
Molotovas pamiršo revolverį

Raudonojo® jūros ar prie 
tonostoa Bet neatėjo i galvą 
Adrijos jūra. Padėtį išgelbėjo

Strasburgas. Europos 'tary
bos atstovas Schneiter, buvęs 
Prancūzijos ministeris 'pabė
gėlių ir gyventojų pertekliaus

kalauja, kad tie rinkimai bū
tų panaikinti, nes ILA varto
jusi prievartą. Kuo tada ir tą* 
sosi tos unijos.

Anglijoje nauja sensacija: 
Bob Cowell, 35 metų vytas, po 
trejų metų operacijų pavirto 
moterim ir jam išrašyti nauji 
gimimo metrikai. Jaunas jfeš

nešė j laivus savo daiktus.
Šis streikas yra varnus žūt* 

butinės kovos tarp unijų—tarp 
senosios ILA ir naujos uosto 
darbininku unijos, kurią įstei
gė AFL, išmetusi iš savo tar
po minėtą ILA, kai paaiškėjo 
joje kyšininkavimas ir šanta
žai. Kova prasidėjo pernai nuo 
rugsėjo mėn. Ji eina dėl klau-

pagrincBniu organu “B Quoti- 
diano”. Po jo kalbos Romos LB 
pirm. kun. Mincevičius pranešė 
dalyviams, kad tuo pat metu

po rinkimų, tuo tarpu respub
likonai mažiau populiarūs nei 
1952, kada Eisenhoweris buvo 
išrinktas. Ajitra vertus, respub
likonai nevieningi. Demokra
tai, puldami labiausiai McCar-

LAVINOS UŽGRIUVO
* Austrijoje prie Insbruko vėl 
devynis pasDumiunKus. rer są 
žiemą tokiu būdu jau palaido
ti e^še 150 žmonių.

• ------

Ibą atsi 
ūs Ame-

AMERIKOS LEITENANTAS
W. D. Adhins, iš Indianapo- 

llo, pabėgo pas sovietus ir pa
prašė aaylio. Spėjama dėl pi
niginių sunkumų.

Demokratę partija pradėjo 
rinkiminę kampaniją. Partijos 
nacionalinis pirmininkas pas
kelbė, kad jų taikinys būsiąs 
prezidentas Eisenhovveris. Jis 
būsiąs padarytas atsakingas 
už visus respublikonų veiks
mus. Kovo 6 Adlai Stevenso- 
nas pokylyje, kuriame dalyviai 
turėjo susimokėti po 100 dol.

tojų perteklius virsta Europai 
didžiausiu pavojum. Jeigu, 
sako, per 30 metų nebus karo 
ar kitos naikinančios nelai
mės, tai pirmiausia su pertek
lium turės vargo Olandija, nes 
ji turi 13,000 kv. mylių ploto, 
o gyventojų 10,5 milijono. 1980 
ji turėsianti jau 14 miL gyven
tojų perteklius svarbus taip jau ir puolė Ečsenhowerį, kad

Vokietijos kancleris Adenau
eris šį antradieni susitinka su 
Prancūzijos užsienių reikalų 
min. Bidault dėl Saaro kraštą 
Adenaueris skubiną Saaro 
klausimu susitarti, kad jis ne- 
būtų kliūtis Prancūzijai tvir-

ir įgalina laivą ilgai išbūti po 
vandeniu. Dabar išmėgintas 
laivas, kuriam pavartotas pe
roksidas, pasirodė greičiausias 
lig šiol.

kyla pavojus ir kitų Amerikos 
valstybių nepriklausomybei bei 
laisvei; Amerikos valstybės įsi
pareigoja tos svetimos jėgos 
pasikėsinimą vienoje valstybė
je laikyti pasikėsinimu prieš 
visas ir atitinkamai veikti. Tai 
praktiškai reiškia—sekti agen
tės, nustatyti, iš kur komunis
tai gauna pinigus ir kitos pa
galbos ir vieni su kitais tuo 
klausimu bendradarbiauti.

SUIMTA DIDŽIAUSIA NAR
KOTIKŲ SPEKULIACIJA 
. New Yorke policija suėmė 

kovo 6 d. narkotikų spekulian
tus ir rado herojino bei ‘opiu
mo už 2 milijonu su viršum. 
Dalis herojino atėjusi iš Pran- 
cūzijos.

Adenaueris sku 
Lina

ruomenės sutartis. Skubina, 
neš Maskva sutiksianti Indo- 
kinijos karą baigti tuo atveju, 
jei Prancūzija atsisakysianti 
nuo kalbamos sutarties. Iš ki
tos pusės Prancūzijos parla
mente buvo stipriai pasisakyta 
už baigimą to karo, trukusio 
jau 7 metus.

toliais, ašarintas .bombom. 
Karnas, kuriame buvo nacio
nalistų vadas su savo artimai
siais bendradarbiais, buvo pa
degtas.

Gubernatorius Marta įsakė 
suimti 38 nacionalistų vilkė
jus. Camporf 1950 buvo sukė
lęs revoliuciją. Nuteistas po 
kurio laiko iš kalėjimo buvo

Simo, katra iš jų turi teisę at
stovauti 25,000 uosto darbi
ninkus. Balsavimus laimėjo

komunizmu. ;
Ūkiškai lotyniškoji Amerika 

labai priklausoma nuo Jung
tinių Valstybių. Viso savo im
porto 54% ji perka Jungtinė
se Valstybėse; Savo eksporto 
60 %, daugiausia maisto, me
talo žaliavos, parduoda Jung
tinėse Valstybėse. Korėjos ka
rui sustojus sumažėjo ir pietų 
Amerikos valstybių gaminių 
bei žaliavos pareikalavimas 
Jungtinėse Valstybėse; dėl tč 
daugumas valstybių konfe
rencijoje dabar pageidavo ūki
nės Jungtinių Valstybių para
mos.

