
IŠ BERLYNO I ŽENEVĄ

zijps užsienių reikalų miiriste- 
rių pastangas konferencijoje 
gyrė. Labai'aštriai puolė Mo
lotovų.

Už Amerikos ryšius su Vatikanu

apie komunistę kariuomeneje 
— pačiame Pentagone, apie 
Mira A, L. Moša. ’ McCarthy 
kaltino, kad ji buvusi komu
nistų partijoje ir'Pentagonas 
laiko jų savo tarnyboje, kur jį 
gali šifruoti slaptuosius Penta
gono kodus. Prieš Mošą liudijo 
Mary Markham, FBŠslapta a-

nu, įdainuotu Čiurlionio an
samblio su Washingtono simf. 
orkestru Ši ABC programa, 
apžvelgianti Am.'Balso veik
lų, duodama kiekvieną šešta
dienį 9:30 — 10 v.v. 770 ban

do.” O Amerikos vyriausybė 
“neturėtų daryti -.Jųn? Sovietu 
Sąjunga jokią sutarčių, Egi ji 
atitrauks • savo kariuomenę i* 
satelitinių valstybių rytų Euro
poje ir kol Lenkijos, Čekoslo
vakijos, Bulgarijos, Vengrijos, 
Latvijos, Estijos, Lietuvos ir 
Rumunijos gyventojai atgaus 
gafimybę laisvai išsirinkti sau 
vyriausybes.

Pagal tai, kas Berlyne sutar
ta ir viešai paskelbta, Ženevos 
konferencija, tebus ta pati 
Panmunjomo konferencija, iš 
Korėjos perkelta į ■Šveicariją. 
Tik į bus “pagerinta” grei
čiausiai Molotovo naudai.

Dedies pareiškė, kad toje 
konferencijoje neutraliųjų ne
bus; busią Korėjoje kariavu
sios šalys. Ten bus ir Maskva. 
Taigi Maskva turėtų būti pri
pažinta kariavusia šalim. Ji, 
aišku, su tuo nesutiks, ir pir
mas klausimas konferencijai 
bus procedūrinis: ar tai dviejų 
pusių, arba keturkampio štato 
koatfėreaeįja, kaip Korėjoj, ar 
apskritoje, kaip norėjo komu
nistai. .. • ■ ’ . ‘ ",
spaudoje sakoma, kad Baltes 
bus nusileidęs nuo keturkam- 
pid stalo konferencijos, kurią 
jis buvo Iškovojęs Korėjo je.

Kitas paruoštamAris klausi-

. Vasario 20 d. ABC radijo 
tinklas davė apžvalginę "A- 
merikos Balso” programą; ku
ri supažindina Amerikos gy
ventojas, kas kalbama 34 kal
bom per 82 siųstuvus. Po ko
mentatoriaus įvado pasigirdo 
lietuviškai “Čia kalba Ameri
kos Balsas S Nėsv Yorko”, po
liau — kitos kalbos. Apžvalgo
je prisiminta Lietuvos nepri
klausomybėssukaktis, perduo
ta New Jersey gub. Meyner 
žodis, paskui valstybės ąpkr. 
Dulies pareiškimas, iš Kerste- 
no bylos gen. Musteikio ir Tar
vainienės liudijimas (vertė dr. 
K. Jurgita), prisiminti žvejai, 
duota ištrauka iš jų atvykimo 
j New Yorfc^New Yprkobur- 
milUv

MAR&ALAIPUOLA 
AMERIKĄ

Maskva. Vasario 23 buvo 
raudonosios armijos 36 meti- 

pnės. Maršalas Bulgarams ir 
f maiš. VdsSevtitis pūdė Ame- 

Hką, kad ji rengia karą prieš 
: Sovietus Gyrėsi, kad Rusijos 

kariuomepfedabar esanti gink-

kos Azijoje. Tam reikia ir to- Iria kaina; Jei bendros Indoki- 
liaus išnaudoti visas dipkunati- nijoje vyriausybės sudarymu, 
nes priemones, taigi kalbėtis tai savo^paramą Amerika tu- 
Ženevoje. retų Atkreipti tiesiai į Thai-

Beriyno konferencijoje.— landą ir Formozą, o ne toki ii
buvo pasiekti bendraivjriausybei.

4. Pasisakė prieš tai, /kad 
keturių ar penkių valstybių 
konferencija spręstų pasaulio 
likimą. “Jos neturi tam nei

Wnshingtoms. Valstybės jau paskyręs ir formalų Ame- 
sekretoriaus' pavaduotojas tikos atstovą Vatikanui —gen. 
gen. W. B. Smith kongreso biu- M. V. Clarką, kuris yra epis

kopatas. ir kuris Italijoje buvo 
populiarus iš kovų su vokie
čiais. Tačiau abšėjų partijų ir 
nepartiniai protestantai stipriai 
sukilo prieš tai, ir Clarkas sa
vo kandidatūrą atsiėmė.

gentė. Ji pareiškė, kad Mošs 
karo metu tikrai priklausiusi 
komunistų grupei ir kad apie 
ją jau 1949 agentė buyo para
šiusi pranešimą. *

Armijos atstovą^ aiškino, 
kad Moss nedirbusi kodų sky
riuje ir kad pati armija tardyt 
pradėjusi anksčiau, nei įsikišo 
McCarthy. Moss advokatas 
tvirtino , kad ji niekad nebu
vusi komunistė , ir niekad ne
buvusi kodų kambaryje.

Vasario 25 apklausinėjamas

! Washingtoato. Berlyno kon- 
ferencijos vairiai buvo netikė
ti ir dėl to Amerikoje sutikti sū 
nepasitikėjimu. .Aštriausiai jį 
išreiškė respublikonų lyderis 
šen. 1¥. F. Knowland. Vasario 
22 dienos. kalboje jis teigė:

1. Berlyne sutarta konferen
cija balandžio 26 Ženevoje ga
li vesti į tai, kad į Jungt Tau
tas būtų primta kom. Kinija, 
kurią tos pačios Jungt Tautos 
buvo paskelbusios agresorium. 
“Kinijos priėmimas būtų Tol. 
Rytų Milini - irdidrife nėra ^aktyvus to karo dalyvis, 
tarptautinio / taunsrizzno lai- Bėt jeigu ir čia galima būtų iš’ 
mėjimas.” Tai jariartintų ’ne komunistų pirkti taiką,-tai ko

mas — programos. Sutarta 
svarstyti Korėjos įr Indokinijos 
reikalus. Bet Molotovas nori 
kelti ir kitus klausimus, ku- 
riuos jis vadina Įtampos paša- / 
tinimu. Dulies laikysis to, kas 
numatyto. Tačiau Dulies buvo -r.- 
tvirtinęs, kad Beęlyne' bus 
svarstoma tik Vokietijos ir ’ / 
Austrijos reikalai. O konfe- ? 
rencijos rezultatai pasisuka 
visai j kitus klausimus... Dul* | 
les dėl Ženevos konferencijos V| 
norėjas, kad tik patenkinamai 
išsprendus Korėjos klausimą, 
būtų einama jau prie Indokini- 
jos. Bet nuo to nusistatymo, ■
Dulies buvo atkalbėtas K- 3
daiHt. Ir toliau bus atkalbinę- vį 
jamas. Ir dėl to DuHes nebos / 
lengva atsakyti, ir bus 
svarstomi ir .kiti reikalai, vie- 
ną pradėjus ir nesutarus ir .
šokant prie kito kaip Berlyne.

Kuris iš visų klausimų gali 
virsti svarbiausiu, lemiančiu, 
galima spręsti iš Basįer Nach- ,',’ę 
richten samprotavimų. Laik- ;/■$ 
raštis tvirtina, kad Korėjos' / 
klausimas dabar kinų ir rusų 
•akyse vėl nebeaktualus, vie- # ’ 
tinio pobūdžio.. Tarptautinės 
reikšmės klausimu virto * Imto- 
kinįja, kuria Maskva gafi žab- .
ti ir šaehuoti pačios Emepes 1

MAU MAU STIPRĖJA
Londonas susirūpinęs, kad 

Afrikoje, Kenya, Mau Mau 
teroras nesiliauja. Per devy
nias paskutines diena buvo nu
žudyti 197 teroristai. Tačiau 
jų skaičius nemąžta. Vyriausy
bę ypač aštriai ^uda darbie- 
čiai, nurodydami, kad jos griež
tos priemonės nieko nepadeda. 
Išvyko su padėtim susipažinti 
kolonijų ministeris.

TrsiiliTlft^~~ Vasario 24 
valstybės sekretorius Dulies 
pergradUą iri televiziją pasakė 
kalbą apto.Beriyno ir numato
mą Ženevos-koafaend jas.

pats kariuomenės .sekretorius 
Stevėns. Jis labai aštriai susi
kirto su McCarthy,. uždrausda
mas savo karininkam paklau
syti McCarth? kvietimo j tar
dymą be jo, Stevenso, žinios

McCarthy pavadino Steven- 
są lojaliu amerikiečiu,1 bet ne
informuotu, kas dedas jo de
partamente. Tarp sekretoriaus 
įr McCarthy laukiama dar la
biau santykius ištempiant 
Prezidentas tuo tarpu nesiki-

Mofotoyas žino, kad, PrtoH" /- J 
cūzija^ suinteresuota IndOkonk 
joje karą baigti. Tuo kafcOb- 
ku nori vilkai kuo daugiausia 
nuolaidų. Tačiau laimėjus tai- /. j 
ką Indokinijoje Prancūzijai ./į 
dings pagrindinis argunqentas jj 
prieš europinę bendruomenę, i 
Šiandien ji aiškinasi, kad jos -?į 
kariuomenė pririšta Azijoje, ir 

Jau dabar europinėje dėl to europinėj kariuomenėj 
vyrautų vokiečiai. Karą Indo- . | 
kinijoj baigus, Europoje Pran- ’ 
cūzija sustiprėtų. Bet Moteto- v 
vui nėra noro turėti Europoje 
stipresnę Prancūziją. Už tai, J 
jei Maskva sutiks su taika Iri- | 
dokinijoje, tai- tik už geras : 
nuolaidas, aakojaat iMnrapiaę 
karipomenę, gpl net išridevaat, 
kad bMtokhtijoje Mbę sadatyte

džeto kemtisijoje pasisakė už 
normalius diplomatinius san
tykius tarp' Jungtinių Valsty
bių ir Vatikano. Mano nuo
mone — sakė Smith — nuo 
tokių Santykių laimėtų dabar
tinė Amerikos vyriausybė 
bendroje kovoje prieš komuniz
mą. < -■ -

Prez. Rooseveltas, paskui 
Trumanas turėjo Vatikane sa
vo asmeninį atstovą ’ M. Tay- 
lor. 1951 prez. Trumanas buvo

Knovlondas: JoldŲ sutarčių su Rusi 
kol ji > neatitraukę kariuomenes

Rusą laivai šnipinė
ja Italijoje

Neapolio utote, Italijoje, va
sario 25 pasirodė sovietų pre
kinis laivas. Jo karininkai pa
sisakė, kad laivą raida taisy
ti. Pataisymai truksią apie ke
turis mėnesius. Tai jau penk
tas rusų laivas Italijos uos
tuose. Pastebėta, kad sovietų 
laivai pasirodo vakariečių van
denyse kaip tik tuo metu, kada 
vakariečiai daro manevrus. Ir

Mažins ar nemažins 
mokesčius?

WashtagtoBas. Atstovų rū
muose svarstomi mokesčiai. 
Mokesčių komisijoje demokra
tai siūlė sumažinti muitų ; mo
kesčius 10<^. Tačiau komisijos 
pirmininkas .respublikonas ne
leido klausimo Svarstyti. Pri
ėmus, tolų nutarimą, valstybę 
iždas netektų 950 mfl. pajamų. 
Demokratai taip pat siūto nuo 
mokesčių atleidžiamą sumą pa
kelti iš 600 iki 700 doL

amšmkoj ieško Jaunes
nių MOTERŲ, ANGLIJOJ 

JAUNESNIŲ VYRŲ
Leadouas. — Konservato

riam pradėjus garsiai kalbėti 
apie Čhurchiliio pakeitimą 
jaunesnių Edenu, susirūpino it 
laboritai. jie pradėjo viešai.^ 
kalbėti, kad Attiee, partijas dabar atplaukę rusų laivai j 
vadą, kuris turi 71 metus, rei- ftdtijos vandenis apsistojo 
kia pakeisti jaunesniu -^-Gait- . tuteė uostuose, kur yra ame- 
skeliu, Mbrrisouu ar Bevami/ rikiefių laivyno bazės.

McCarthy , laimėjo 
prieš kariuomenes 
sekretorių Stevens

Washingtonas. Šen. McCar- 
thy komisija tiria dabar komu
nistų veikią kariuomenėje. Va
sario 22'klausinėjo gen. R. W. 
Zwicker, kuris yra Kilmėt sto
vyklos viršininkas. Jį kaltino 
McCarthy, «kad gydytoją Pe
re® Jcomunistą, pakėlęs j ma
joro laipsnį, o kai atleidęs, tai 
su visa garbe, užuot atidavęs 
jį karo teismui.

