: imttMMUN HJBNHUBK OŠ, t* W. BionAsM 
9o. Boston ii, Maso.

A. Ir O. IVAŠKAI
Telefonai: NOnrood 7-14« ar SOuth Boston 8-402 . *.

Atsiusta paminėti
Alfonsas Nyfc»NWna«- 

ORFEJAUS MEDIS. Eilėraš- 
aol, 128 psl^ kasia 3 doL Vir
šeli titulinį puslapį, dafiq vin
jetes ir skyrių pratinės raides 
darė Kazys Janulis. Išleido 

. Vytautas SauDus. Tiražas 350 
eg&, kurių 50 maneruoty ir 
autoriaus pasir^yti.

AHMa UOTO 
saka. HMdo ^Bendrija", Vo- 

fA krim 2,40

Etena KneifieaB9
'Liet, radijo valandos vėdėjo 

Kneižio žmona, išbuvusi apie 
____ _ ___ _______ _______ ___ 'mrisesj laiko šv. Elzbietos 11- 
komis remia Beturiu Maurišką goninėje, stęrįžo namo ir bai- 
jaunimą. Vėliavos “krikštynų” 
proga Baltijos vietinhikiją ku- 
toai apdovanojo cKdelia dovana 
— abu įteikė po 100 dolerių.

Po vėliavos pašventinimo į- 
vyko nusipelniusių skautų ir 
skaučių pakėlimas į aukštesnį 
skautišką laipsnį. Vyresnis 
baltininkas Algis Banevičius 
buvo pakeltas į paskautinmko 
laipsnį. Pakėlimo ceremonijo
se dalyvavo šie skautininkai: 
prof. Ig. Končius, L. Končius, 
F. Kirša ir T. Naginkmis. Mer
gaitės taip pat nebuvo pa
mirštos. Į skiltininkės laipsnį 
buvo pakelta paskiltininkė D. 
Adomkaitytė. Į paskiltininkės 
laipsnį: B. Banaitytė, J. Liau- 
gaudaitė ir V. Mališauskaitė. 
Vilkiuko įžodį davė Ignas VI- 
lioniškis, G. Dačinskas ir A. 
Karosas.

GBEATNECK,N. Y.
Vasario 16-os minėjhnss

Šį sekmadienį, vasario 21 
d., Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Great Necko Apy
linkės Valdyba rengia iškil
mingą Lietuvos Nepriklauso
mybės -paskefijimo 36 metų su
kakties minėjimą. Pamaldos už 
lietuvą bus atlaikytos Great 
Necko katąfikų parapijos baž- miero šventę mini vasario 28. 
nyčiojė 12 vaL 45 min.

Minėjimas įvyksta Kasmočių 
salėje, 89-91 Šteamboat Rd., 
pradžia 5 vai po pietų. Pro
gramoje numatyta: Liet Lai
vės * Komiteto nario dr. Br« 
Nenticko paskaita, choro kon
certas, dairių, etiėrašSų mon
tažas ir jaunimo tautiniai šo-

vairių mngaribacįjų įfomfofiaą 
bei kitų pąpkirų kultūros sri
ties darbuotojų susirinkimą —i- 
posėdį Mo mėn. 26 d. 7 v.v. 
ApreŠkimo parapijos salėje.

Iš paskirų kultūros sričių 
veiklos paminėtina mokytojų 
atstovo A/Dimo pastangomis 
organizuojama lituanistinė bi
blioteka, kuria galės naudotis 
ne tik mokiniai, bet ir suau- 
gušieji. čia v3 reikalinga vi
suomenės parama. Pabaigoje 
adv. J. Šlepetys padėkojo dr. 
H.’ Lukaševičiui, paliekančiam 
tarybą dėl silpnėjančios svei
katos, už nuveiktus darbus. 
Dabar į tarybą įeina: kun. V. 
Dabušis, J. Kiaunė, K. Krivic
kas, A. Musteikis ir- J. Valai-

gys.
Vyksta i šiaurių sąsiai^
Vasario mėn. 20 ir 21 dd.

klausytojams patikti Metą 
žodinio interpretacijų.

Dalį vakaro programos iš- 
pUdys N. Anglijos komecvMo- rijos puflamųjų latrai 

Kvintetas yra su pasisektum 
dalyvavęs ne tik pa£os kon
servatorijos,' bet ir kitų Bos
tono universitetų rengtume 
koncertuose, kvinteto sąstaiąn 
įeina ir vienas lietuvis —stud. 
muz. Vytautas Strotial Kiti 
kvinteto nariai yra: Mlguel 
Besosa (fleita), Harold Tte- 
mmen (klarnetas), Jahete

NEWARK, N. J.
Užgavėnių blynų balius ir 

šokių vakaras šv. Trejybės pa
rapijos naudai įvyks vasario 28 
d. parajrijos salėje. Kviečiame 
visus parapijiečius ir kaimynus 
dalyvauti. Prašia 6 vai. 
Gros pufld muzika.