Caracas, .Veneeueloje, 20 jragątifti Argentinoje, Kolumbi- 
Amerikos valstybių užsienių jofre veikja legaliai, bet 
reikalų miniajeri*! svarstė du k o.ą t r o lė j e. B r azi- 
pagrindinius klausimus: ūkinį b joje ir daugel kitųjos nelega-

Maskvos spauda pranešė, 
kad partijos sekret. Chruš- 
čevas paskelbė įsakymą 100,- 
000 rusų jaunimo iškelti j 
rytus. Jie turi 32 mil. akrų, 
maždaug tiek, kaip Nęw Yor- 
ko valstybė, paversti ariama 
žeme. Ta dirbama žemė turi 
būti ruošiama Kazachstane, 
Volgos aukštupy, Altajuje.

viename sandelyje kovo 5 a.; 
50 prieštankinių pabūklų, 1000 
rankinių granatų, tris dėžes 
su kulkosvydžiais, 35 šautu
vus, 24 dėžes prieštankinės 
amunicijos. Suimti du asmens, 
kilę iš Kubos. Jie prisipažino, 
kad ginklai buvo skirti Kubos 
revoliucionieriam. Du siunti
niai jau buvo į Kubą perga
benti. Vienas gruodžio mėn., 
kitas sausio.

Suimtieji nieko bendra ne
turi su puertorikiečiais.

Puerto Rto* policija suėmė 
naclonalfctų vadą P. A. Cam- 
pos ir jos kelis šalininkus. Su
imti togai^o tik po poros kau
tynių revolverių šūviais,

Dulles nerado reikalo į Gua- 
temalos.kaltinimiis atsakinėti. 
Jis kitą dieną tiesiai pasiūlė 
rezoliuciją visoms Amerikos 
valstybėm suderinti kovą prieš 
komunizmą. Rezoliucijoje pa- 

Guatemaloje -įtaką, brėžiama, kad komunizmui įsi- 
Kvietė kovot su komunizmu galint politinėse institucijose 
ne tik pas save, bet ir kituose vienoje iš Amerikos valstybių, 
kraštuose. į Dulles..................
liepė aštriais kaltin 
rikai Guatemalos ministeris. 
Esą Amerikos monopolistai 
mato visur raudonas šmėklas, 
nors Gvatemaloje einanti tik 
žemės reforma; esą Amerika 
kišasi į Guatemalos vidaus rei
kalus ir tt. Pažymėtina, kad 
Guatemąlos ministerio kalba 
buvo priimta šilčiau nei Du
lles.

centre pradėjo rinktis visa Ro
mos lietuvių bendruomenė su 
svečiais. Plevėsavo didžiulė 
Lietuvos trispalvė, kurios pa
gerbti vidaus reikalų ministe
rija ir savivaldybė atsiuntė 12 
sargybinių. Iškilmingas pamal
das atlaikė kard. PJzzardo, Se-_ 
minarijų ir Universitetų, Kon
gregacijų prefektas. Kardino
las ta proga pasakytame pa
moksle plačiai nušvietė lietu
vių tikėjimo ir laisvės kovas.

Pats minėjimo aktas vyko 
puikiai ' išpuoštoje salėje. Po 
didele vytimi buvo padėtas 
baltomis raidėmis įrašas: “Tė
vynės laisvė — aukščiausias į- 
statymas”. Tarp gelių ir žalu
mynu kabėjo Lietuvos,,Italijos

DULLES, VIŠTUKE SIŪLO 
rezouucuą prieš 

KOMUNIZMĄ

Demokratai esą įsitikinę, 100,00 jaunimo į 
kad su naujais rinkimais jie 

KALIFORNIJĄ ATRAlMg paimsią atstovų rūmų ir sena- 
ir jos ūkį sukūrę rusaL.. Taip to kontrolę į savo rankas. Jie 
rašo naujas “Didžiosios sovie-' manosi esą stipresni dabar nei 
tinęs endkkjpec&jos” tomas, 
jau 1954 pasirodęs. Esą dabar 
amerikiečiai vietnrius gyven
tojus indįjonus laiką draudžia
mose srityse ir mariną badu. 
Mat, sovietai sprendžia apie a- 
merikieSus pagal save.

kas. Darbas sustojo 159 kran
tinėse. Didieji laivai kaip senoji ILA, surinkusi 492 bal- 
Queen Mary, United States ir sais daugiau už naująją uni- 
kt. tegalėjo išplaukti tik tuo ją. Tačiau AFL iškėlė protes- 
būdu, kad patys keleiviai susi- tą dėl 4000 balsų. Tokiu būdu

dsn, Jfe tįsėjo 53, agrarai 51, 
komunistai 43, konservatoriai 
28, švedai 15, kitos .mažumos 
10 atstovų. Koaliciją sudarė 
soc. dem. su agrarais. Bet 
pereitą vasarą jie išsiskyrė dėl

padėkojo 
tautai palankumą, Romos miesto savivaldybei, o 

ypač viceburmistrui Giorgio 
Andreoliui, už parodytąjį pri
tarimą. Romos burmistras 
prof. Rebecchini savo ta pro
ga tartame žodyje pažymėjo, 
kad ir italai daug kentėjo bei 
kovojo už savo tėvynės laisvę, 
kaip ir lietuvių tauta, kad ir. 
Lietuvos vėliava turi dvi bend
ras su Italijos vėliava spalvas: 
raudoną ir žalią. Savo kalbą 
baigė linkėjimu, kad lietuvių 
tauta kuo greičiau atgautų sa
vo laisvę, o visoj Europoj —-j- 
sigalėtų teisingumas ir meilė.