Edenas mato ateitį
L—šnaii. Užsienio reikalų 

min. Edenas vasario 24 pareiK bendra (Irnm—totų ir neien- 
kė, kad Berlyno konferencijoje 
Mototovra išdavęs aiškiai Rusi
jos tiekimą paimti visą Vokto* 
tųą. .nnMMnpri tsstuniti « 
EUrųpoe Ameriką, tada "mums

AMERIKOS BALSAS
specialtoje programoje Va

sario 16 proga j Lietuvą per
davė Liet Ministerio Wa- 
shingtone. P. žadeikio žodi, 
vysk. V. Brizgio, Liet gėn. 
konsulo iš minėjimo New Yot- 
ke, V. Abraičio, Liet Tarybos 
pirm., prei. L. Menddiū maldą 
senate, iš P. Amerikos Fr^Šfe- 
jerio, Liet atstovo Brazilijoje,

( kad Ame- kalbėjo Dulies 
dėl kom. Ki- du dalykai:

nijos dalyvavimo .konferenci- 1. Mc^otovas buvo-priverstas 
joje yra tam tikro narūno. Dėl parodyti taip, kad Visi pama
to jis pareiškė: “Komnaistiais jytų, jog Sovietai nori pasilai- 
KiaijM refiams atvyks į že- r kyti visa, ką jie yra susigrobę, 
novą ne tmn, tad Mtą mūsų ir dar daugiau prisigrobti;
pagerbtas, topt ten, tad stotų 2. Molotovas buvo priverstas 
atąątaiĮ prieš fasatiio viešą ją priimti tokąąfortnulę, kurioje 
amananę?’ Amerika įsakmiai pabrėžė ne-

DuĮIes pasakė, kad yra ffi- pripižinsianti kom. Kinijos re- 
lįma , Jog N^otovas nori iai- žimo.*> . ’ . \

taiką, bet trečiąjį karą.
2. Su kom. Kinija galima

kalbėtis dėl Korėjos. Bet svar
bu, kokia kaina galima pirkti 
iš komunistų Korėjos taiką. Keturkampis ar apskritas stalas Ženevoje? • Ar Indokinijos 
Klausimas liečia ne tik Azijos taika bus pirkta, už europinę kariuomenę?
valstybių laisvę, bet ir Amen-* l( .
kos garbę. “Amerikiečiai ne- . . . _ , . . _ ,
pritars ToJimųjų Rytu Jfiun- .“Valstybes sekretonus M- 
chenuL” ' 68 tures ^riet?tls v1808 SraŽby-

3. Nesusipratimu laiko’A- lystės- tod Am™k<J 
menkos sutikima dalyvauti na^nt
konferencijoje su kom. Kinija PO>«Uk^ iLkmUj, kodėl ys to
dėl Indokinijos, nes Amerika komimtkate tor-

muluotą konferenciją su Kini
ja dėl Korėjos ir^lhdokiniyre,’’

Taą> nšė šveicarų "N. Z. 
Z.’ po Berlyno konferencijos. 
Tačiau tyčia ar netyčia taip 
atsitiko, kad Duhes slaptai 
pranešė ąpfe konferenciją kon
greso komisijai, o tuo tarpu 
vtešąš dėmesį patraukė | save 
McCarthy nauja aštri kova su 
komunistais kariuomenės įstai
goj^.. . #

Ir šiandien mažinu jau aktu
alu, kaip pirmom dienom, kas 
konferencijoje laimėjo ir ką. 
Šiandien iškyla jau kitas klau
simas: o kas toliau? Balan
da© 26, taigi Ženevos konfe
rencija ne taip jau toli. Ko
kios viltys bus į ją dedamos?

Kada Prartcliaja J 

svarstys
Paryžius, Prancūzijos užsto* 

nių reikalų mih^ris Bidaų|^^ 
pasisakė prieš tuos, kurie 
ropinės kariuomenės sutarčtar ^S 
tvirtinimą nori atidėti po 2^^ 
nevųs konferencijos. Bldault V 
reikalauja jau dabar svarstyti * 
sutarties tvirtinimą. Jis pats 
pasisako už, tik reikalauja tri- , 
jų sąlygų: kad Amerika ‘ su-' 
teiktų garantijas; kad Anglija>> 
prisidėtų prie europinės actai- 
jos; kad Vokietija ąustarttj sa.y 
Prancūzija dėl Saaro krašto.- ‘ 
Tokiu būdu Bidauįt atsąkpmy/y* 
bę ir iniciatyvą suverčia' ''tat'jfį 
tiems ir gali laukti, ką^tie'5; 
pasakys. v C

- ■ ' • • y .. . ‘Ąįįf

Sakoma, betgi, kad sutartys 
nebus svarstomos prieš gogu- / 
žės 1. r .. iį

Pijaus XII sveikata 
negerėja

Vatikanas. Pijaus XII-svei
kata negerėja taip, kaip buvo 
laukiamą. Jis vėl priverstas 
gulėti.

Vasario 24 naktį vėl pasi
kartojo gąstritis priepuolis.

Dirbdamas iki vėlaus vaka
ro, o penktą valandą ryto kel
damas, popiežius labai išvar
gino savo organizmą; nears yra 
1,80 metrų aukščio, bet sveria 
tik 55 kl. Nelengva atstatyti 
jėgas tam, kuris kovo 2 susi
laukia 78 metų.

ADENAUEKiS PRITARIA
Bota*. Vokietijos kancleris 

Adenaueris nuskrido į Berly
ną ir pasakė kalbą, kurioje ra
gino rytų Vokietiją ištverti.

.į , i jj-į-



SPAUDA

RUSIJA PRADĖJO AGRESIJĄ NUO PORT ARTHURO
Ši mėnesi suėjo 50 metų ju- 

biliejus, kuris turi ryš^sg^

atstovas 
prisidėjo 
kąusko, 
nes. ir t 
nutarė j

Rusijos agresyvus nuperia* 
Marias buvo sutaikytas Azijoje. 
Užtat Rusijos politika pasisu
ko įtakos didinti Europoje. 
Azijoje 
JaįNMijMi tetoiftjtaras paskati
no ir kitos Arijos buriąs bristi 

fr fcratytfo Msritik
Nuo tada stiprėjo šūkis Azi

ja — azijatam, kuri dabar y- 
pač palaiko boBevik4v 8et: ne 
visos' europinės valstybės tai 
nori suprasti. Prancūzija ka
muojasi septyneri mėtai Indo- 
kinijos džiunglėse, bet fcofohi- 
jtnės poHtikos ten 
žadėti. - .■' .

* ą- -‘ra- e- Zfr _ v - w .MOJO J €bqzi^ms vajstyoes 
Japonija ir vtrtp ri^l tope-

kuri reikalavo taikos ar lais
vės. Vyriausybė dar laikėsi — 
1904 pabaigoje iš Baltijos jū
ros pasiuntė laivyną, kuris jau 
kitų metų gegužės mėn. pasie
kė. Japoniją. Bet jam maža be- 

nes staigiu puo
limu japonai daugumą laivų 
nuskandino su 18,000 jūrinin-

kivyskupijom M ketuy į įį’L*
vyskupijom. Panevėžio J. Vjc/T.,- .*»•
po, valdo vyskupas...”
Vfizfom arkfvyakapm
foras Reinys,

parodytas 
tolių pat*

L. D.CTorae, Fordų.kompa- 
lUJuB VKĮinoaSRUj fMraSM^ 
kad Tbunderfaird pradeda nau- |g 
ją erą* ncn js atrooa aauMau 
pariM^a | spalių automotoų 
bctffo tikrųjų . >ra normalius :

nesilaikant tarpt, nuostatų, 
susikibo tankoriiis. Švedų poli
cininkai juos- mušė specialiai 
atsineštomis lazdomis; ‘ kuris 
mušamas paptarįsdavo, tą tuoj 
sučiupdavo, .ir nųnešdavp į au- 
*tobusą, vežusį; visus j ,Traler- 
burgą. Net vokiečiai komvųis- 
tri, pamatę, kad ir juos išduos, 
pradėjo kirviu kapoti sau ko
jas, tiirfttomeri jokiu būdu iš-

vjehas*centas*iš tų pinigų 
kurie buvo deponuotu Ameri
kos Raudonajame Kryžiuje. į 

į r “Lietuvių Dienos nauda, ma- 
’r no manymo? — teigia Bartuška 

— buvo kur kas didesnė mora- 
hniu, negu materialiniu ąt-.

; y- žvagiu. Amerika atrado Lietu- 
5, ‘-*vą ir suprato tą klaidą, kurią
• J ; dažnai darydavo, mus tituluos 

darni “polenderiais”. Antra 
žvelgus, sukėlė pasididžiavimo 
jausmus ten gimusiam lietuvių 
jaunimui, kurio
patriotizmas pakilo nuo to ku- 

ę' ‘ ko riiyžtamdai 50%.
< Amerikos sportininkų Vyčių

padidėjo. Aplamai jaunimas 
pradėjo rūpintis daugiau lab
darybe ir politika. Vėliau jie 
savo energija prisidėjo prie 

į < parašų rinkimo po peticija į 
prezidentą Wilsoną, ' prašant

' užstoti Lietuvių Nepriklauso
mybę taikos konferencijoje. 
Nors toji diena atnešė daug 
naudos Lietuvai ir porai mė
nesių sudarė vieningą dviejų 
srovių frontą, bet ’ rezultatai 
buvo katastrofiški vidujiniam 
srovių santykiam tolimesniam 
laikui.”

Juk Ekscelencija turėjo 
draugą žemės Ūkio Akademi
jos profesorių kun. kanauninką 
Fab. Kemešį, kuris įsteigė 
“Darbininką.’ Jei “Darbinin
kas” ir pakeitė adresą, tai, 
manau, Liet Enciklopedijos 
leidėjai (jie įsitaisė buvusiuose 
“Darbininko” namuose)’ su 
malonumu būtų persiuntę- tinęs provincijos:.su driėttOĮr-

“Darbininkui” laišką iš Lietu
vos; be to, vysk. K. Paltarokas 
žinojo ir “Draugo” adresą.
•' 2. Minėtoje iškarpoje skai
tau: Rašė Kazimieras Paltaro
kas, Panevėžio vyskupas— Pa
prastai laisvame pasaulyje ęsą 
vyskupai pradeda kitokiu bū
du oficialius laiškus, būtent: 
Kazimieras Paltarokas, Dievo 
gaflestingmnu ir Apaštalą Sos
to malone, Panevėžio vysku
pas-. Kodėl minimame laiške 
praleista įprasta ir nusistojusi 
forma? .......... •- --- •

Jeigu tai privatus1 laiškas, 
tai Ekscelencija Vakaruose tu
ri daug draugų, sakysim, J- E. 
Kauhoarkivyskupą Juozapą 
Skvirecką, ar buvusį Panevė
žio vikarą,, kuris sykiu dirbo 
ir Panevėžio vyskiip. kurijoje, 
kaip anglų kalbos yertėjąs'K. 
J. V., Providėnce, R. L,, kuri 
tautininkų valdžia kaip Ameri
kos pilieti už tiesos žodį depor
tavo į Ameriką, arba, K. J. 
G., Mt. Vernon, m. buvusi Sa
vo sekretorių ,arba K- AĮf. S. 
nukentėjusį nuo komunistų— b 
paraše “Laisvės” redaktoriui?

3, Panevėžio vyskupąs,Vil- 
niaus arkivyskupijos kapitulos 
vikaras. Kam KTPaltarofcas il
gus metus buyo_ Kauno Jonijos 
kanauninkas (1918-1926) d^ 
to turėjo žinoti, kad MMunas 
Panevėžio vyskupu urdHaVin,

^MmOyje 5ę000; “Lith- Dienoš 
Ss* Marijoje 25j»0; Ii- sės Ari 
irias pavirgtąi LietovaL ne ir i 
Bartuška tvirtino, kad kare kęs O

vengsią sovietinio, rojaus. Taip 
visi buvo sugaudyti ir jėga pri
statyti bolševikams. Paskutiniu 
transportu buvo išvežti ligo
niai. Tralerburge pasirodė ne
maža ir švedų, spaudos atsto
vų; Vienas vokiečių pulkinin
kas, atsidėkodamas už . toki 
<(primnkhą” jiems garsiai pa- 

* reiškė: .“Mes pas jus atvykome 
kaip svečiai, prašydami pri
glaustu nuo, bolševikų, o jūs 
mus taip žiauriai prievarta iš- 
siunčiate atgal į Sovietų Są
jungą. Jri ne mes, tai mūsų 
vaikės atvyks- ztž tai švedams 
padėkoti....” ■ . "Y

šia tūrėjo vargo su savo pa
gimdytu kūdikiu — ‘‘Centrali- 
niu Komitetu”, kuris buvo su
darytas Lietuvių Dienai reng
ti. Jį sudarant buvo nutarta, 
kad jis skiriamas specialiai 
Lietuvių Dienai rengti; tas 
pareigas atlikęs, jis baigia sa
vo darbą ir pasilaidoja. . Bet 
“Centralinis Komitetas”, sykį 
pagimdytas, nenorėjo mirti.

■ iV Švėdų kųk^gščiai aprašę, 
kokiu žiauriu bųdu buvo anks- 
ču&t transportuoti vokiečių ka
riai Pvz., Renestato stovyklą, 
kur buvo apie. 1.000 vokiečių

. karių, švedai, apsupo su sun- 
kiariais kulkosvaidžiais ir arti
lerija. Apie’ 3 vai nakties, dau
gybei prožektorių nušvietus, a- 
pfe~3.000 švedų policininkų, 
perkirpę tvorų vielasj įsiveržė 
į vidų. Pamatę, -, kas darosi, 
vokiečiai pradėjo žudytis. Pjr-

„ maris peiliu .^'krūtinę nuridūrė 
stovyklos komendantas. Kiti 

.jpiaustėsi gyslas ar ėmė -ryti 
miego ; tabletes : Likusieji, 
reikšdami protestą prieš tolų 

'ąežxn0<]£šką»j(0|^edų elgimąsi, . atspausdino laišką.
Norėčiau draugui J, L. ir ki

tiems draugams pasakyti savo 
nuomonę apie minimąjį laiš-

ir raudona, {puldama į Man- 
džūri ją ir Korėją. Japonijai tai 
sugriuvus, pusiausvyrą tegali 
palaikyti pati Amerika. Dėl 
tos pusiausvyros eis dabar vėl 
derybos.
' Tik pati Amerika tegali at
laikyti raudonosios Rusijos 
veržimąsi ir Europos- fronte, 
kur rusai Vartoja tą pačią tak
tiką kaip ir carinė Rusija — 
kas jau syki užgrobta, neati
duoti, žadėti, bet neištesėti. 
Tai buvo matyti ir Berlyno 
konferencijoje. « ’

Aišku, kad ir Rusiją tegalės 
demoleratijos išmokyti taip pat. 
tik atomines boodbos.

O Aalglijajdabar yra ta pa
ti kaip-ir tada. Ji siekia vėl 
puaarsvyros, šiuo tarpu tarp 
Rusijos ir Amerikos.* Iš čia ir 
jos toks sėdinęjimas ant dvie
jų kėdžių.,prilaikant už skver
no galingesni ir gremžiant pi
nigą abiem rankom nuo dviejų 
stalų ' M.

įstaiga.' š" '
Tuo behdętfarbiMĮ^^ 

tykiai boro ^bai ąp^artihti. 
nustota pienas .Wtartf p«į»^ 5 
jimo £ ■ , priįifeį^uemdką.