Arnikos Balsas
Vasario 16 proga davė spe

cialią programą per kelias die
nas. Pirmoji dieta pradėta Lie
tuvos himnu, kurį įgrojo 
Yorko simfoninis orkestras, 
antrą dieną himną sugrojo A- 
merikos karo laivyno, marynų, 
orkestras Washingtone. Buvo 
perrisaitytas Lietuvos Nąri- 
Hausomybės paskelbimo ak
tas (skaitė H. Kačinskas), iš 
Chicagos perduota Alto pirmi- MoĮoieirią stetitabdų 
ninko L..šimučio žodis, iš Ko- , guririnkimas Saukiamas va-
lumbijos Liet, konsulo SruSo, sario 20 Anrriškimn sar. pa* 
iš Los Angeles Nepriklauso- taupose 1 vai. popiet Ta pačia 
mybės akio sįgnataro prof JM. ’ pro^ bus paminėta Vasario 
Statiškos žodis, gubermtorių 
proklamacijos ta Valst pasek- 
retoriaus Smith pereškimas.

36 metą
- savo vedybinio gyvenimo at

šventė šiom dienom Juozas ta 
Marija Sabuliai, gyv. 503 Euc- 
tid -Ave., Brooklyn.

Juozas Sabutis, kilęs iš Gė

jų intencija 10-vaL šv. Mišios, 
kurias atnašaus dvasios vadas 
kun. AL Klimas. Po . pamaldų 
salėj bendri x0candtiai ta su- 
stahtiamas. Kviečiami dalyvau
ti ta svečiai.

Dek knn. Fr. taškaitis nuo-
Srdžiai daroja už rinkliavą 
bažąyšos apšfldymul Surinkta 
$491. Jei kas dar nebūtų savo 
auka prisidėjęs, prašmna prisi- Hartford, Conn. įvyksta Hetu- 
dėti artimoje ateityje. vių skautų sąskrydis. IŠ Bosto-

Ntaerą8^os22 kp. praėju- y vyfatelS^vjTOš 
ofonto ąMirinfctaa* šios narės hetuvių skantų. 
aukojo bažnySos da«Mnvimii:
E. Dtakantienė $5, A Mafi- 
haaritienė $2, A* Mažutentienė 
ta B. RtinUenė po $L

talgtaą sūnus pakrikštytas ' programoje, kurią 
vasario 14 Juotapo vardu.

lannfus FstreMs palaido
tas šv. Patriko kapuose Wa- 
tertown. Mišias ir laidojimo 
apeigas attiko.kieto, kun. Pr.

ATSTOVAUJA AUTO- £ I / 5
•Mmmjnst S LlIlMOlHDEMI ;-

Mnemy ir kitą firmų nau- £ Furniture Co. } 
jus ta naudotus automobilius X M n ve taa 
atstovauja Juos Adoomk «

Parduoda su (Mielėmis nuo- « w
hMrmk J INSURED and B0NDED !

Onkley Motor Ct, TOTalbot i Local and Ixmg Dfetance Mover! 

Aveų Dorchester, Mass., GE * 90. Boston, mass. ;
6-4323, atidaryta tid 9 vai. va- * 828-328 W. Breadway ; 
karo. Namų TeL SO 8-7021. gąoT.miKiTTTmTrertT

Vasario 16 minėjimo žodį 
jaunimui, kuriame nurodė 
šventės prasmę ir r^ešmę'lie
tuvių tautai, tarė Faustas Kir
šu. Po to įvyko ^tautiškas 
laužas, kurio metif skautai ir 
skautės turėjo progą parodyti 
savo talentus ir sugebėtoms.

Rengia Kazimiero minėjaną
Šv. Petro parapinė mokykla 

šiais metais šv. Kazimiero mi
nėjimą rengia vasark> 21 d. 
Minėjimas bus parapijos 'Salė
je po bažnyčia. Mokinių tėvai 
ir. visi bostoniečiai maloniai y- 
ra kviečiami atsilankyti.