Šv. Tėvo atsiųstoj D Ii gi—n j 
buvo pažymėta, kad popie

žius siunčia apaštalinį palaimi
nimą. Italijos respublikos pre
zidentas savo sveikinime palin
kėjo Lietuvai laimingos atei
ties. Sveikinimo telegramas 
atsiuntė taip pat Italijos minis
teris .pirm. M. Scelba ir buvęs 
ilgametis premjeras ' De Gas- 
peri. Valstybės iždo ministeris 
Silvio Gava, 1949 m. kovo 24 
d. ypač smarkiai gynęs Lietu
vos reikalus nuo komtmfetų 
neteismgii puolimų Italijos se
nate, savo sveikinime pažymė
jo: “Nuofiidžiausiai finkkr to
limai tėvynei- greitai atgauti 

(Nukelta į 2 pusi.)

Kubos revoliuciją 
rengia New Yorte

Didingas Vasario 16 d. ir 
50 metų nuo spaudos atgavi
mo minėjimas buvo suruoštas 
Ramoje. VąągfgyA An- Uaoraitis savo žodyje miestojaititėje, .
gėla Menei institutą Romos nuoširdžiai padėkojo poį^žiui " "UfiMuiSą v 

ir kard. Pizzardo už rodomą Jis nuoširdžiai 
lietuvių 
drauge dalyviams paaiškinda
mas pelitinę dviejų sukakčių 
reikšmę :spaudos atgavimo ir 
nepriklausomybės paskelbimo. 

Minėjimo pagrindinę kalbą 
pasakė pasižymėjęs italų mok- 
slinmkas, sociologas ir politi
kas, Kat Akėjos ir Tautinio 
Piliečių Komiteto vyr. pirmi
ninkas prof. Luigi Gedda. Jis 
iškėlė lietuvių tautos dvasines 
bei kultūrines vertybes, pava
dindamas lietuvius “vilties tau
ta’’. Savo kalbą baigė linkėji
mu juo greičiau atgauti nepri
klausomybę. Jo kalbą buvo iš
tisai atspausdinta Visų Italijos 
katalikų laikraščių, pradedant

PIRMA PLAUKAM, 
. ; DABAR LAIVAM . ,
Amerikoje povandeniniam

laivui varyti pavartojo ir per- New Yotkas. Nuo kovo 5 d. 
nksidą, kuriuo moterys dažo uostuose eina darbininkų strei- 

kovo 4 išskridęs ziš Italijos į plaukus. Jis atstoja deguonį 
Vokietiją, dingo be žinios. Da
bar jo skeveldros rastos Alpėse 
netoli Italijos sienos 7800 pė
dų aukštumoje. Žuvo 20 žmo
nių.

.. Diplomatai atsargūs, kai su- Berlyno konferencijoje, kaip 
sirenka į tokias konferencijas paprastai, ir gydytojai turėję 
kaip San Francisco ar Berlyno, da^bo 
San Fransdsco konferencijos 
metu Molotovas guldamas į lo
vą po priegalve dėdavoš re
volverį. Niekas būtų .to neži
nojęs, jei Molotovas sykį ne
būtų jo užmiršęs. Kai* mergai
te kkjjo lovą, ją išgąsdino iš
kritęs iš po priegalvio revoU 
veris.

Maskvos konferencijoje vals
tybės sekretorius Marshallis 
įsakė savo driegacijos nariams 
nekalbėti kantoariuose nieko 
paslaptingesnio, nes jis bijojosi 
šnipų Britų detegactia jai pa
vestas patalpas liilįnhjn su

Indokinijoje kautynės pagy
vėjo. Iniciatyva yra komunis
tų rankose. Kovo 4 jie staigių 
puolimu sudegino 12 transpor
tiniu lėktuvų. Tai buvo pran
cūzam ženklas, kad 'komunis
tai puolimus sustiprins. To 
laukdami, prancūzai keiČtą 
naujų puolimų atmušė; kai 
kur komunistam , pasisekė pa
imti naujas linijas. Kovos 
Vyksta dėl atskirų įsitvirtini
mų. Per sausio mėn. komtmis- 
tu krito 2275, daugiau kaip 
tiek pateko į nelaisvę. _

Spėjama, kad puolimai su
stiprinti ryšium su numato
ma konferencija Ženevoje, no
rint Prancūziją priversti ieš
koti taikos.

ir Vatikano vėliavos. Iškilmin
gą minėjimą atidarė Romos 
LB valdybos pirmininkas kun. 
V. Mincevičius, pažymėdamas, 
kad šis mylėjimas vyksta visų buvo mūrijama 
lietuvių vieningumo ženkle, atniia&tf irsta vfeaoje "Rmm*.

GVATEMALA PIESTU 
PRIEg JAV

JAV valstybės sekretoriui 
Dulles labiau rūpėjo antrasis 
klausimas, — kova su komu
nizmu viso Amerikos kbnti 
nento plotu. Ug šiol vienos li
nijos dėl komunistų nebuvo. 
Guatemaloje ir Britų Guiano- 
je komunistų partijos veikia

Europoje žmonių 
perdaug

prižiūrėti, kad mais
tas neapsunkintų diplomatų 
vidurių, nepadarytų jų nervin
gų. Dėl to kai kurie dij^omatai 
negali gerti atšaldytų vynų ar 
keptų dalykų; tenkinami buljo
nu ir pašutinta mėsa.