EŠtbs Infontoteijos, pasako- ' <*1 dvokiančių ffo^ laikraš-

Neseniai apsilankiau Lithua- 
nian Hali, Stoughton, Mass. 
Prie’ manęs -prieina draugas J. 
L. ir~paduoda?laikračio iškar
pą, sakydamas: “Gal neskai
tei.” Iškarpa puvo “Apie kata
likų bažnyčios $tov| Lietuvoje 
tarybų socialistinėje respubS- 
koje”, rašo. Karionieras Palta- 
’rokas. , z

Aš norėjau sužinoti kokio 
laikračio iškarpa, kurių metų 
Ir dienos. Minėtas draugas ne
pasakė ,o Lith. Hali vartyda
mas laikraščius neradau. Iš 
“Draugo” sužinojau, kad tai 
šių metų saųrio.tnęiĮ. > !Laisyė”

kė: nesiųskite pinigų nes ne
tikęs komitetas... Tai buvo sa
votiškas socialistų Kapsuko 
draugų, sabotažas.. Iš kitos 
pusės suiro santykiai su tau
tininkais, kurie buvo ‘‘Centra- 
liniame Komitete**. Bartuška 
pasakoja, kad St. Šimkus, va
žinėdamas po kolonijas, varė 
agitaciją prieš katalikus. Ta 
akcija pagamino • iš. kitos pu
sės reakciją, ir atsirado kun'. 
F. Kemėšio brošiūra “Kur tei-

«fo pasttrarikti.fi JfatoMfori- . .
Fordo vadovybė ptekelbė bet flaiti sėdyiiė lengvai talpi

na ir baenafino pieciMs ra- paleisianti apyvarton naujo ištisbtis langas
modelio patogų keleivinį Auto- teilria pūfltų matomumų Nor- 
mobilį— Ttnmderbir<£ Jis maluti* Stogas- yra toks leng- 
grakščių linijų metalinis, va- vas, įį^Bl ir maži vaikai jį gali 
romas naujojo Y4todr Į&8 nu" *“ 
160 a. j. motoro. Gafima gau- vii 
ti su normaliu stogu ir pfooos . . * 
medžiagos nuleidžiamų iųiris su 
pi rikiai ptotstąna už *užpakafi- žr 
nes JLŪyrtifc Tbundafaird pa-^i 
sirouys runcoje s| pavasari, ų 
visuotrienri jpirnią kartą foįvo . * 

20 šutomo* 7

mažiau nei Japonijos. Jos Bet kai Japonija šiame ^kare 
ai buvo meiikeSfū nei ja- atsiėmė pamok^ tuo j|asMiau- 

___ _____ 4pąstariąjT'pįnnjti kartu . dojo jos varžovas Rusi ja .tegul
71 tytris dalykais ir kurie sutarta pavartojo kulkosvydį)'; jų ko-

svarstyti. Tai Port Ar-' vos moralė menkesnė. O jau
* ‘Jthuro uosto žlugimas 1904, ku- užnugaris buvo visai skylėtas.
/ riš; nulėmė Rusijos-Japonijos 
. santykius, Azijos tautų budimą, 

kuris dabar* aktualina Tolimųjų 
Rytų klausimus.

Laiško rašytojas, matyti, 
norėjo sudaryti įspūdį kad tai 
yra viešas, sakydau, oficialus 
vyskupo Kazimiero Paltaroko 
Jafikas Vakaruose - gyvenan
tiems lietuviams apie katalikų 
bažnyčios padėtį dabartinėje 
Lietuvoje.

1. Pirmiausia mane nustebi
no, kad
vystomas parašė “Laisvei”, 
o ne kataffidftam iaikraščfaL

butų kiti paskirti ir pakonsek- 
ruoti vyskupais; dabargi mini
mu h&ku nprimą įrodyti, kad 
Lietuvoje yra tikybine laisvė, 
o per 9 metus penkios vysku
pijos be vyskupų!

5. “Lietuvoje yra 688 vei
kiančios bažhyčibs...” — sako
mą laiške, q kur kitos bažny
čios, koks jų hkimaš, gal san
dėliais, kino teatrais ar kuo 
kitu paverstos?

6. “kurias aptarnauja 741 
kunigas.”

1939 metais prijungus .yik 
niaus vyskupijos dajį Lietuvoje 
buvg; 22QpJninfeų - yiemiofių

- Velkiu ."dar buvo ' prijungtos 
Švenčionių Adutiškį, 
ninku apskritys,' taigi, buVo

- daugiau kunigų ir
negu Qa nurodyta. 'Kur ^e? 
Jei sakysim, iūtd 2330/ buvo 
deportuoti į'Vaka
rus, jei tafianĮašal yyšltopo 
laiškas nnM *741/tttf kur ' fott’ 
1229 kraigai? ' -

7. “Kaunė' veikia Tarpdioce- 
anė penkiaihete Didžfoji sėmį- 
narija.” O kur VHniaug; Vilka
viškio, Telšių seminarijos^ '

8' “šiuo metu senifaiarijoje 
mokosi 75 studental”; 75 du
dentai šešioms vystomoms ir 
688 bažnyčiomš. Išeina, ' - k'ad 
gali įšventinti' t& pb-2 pu
sę kunigo kiekvienai iš 
vyskią>ijų! - f

Mano laikais, be Vilniaus fr 
____ Vilkavilūo vyskupijų kitcmfe 

tao pačia faikn nepilt btiti viršim 209. studentų

variams
4. Tariamasai vj&oąrisfią- 

šo: Lietuvoje yra dvi

Japonai, kaip ujamas vilkas, 
paliko grobį. '

Patiko kuriam laikui. Kad 
kitu kartu nereiktų trauktis, 
skubino ginkluotis pinigais, 
kuriuos ėmė iš nugalėtosios Ki
nijos. Numatė, kad jos didysis 
varžovas bus Rusija, kuri pa
naudodama sumfiimais, 1900 

' tižetoė Mandžūriją ir privertė 
Koriją išnuomoti jai Port Ar- 
thųro uostą.

Kad Rusija kiaulystes galvo
ja, Japonai matė iŠ to, jog 
Rusai nesitraukė iš Mandžū- 
rijos, nors buvo Kinijai tai pa
žadėję. Priešingai, vis daugiau 
kariuomenės gabeno. Taikstėsi 
(kriti kpją į Korėjų kuri nuo 
1895 buvo laisva.

' Japonai žinojo, ko Rusija 
nori.- Lygiai ir Rusija žinojo, 
ko nori Japonai. Tačiau Rusai 
nežinojo, kad Anglija nori bū
ti trečiuoju Japonijos-Rurijos 
interesų ginče. / Vykdydama 
savo tradicinę politiką, 
Anglija nenorėjo, kad Tolini.
Rytuose būtą prarasta jėgų

B. Ten buvo kunigai Bartuš-
■ ka, Augustaftiš, Dargis, Alba- tokiais už^mo^mais jeai buvo
H? vičius, Kemėšis, Dabužinskas, paskelbęs fi* siydrinkfogfrą sau- 
B Jurgutis, švagzdys, Jakaitis, sjo 15.16 dienai. UŽ tat buvo 
B. Savynas, Krušas, Milukas, _ _______ ' ■ ■_______
B^- KullkauŠkas, Urbonas, PHču- 
B tis. Misins- nasauliečiai——.*V.“ ? , w -
■ LukoSevifius, te. Keiskis, p. Atvyks švedam
B Montvila, A. Nausėdienė, O.z Dadekoti 
H Petrauskaitė, K. Pakštas, B. ' *
P Vaišnora; J. Kaupas* J. E. Ka- Eitos Infontotoijos, pasako-

p. MONTVHA, rosas, J. Petraitis, J. Milaus- damos, kaip Švedijoje buvo iš- čiuose.
imrKiM Mtae i»n m. kas, Lukas, J. Grebiamas, f^r- duoti pabaltiečiai, pr&nera tuo ”

mininkavo kun. Bartuška, sek- * paČiu metu .. .............  - '
retoriavo J. Kaupas.... f v išdavimą Pž

Tad ji dėjosi į Japonijos pu
sę ir. 1902 sudarė su Japonais 
sąjungą. To Rusija nežinojo, ir 
netikėjo dėl to, kad Japonija' 
galėtų pulti.
, Užsitikrinusi sau laisvą už- 
nugarį, Japonija tuo tarpu 

pasiuntė savo laivyną į 
Runų išRUOmotąjl Portą Ar-

> 19M vasario *9 su-
MR dįMBŲOB' IBIVyi*ą« 

nuo tateWMi» ka-

r įvykiai bėgo tokia eile:
. 1895 Japonija iš savo salų 

pamėgino kelti koją į konti
nentą. Po karo su Kinija, kurį 
ji laimėjo, įsikraustė į Man- teko 
džūriją ir Korėją. Bet tada Eu
ropos didieji pakėlė triukšmą.

mitetas Wė kyli pačiai Tautas
Tarybai.<(arba kąip ji tada jau

' T‘ta^t»aoS»a

Tautosln 
kojų nes

§iandi«i teikiamų kad ilges
nio karo japonai nebūtų galė
ję pakelti. Jų ūkiniai ištekliai 
būtų greitai išsibaigę. Bet jiem 
pasisekė tas žaibo karias, kurio 
paskui Hitleris ėmėsi prieš 
raudonąją Rusiją. Tada carinė 
Rusija iš vidaus buvo taip su
silpusi, kad vyriauspbė sutiko 
derėtis dėl taikos. Tarpininka
vo Amerikos prezidentas T. 
Rooseveitas, ir 1905 Pbrts- 
mouthe buvo pasirašyta sutar

tis. BusQa perieąto , .......... c. . ........................... , ,. ......
NAUJASIS FORDO AUTOMOBILIS — THU^DERBIRD

Priekinė nosis ir “bumperiai” 
dengti švaeriu metalu, dvi par- 
kinbno lempos bei kiti priede
liai. Jų šonai lygių klarikinių 
linijų ir priekyje turi Y-block 
V-8-mqtpro ženklą. Operuoja
mi Fūtdoototic ir-paprastomis

provincijos:.su
pasttrarikti.fi


Stovykloje išsyk buvo apie 
400 Žmonių, E jų apie 50 mo
terų ir vaikų. Dalį sudarė ru
sų* kriminaliai nusikaltėliai o 
visi kiti buvo politiniai Įnan- 
tinial daugiausia latviai. Lietu
vių buvo kelt TiSaų netru
kta stovykloje beliko tik 190. 
Visi kiti jau būvoišmfee...

pirmą kartą darbo vergai S? 
rivirė šilto viralo. Tačiau juo 
pasidalinti stovyklos' vadovy-

“Laisvosios Europos” radijas šiuo metu turi 21 galingą 
siųstuvą. Jų balsas praeina pro geležinę sieną ir pasiekia Alba
niją, Bulgariją, Čekoslovakiją, Lenkiją ir Rumuniją. Tie penki 
kraštai užsimenami ir “Crusade for Freedom” vedamoje propa-

Ypač krinta į akį, kad tų nelaimingųjų tarpe nėra trijų Pabal
tijo valstybių. Apie tai buvome Jau pora kartų “Darbininke” 
rašę. Buvę taip pat nurodyta, kad ir leidžiamas mėnesinis žur
nalas “News from betaine! the Iron Curtain,” kurio leidėju yra 
“Laisvosios Europos Komitetas”, E pateikiamos medžiagos apie 
Pabaltijo kraštų vergiją tejdeda labai skurdžias žinias. Tokia 
elgsena yra nenuosekli ir neteisinga.

rymodama po šermukšnių me- 
GZMlSę t&KVBCMVO KMk wK TTia- 
rių pasirodys juodu laivas ir 
atplauks kaimynų ritou* Mal
dutis. Juodu tada šnekėdavo 
apie žuvis vandenų trimėse,

Jį reikia parodyti pačiam 
laivo ponui

Banguole atsakė:
— Kur aš ten jam painio- 

sžuos, prasta būdama—
žuvėdai prfeekinėjo, kad 

tokio gintaro jfe kaip gyvi ne
šą regėję, fr kad j| būtinai tu
rįs matyti patsai šių lobių sa
vininkas.

Kada jie taip klegėjo, ant 
blikties. išlipo jaunas vyras, 
aukštas ir puošniai apsitaisęs.

Išvydęs Banguolę ir jodas 
gintarą, jisai prabilo:

—- Daugely kraštų esti nuro
jęs ir daugel gražių daiktų 
matęs, bet tokio g^titaTO kaip 
šisai niekur nesu aptikęs.

Jisai vartaliojo fi tankme ir

prie statybos, plytų gamybos1 
etc. Epidemijų jau nebuvo, pai- 
rimų skaičius sumažėjo.

Žmonės Ša mirdavo tik nuo 
Ansilpimo ir nuo ištinimo.
Grįžusieji paskutinių trans

portų iš Sibiro dalyviai pasa
koja, kad netiesa, jog darbo 
vergų stovyklos dabar iŠ MVD 
perimtos sovietinės teisingumo 
ministerijos atitinkamų žiny
bų. Jose kaip seniau šeiminin
kavo MVD, taip ir toliau tebe
šeimininkauja. (Elta)..

Stovykloje svarbiausią kont
rolę vykdydavo sargybinių da
linys gtohuotas ir su šuni
mis. Sargybiniai gyveno už 
stovyklos palapinėse, o pačius 
kalinius “administruoti” pa
vesdavo iš jų tarpo sudarytai

trijų dienu tnatstoT da- 
vinys, bet išalkę žmtmės jį a^ 
vąjgė tuoj pdt, todėl paskiau 
visas tris dienas gavo žygiuos

—. aš nieko daugiau nęno---'*į 
riu. Jau ir taip mane apdoro- ; -j* 
nojai, ir aš tavęs niekados ne- 3 
užsfaniršiu, — kalbėjo Bangub- i

L PraSįad^ savaitę visoje Amerikoje buvo vedamas vajus 
Laisvosios Europos” radijui paremti. Vajui vadovavo “Cru- 
ade for Freedctn”. Buvo užsibrėžtas uždavinys sutelkti apie 25 
aB^onos rėmėjų ir surinkti bent 10 milijonų ‘Teisybės dolerių” 
ręsti propagandai'už geležines sieros. Kiek tas vajus pasisekė, 
iar nėra tikslių žinių, tačiąu Amerikos visuomenė buvo dos- 
n, d didieji laikraščiai nepašykštėjo paraginimų aukoti, 
ros “Crusade for Freedom” veikla derinasi su visos Amerikos 
vedamu šaltuoju karu.

—Tuoj žibės žiedas ant saro 
rankų, kai tu peržengti mano 
namų slenksti.'

Juodu keliavo pamariais, o

Įšaukė prekijai iš žuvėdų že
mės. Jų laivas buvo didelis, ir 
aukštai pleveno vėjuose burės, 
kai jisai artėjo prie krantų.