MiDos užUėfavą y
Vasario mėn. 16 čL 9 ved. ry

to šv? Petro parapijos bažny
čioje buvo atnašaujamos šv. 
Mišios už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Mišias laikė ta pamok
slą pasakė J. E. vysk. V. Rtz-

VWV------T >----- -t---------  - t A ~ .

vasario 22, tereiks t9c cent- 
w__ . „■ , _ rioė pašto įstaiga nuo 8 ryto

vidurnakčio, taiškai neteis 
Cypress HiDs apylinkės, su- jg <^3,^ surinks

brinkimas šaukiamas vasano siun^ls jag^lukart po 
^20, šeštadienį, 7 vaL vakare . 
Norvilų name, 19 Cheętnut St p 
Bus padarytą šių (Senų politi
nė apžvalga ir aptarti svarbes
nieji apylinkės reikalai. Visi Maironio m-los Lietuvos Nepri- 
šios srities lietuviai 'prašomi klausomybės 36-me minėjime 
atsilankyti. pasakė kalbą. Minėjimas bu

vo vasario 13.

J. Steko
radijo valandėlėje šeštadienį 

7,15 — 5,30 vaL bus pamini
ma estų nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktis. Kalbės estų 
gen. konsulas Kaiv, dainuos

Kun. N. Pakalnis, estų vyrų choras ir operos 
Apreiškimo par. klebonas, 

Vasario 16-tą atleido parapinės 
mokyklos blokinius nuo pamo
kų primindamas, kad ten Lie
tuvoje šiandien mokyklos ne- 
■gali švęsti, tai čia lietuviška 
mokykla šveičia už jas. Sesuo 
Redenpta, O. P. plačiau nu
švietė dienos prasmę ir, sugie- lučių kaimo Ukmergės ap., at- 
dojus himną, visi mokiniai su
kalbėjo rožančių už kenčian
čius Lietuvoje mokinius ir 
Lietuvos išlaisvinimą.

LIETUVIŲ KADN> . VAIANDO8 PROGRAMA 
MBK-ma MKvukVbtataMtakflMMK Mm

Kiekviena Mtadtenf H Ud 12 reL riMtenia Mm norite ta 
non pntvektei ar pMkeRitl, tel,re*tte: UTHUAJOAN BAMO

Bostono aa^ški 
iaStraitai 

nepagailėjo paminėti 
vos Nepriklausomybės 
sukakties. Boston Herakl vasa
rio 15 įsidėjo vysk. V. .Brizgio, 
kons. S. šalnos ir adv. J. Gri
galiaus fotografiją. Vasario 
16-tos minėjimas Bostone pra
ėjo labai darniai Aukų su
rinkta apie 2500 dol.

Floridon išvyko atostogų
M. Valatkienė,* O. Neverie- 

nė ir A. Čirbulėnienė.

Paskaita apie Australiją ta 
Austrafijos lietuvią gyvenimą

Vasario 21 d., sekmadienį, 
3:00 vai. buv. Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Centro 
Valdybos pirmininkas Justas 
Vaičaitis skaitys paskaitą, 
Tautinės S-gos namuose, 484 
Fourth-St., So. Boston.

Justas Vaičatis yra Lietuvių 
Bendruomenės Australijoj kū
rėjas ir jai pinnininkavo 4 
metus. Jo pastangomis leidžia
mas laikratis “Lietuvių pasto-

, Vaičaitis yra apvažmėjęs 
Visas Australijos didesnes lie
tuvių kolonijas ir daug turi ži
nių apie paskiras lietuvių šei
mas.

Justas Vaičaitis už gerą Lie
tuvių Bendruomenės suorgani
zavimą yra apdovanotas Vliko- 
vykd. tarybos pirminmko. K. 
Zaikausko dovana.

Paskaitą rengia Am. Liet. 
Tautinės S-gos Bostono skyr. 
valdyba.

Uetavų stadeadą 
rengiamas meno ta šokių va

karas visuomenei įvyks šešta
dienį, vasano mėn. 27 d., 7 v. 
v., Municųral Building salėje, 
So. Bostone. Vakaro progra
moje dalyvauja: poetes Ber
nardas Razdžknis, rašyt. An-. 
tanas Gartaftfe, rašyt- Stasys 
Santvaras^ N. Anglijos konser
vatorijos puSamųjų kvintetas,

FUNERAL HOME
564 EAST BROADWAY 

South Bestoa, Maafe' 
D. A. ZaletotaM, F. K. Tririiitai

VAITKUS I 
FUNEBAL HOME 

197 Wetater Avtme M*— ;
PRANAS VAITKUS 

Lmdotuvių direktorius ir 
balsamuotojas 
NOTARY PVBIJC

Klubo 5 metą sukaktevią 
BANDĖTAS

Sdonadteį, kuro - Mveh 
14 6 vaL vakaru Aagfo
KmaMeaia. paiaptjM 
RoeHtag ir So. 
tyW N. Y. P»g» 88M