Kol Amerika labiau tenkino
si politikais, o ne profesionalais ____________ __ ____ ___ _ _
dipl<xnatais derybose, valstybėš buvo aistringas sportininkas^J 
sekretoriaus Byrnes patarė- tarnavo kariuomenės aviacijo~ 
jams pasitaikė nežinoti, kur Je, vedė, susilaukė dviejų vai

kų: Pasktf žmona ėmė ", 
tis? kad ją apleidęs, o dabar M 
vėlnandė. /

sekretorius Dutles nurodė ko
munizmo pavojų, per kurį sa
vo įtaką plečia Maskva. Vardo 
neminėdamas, nurodė, kaip 
komunizmas paėmė į savo 
rankas

NAClONAUNeS 
KINUOS 

vyriausybė Formozoje pa
reiškė protestą Jungt. Tautom 
prieš kom. Kinijos dalyvavi
mą Ženevos konferencijoje. 
Konferencijoj nutarimai ną- 
cion. Kinijos nesaistysią.

thy ir jį suplakdami su Eisen- 
howeriu, nori įkalti dar labiau 
pleišką į respublikemų partiją. 
Labiausiai puldami “maccar- 
thizmą”, jie nori suvaidinti a- 
merikiečių akyse, kad jie . vie
ni giną amerikines laisves. Ki
ta sritis, kuria nori laimėti po
puliarumą — tai mokesčių ma
žinimas mokėtojui. Čia abidvi 
partijos nori rungtis ir viena 
su kita lenktyniuoti.

Metyti. T*ratBdūzlja dar gali thizmą“ kaip geriausią politi- 
prttaRti 150JJ00. Galėtų dar nių laimėjimų priemonę, 
taip pat Švedija ir Norvegija.

*53^



DVEJOPA DVASIA MININT VASARIO 16
SPAUDA

Seniau žmonės sakydavo: 
kaip pavadinsi, taip nepagadm- 
sL Taip būdavo seniau, gal ta
da, kai žmonės turėjo viso ko 
daugiau ,taigi titulų taip ne

viena proga pabrėžia, kad Bri
tanija turi grąžinti, kas pri
klauso ar turi priklausyti Ai
rijai. Taip jei Australija, Bri
tanijos domini ja, adresuos rai

šavo skaitytojus su trimiš klau
simais: *kokiu būda Vasario 16- 
tąją prisiminsiu savo tėvynę; 
kuo įprasminsiu tą dieną; ko
kį pažadą galėčiau tą dieną 
padaryti tėvynei Redakcija

• Paryžiaus birž»> Sovie
tai tik per tris dienas pardavė 
aukso už 3% mil. dol Pirko do>- 
lerius, anglų svarus ir šveicarų

daugiau hptilcn — titulai. Tad 
dėl jų ir kovoja. Tu maną.ti
tulo nepripažįsti, tai tu man 
nedraugas, o gal ir aedemokrn- 
tas... x

vo priešingas tokiam politjka- 
vinųti. Ir kitiem jis nebuvo pa- 
geida ujamas nugariniais sotia- 
linių reformų reikalavimais. 
Jau 1951 metais netoesutiko sa
vo kandidatūros statyti į paria- 
rnentą. .

Po parlamento posėdžių jis 
pareidavo namo ir virsdavo 
mūrininku ir dailyde, nes jis 
pinigų neturėjo, kad galėtų ap
mokėti bet kurį savo namo 1- 
rengimą. Tiesa, jis gaudavo 
parlamento atstovo algą, bet 
visą ją išdalydavo benamiam.

. (b. d.)

mažam kunigui, su baskine ke
purėle, apipurvinta dėmėtą su
tana, o prie krūtinės raištelis 
su “garbės legiono” ženklu.

Jo išdžiūvusiam veide ir jo 
juodose akyse amerikietis pa
juto begalini liūdesį. Iš viešbu
čio tarnautojo patyrė, kad 
“Rochester” viešbutis atidavė 
kuriam laikui dešimt apatinių 
viešbučio kambarių kun. Petro 
žiliai, kad jis gaiėtų juos pa
naudoti bent daliai iš jo glooo- 
jemų 5000 benamių, kuriuos 
suspaudė tom dienom aštru:; 
šalčiai, kokių Paryžius nebuvo 
pergyvenęs jau 80 metų. Iš 
tarpvarčių ir išmestų autobu
sų laužo buvo suriųkti hepasto- 
giai, kad nesušaltų, ir apgy- 
vendintį viešbučio eieg^iš- 
lęuose kambariuose, čia buvo 
becrirbiai su savo šeimom, vai-. 
kaįi buvę kaliniai. Kai kunigas 
Petras per radiją atsmaukė į 
prancūzus gelbėti r.uo šalčio' 
benamius, prie “Rochester* 
viešbučio pradėjo plaukti pa- 

pasiryžę padėti,

te ir p. Dar daugiau. Krikščio
nims demokratams turint dau
gumą, juk labai atsakingose 
valdžios vietose buvo ne’būti- 
nai jų grupės Žmones. Taigi 
politinės tolerancijos būta, 
daug.

Negirdėjau, kad emigracijoj 
esą mūsų krikščiotuų demokra
tų vadovBųjąasm«ny»< 
kada ' kokius pakerimus 
savo prinripiniuose programos 
dalykuose. Mūsų krikščionių 
demokratų partijos narių gali 
būti krikščdoms ir ne katali
kas Taigi šituos faktas reikė
tų turėti galvoj, kai kalbama 
apie demokratijas principų 
vykdymą 4r apieife krikAŠo- 
nių prievolę 1 
pus. Nuo tos 
laisvi ir tie krikšSėnys, kurie 
užima valdžios vietas. Su tuo 
juk sutiks ir kol L. Dambriū- 
nas.

Tai dėl ko tada ginčytis? 
Geriau visi bendrai dirbkim!