Banguolė tarė:
— Aš turiu gintarų, ir vie

nas jų stambus kaipkumš&a, o 
vidury jo yra įstrigęs’vabalas 
su raudonomis kojytėmis. Iš
sikeista tai į šilkų skarą ar 
žiedą ant šio štai piršto.
' Mektatfe atsakė:

rito 
ąove hozus

Minėto vajaus proga į tai atkreipė dėmesį didysis New Yor- 
ko Mėnraštis “Herald Tribūne”. Jisai vasario 24 numeryje tei- 
<angai pažymi, kad ‘Laisvosios Europos” radijas nepasiekta 

"trijų pavergtųjų kraštų, kurių nedalia Amerikos visuome
nės yra stipriai atjauSama. Estijos tremtiniai kaip tik šiandien 
sū prislėgta Širdimi visame pasaulyje mini savo Nepriklausomy
bės pasfcribimą. 1918 metais; lietuviai tai minėjo praėjusią sa- 
vritę; latviai tai prisimena lapkričio mėn. šių trijų valstybių pa- 
vhr^nb, įvykdyto Sovietų Sąjungos 1940 m., JAV vyriausybė 

niekada nėrn pripažinusi Jų pasiuntiniai tebėra diplomatų są
raše ir tebeturi saro rezidencijas Wasiringone. Sumindžiotoje 
Edrapoje palaikyti gyvąg laisvės 'troškimą, kuris tose trijose 
mribše vahtybėsė taip skaidriai prasimuša, yra pareiga kuria 
Amerikos visuomenėnorėtų dalytis kartu su “Crusade for FYee- 
dom.” ' • ’ ■ /■■■ ' ' • ' ' , > '

Taąj pat ir “New York Times” vasario 13 pastebi, kad tarp 
pavergtųjų yra ir lutų kraštų, kaip Ukraina ar Latvija. ' pfrariteuria pastatyta buvo 

‘ Žodžiai teisingi ypač prisimenant, kad yra renkami “Teisy- vyžtos daboklė, į tanią a 
bės ddlerid” Ė Vitos Amerikos, taigi ir iš Amerikos ptifeSų rydavo nakties metai 
Uetihnų, latvių ir ėštų. '• kafitias,

denal
Rytojaus dieną ji su žvejų 

mergaitėmis nuėjo | prekijų 
laivą. Jie vožė joms skrynias, 
kur buvo prflorauta šilkų ir 
aksomų, kur zerejo nrosi ir 
kitokios gėrybės. Viri jie buvo čiams midų pilstyti, ir 

fr ĮralMta minda- skarą, kurią OMtti fMįl

— O kur tavo namai ir ta
vo mama? — teiravosi Suve
dąs.

— Aure, tenai auga trys 
pusys am manų <ras«o<> t«a 
vi jų yra. mūšų sodyba.

Po tų žo&ių jb Hkėitė gin
tarą i skarą ir gr^bo namcūel

Kai ji ėjo palei jūrą, jai 
Mykdavo žuvėdros ir tytiai 
dCtagesųr kųpų -žoK.

“ vienas grįši į Jisai tarė linksmai:
?— Tuoj mes ištrauksim in-r 

karą ir leisimės į jūras, su vė
jais šaukdami dainas

Mergaitė jam atsakė:
— Tegu jūsų širdys būna 

smagios, ir laimingai grįžkite 
j saro žemę ir j savo namus.

— Ačiū tau už gerą žodį- 
Kad attimintumei mus ir mfi£ 
sų laivą, riki su manim ir iš- 
ririnki, ko tik tavo širdis trok-

Londonas. — Vyriausybė 
pranešė, kad didžioji dalis 
prekių, kurias sovietai nori 
pirkti iš Anglijos už daugiau 

1 kaip miliardą dolerių, priklau
so prie draudžiamųjų sovieti
niam kraštui parduoti.

vesdavo iš ją tarpi sudarytai mirtinai sužalodami “nutristo- 
vadovybei, į kurią patekdavo^, jo” inkstus. Pąžiūsėti tokia 
tik rusų kriminaliniai nusikal
tėliai, vad. “Hatnyje”. Jie su 
sargybiniais labai gerai sugy
veno ir stovykloje naudojosi 
didelėmis teisėmis — pagal sa
vo nuožiūrą skirstydavo dar
bo normas ir maistą.

Gaunamo maisto toli gražu

— TU man tarki, — argi jū
sų žemėje visos mergaitės to- 
kiošdanfos^. /

Jinai paraudo ir sideuždėjo:
— Statutė jau leidžias va

karuose^ ir. man laikas namo ______
gtižti. Dar mama nerimaus be- gavo rūmusbr pasodtoisiu me

nėje saro tėvų namuose.
Ji tarė:

- n—i rt 
svetimos žalei Irivūne. ir aš * nemineai itagu 20- 
nesu sraturi nrie tokios fcie- «?retuno, tans juodu lai- 
kng. vtl wtw> atiuję* t tave ir f ta-

Miške reikėjo visą laiką 
dirbti su tais pačiais drabu
žiais, kuriuos turėjo iš namų, 
Jokio apdaro nei baltinių ne
gavo ir jų nesiplaųdavo, todėl 

viri buvo aptekę ntiBmin.
Tik kartą per mėnesį gauda

vo laisvą dieną, kuęią praleis
davo beveik išimtinai besiutė- 
liaudanri prie laužo.

Atvarytųjų pirmosios Aeaos 
darbo stovykloje buvo ypatin
gai šankios. Tiktai tie, kurie 
■atlikdavo visu 100 procentų 
nustatytąją darbo normą, 
gaudavo 600 gr duonos dienai 
ir sūrios žuvies, kuri troškino, 
o vandens Įrišto. Vandenį ir 
maistą kareiviai atveždavo nuo 
upės. Kiekvienai brigadai su
darytai iš 25-30 jžnronių, skir- 
dąyo dienri tiktai vieną kibirą 
vandens. Saulės deginami ir 
troškulio kankinami darbo 
vergai dėl kaušo Vandens im
davo muštis. Dėl vandens savo 
tarpe sušpešdavo ne kartą ir 
pąSos imgados. T& i^nu, iš
kasus gilų jau visi ga- 
lėdąvo pakariamai gauti

uosto, gyveno trejas, turėjęs 
keturis sūnus ir tą vieną 
dukterį, kuriai davė Banguo
lės vardą.

Mergaitė lakstė po kopos, 
biįgię j gktaš rinkti uogų ir 
siautė jūrod yfittysa. Ji augo 
grali ir linksma, ir neit seni 
žme|M Mpavro j m pasmureu

LričESaffi^ apdfion, kur
IDBDO CRUKuu SIKiB^
ti. TU teori,griėsi Hdrinkti, 
kas 40c tau pūiks..

Jisai nurivriė Banguolę že
myn ir rodė jai visokius tur- 
tuą tokius dailius, kad akyt 
rafcd į juos pažiūrėjus.

Ir įsai kalbėjo:

— Mano yra tisai laivas, fršie toblal ir aukšti riM U- matabdė fr. te-

viškfe saloje. Irtu gafi rinktis, 
kas tik tau atida:-ar tą Žri* 
vario ąsoti, ii kurio galiri «vė>

fcg...;. rasaian vis se oarpo ve 
• t buvo pėsti nuvaryti per »

i čer&pananino stoti, ap& 
įta km atstu. Nepajėgiantieji 
wt> buvo daužomi tnEkmopi 
tgj buožėmis. Tik sukritustosiston, Mm*, Septamber įtĮift-.. 

PRATĘS FREMUMMMTOS KAINA

rie šnekėjosi lietuviškai. Tik 
Omske pirmą kartą po keturių 
savaičių gavo šilto maisto ir 
gerti.

Paskum atvežtieji buvo iš
skirstyti į darbo stovyklas. 
Mūsų tautietį su 500 kitų su
imtųjų išvežė upe. PusiaukeJy- 
je išlaipino ir nuvarė Įiuo upės 
apie 30 km pėsčioms gilyji į 
mišką. Ten atvarytieji rodo a- 
pie 1 ha spygliuota viela aukš
tai aptvertą plotą, šitame visa
me plote nebuvo nei jokio tro
besio, nei vandens šutinio. Dar- 
bo vergai turėjo iškirsti mišką 
ir išgrįsti j Upę kelią, kuriuo 
traktoriais buvo upėn vežami 
medžiai. Paskiau gavo statyti 
trobesius.

BANGUOLE

Dirbti reikėdavo per dieną 
po 10 ir 12 valandų. - «

Jm pirmaisiais mtaesiais " 
prasidėjo kruvinosios •_ . 

, epidreaija.
Žmonės gydydavosi vienin

tele priemone — pelynais. Per
sirgo beveik visi kaliniai o 
kasdien numirdavo po 6-7. Iš 
{radžiu mirusiems dar daryda
vo iš lentų karstus, bet vėliau, 
mirimams pagausėjus, kišda
vo juos į bendrą duobę vž sto
vyklos tvoros ir užversdavo 
žetoėmis.. Ant kapų nebūdavo 
paliekama jokio ženklo. . Jr 
sergantieji turėjo kasdien eiti 
į darbą. Ne kartą atsitikda
vo, kad žmonės fia pat sukris
davo benešant rąstą ąrbą miš
ke ant kelmo amžinai užmerk
davo akis. ■ / /• -

auka atrodydavo maža tesu- fa. 
žeistai, tačiau netrukus mh> 
daro. Todėl niekas nemėginda- ąr . j 
daro skųstis. O potitiriri kali- 
itial norėdami išsaugoti savo ■-
drabužius ir batus, naktį mie- įSį

godavo grupėmis ir apsivilkę.

kitą saują arižų. Nutverti to- 

Ant kelmo amžinai užmerkdavo akis
■ 7 . atžėrė, ;< "sovietai vQ Išgabeno

bes buvo visai brigadai skirtas pjfe sunkiųjų dariau ktir jie 
tik vienas puodas ir trys šaūkš- jaU nebegalėdavo pirito iš Ša

lies ‘susioi^Bidzuoti.”
, 6Į kartą mūsų tautietis buvo 

su kitais išgabentas į Noro 
IvanoųsįsĮii Vieną B garsnijų 
Maitosko stovyklų. &a. didžiu
lė. stovyklų grupė yra įSiknsi 
dar iš caro hjkųi ši pditihių 
kalinių stovykla sudaryta iš

'4 .'į

ii
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nl savo dienoraštyje jam žodžių nešykštėjo. 
KiU-tp metoužrašai tampat nieko nemini. 
Dėlto reikia atmesti senesnį trigįa^.kad 
Plockb vysk. Erazmas CSotetois buvo išsirūpi
nęs kanonizacijos bulą, bet ji žuvusi su. jo mir
timi (1522)

švenčių, tokių kaip Kalėdos...” 
Kokia čia dar nauja šveitė 
Atlaidų švente? ;
-11. “Siekdami priminti apie 

religijos ir dorovės reikalavi
mus, kunigai skaito katekizmo

Vytautas Aleksan
dravičius iš Brooklyno ir Do
naldas Petraitis iš Čikagos..

Jo Ekscelencija labai domė
josi Marianapoliu ir jo mokyk
la, o savo ganytopskoje kalbo
je pažadėjo net ir remti. M.

ffcOCKO VYSKUPAS NIEKO NEDAVt 
Gerai iširta Erazmo Ooieko biografija ro- 
kad Zigmantas senasis Ptocko vyskupą pir- 

HBte tavu startęa j Augsburgą Tm buvo 
r pima MitKduti, kriptas globojamas 

g 
įMįijo 'tlljĮu ataus; VMŪovns

nėjimai buvo daromi čia tik 
lietuvių kalba ir jie būdavę 
daug linksmesni, nes ir Lietu
va tada dar. buvo laisva.

Minėjimas užbaigta giesme 
Marija, Marija!

- Dar prieš Erazmo Cioleko mirtį Lenkijoje 
jau sklido negeros kalbos, kad tas ženios kil
mės ir ambicingas vyskupas, norėdamas įkop
ti į kardinolus, per ilgai užtrunkąs Romoje. 
Tai sukėlė prieš jį opoziciją ir Petrataavos ba
jorų seime (1519) buvo pareikalauta Plocko 
vyskupą iš Romos atšaukti. Zigmantas Sena
sis tai padarė, o vysk. Paris de Grasas, kaip 
matėme, savo dienoraštyje-atžymėjo, jog tai 
sukliudė Erazmui Ciolekui prieiti prie popie
žiaus. Paskutinius trejus metus jis Romoje jau 
nebebuvo pasiuntinys ir nieko daugiau nei sau 
nei kitiem padaryti negalėjo. Nieko nepadarė 
nei Kazimiero reikalu.

Minėjimas pradėta Amerikos 
Lietuvos himnais. Kun. B. 
Vaišnoras perskaitė maldą už 
pavargtąsias tautas; kun. J. 
Petrauskas MC, mokyklos di
rektorius, atidarydamas minė
tas. nasakė įžangine kalbą 
kurioje iškėlė So minėjimo 
reikšmę. Po jo atidaromos kal
bos buvo skaitomi trys refera-

BEVARD1S PALAIMINTASIS — TAI 
kAZBHERAS

BET CEREMONIJŲ MAGISTRAS TYLI
Popiežiaus Leono X laikais tas ceremonijų 

magistro pareigas ėjo vyskupas Paris* de Gros
ais. Jis yra palikęs dienoraštį, kurio penkta-, 
sis tomas kaip t& apima mums rūpimą laiko- 
tarpį (1517-1521) ir nusitęsia dar po Leono X 
mirties; jo laidotuvės yra aprašytos su visom 
smulkmenom. Jame dienoraštyje taip pat gana 
onulkiai aprašyta Pranciškaus Pauliečio ka
nonizacija, įvykusi 1519 m. gruodžio 1 d. Paris 
de Grassis būro tiek smulkmeniška^, kad pa
žymėjo ir tai, kiek tos kanonizacijos dieną iš
mokėta varpininkui. Kitoje savo dienoraščio 
vietoje jisai nurodo, kad buvo atvykę isparių, 
anglų ir portugalų pasiuntiniai prašyti kano
nizuoti “trijų kitų šventųjų.”

Tačiau tame kruopščiai surašytame die
noraštyje nieko neužtenkame apie Kazimiero 
kanonizaciją — nė vieno žodžio. Tai yra hbai. 
reikšmingas faktas. Jeigu Paris de Grassis, 
kuris pats nustatydavo iškilmių tvarką,, nepra
leido nepaminėjęs nei vieno reikšmingesnio į- 
vykio Romoje, tai jis negalėjo tylomis proeiti 
pro kanonizaciją karalaičio. Kazimiero, kuris 
dar buvo imperatoriaus Habsburgo giminaitis. 
Išvada yra aiški: popiežiaus Leono X laikais 
šv. Petro Bazilikoje nebuvo dar ruoštasi to
kiom Kazimiero kanonizacijos iškilmėm, ko-, 
kios buvo surengtos te. Pranciškui Pauliečiui.

vysk. P. Bučio, 500 p.
2. Šv. Antanas Paduvietis, Neito Vtan,

vertė JL Vaičiulaitis. *
3. šv. Pranciškus Asyžietis, 175 p.
4. Šventųjų gyvenimai, 900 p.
5. Naujasis Testamentas /
6. Kristaus Sekimas, 418 p.
i. Kur bakūžė samanota, A. Vričitdritis ’
8. Vai lėkite dainos, 200 dainų tekstai
9. Lithuanian Frandscan Fathers,knyga;

—albumas anglų kalboje, 70 iMustracįjų.

riš skriaudas lietuvių tautai ir 
Bažnyčiai. Po savo referato D. 
Petraitis perskaitė dar du eilė
raščius: “Wds to Lithuania” 
ir Fourteen fines < 
parašytus vieno Marianapolio 
studento John Gera, visai ne- 
betovio, Lietuvai. Trečiasis 
referatas buvo Jurgio Prapuo
lenio apie Lietuvių kalbą ir li
teratūrą.