__ Prieš mėnesį vienos ameri
kiečių automobilių firmos at
stovus Paryžiuje ieškojo kam
barių savo firmos reikalam. 
Juos užsakė telefonu “Roches
ter” viešbutyje. Kai atvyko į 
vešbutį, tarėsi paklydęs. Ten 
buvo tikras jomarkas. Viešbu
čio halėje buvo pilna žmonių; 
vieni padoriai, ir prabangiu ap
sirengę, darnos su kailiais; kiti 
buvo tikri skuduminkai, dris
kiai. Ant grindų visokių pake
tų, šildomųjų aparatų. Staiga 
minia prasiskyrė ir padarė ta-

Pažymėtini “L’Osservatore 
Romano” .italų valdžias oficio
zas “U Messaggero”, populia
rus dienraštis “B Popolo”, ku
ris, be plataus minėjimo ap
rašymų, Vasario 16 d. įsidėjo 
ilgą Paok) Monad straipsnį 
“Lietuvių tauta audroje. Šian
dieninė kančia yra laisvos ir 
nepriklausomos' ateities lai
das”. “H Oaortšdiano” vasario 
14 d. pristatė, . skaitytojams 
Lietuvos Nepriklausomybės ir 
spaudos atgavimo reikšmę, taip 
pat {ridėdamas ilgą V. Mince
vičiaus s t ra f p s n į apie 
sovietinės Lietuvos jaunimo 
auklėjimą pavergtoje tėvynėje. 
Rytojaus dieną cfienraštis pla
čiai aprašė minėjimą, pailius
truodamas jį nuotraukomis, o 
vasario 17 d- pirmajame pusla-

Taip dabar dedas tarp^ Ai
rijos ir Australijos. Australija 
nori paskirti savo atstovą Ai
rijoje. Dėl asmens jau seniai 
susikalbėta, bet nesiranda, 
kasti adresuoti atstovo stirta-

duotas žodis. Tas laikraščio 
bendradarbis įtaria čia buvus 
partines sąskaitas ir daro aš
trias išvadas: esą toliau “pa
našus bendradarbiavimas ne
įmanomas”; reikią, kad pirmi
ninkas pasidarytų tinkamas iš
vadas ir kad visuomenė taip 
pat apie tai pasidarytų išva- 
vadas... Tokį “dvasios pakili
mą” pergyvenęs tas žmogus. 
Tai vienas pavyzdys.. O atver
čiant dabar kitą laikraštį, kur 
jaunieji rašo.

Ateities vasario nr. redakci
ją sako, kreipėsi S anskto į

atsilankę, be minėtųjų kalbė
tojų, dar lenkų arkivysk. 

Gawlina, ukrainiečių arkiv. 
Bučko, iš Vatikano valstybės 
sekretoriato Lietuvos . reika
lams skirtas msg. Luigi Poggi, 
Lenkijos ambasadorius prie 
šv. Sosto Papee, Italijos užs. 
reik, ministerijos diplomai 
protokolo šefas min.,Nicolai, iš 
Italijos ministerių kabineto Dr. 
Padeilaro, atstovaująs JAV 
ambasadorei Cląra Luce 
Boothe attaphe Wiūiam Egan 
Coiby ir visa eilė kitų žymių 
italų pareigūnų bei visuomenės 
veikėjų, taip pat lietuvių kolo
nijas narių. Vaišėse iš viso 
dalyavvo apie 300 žmonių. Mi
nėjimo dalyviams, spaudai ir 
veikėjams buvo išdalinta 700 
Romos LB valdybos išleistų at
sišaukimų, supažindinančių su 
Lietuvos istorija ir dabartine 
jos padėtimi. Minėjimo daly
viams buvo draugė su šiuo lei
diniu taip pat.įteiktas meniš
kais viršeliais įrištas Vbko me- 
moranduams apie Pabaltijo 
tautų patirtį santykiuose su 
Sovietų Sąjunga.

pyje ištisai atspausdino prof. 
Geddos kalbą. Vasario 16 d. 
platų straipsnį įsidėjo dienr. 
“H Giornale dTtalia”. Floren
cijos dienraštis “H Mattino d’- 
Italia” įsidėjo N. Mazalaitės 
novelę “Kareivis Jonas,” pažy
mėdamas, kad ji spausdinama 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga, žurnalas “L’- 
Araldo” įsidėjo Mazalaitės no
velę '“Nežinomas Kareivis” su 
plačiu įvadu apie " dabartinę 
Lietuvos padėti partizanų 
laisvės kovas ir Vliko vado
vaujamą lietuvių veiklą užsie
nyje. *

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktis buvo taip pat tinka
mai paminėta Lietuvos Pasiun
tinybės prie Švento Sosto, be 
to, specialiomis programomis 
per Vatikano ir Romos radio
fonus. (ELTA)

(Atkelta iš 1 psl) 
laisvę”. Senatorius Luigi Stur- 
zo savo sveikinime, be kita ko, 
pažymėjo: “šiandien laisvos ir 
demokratiškos, krikščioniškos 
ir katalikiškos Lietuvos balso 
aidas girdimas Romoje, Pary
žiuje, New Yorke; o lietuvių 
širdyse nėra užgesusi viltis ir 
pasitikėjimas teisingumo bei 
laisvės ateitimi. šiandieninis 
mano pritarimas jums siejasi 
su mano pasisakymu 1942 m. 
birželio 5 d. straipsnyje, pas
kelbtame JAV ir Kanadoje, o 
paskui perspausdintam mano 
knygoje “Mano kova iš New 
Yorko”, kur pačiame' karo į- 
karštyje aiškiai gyniau baltų 
tautų teises ir pramafiau di
džiulę žalą, susidarančią iš Va
karų valstybių padarytos klai
dos.” ' ,