Šventiesiems Marijos metams 
PAPIGINTOS KNYGOS

Vasario 14 Marianapolio anglų kalba. Tad T. St. Saplys, 
aukštesnioji mokykla Surengė MIC, užbaigdamas minėjimą 
vasario 16 dienos minėjimą, prisiminė praeitį, kada toki mi- 
Minejimas vyko mokyklos 
sporto salėje, kur dalyvavo 
Marianapolio mokyklos stu
dentai, Nekalto Marijos Prasi
dėjimo seserys ir jų globoja-

KstriBra BritaySeje tokia 
terate rafinonra! Nežino jos 
ne kanauninkas ',vėliaus vys
kupas K. Paltarokas. Sakysim 
jo išteistose knygose: “Sakyk
lai vadovas — 1911 (mitra L 
1931). šv. Nauj. Įstatymo Is- 
torija — 1912, Tftybos moks
las —- 1916, Tikybos pracEia- 
mofcsDs—1916, N. ĮsL, Istori
ja— 1917, Kat Tikybos Kate- 
kfemast918;nėvėtesni raš- 

pamokymus. Aš pats 17 metų tat Nuo 1920 metų aš buvau 
žodžiu mokiau, o ne skaičiau * jo mokinys, o nuo 1927 buvau 
katekizmo pamokymus; tai jo vydoąAjoje Jumigas. Jeigu

tepimas Švęsta abeju”.
Ir krftštijrirt tepate. alie

jum, jr tenkint l^fonį įkloda
mas ĮOTtorffniy te. a^Įris pa- 
terinMs, Indei dabartik kas- 
•ett Gal čh turimą galvoje 
sutvirtinimo sakramentą, tuo
met vysk. ^ Paltarokai būtų

Ceremonijų magistrui dar nereikėjo galvoti, 
kaip tos iškilmės turi būti pravestos.

• < į< Vyskupas Paris de Grassis savo dienoraš
tyje teužsimena Zigmanto Senojo pasiuntinį 
Krosną CMeką, Ptocko vyskupą. Ceremonijų 
įijįittrns jam yra paskyręs net pustrečio pus* 
teįMosavo dieiioraštyje, kur išsamiai aiškina, 
dSlto Plocko vyskupas nebuvo popiežiaus pri- 

’dfiįteK Itetuvos pasiuntinys, kaip nurodoma, 
jra buvo ąavo valdovo atšauktas prieš 3 ar 4 
dttaė^tas. O pagal Romos tradicijas, kaip pa- 
ijįtei Paris de Grassis, pasiuntinys savo teisė- 
mšk t^^dįs naudotis dar 3 mėnesius, pasibaik 
gkiS'jo įgaliojimams. Paskui jau, nors tai butų 
vystomas ar arkivyskupas, “laikomas tiktai 
j^nitu prelatu...” gfe aiškinimai rodo, kad 
jiafiam vysk. Paris de Grassis, kaip ceremoni- 
^^įpĮtrili, labai rūpėjo pasiteisinti, kad 
firtųpmas Cloiefcas negavo pas popiežių audien- 
jdjta Bet ir ji nebuvo susieta su Kazimiero ka-

ką nori. Net 1905 m«ą M*fa- 
Mstai Ja netiki; dėl to keista, 
tad *T«stdtaMMr patikėjo. Ar
gi jos nežilo Mr. Oatis ir kitų 
graudų B Vengrijos kaltam 
paskelbimo, kad Ir fotrieup^a, 
jd taktobūtų pridėt*,negaB-

aš taip bfW3au per pamoką at
sakęs, nebūčiau gwęs kunigo 
šventimų, o jei taų> būčiau 
skelbęs toje pafioje Krekena
voje, į kurią, ka^> kaimynas, 

^nuvažiuodavau su pamoksiu, 
tai būSan buvęs suspenduotas! 
KodR jfe taip dabar rašo?

TdgVfcad aanomtaą my-

: ■ .'5 J/
Bešipliktajame amžiuje, kaip ir dabar, 

ūmesnieji religinio bei po&tinio gyv^tao 
kiai, surišti su popiežių rūmais ir jų sų»linką, 
būčnvo surašomi į ceremonijų magistro dteno- 
r^- Tb^a popie&ius dignitorius (cermo-

Katafiką Bažnyčioje parapijos 
vyresnieji nuo senų laką Se- 
tuvhj buvo vadinami kunigais 
klebonais; ^mo kada- žr'^kodS 
pradėta vartoti “bažąySos vy- 
resnie$“ vietoje kun. Idebo- 
nas; « esi Metaną nębica» 4r 
tik Mkanti panodnejo jues kn- 

tai knr dtog* Msltaiai?

Statulą pirmasis priėmė Ne- ■ 
saito Prasidėjimo seserų vie- ■ 
įuodynas Putnam, Conn. Sta- fl 
ailos sulaukta vasario 24 d. Ją ■ 
itiydėjo vysk. V. Brizgys ir ■ 
prel. Pr. Juras, statulos sulau- ■ 
kęs tiesiai iš Romos. ■

Statulos sulaukus, vienuoly- ■ 
ne surengtos trijų dienų pa- ■ ./ - - . ■ *'
maldos Marijos garbei. Jos ■
prasidėjo vasario 26 ir baigia- V-1 ” T*"'C''
si vasario 28, sekmadienį. Sek-
madienį po pietų (3:00 vai.) 
Marijos statula bus į
Marianapolį. Ta proga pamok- I
šią pasakys prel.Pr. Juras. Pa- |* J.,‘~' V 
maldos bus filmuojamos. ■

Sekmadienio pamaldose mie-. ■
lai kviečiami dalyvauti visi, kas
gali, o ypač laukiami Nekalto NefcaHaanrio« įforijos atnBes «ta- 
Prasidėjimo seserų rėmėjai. *»>»> ** tev* paBtatet* Beatoje 

Nekalčiausios Marijos §ir- i Amerika.

UK KA21MIĖRO STEBUKLAI PRABYLA

Vilniaus kapitulos aktai taip pat rodo, kad 
katedroje palaidotas Kazimieras, nors ir garsė
jęs stebuklais, ligi 1521 metų dar negaHjb bū
ti pripažtotas šventuoju. Tai būtų atstatodėję 
kapitulos dokumentuose, kuriuose vėliau labai 
dažnai užtinkame te. Kazimiera antitint' Tuo 
tarpu iš 1521-1525 metų tėra Mikraha žymės 
tik keturiuose protokoluose, ir ten rašoma ne 
apie ką kitą, o apfe rinkliavas pat Kaziutiero 
kanonizacijos procesui vesti.

Katedroje, karalią koplyčios viduryje, kur 
MBa Kazimiero buvo palaidotas ir jo brotis 
Aleksandras, buvo įtaisytą pkfcams dėti dė
žute (karbonka) su trimis u&tktaią Buvo 
gausiai aukojami lietuviškieji grašiai ir anksta 
nlai dukatai. Ttip pat buvo daug abkajama

vo ■ ps&ą 'dvasinitk; '•gyvenimo. 
aukštumas ir tetaakns pada
ryti juos galima priemene ki
tus lahnėti Dtevta.

Šis visų n^isų Motinos lan
kymasis pas mūsų brotius tepa
dės visos sujungti tikron šir
džių 3rienybėn;; visus, kurie, 
šiandien nesutardami, kovoja 
vienaine fronte iri Dievą, Baž
nyčią ir Tėvynę 4r tuos, kurie 
da žemesnių tikslų ar net dėl 
smulkių asmeninių ar siaurų 
partinių interesų neįsijungia į 
bendrą vieningą visų kovą už 
šiuos didžiuos® idealus.

Mes gyvai tikime, kad tik 
jie nesiliaujančių Dangiškos Moti

nos gerumo spindulių kaitroje 
mūsų brolių širdžių paldtėji- 
mas gali pakelti bei pagerinti 
ne tik antgamtinę, bet ir že
miškąją mūsų buitį. Mes esame 
įsitikinę, kad tik dvasmio lygio 
pakilimas gali padaryti mūsų 
tautą vertą greičiau.atgauti ir 
jos didžiąją žemišką vertybę— 
laisvą Tėvynę.

Dėl to tai, po Tavo, geroji 
mūsų Motina kojomis, mes de
dame šiuos karštus maldavi
mus. Paslėpk juos Nekalčiau
sioje savo širdyje ir atverk 
neišsemiamus Dievo į ją su
dėtus malonių turtus mūsų 
broliams, kai lankysies! pas 
juos. . ' : ■

Tavo praępmas tebus - vi
siems palaima ir tesužadins 
pagrįsta viltį vieniems rames
nio ir geresnio gyvenimo, o ki
tiems — grįžti kartu su Tavi
mi laisvėm Tėvynėn.” .

V Vystais Mariaaapolyje 
Vasario 11 Mtaianapolyje 

lankėsi Norwich .. (tiecezijos 
vysdc Bernardas J. Flanagan.
Jo Ekscelencija atvyko pietų noje jau dabar karšta jos Su
metu w ptetus. valgė Mariana- 
polyje &i studentais ir profeso
riais. Pb ptetų mokyklos salėje 
įvyko vyskupo pagerbimas. 
Pu-ntfausaa svečią sveikino Ma-

- Pirmą referatą skaitė stud. nąnapū^a yisAiljno vyresny- 
V. Aleksandravičius, duodamas to T- J-
trumpą Lietuvos istorijos ap- , mokyklos
žvalgą. Kitą referatą perskaitė prtaępetes, - supaSodino Jo 
stud. Donaldas Petraitis;, iškel- lEkscetenpiją su mokyklos isto

rija ir jos vystymosi eiga. Taip 
pat Jb Ekscelenciją sveikino 
mokinių atstovas ir. čia pat 
jam įteikė dovaną — šv. Mi- 

______________@ų kanoną. Po visų: sveikini- 
of tfaoughts, mų iJ.'ii vysk. J.‘ Flanagan į- 

" teikė garbės pažymėjimus stu
dentams,' gobiausiai baigu
siems pirmąjį mokslo semest
rą. Mokamus pristatė pats .mo
kyklos direktorius T. J. Pet
rauskas MK. Garbės patymė-

Menineję dalyje dalyvavo jimus gavo ir du lietuviai stu- 
Nekalto Prasidėjimo seselių sdentai — Vytautas Aleksan- 
vedamojo bendrabučio studen
tai mergaičių grupė, padąjna- 
vo dvi fietuviškas daineles ir 
pašoko kėfiatą tautinių šokių.

Kalbos, referatai ir visas 
minėjimas buvo pravestas tik

i Saujelė vaikų su Šiuo ilge
siu širdyje nori palydėti savo 
"Motiną į užjūrį pas kitus skau
daus likimo brolius, ar ten pa- 
steviai įsikūrusius tautiečius. 
Jie tino, kad Dangiškoji Moti
na yra visada su jais visais. Bet 
šį momentą, kai šv. Tėvo pa
laiminta Nekalčiausios širdies 
statula kaip motiniško gerumo 
simbolis yra jų tarpe ir ruo
šiasi regimai lankyti kitus jų 
likimo ir kraujo brokus, 
nori sudėti prie jos kojų savo 
karščiausias maldas ir prašy
mus, kad šis statulos lankyma
sis būtų sujungtas su gausybe 
visokiausių malonių.

Tepajus per jį gyvai visi

VASARIO 16 ŠVENTE MARIANAPOLY
Jos garbei skirtais metais; Ne
tikintiesiems mūsų broliams 
teatvers ji dvasios aki$, grą
žindama jų prarastą. didžiąją 
tikėjimo dovaną. Paskendū- 
siems nuodėmėse ir nepajė
giantiems iš jų pakilti teįkvėps 
jėgos išsivaduoti iš sukausčiu
sių juos žemųjų aistrų pančių. 
Atšaluriems teduos ji pirmykš
tės meilės karščio. Iktaaįsius 
tepastūmės p dar čtidesnhi už- 
sidegiinu siekti krikščioniškojo 
gyvenimo aukštybių. Ne vie-

To paties meto, kaip ir vysk. Paris de 
Grassis dienoraštis, yra dar kiti svarbūs užra
šai — tai popiežiaus dignitoriaus Blatiejaus 
Ceseniečio (Blasii de Cesena) “Annotatiimes”. 
Juos galima būtų lyginti su mūsų vysk. M. Va
lančiaus “Pastabomis pačiam sau”. Tačiau ir 
tose. reikšmingose B. Ceseniečio “Pastabose” 
Kazimiero kanonizacijos klausimu nieko ne
randame. Tai dar sustiprina ankstyvesnę iš
vadą, kad Leono X laikais Kazimiero kanoni
zacijos byla nebuvo užbaigta.