Nuoširdžius sveikinimus taip’ 
pat atsiuntė viešųjų darbų mi- 
nįsteris Umberto Merlin, užs. 
reik, vicemin. Dominedo ir di
delis lietuvių bičiulis senatorius 
M. Cingolani. Minėjimas baig
tas Lietuvos ir Italijos himnais, 
į Romos LB suruoštas vaišes

ir vykdo nė tik kitų^ kraštų, 
bet ir mūsų krikščionys demo
kratai. ■ '

. Dambriųnąs duoda daug 
pavyzdžių iš kitų kraštų, bet 
kažin kodėl nutyli mūsų Ne
priklausomybės metus. Juk 
tada, kai Lietuvos seimuose 
daugumą turėjo krikščionių 
demokratų grupės, buvo elgia
masi panašiai, kaip dabar da
ro dr. Adenąueris > kftų 
krikščionių demokratų Euro
pos politikų. Man atrodo, kad 
Lietuvos krikščionys demokra
tai buvo radikalesni sęriąli- 
niais klausimais už daugelį net 
ir šiandieninių panašių politinių 
grupių. ’ ',,i z

Anais laikais pas mus įvyk
dytoji žemės reforma dar ąetu- 
ri panašaus paVyždžto. kitame 
krašte. O gi juk tais laikais 
buvo išleisti įstatymai, pagal 
kuriuos buvo garantuota auti
nės laisvė, visų tikybų dvasi
ninkams buvo mokamas atly
ginimas už darbą mokykloje, 
evangelikams buvo steigiamas 

sako, kad iš gautų atsakymų atskiras fakultetas univerate- 
matyt, jog “Vasario 16-toji yra 
ne kasdieninė šventė, net ir 
tiems, kurie Lietuvą beprisime
na tik iš maloniosios vaikystės 
■priešmokyklinių dienų”. Antai, 
A. Ragažinskaitė, mokinė iš 
Brookiyno, rašo, kad “dabarti
nei mūsų kenčiančiai Lietuvai 
aš galiu pagelbėti tik malda, 
paaukodama šv. Mišias ir Ko
muniją už pavergtąją tėvynę”. 
L žebrauskažtė, Chicagos mo
kinė, parašo, kad vasario 16: 
“išklausysiu šv. Mišių ir pri
imsiu šv. Komuniją už Lietu
vos-partizanus, paskui su tė
veliais nueisiu į minėjimą ir 
paaukosiu keletą savo sutaupy
tų dolerių Lietuvai labrinti.” 
D. Antanaityte pasiryžta:

“Visur ir visada stengsnjflB pa
brėžti, kad esu lietuvaity ne
užmiršiu lietuvių kalbos tu
rėsiu viltį sugrįžti į laisvą Lie
tuvą.” O Ą. Ragažiiiskaitė pa
sižada dalyvauti “lietuvUi kaV 
jaunimo organizacijose. D ML 
St. Joseph k^gijos kolekty
vinis atsakymas: “Mūsų kole
gijoj esame tik penkios lie
tuvaitės, tad nega&pe sureng
ti nei didelio minėjimo, tačiau 
šios šventės proga pasižada
me... siekti mokslo ir didesnio 
išsilavinimo ir visur statyti tau
tos gerovę aukščiau asmeni
nės.” Cicero mokrieiriai turi 
specialų susirinknną, o po jo 
apeis visi kryžiaus keiiaš už tė
vynėje ir Štare ken&nčius 
brolius. Be to/visi kuopas na
riai įsipareigoja ta proga^pla- 
tinti bent po vieną fietiltišką 
knygą ir surasti bent Adeną, 
naują “Draugo” dieto^Eio 
skaitytoją. Botamno yjudęit- 
tės: “Amerikietes studentės ir 
Annhurst koteg. peoonįĮ su- 
pažmdinsim su LietunreCMtori- 
ja, daile ir kt, surengd^nos 
mažą parodėlę^. koteg^jK. iį- 
kabfasun iliustruotų |fl||atų, 
prašangų' melstis už Mėtovos

Kumgas Petrąs, Paryžiaus 
benamių globėjas, dabar turi 
^2 metus. Jis mįlįjonieriaūs 
šilkų prekybininko iš Liono persekiojamiep. Juos 
sūnus. Karo metu jis buvo ka
tedros vikaras Grenoblyje. 
Taip pat partizanų kapelionas. 
Vieną dieną pas jį atėjo vyras, 
kurio jėgos buvo visai išsekę. 
Jis prašė kunigą, kad perga
bentų jį į~ Ženevą.

SU ŽMOGUMI ANT PEČIŲ
Vyras nepasisakė kas-esąs. 

Bet su savim turėjo čemodaną 
su dokumentais. Kun. Petrui 
atrodė, kad jo. misija labai, 
svarbi. Neklausdamas daug, tik 
gerai pažvelgęs kunigas suti
ko jį palydėti. Paskutiniai ki
lometrai prie Šveicarijos ir 
Prancūzijos sienos buvo itin 
sunkūs. Kunigui reikėjo tempti 
didelį vyrą vos ne pačiam ant 
savo pečių paėmus. Pertempė 
laimingai. Kaip ir daugelį kitų. 
Jam nenaujiena buvo gabenti 
per sieną prancūzus, žydus, 
kurie bėgo nuo vokiečių gesta
po ar nuo italų. Juk ir jis pats 
gyveno ne tuo vardu, kurį jam 
.tėvai buvo davę. Jis dabar va
dinos kunigas Petras. Taip 
rodė ir jo dokumentai. Kas
žinojo, kad jo tikrasis vardas 
buvo Henri Groues. Kas tino- 
»vkad jis, būdamas aštuonio- 4 ....

.likos metų, išdalino' labdaros mggą dtaąom i ^Įl

kiuptas <£ię$os, jis turėjo pa
rtraukti S vienuolyno ir ąt- 
SMBti aneAtėlavimn darbam 
tarp angliakasių, kaip jų ku
nigas. Tuo darbu jis daugiausia 
ir rttoinnpi būdamas Grenohtio 
vikaras. Rūpesčio nemažiau 
buvo reikatingi ir partizanai ir 

perga
bendavo į Šveicariją, gaminda
vo dokumentus ir globą. Dėl 
to jis neklausė ar dabartinio 
keleivio. Tik- daug vėliau jam 
paaiškėjo, kad tai buvo Pierre 
de Gaulle, generolo brolis, ku
riam ant kulnų gulė gestapo ir 
kuris neseniai viešėjo Kalifor
nijoj.

TARP KALĖJIMO IR 
Laisves

Bet jam, kaip ir ne vienam 
pogrindžio veikėjui, nelemta 
buvo išvengti kalejkno. Buvo 
suimtas italų. Laimingai pa
bėgo ir persikėlęs apie Chart- 
reuse tęsė darbą. Grįždamas, 
sykį iš kelionės į Ispaniją^ bu
vo suimtas gestapo. Bet pri
klausė prie tų laimingųjų, kad 
galėjo ir antru kartu pabėgti. 
Atsidūrė vėl Ispanijoje ir il
gainiui prisijungė prie Prancū
zijos de Gaulle egzilinės vy- 
riaosytįęs,. įsikūrusios Alžyre. 
Daugelį ^artų su slaptom mi
sijom iš ten buvo siunčiojamas 
į Prancūziją. '

rytiečiai, 
laukdami kun. Petro įsakymų.

' PAVEDU KUN. PETRO 
ŽINIAI

“Paskutinę naktį — pasa
kojo viešbučio tarnautojas a- 
merikiečiui — savanoriai tal
kininkai ištisom valandom- ap
linkinėse gatvėse pešti ir su 
automobiliais lauke prie 18 
laipsnių šalčių, ką kun. Petras 
sakys jiem padaryti ir kur nu
gabenti benamius. Talkininkai 
— pasakojo viešbučio tarnau
tojas — atvyko tiesiai iš dar
bo fabrikuose; atvyko kai ku
rios filmų cfidybės, kaip Bri- 
gitte Ąuber, kai kas iš baronų 
Rotsphildų šeimos, kai kas iš 
buvusių ministerių kaip Robert 
Buron. Ir visi jie kantriai lau
ke gatvėje, kad galėtą padėti.

Buvo matyti, kad amerikie
tis gąlvojo vienas sau, gavęs 
tąs žinias. Paskui ps liepė tar- 
ųautojui -pakviesti viešbučio 
direktorių. “Aš išeinu į kitą 
viešbutį, — kalbėjo amerikie
tis direktoriui. — Bet aš užsa
kau pas jus viešbutį visam 
mėnesisui. Nuomą sumoku čia 
pat. Pinigus“ ar kambarius 
prašau pavesti ktm. Petro ži
niai.”

. Vasario 16 minėjimai praėjo 
su didesniu ar mažesniu dva
sius pakilimu. Jais spauda te
begyvena. Iš gausių pasisaky
mų įdomu išpešti ta proga dve
jopų įspūdžių — susidariusių 
tarp kai kurių vyresnių žmo
nių ir .kai kurių jaunesnių.

Nąujieaose kovo 4 V. G. su 
kartumu kągba apie minėjimo 
užkulisius New Yorke. Esą 
rengėjų taryba buvo nutarusi 
pakviesti, kad pakalbėtų Va
sario 16 aktą pasirašęs J. Ka
minskas; esą buvo palesta pir- 
mininkui su juo susitarti; esą 
J. ^aminskąs4^iū^s>’ -*b^t 
atąjeis į minįįįą jftm nebuvęs

RUSŲ GENEROLAS {ŠVEN
TINTAS KUNIGU

' Paryžiaus kardinolas Feltin 
įšventino Notre Dame kitedro- 
je j kuniguą buvusį Rusijos

. armijos generolą Krongovskį, 
68 metų ' amžiaus. Naujasis 
dvasininkas tarnavo gen. 
Vrangelio kariuomenėje ir, pa-

. imtas bolševikų nelaisvėn, bu
vo ištremtas j Sibirą, iš kur 

ItoSbekė pabėgti Atvykęs

tą klausapą bū
vą Mčjts Britanijos vyriausy
bė. Jos karalius veficnis Jurgis 
VI, skirdamas 1962 savo atolo- _ _
vą Akijai, titošag adresavo: tu* didelio dėmesio. 
* Jo Ekscelencijai SeanOTKel- . ... .
ly”, nutylėdamas “Airijos pre
zidentu" Ir Britanijos atstovas «¥LA DEL Lft 
4MMT ynL JMORJO <mO8F UUp u u Ali
padaryti ir Australija. Bet Ai- tatolnlmna Hmšm 
rijos vyriausybė tokią formulę vm* frvfa AavMam 
jau atmetė. Taip tiiido ir ne- - auti
surandi Galvojama net visai



KUPLIŲ ŠEIMYNA

atvirą konfl&tą m to! 
tai vyriausybei nrifftcfrn 
auk JI tik patikrino^ ar.

Pradedant šiuos metus, vie
ta vienaip, kiti kitaip spėlioja 
ekonominės būklės ateitį. Net 
ir prezidento šių metų pradžio
je padažytame metiniame efco-

Sattmais to susitarimo šve- 
dtfąnei vieno battiečto ligi Mdi 
nėra išdavusi, nors reikalari-v 
mų iš sovietų pusės buvo daro- į 
ma ir tebedaroma nemaža. s

> •>_ ' < .■ ■ ' • i-L.ą.uuKm&ttuviHi * .* sedkr-®®uenKu>
Kremblį kad jfat mta savo “tei- 
sės? i tuos 165 baltieSus atsš-

Gyvetamas po praėjusio karo nėra dar sugrįžęs į normalias 
vėžes. Vienas iš įrodymų tam yra lūkestis. Vieni laukia, kada 
didžiosios valstybės kurioje nors laimingoje konferencijoje ras 
lamingą išeiti: susikalbės ir susitaikys. Kiti laukia, kad4 jos 
taip susikirs, kad teliks viena išeitis: karas. Tarp karo ir taikos 
yra įsiterpęs laukimas. Jis apima visą pasaulį.