Šiai minčiai paremti turime dar popiežiaus 
Klemenso VII vicekanclerio užrašu^ kurie 
taip pat yra išlikę nuorašųs knygose. Ten ran
dame pasakyta (1526 gruodžio 17), kad “bu
vo patiektas procesas iš Lenkijos užbaigti ka
nonizacijai P (atsimintojo)...” ir kad popiežius 
tą reikalą pavedė “dviem kartfinohm ir dviem 
Romos Rotos teisėjam - vienuoliam”. Vadinasi, 
tik 1526 metais sudaryta atitinkama komisija, 
kurios būtų reikėję žymiai anksčiau, jei šv. 
Kazitniei-ą kaponizuoti būtų ruošęsta popiežius 
Leonas X. . Neaiškumą sudaro tiktai neįrašy
tas palaimintojo vardas, kurį atstoja 
tiktai raidė su daugtaškiu B...(vadinasi Beatos, 
Palaimintasis...) Vardas neįrašytas' arba 
dėl to, kad gerai jo nežinojo pats raštininkas, 
arba buvo vartojama įprasta tam reikalui for
mulė. Svarbiausias gi buvo dalykas *— atžymė
ti, jog sudaryta komisija. Komisuos nariai tu
rėjo gerai'žinoti, koks.uždavinys jien& pave
damas. :

Vardu nepasakytas palaimintasis' tu
rėjo būti ne kas kitas, kaip Kazimięras. Tai 
pastebėjo jau lenkų istorikas J. Korzenk>ws- 
kis (1894), pirmas pradėjęs Vatikano archyve 
rankioti mokslinę medžiagą, liečiančią Lenki
ją, ir aptikęs tą įrašą. Lenkijoje tuo meto ne
buvo kito kandidato į šventuosius, o Lietuva 
būdavo supinama su Lenkija, nes jau tada su- 

trran—M darė jungtinę valstybę su vienu valdovu. Vati
kano archyve, yra daug įrodymų, kaip Lietuva 
palaikoma lenkų kraštą Antai,, ir apie grynai 
etiiogndfoes Lietuvos vyskupijas (Medfriinkų 
ir Vilniaus) rašoma, kad jos esančios Poto- 
nia”. Dėl to ir aną įrašą, jog “buvo patiektas 
procesas iš Lenkijos užbąigįi kanomzarijai’', 
teikia siųnasti taip, jog S Lietuvos vyskupų 
(gal būt, ir iš Lenkijos) gauta papildomos me
džiagos, reikątagos Kaztaderid pripažinti'šven- 
tuoju. Tada tiktai sudaryta oficiali tam reikalui 
komisija (1526 gruodžio 17).

atkelta iš 2 usi. sius. “Rugpjūčio įpėn. buvau 
tas, ir į kunigus Įšvėirfhmnn, nuvykęs Krekenavai (Panev. 
o ne kraigo ttfalą sutetašn- vyskup.) į išvenčia®ios Pane- 
ma. les Marijos IZENG3MO į dangų
. 10. Tariamasai laiškas ra- šventę”, 
šo: “Visose Ltetuvos parapijose 
reguliariai vyksta pamaldos, 
laikomasi šventai, pavyzdžitn,
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Penna gubernatorius tarp lietuvių

Display

NEPRIKL ŠVENTĖS KONCERTAS TURI TAPTI DIDELIU ĮVYKIU

Norimesurasti ko dauginu
sia liudininkų Kersteno rezo
liucijai. Viena apklausinėjimo 
sesija įvyks ir Clevetande, tad 
reikėtų pateikti ko daugiausia 
medžiagos, kurios Clevėfando

$500, o pridėjus duotą para
mą Balfui ir kitoms organizaci
joms ,tikrai susidarytų graži 
suma ant tėvynės aukuro.

Gerbiamų klebonų prašoma misijų intencija prisiminti 
ftv. Iflfioae, o tikinčiųjų pasimelsti.

kartą giedota šioj 
ir č. Sasnausko

JDLE HQUR
just Borth <rf DecspKer -

tas.Ohio gubernatorius F. J. 
Lausche. Jo metu kalbės buv. 
Clevdando miesto burmistras 
senatorius Th. A. Burice. Daly
vaus ir dabartinis burmistras 
A. J. Cetebrezze. Be daugelio 
kitų, | minėjimo koncertą yra 
taip pat pakviesti ameriktefių

spaudos atstovai, muzikos kri
tikai ir visų Clevelando tauty
bių atstovai.

ą, choras sugie- 
io Maldą irVai- 
ans šauliams ir 
katafalko buvo

Šv. Antano parapijos baž
nyčioje su vėliavomis dalyvavo 
savanoriai kūrėjai, skautės, 
ateitininkai ir skautai. Klebo-

OIMPTOMETER SCHOOL
Startinį Every Monday 
751 W. Chieago Avė.

EMt CMHMpk, M. <4Pagrindinis kalbėojas A. O- 
lis savo kalboje nušvietė Lie
tuvos laisvės bylos eigą nuo pat 
1940 metų iki nūnai. Išgirdo
me tikrai kondensuotą Alto 
darbų bei Amerikos valdžios 
nuotaikų istoriją.

lūs asmuo, bet ir todėl, kad 
lietuviai per pastaruosius me
tus jam pasidarė artimi drau
gai. Jis pasidžiaugė, kad . mū
sų kraujo brolis Joe Kowals- 
ki, yra labai vertingas valsti
jos tarnautojas. Padrąsinęs, 
kad kovoj dėl laisvės ir Nepri
klausomybės mes nesam vieni, 
jis linkėjo lietuviams ištver
mės. Pabaigęs savo kalbą, jis 
dar kartą grįžo prie mikrofono 
ir pasakė, kad Joe jam sakęs, 
jog kalbėjęs gerai, tik užbai
gęs ne visai kaip reikia, ir 
šypsodamasis lietuviškai už
baigė: “Kas bus, kas nebus, 
lietuviai nepražus!” Po to at
siprašęs, kad dėl laiko stokos 
turi atsisveikini, išvyko. Rei
kia priminti, kad tą pačią klie
ną jis buvo ką tik atskridęs iš 
Iowa.

Amsterdamo lietuviai Nepri
klausomybės sukakti minės 
vasario 28 Liet, klubo salėje 3 
vai. p.p. Kalbės iš Chkagos at-

N0W AVAILABLE 
Western Avenue 

BallRoom

Fine Foods * Brisk* . 
Complete sdectioo « taty JCosn 
Ltmches, serrecf toom'irtoį'pjn. 
Fhn Coorae

served frotn 5 to 9 p.M.daily. 
’ Oor 4eM«W Santo ’

Lietuvos Napc&faųsomybės nas kun. J. 1 
rentas minėjimas Detroite nai -taikytą 
pasidėjo vasario 13 vakare šv. kmtė nepap

Respublikonų County Club 
suruošė prez. Lincolno 100 me
tų sukakties minėjimą, kuris 
įvyko vasario 12 William Penn 
viešbutyje banketo metu. Mi
nėjimo ruošimu rūpinosi Pitts- 
burgho Liet. Vaizbos Buto 
pirmininkas C. K. Pūdei, ku
ris yra ir Liet Respublikonų 
egzekutyvinio komiteto pirmi
ninkas. Minejiman atsilankė 
gub. Fine su savo svečiu- iš 
Chicagos Brinza,* Cook apskri
ties iždininku. Gub. J. S. Fine 
pasakė kalbą ir įteikė Pūdeliui 
Vasario 16-tos proga paskelbtą 
proklamaciją.

C. K. Pikiel yra aktyvus vi
suose lietuvių reikaluose ir vi
sad darbu ir pinigu remia Lie- 

Minėjimas baigtas 7:30 Lie- tuvos laisvinimo bylą. Vien tik 
tuvos himnu. P. Natas Altui yra davęs daugiau kaip

Kodėl šiemet minėjimas rėš-
gramas tokia dHefia mastu? S

Alto skyriaus valdyba nėrė- \j|
jo išeiti iš įprastinių šablonu 
virtusių. Lietuvos Nepriklauso- 
mybės šventės minėjimo for- 
mų ir padaryti šią šventę di- &įgj| J v
delru lietuvių visuomeninio ir « ' f
kultūrinio gyvenimo įvykiu. |g , 1|
Todėl pasiryžta koncertą su ĮbĮ 
rengti su simfoniniu orkestru, Dk
Čiurlionio ansambliu ir ?oli> 
tais. Koncerto tikslas yra pa- M. ■•nątnąK **■ Cieitton*s 
rodyti visu pilnumu lietuviškos ' to** vstaritaf

Start your course any Monday 
night, 3:30 pjn. to 6 p.m.

6 p.m. to 8:30 p.m.
Industry needs you—that’š wt»y 

we?re here. .

Ekihningasmtnėjfanas įvyko prisipažino, kad atvyko j tą 
puikioje Westėm High Schopf minėjimą ne vien kaip ofida- 
auditorijoje. Jau kelinti metai 
kaip lietuviai šioje salėje Va
sario 16 mini. O vis tik rei
kėtų neužmiršti, kad ameri
kiečių mokyklose ir korido
riuose nerūkoma. Kitaip ga
lim netekti galimybės kitais 
metais vėl ten pat susirinkt.

Minėjimą atidarė Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centro 
valdybos pirmininkė Marija 
Sims. Garbės prezidiuman bu
vo pakviesti šių organizacijų 
atstovai: L. R. K. Federacijos, 
Tautinės Sąjungos, Tautinės 
Sandaros, Liet Socialdemokra
tų, Liet. Bendruomenės Apy
gardos, Alto atstovė Paura- 
zienė ir Alto vykd. tarybos vi- 
cepirm. A. Olis ir kun. Vikto
ras Kriščiunevičius.

įnešus vėliavas, buvo pa-' 
gerbti tylos minute žuvusieji. 
Ina Variakojytė sugiedojo 
JAV himną o kun. V. Kriščiū- 
nevičius perskaitė daugelį iki 
širdies gelmių sujaudinusių in- 
vokaciją.

E. Pauraziefiė perskaitė Mi- 
chįgan valstijos gubernatoriaus 
•proklamaciją bei. senatoriaus 
Hower Ferguson ir Detroito 
burmistro laiškus. Sveikino 
žodžiu ir estų, latvių bei uk
rainiečių atstovai. Ukrainietis 
neiškentė nepriminęs, kad be 
komunizmo mes dar turim vie
ną bendrą priešą, kurs ir šian-

Batarich, padainavo Br. Bud- 
riūno Miegelio noriu ir St 
Šimtam* Kur bakūžė samano
ta. Iššaukta plojimo dar patie
kė Kačariausko Na tai kas. 
Jaunos dainininkės soprano 
balsas per mikrofoną skambėjo 
ir sodriai, ir maloniai.

Daug džiaugsmo įnešė sce
nai šmaikščiosios merginos ir 
lankstūs berniokai “Rugučių” 
pjaut išbėgę. Gal jau 2 metai 
mes lenciūgėlio” nematėm 
Detroite, todėl ir mieli buvo tie 
tautinių šokių šokėjai. Neuž
teko, kad rugius nupjovė ir 
“Našlį” nušoko, plojom ir plo- 
jom, kol tuos rugius ‘Malūnan’ 
atvežė. O “malūnas” visiems 
galvas apsuko! šokius parengė 
Galina Gcbienė, kurios tik ran
kovę putflika pamatė; akordeo
nu grojo Algis Pesys.

Nors jau nusisėdėjusi, publi
ka stebėjo dar ir aBoečius, vai
dinančius S. Lauciaus ‘Paslap- 
ttogoje ztmoje”. Režisūra Jus
to Pusdešrio. Vaizdelis dienos 
nuotaikai tiko, jtjk gailoka, kad 
salės erdvė nebeatnešė teksto 
toliau sėdintiems.

vaį dėl savo tėvynių laisvės.
Nuo savęs norime dar pas

tebėti, kad, be paties M. Dro> 
sučio, Tautos Fondo rinkliavoj, 
koncerto rengane ir kituose 
darbuose labai Aktyviai reiš
kiasi ir kiti skyriaus valdybos 
nariai: vicepirmininkai J. 
Daugėla ir B. &aužinis, sekr. 
Aid. Aųgustinavifienė, iitfinin- 
kas J. Ruzas ir nariai J. Sah- 
seviSenė, A Gargasas, P. Bal-

fe'-'7 ‘ .Tą patį vakarą lietuviškoji 
radijo valandėlė Baltie aaelo- 

.dies visas 45 min. paskyrė Va- 
fejc/iiąrio 16-tos minėjimui. Radijo 
III bangomis sveikino Joseph Ko- 
O., :''waiski, tarnaująs Michigano 

valstijos gubernatūroje. Jis 
te perskaitė, gubernatoriaus G.

> Mennen WiUiams išleisto pro- • 
J; kląmadją. Kalbėjo Ted Mach- 

rovvitch —kongresmenas, Ker- 
^2 . steno komisijos narys. Sveiki- 

no ir miesto tarybos narys 
■į k; Connor. Pasidžiaugė unijomis 
fe' i ir lenkų kongreso prezidentas, 

'.ragindamas jungtis bendron 
pįl kovon prieš bendrą priešą, už- 
C-’ ' mirštant kai kuriuos nesusipra- 

timus prieš II-ąj| pasaulinį ka- 
, rą... Dar kalbėjo Lietuvių vaiz- 

F < bos buto pirmininkas Adams ir 
Radijo valandėlės- rėmėjas p. 
Beig (lietuviškas izraelitas). 

k >- Pagrindinis kalbėtojas Dr. Br.
' ■. Balčiūnas gražiai priminė 

"laisvės kovas. Kalbų protar- 
f " pšiadse girdėjome lietuviškų 

e' ■ patriotinių dainų. Programai 
g vadovavo Radijo klubo pirmi- 
Lįs.. ninkė p. H. Rauby^

***

TELEPHONE.* 
DEARBOBN 2-0819 

TOPLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

Vasprio 14 d. visose trijose 
Detroito lietuvių parapijose 
(Dievo Apvaizdos, šv. Petro ir 
šv. Antano) buvo atnašauja- 

k mos šv. Mišios vž iJetuvą 
pasakyti dienai tinką pamoks-

Lietuvių šv. Kazimiero pra
džios mokyklos ^mokiniai, va
dovaujami seserų pranciškleOų, 
šiemet vėl gražiai paminėjo 
Vasario 16-tą. Vasario 14 par. vykęs Dr. Rėžis. Programoje 
salė sausakimšai / prisirinko dalyvaus solistė Biežienė ir šv. 
mokinių ir sttadgdrių. Gražiai Kaziarierb par. eitoras, ved. 
p^iuoštoje scaM^to torp dvejų pręf. J. Oišauskd Be to, bus 
tautiškų vėfiavų, Kabojo Lie- tautiniai šokiai, 
tuvos vytis. Vaflcufiaš gražiai 
padeklamavo,'paštriso tautinių 
Šokių ir padainavo “Leiskit į 
tėvynę” bri kitas dairias, o kai 
vakttno inscenizuotą vaizdelį 
Kenčianti Lietuva, tai daugelio 
žiūrovų akyse matėsi ašaros. 
Aira^rasnie Dėtuvių moKyKia 
tori gerą vardą, tai daugėti* ją 
lanko ir svetimtaufių vaikų 
Net itaiiuiau Karui su Bemviu-

^vžRaziinjero-parapija visu 
smarkumu ruošiasi švęsti 50 
metų gyvavimo 'stdcakti. Jubi- 
tiejaus minamas bus gegužės 
2. Ta proga pasižadėjo at
vykti Albany vytie. GMrans. 
Parapija per visą savo tašką y- 
ra išvariusi gilią ktatūrinę ir 
retigfoę vaito- Jo® gyvenime

______ _____ , ________________ _ __________ w

Kas gruuu nramvai TnuKv
Lietuva tšvyna mltaų Setrils >*titiuiva3UK ir. aauortLos kičo. 

<ter- ■

M-urosutis, simpatingas se- Pasikalbėjimas su Mykolu Drosučiu 
norios emigracijos lietuvių vei- -. - - -7-' - -
kėjas Ilgametis Alto Cleve- ' "
lando skyriaus pirmininkas, ‘ 
ryšium su šio skyriaus vasario
28 d. 8 vai. vak. WHK radijo St Šimkaus kantata “Atsisvėi- 
stoties salėje rengiamu Lietu- a kinimas su tevyne.”
vos Nepriklausomybės šventės Krito sekasi' paraų^aa&ej 
koncertu vietos-skaudos stato- 
vams atsakė į keletą klausi-. jr . t

• Los Aagries, CriL^asario 
16. paminėjimas praėjo su di
deliu pasisekimu. Miesto bur
mistras N. Poulson vasario 13 
buvo paskelbęs “Lietuvos Res
publikos Diena”, ištekdamas 
proklamaciją ir priimdamos 
lietuvių delegaciją. Bendras 
paminėjimas įvyko vasario 13 
d. Patriotic salėje. Aukų su
rinkta per 600 doL Iš organi
zacijų daugiausia paaukojo at
eitininkai — 110 doi., antroje 
vietoje Tautinės Sąjungos vie
tos'skyrius -r- 60 doL Ypač pa
girtini studentai, jie organizuo
tai dalyvavo minėjime.

kotleto* <dwęto. "■ 
Karta gKją Jfci v« ąrlBte. 
NooaaUdte kainos. Lafeval pvt

Be pačios valdybos, juos dir
ba ir visas būrys talkininkų 
Viskas eina sklandžiai ir sėk
mingai. Ypačiai su dideliu en
tuziazmu rengiasi Čiurlionio 
ansantoiis su savo vadovu mu
ziku Alfonsu Mikulskiu prieša
ky. Jam, muzikui MikuLskiui, 
atitoika pati didžioji našta — 
jis paruošę ir parūpino gaidas, lietuviai turi. Be to, atfietemi 
jis rūpinasi repeticijomis, jis parengiamieji darbai suburti 
yra dirigentas ir tt Mums la- vienon organizacijon visas pa
tai malonu, kad ir lietuvių vergtųjų kraštų tautybes ko- 
spauda su vietos bendradar
biais aktyviai prisideda prie 
šio minėjimo populiarinimo.

Be Sėtuvių vfenomenės, ar 
tariktaBd imeerte irsveSri?

Tevij Pranciškonu Gavėnioje 
vedamos misijos \

PHILADELPHIA, PA. Švz Kazimiero parapijoj kovo 
14-28 lietuviškai ir angliškai. Veda T. Jnvenatis 
Lfaraba ir T. Gediminas Jočytf.

WORCESTER, Mass. Aušros Vartų parapijoj kovo 7—14 
d. Veda T. Vūrforas Gidžiūnas.

CAMBRIDGE, Mass. -Nekalto Prasidėjimo P. Marijos 
parapijoj kovo 7-21 lietuviškai ir angliškai. Veda 
T. Jonas Adomavičius ir T. Gediminas Jočys.

TORONTO, ONT. Prisikėlimo parapijoj kovo 14-Zįd. Ve
da T. Leonardas Andriekus.

BAYONNE, N. J. šv. Mykolo parapijoj tridienis kovo 16, 
17, 18, 19 d. Veda PnMHkonai.

AMSTERDAM, N. Y. ŠV. Kaztauero parapijoj kovo 21-28 
d. Veda T. Vtirtoras Gidžiūnas.

CICERO* m. šv. Antano parapijoj kovo 22-28 d. Veda 
T. Jėveantis Lianta.

BROOKLYN, N. Y. Apreiškimo parap. kovo 28 — balan
džio 11 d. vyrų ir moterų misijos. Veda T. Lro- 
nardas Andriekus.

Š. CHICAGO, Dl. šv. Juozapo parapijoj kovo 29—balan
džio 4 d. Veda T. Juvenalis Liauta.

NORWOOD, Mass. ' šv. Jurgio parapijoj kovo 31—balan
džio 4. Veda T. Jonas Diburys.

BROOKLYN, N. Y. šv. Jurgio parapijoj balandžio 4— 
11. Veda T. Klemensas Žalatis.

E. CHICAGO, IND. šv. Kazimiero parapijoj balandžio 
4—11 d. Veda T. Kęstutis Bhtkevi^ns.

DETROIT, Mich. Apvaizdos paranroj balandžio 11—18 
>. 4 d. Misijos ir 40 vai. atlaidai. Veda lietuvišku ir 

angliškai. T. Gediminas Jočys.
CLEVELAND, Ohio. Marijos Nuolatinės Pagelbos para

pijoj balandžio 4—11 d. Veda T. Jonas Adoma- 
irt - ▼BvUMo

HARRISON, N. J. Sopulingosios Dievo Motinos parapijoje 
misijos kovo 22-28. Veda T. Jonas AdomavVtas. 

R0CHESTE3L N. Y. šv. Jurgio parapijoj rekolekcijos ’r 
40 vai., atlaidai gegužės 27—birželio 1. Veda T.



ŽINIOS SU IŠRADIMAIS Stephen B rėdės Jr.

gyvenimu

ŠEIMININKAS, 
Imtinu įsigykite ir 
duokite savo dškrdms

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

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valtey Stream, N. Y.
4380 White Plains Road J

aSOt-tCKA* 
DIREKTORIUS '

Kazys Merkis išrinktas į 
naują MSCA vadovybę, vice-

Labai gera, mokanti gražiai 
gyveni Mygim, nimn 
visiem, ypač jaanimui, 

parašyta

660 Gnnd Street 
Brooklyn, N. Y. ? 

NOTARY PUBLIC

KttL Pr. A Vtrmanakas 
50 W. Strth Street, 
8a Boston 27, Mas.

ninku __  fĮHnatna nepažįstu ir nęs!
neatrfmonu,kad būfiau kada Ponas Toks atsisėdo ir vQ
kvietęs. ėmė skaityti sava .pasaką a-

— Vadianš, manęs nekvie- pie akėtvirbalį.
tei — Mansė Toks. —Išeitų, I - - .' - •

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

Susigalvojo ir prancūzas
Neseniai buvo paleista iš 

varžytinių mirusio rašytojo A. 
Gide asmeninė biblioteka. Jo
je buvo viena knyga, kurios 
pradžioje autoriaus ranka įra
šyta:' “Maloniai prašau sos 
knygos neskaityti.”. Atrodo, 
prašymas buvo lig tol tenki
namas, nes knygos lapai neiš- 
piaustyti.

Bako - lietuviai ’ tarp- 
? p-bėse dalyvauja su 
tdbm. A kl.: A. Puza- 
J.Velušis, J. Zmuidzi-

aš turėčiau trūnuoti namie ir. 
skaityti tą pa£ą pasaką?

r— Ne. To *S nenorėjau sa
kyti. Aš norėjau konstatuoti 
tik patį faktą, kad tamsta bo
damas man nežinomas, nega
lėjai būti'mano kviečiamas.

—Aa, ot kaip! Kad.taip ži- 
nota anksfiau, būčiau pasisten
gęs su tamsta susipažinti, bet 
žinok žmogus... Kaip ten be
būtų, dėkoju tamstai, lyg bū
tum mane pakvietęs. A

Nesuprantu, —pyko pir
mininkas. —- Esi man nežino
mas ir užčiaupk švilpynę! Ko 
nori iš manęs?

— Nieko. Noriu tik pasižy
mėti, — aiškino ponas Toks.— 
Suprantu, kad manęs nežmo-

Londone buvo vargas vaikų 
darželiam, kur yra namai susi
grūdę ir stokoja vietos kie
mam. Vienas, mažų kūdikių 
darželis sugalvojo padaryti 
narveli ir jį iškišti .pro langą 
su kūdikiu. X .

patraukliai rašo, apie dauge
lio komunistų atsivertimą.

Kaina — $150

Užsakymą! priimami telefonu. Gėtės pristatomos betfcur.
FLORI8T REGINA

Brooklyn, N. Y.
/ i TeLST 2-7909

Britą aaudmgi išradimai lydovui. Taip bus sutaupoma
Kiekvienos tautos žmogus laiko ceremonijose... (Anglų 

parodo savo palinkimą kasdie- išradimas verta turėti galvoje 
niniais mažais darbais, štai to- visokių jubiliejų ir sukaktuvių 
kių darbų keletas: nanėtojaml).

Australijos mažų įmestų 
burmistrai gavo nurodymą iš 
viršaus, kad atvykusią kara
lienę Elzbietą sveikindami savo, 
sveikinimo kalbos paskaitytų 
tik pirmą sakinį ir paskui nu
traukę kalbos raštą įduotų pa-

PAIESKAU savo pusbrolio 
ir pusseserių Antano, Teodoros 
ir Vandos Gendvilų (ar Ged
vilų). ĄnksSata gyveno Mon
terio, Brocfcton, Mass. ar 
Brokklyn, N. Y. Rašyti: Neffie 
P, Petrauskas, reg. nurse, 
1227 — 5thAve., -A, So., 
Lethbridge/Aft*, Canada.

Toronto-p-bes laimėjo'nese
niai atvykęs Vengrijos meiste
ris G. Fuster 11-0. 2. F. An- 
derson 10-L

Vaitonis su Fuster susitiko 
tarpkltibinių rungtynių metu ir 
Ihimėjo prieš jį, F. Anderson 
pralaimėjo Fusteriui.

Maus. State p-bėse K. Mer
kis užėmė 5-tą vietą, paskuti
niame rate pralaimėjęs prieš 
Wiener. šiose p-bėse Merkis į- 
veikė 1953 Bostono meisterį 
Bu Siff ir turėdamas 3y> taškų 
stojo į paskutinį ratą su vilti
mi: laimėjimo atveju būti 2-ju 
ir lygiųjų atveju — dalintis 2- 
rą vietą. Pasekmės: 1. Dr. Ke- 
ilson 5& (išj>), -2- Wiener 
4^,.3-r->4- S. LymanJr.B^Siff 
po 4, 5. k. Merkis 3%. Viso

Mass. State Chesą- Ans'n 
metiniame suvažiavime, vasa
rio 22 d. buvo paskelbti pasi
žymėję 1953 metų State šach
matininkai: Dr. Ke&son ir K. 
Merkis. Pirmasis,. kaip 1953 ir 
1954 Mass. State meisteris ir 
antrasis, kaip vienas iš keturių 
Amerikos korespondentinių 
meisterių.*

A klasės komanda praiaimė- 
jo ukrainiečiams Jm. Būtų ge
ra, kad A kL komandą sutvir- 
tintų. j£jDa$&dys, buv. Montre- 
aliox meisteris . ir Boikovičius, 
btiv. Lietuvos rinktinės žaidė
jas. 5

LIETUVIŠKA GELIŲ KRAUTUVE “ RE GINA 

G E L £ S kambarines ir skintos 
vedybiniai bukietai, karsažai, laidotuvėms vainikai ir 

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

8CHOLE8 BAKING. lar-
V. Lukas — Vedėjas 

02 Orai 8t» Brooklyn. N. V 
TeL EVergrten 4-8802

Lietuviška duona — eertauMa 
duona. Mes kepame duonas, py 
ragus ir pyragaičius pagal visi 
skoni. Tortai ypatingai pyrap* 
vestuvėms, krikštynoms ir 
tokioms iškilmingoms progom*. 
Išsakymai išpildami kogerlau- 
siai. Išvežtajame i krautuve* Ir 
prtvafiu* namus.

Norite geros—meniškos f oi
PORntETO, KEttKIS, VAIKU/ JVAE 

(vestoriti, Krikatynij, guntamenių, pratinu p
NUOTRAUKV; rorite atoaąjMtl 

mlrsoūte pūdu

6938 Marile Avė. .
Glendal<N. Y. 

136-59 Rooaevett Avetkte

68-38 įbrist Avenue ‘
RJdgewaxį N- X 

60-04 WoodskM AVenue 
JVoodgįde, N. Y.

19 West Post Roafl 5 
. . Whitę Plains, N. Y. >

MAIN STORE 
6292-16 MYETLE AVĖ. GLENDALE T!, N. Y.

;Federalius pajamų raportus reikia patiekti iki kovo 15 d., 
U N. Y. valstybei — 9ti balandžio 15 d» šiuos raportus ge
rai paruošia, ypač Maną saviodtaŠBaMB pagelbsti sutaupyti 
pimgUhJH*itant leidžiamus.atitraMtimus iš pajamų, šia
me patarnavime daug metų patyręs —

J P. MACHUUS
REAL ESTATE & INSURANCE —e

MM 8Mi Smraodhnve* 2L N. Y. M.VfrgWa7-lB6 
4Jąmafca finįja — Forest Parkway stotis)

Užsisakyti Darbininko 
administracijoj arba

FRANCISCAN FATHEES
Kennebunk Port, Maine

bmefio joadans. ‘
Tur būt, vienintelis visame 

pasauly yra toks laikraštis, ko
kį sugalvojo leisti Izraelyje— 
“Chronides”, mėnesinis, kuris 
duodą.- “naujausias žinias iš 
praeities”. Skelbimuose stovi 
užrašai tokių naujausiu iš pra
eities žinių: “Motsė nukopė nuo 
Sinajaus kalno”, “10,000 žydų 
išvaro į Babilono nelaisvę”, 
“Pranašė Deborah skelbia re
voliuciją”. . Visos žiruos patei
kiamos ir iš senųjų žydų, grai
kų, romėnų laikų, bet sureda
guojamos kaip dabar naujau
sios žinios.

TeL APplegate 7-0349 ,

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B ANO A

BBOOKLYN, N. JT-

ADVO KATA?

37 Sberidan Avė.. 
Brooidyn 8, N. Y. 
TeL APplegate 7-7083

Tel STagg 2-5043

Atatlhevv -
t (BIELIAUSKAS)

FUNUBAL HOMK
M. P. KAULAS DirekterM 
ALA BAUTBCNAS-BALTON

soMyHs IMS- metą.
Jie yra aprašomi

Pulk. J. Petraičio 
Laisve gesant

■ - . ' ~ I
Į-as/tomas 200 p. — $2.00 
Il-as tomas 310 p. $3.00<

- 7 > TeLEV. 8-9794

M. iii ! AITO COLUSION VOtIS

I SIG YKITĘ 
ir perskaitykite 

“Prie Vilties 
Kryžians”

349 RIDGEWOOD AVĖ.

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

(record čhangers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Ricbmond Hill, Ozone Park, Forest HilI, Jamaica.

Darbas sflkĮr—tM prityrmfo tedariko, pripežtato 
RCA iMtiteto. Nmv Yorke.

Darb* vatadest kaadta* ano S nt ryta fld S vai. vak.

Užsisakvkite 
DMbhtak*1954 m.

Taupioji Virėja
' Joje pamokoma, kaip tau- 

piai ir tačiau skaniai galima 
virti lietuviškus valaus.

Kairia $2.00 

'Užsisakykite

J. B. SHALINS-' 
ŠAUNSKAS 

Laidotuvių DhcktoriuB 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Stationl 
Woodhsven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuve- 
Koplyčios nemokamai vfeOįt* 
miesto dalyse; veikia ventiliaci-

JOHN DERUHA, M. D.
laksią, pūslės, odos, kmj°» vidarto te Wtų Ogų gydytojas
Aplttlrfįima* ir krauta tyHtaa* 3 dnL Prtčmuno valandos 10-^ ir 4-9 

Mokate* teigė* Europtįc «

128 E. 86th STREET NEW IOKK CITY
VM Lextagto0 Avė. podhminta traukinta stoties. Lengva privažiuoti 

■ visor. Attkfci t***1”™ kamteriai vyrams ir moterims.

Joseph Garszva
G R A B,O R I U S 

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.



nervine

ienespar. salėje mi- 
metų sukaktį. Klu- 
s kovo 25 d. 1949 
avinys suburti kata- 
minkus ir gintis nuo 
— darbininkų paved

ąs dr. K. Jurgėlą .
šo 20 d. pasveikinti jo 
įto proga buvo susirin- 
aža svečių, jų tarpe 
mo un-to prof. O. Ha- 
jstų konsulas einąs mi- 
> pareigas, Kaiv, Latvių 
is pirm. Stankievič ir vi- 
ė lietuvių.

Nauja.modemiška koplyčia fcer-į] 
menims dykai. Aptarnauja Carn-t 
bridge ir Bostono kolonijas že-j 
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir j kitus miestus. '

Reikale fateMe: TeL TR

CAMBR1DGE, MASS
K«ptya* ii imtut— tykai.

NOTARY PUBUC 
f ei. 80 MAS

FUNERAL / KOMEI
564 EAST BR0ADWAY

"BARASEVIČIUS ir SŪNŪS 
FUNERAL HOME

254 W. Broadvvay > 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICHIS 
. Laidotuvių Direktorius 
Tel. SOuth Boston 8-2590

tirt A. Vaitiekūnas, 
mokslus, baigęs Vienos uni

versitete, . dirbęs Kaune ka
riuomenes tyrimo laboratorijo
se ir univerritete, vasario 19 d. 
Fordhamo universitete, .už di- 
zertariją “Adtiįiniai junginiai” 
gavo daktaro laipsnį. Dabar 
<fixba'General Cigars tyrimo 
laboratorijoje Lancaster, Pa.

€ Juozas Kemėšis
M. Kemėšio .tėvas, 
nko” skaitytojas. Lai- 
pamaldos vyks šešta- 
asario 27 d. 10 vai. 
i, N. J. Sopulingos 
[otions parapijos baz

ių Lietuvos senobę. J?-
Reikia sveikinti KeArny Lie- • m- A?

tuvių Bendruomenes Apyfin- «r ~
kės Valdybų, kuri per trumpų "f* *• *—B* v***"*
laikų sugebijo t Apyfinkę JBe- 
tfdamuMtadtOmMemtas: WtXM^WUUS teturiu 
vym cnoni ir mkon* Mreil ^tanMni wra»«i p* 
Ir te Ufe įgriūta !»*»»• kvanto to tątetann taėn.

auktojai: $50 aukojo Liet, a- 
laus bendrovė “Baltoj meška”, 
$30 — inž. Br. Galinis, $25— 
Emilija Kairienę ir Socialde
mokratų 71 kp., $16— J. Nau
sėda, $15—J. Černiene ir K. 
Monkevičius, $12 — V. Stepo
naitis, $10 — F. Plekavich, 
Afiejdftas, inž. KL Petrelis, S. 
Martišauskas, J. Markevičius, 
B. PaSuEs, A. Šmitas ir P.
PafiufiS, $5 — kun. Al. KU- 
mas, P. Luzackas, Jonkūnas, 
pfficoĮds, V. Kasinskas, S. Pet-

VAITKUS I 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avesue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių direktorius ir 

balsamuotojas 
NOTARY PUBUC

Apreiškimo par. vkikai 
»lanką valstybines mokyklas < 

ir sį pavasarį eisią prie pirmos 
šv. Komunijos, turi registruo
tis vasario 28 d., po 9 vai. mi
šių, seselių vienuolyne.

Lietuvių Prekybos Rūmų 
narių susirinkimas, į kurį 

kviečiami ir nenariai (biznie
riai, profesionalai ir ekonomis
tai!, bus kovo 14 d. 3 v. p.p. 
Liet. Piliečių klube, 280 Union 
Aveų Brooklyn, N. Y.

Nepriklausomybės šventes . 
minėjimą Maspethe

Vasario 21 d. surengė ALB 
vietos apylinkė. Turiningą kal
bą pasakė prel. J. Balkūnas, 
Loko pirmininkas. M. Brakas, 
Liet Laisvės Komiteto narys, 
savo paskaitoj^ supažindino su 
Prūsų Lietuva. Meninėje daly
je dalyvavo dramos aktorė 
Tosk-a. Daubaraitė - Skobeikie- 
nė, vietos parapijos choras ir 
kvartetas, vetĮ muz. A. Vis
mino. Aukų surinkta 80 doL 
Priimta keletas rezoBucįjų Lie
tuvos laisvinimo reikalu. Minė
jusią pravedė A. Sodaitis. z

baigia letuviškai: “Lai 
>ja laisva Lietuva.” 
irny miesto mayoro var- 
ebdno jo pagefcininkas

' Alexander’s Ner- 
Kl Jį vinė, kuri turėtų 

veikti nuo nervų H- 
5kv4w ©k yra mišinys 

stiprių ir brangiau- 
A J šių šaknų, žietto, 
ųA žievių ir žolių, ir . 
tas mišinys padeda nuo viso* 
kių nervų suįrimų, galvos 
skaudėjimų, kvaišimų, isteri
jos, rūpesčio, susikrimtimo, 
bemiegės, karšfiavimų, išgąs
čio, persidirbimo ir kitų ner
vinių negalavimų. Gerdamas 
tų nrifinj gauni maMų ner
vams. 'šios gyduoHa kainuoja 
$5.00 svaras. UŽ ąZ.OO'priatan- 
fiame 5-undjas. 1 Kanadą 
U25.

UEITMU RAINO VALAliDOR PROORANA 
WRRJt—IMS Mm.

KMEvtem MlMeni nao 11 iki 1$ vai. vtdudlento. Jvigv norite k» 
non p«MktotJ ar pMtatttt, tai Mfcite: UTHUANIAN RAINO 
B0VR, CB <Mto*e SU SvnMi, Mmb.

- Skyste: UTHUANIAA FURNITURB CO. SM W. Rvtehvvr 
So. Boatou ri, Mmb.

A. tr O. TVAAKAI
’ TteM: NOtete 7-M« ar 90Mh Btetoa «-4tt8

BendKkas ir k Betaps, $4 — 
C. Daukantas, $2 — Luitus, 
Purinas, MHeflca, Banevičius, 
Eidimtas, Manpmaifiai, Povy- 
dienė ir Jasmnas, Kiti aukojo kauskų duktė Marijos ir Ele- 
po mažiau. V. S. nos vardais.

Lithiianian 
Furnitūre Cuj.

M OVE ES —
SO ft-4618 a , ., 

INSURED and BONDED 
Local and Lene Dicteee Mo

>aigus deklamuoti: Aš norėčiau 
prikelti nors vieną senelį... 
Maironio, pakyla uždanga.' 
ITakOotės Gražina Remeikaitė, 
Skripkaitė ir L. Zujūtė kūrena 
amžiną ugnį. VaidDa -— J. 
Vsdtmrikas skambina kanšdė- 
mžs ir dainuoja senovės dainą 
apie Kęstutį ir Birutę. Tofiau Lietuvių 
vakBlutės deklamuoja kartu: KMbo 
Op, op Nemunėli, iš aukfiro
veržiasi raudona Hepsna., Regi- ,

Solistė St DaugHieBi !?■ 
dainuos N, J. Sesėrų rėmėjų I 

seimely kovo 7 d.
' ŠV. Vardo D-jos I 

vyrai pasiryžo atremontuoti I 
prie E. 7 St. esančią parapinę I 
koplyčią. Prie jų sumanymo 1 
dedasi ir kiti. Mrs. De Jeso, I 
savo giminaitės Ag. Darkei- I 
tienės atminimui, remonto iš- 1 
laidoms paaukojo 15 dol. I

Bostono miesto 1
civilinės apsaugos departa- I 

mentas yra paruošęs smulkią I 
programą kaip saugotis priešų , I 
oro puolimų. Programa pava- I 
dinta “Namų apsaugos praty- Į 
bos” ir joje nurodomi . 7 pa
grindiniai veiksmai: 1. įsiruo- 

‘ Šimas slėptuvių, 2. kas daryti
na išgirdus pavojų, 3. namo 
apsauga nuo ugnies, 4. ugnies 
gesinimo metodai, 5. kaip gel- 

• bėti gyvybę, 6. kas darytina 
užgriuvus, 7. maisto ir vandens 
atsargos, šie nurodymai yra 
atspausdinti atskiru leidinėliu. 
Taip pat kreipiamasi į radijo 
ir televizijos siųstuvus, kad sa
vo programose atkreiptų klau
sytojų dėmesį į tinkamą pasi
ruošimą.
LDS So. Bostono l-rnos kuopos M 

vasario 28 d. 3 vai. p.p. sa- H 
Įėję po bažnyčia įvyks svarbus H 
susirinkimas. Nariai raginami n 
atšvęsti norinčių stoti naujų ■ 
narių. Ta proga galės dar nesu- 1 
mokėję atsilyginti už “Darbi- I 
ninką.” Valdyba ■

St ir V. Menkų Į 
radijo programai, pirmajai N. " 
Anglijoj^ sukanka 20 m. Su-. | 
kakčiai paminėti, kovo 7 So. I 
■Bostono Liet. Pil. Khdbe 3 vai. I 
popiet rengiama ‘Talentų po- I 
pietė.” Užsirašyti kviečiami pas 
St. Minkų, 502 E. Broadway, i 
So. Boston 27, Mass. Už ge
riausių talentų parodymą ka
riamos dvi piniginės premijos 
suaugusiens ir dvi vaikams. 
Jury komisiją sudaro koris, 
adv. A. ShaAia, mokyt. K. 
Mockus, AL Plevbkaitė, St 
Santvaras ir Dr. Genė Stapu- 
lionis. Po programos užkan
džiai, “šurum-burum”'ir šo
kiai.

nmėje dalyje puHoai pasi- 
Lietuvių Bendroomenės 

■ny Apyimkės vyrų cho- 
vadovaųjamas muz. Alg. ‘ 
inausko. IšpiMė: gienpiu- 
dainą — V. Medonio, Jau 
rertos dvaro stonibs —Ste- 
3raužinio> Ramovėnų mar- 
— Gailevičiaus ir Gint 
pnę — Jonušo. Publikai 
šarit, reikėjo chorui net pa
lotinai dainuoti.
raap pat su dideliu pasitęn- 
imu buvo iškįausytos soBs- 
i G. Ifioaur išpildytos dainos: 
mo gimtinė ir Vai gražu. ■

New Torte ž«nMtetų 
' susirinkimas bus vasario 28

Wu. <L,3vaLp.p. AtletųKlube, 168 
^arey Ave.K Brooklyn, N. Y.

Mtvarkoje: valdybos rin- 
(IterA) 8rt S? Sf^±8 a^avuno 
Įdubo nariai! kviefia- tadrt>« »»«»»» Mau»m« ir 
ai atsilankytu

J. E. vysk. V. Brisgys f 
. vasario 16-tos proga lanky
damasis Bostone, ilgesnį laiką 
buvo sustojęs šv. Petro klebo
nijoj. Iš Čia vasario 19 aplankė 
šv. Kazimiero par. mokyklą 
Brocktone., Tos pačios dienos 
popietėj lankėsi ir Cambridge, 
kur garbingais svetys aplankė 
N. P. Marijos par. mokyklą. 
Vyskupą pasitiko kleb. kun. 
Pr. Juškaitis ir kartu su sve
čiu perėjo per visas klases.

Mykolo Venio 
pastangomis atremontuota 

parapijos klebonijos virtuvė. Iš
laidas apmokėjo Juozas Cas- 
per, kuriam klebonas viešai pa
dėkojo.

J. N. Seserų rėmėją
- susirinkimas įvyks vasario 

, . 26, 8 vaL vakare salėj po baž
nyčia. Bus tariamai dėl kovo 
7 įvykiančio So. Bostone se
serų rėmėjų seimelio. Tuo pat 
laiku salės priekambary bus 
Kat. Federacijos Bostono Sk. 
susirinkimas. Organizacijos 
prašomos atmušti atstovus.

Vasario 16-tes uteėjteM kas, JE. Kazlauskienė, Edimai- 
šiais metais praėjo labai pa- tė, šnutienė ir k.
laboje nuotąScoje. PO miesto Aukų surinkta $315 ir dar 
mayoro X X Fotey kalbos dar pamažėl plaukia. Stambesnieji 
tarė po žodį trys advokatai: 
Zuzana Sha&ia, A. Kalinaus
kas iš Bostono ir P. Višfinis iš 
Brocktono. Jų kalbos nesūcar- 
tojo. Kiekvienas inešė ką nors 
naujo ir įdomaus Lietuvos ne- 

sD.Mayuy«.-UetavB- P^«W>>3*to atgavimo kUn-

mūnis blefavai Petro tteo ir ■ .
afarios: Kratė Baiėddfaitd• ArikaRmana^cAė&far. vtai viltt dėl «»*■
e - Atmink tevarę - Jono ««> įĮefarortotorts. Kotap-jt. 

Guldėte vyrų choras padaina-
Pabaigai visos nustebino gy-

Pakrikštyti £
vasario 20 Vytauto ir Tėra- x 

sės Izbickių sūnus Eduardo ir $ 
Vytenio vardais. Tėvai gyve- t ____ _
na 706 Metropolitan Avė., £ S
High Park; Vinco ir Olgos « 3W-ras g
Yuškauškių duktė Marijonos Žn ii ¥
vardu. Tėvai gyvena 219 I St., 
So. Bostone.

Vasario 21 Eduardo ir Alek
sandros Ęajerfių sūnus Arnol
do ir Eduardo vardais. Tėvai 
gyvena ^dney St, Dorehes*