Laikrašti tvarko BedilttM KraMfe Vyr. red. & MMU*
Stndpsnfas fr korapondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 

stndpsriai saugomi ir grasinami tiktai autoriams prašant Pavarde pasira
šyti straipsniai aeMtioai Hretfkia redakcijos nuomone. Už skelbimu turi
ni ir kalba redakcija neatsako

Viena priežastis yra įsitikinimas, jog žmogų galima pada
ryti laimingu prievarta. Tuo įsitikinimu remiasi diktatūros ir 
pati kiečiausia iš jų 
gų laiko paprastu^ 
neš gi nieko negani 
joje' yra stiprus ginklas, Pavergtiesiem belieka laukti, kada lais
viem išvaduos nelaisvuosius iš “laimingos padėties”. Bet kas ga
lėtų tai padaryti? —- - *

Tuo tarpu niekas. Čia yra antroji priežastis, kuri mūsų 
gyvenimą paverčia didžiuoju lūkesčiu. Tai kitas kraštutinis įsi- 
tSdnimas, jogJoekvienas tesitvarko, kaip jis išmano ir pajėgia. 
Kas nepajėgia nuo prievartos apsiginti, pavergtas žmogus ar 
tauta, tuo ir nesirūpinama, arba rūpinamasi tik tiek, kiek savi 
reikalai užsikabina. Dėl to laisvajame pasaulyje stinga talkos 
ir ryžto pavergtajam padėti. Jis paliekamas laukti. Koks rezul
tatas?

SUBSCMPTION KATES

M50

>50

kad JAV gerbūvis būtų išlai
kytas aukštame laipsnyje. Jis 
ir dabar jau atkreipė dėmesį 
į darbo žmonių reikalus įspė
damas, kad situacijai nepasi
taisius kovo mėnesyje, bus im
tasi atatinkamų priemonių,. 

‘kurios jau esą iš .anksto pa
ruoštos.

Tikrai sunku surasti kitą 
tokį kraštą, kaip Amerika. ku- 
ris turėtų tiek gausiai įvairiau
sios reikalingos žaliavos, kapi
talo ir tokiame aukštame laip
snyje išvystytą industriją. At
rodo, gyvenk ir norėk, ir jo
kios depresijos nesibijok. Ta
čiau istorija rodo, kad ekono
minis gyvenimas eina bango
mis: būna gerbūvio ir atoslū
gio periodai, kurie, jei nepavar
to jama atitinkamas priemones, 
pereina į depresiją. Ir šv. Raš
te pasakyta: po septynerių rie
bių metų seka septyni liest

Buvęs, prezidentas Hooveris, 
pats turėjęs valdžios vairą sa
vo rankose paskutinės depresi
jos metu, save pasivadinęs de
presijos. žinovu, neseniai cfi- 
cialai aiškino, kad šiuo metu 
dar yra tik atoslūgis. Laukia- 
ma vėl grįžtant gerbūvio kili
mo laikotarpį.

Liesutis šoko griebti, bet tik 
tuščio oro pagavo ir pats į 
vandenį įkrito. ,

O deivė tik didele šviesa su
žaibavo, įvairiomis spalvomis 
sito&zge jo, ir jau jos čia ne
bebuvo.

Vai prrrr_ štai tau ir Ki- 
merija. Tai, mat, kokia Jra,— 
pūškuodamas išlipo liesutis iš 
upelio ir nubrido susimąstęs | 
balą.

Nuo to laiko Liesutis ne 
kartą šviesą deivę regėjo. Pa
dykėlė jį viliojo, baltas rankas

nai į Bukantą deivę žiūrėjo.
— Viliok tu stone nevilioju

si. Daugiau jau netegaudysiu 
aš tavęs, nė, ne, ne!

— Na, žinoma, miškeli, ne 
tau mane pagauti!!

— Kas tave gali nutverti, 
sKystoji, tu DCKime!

— Nutvers bume erelis. Jo 
akys yra aifltios, milžino spar
nai, jb savo fircHes krauju 
mm kūną nuūes.

— Tegta'vreftas gaudo, pas
kui pats gailėsis. Apgausi 
ta* Btritaltu vilMjo.

— Cha, cha, chal Titai, gal 
f Oft -S-b—1-___to -vUu tpuKMnBs Jo 
mane vien sau turėti. Bet B 
tūkstanSų rankų gal ir neiš. 
IraKMML

liepsna, tai-vaivorykštės spal
vomis vilioju, ir Saukiu vis ir 
TFOKSCU UIS ^UKnOSIOS T8HKDS* 
kuri mane pagavus įaustų gra-
žiu rąstu i gyvęrapto auaeaią, 
tegu praeitis ir slepia taftų au-

užsibaigtų jų vergijos dienos. Vieni ton vergijon pakliuvo po 
praėjusio karo, kiti kenčia jau nuo pirmojo Didžiojo karo pa
baigos. Vieniems ir kitiems kalama į galvą, kad rytoj bus ge
riau negu šiandien, kad šiandien daug geriau negu vakar. 
Tačiau žmonės laukia, kada ateis diena, kai bus tikrai geriau: 
galima bus pasiusti žmogum nebe vergu.

Laisvajame pasaulyje laukiama, kada baigsis įtempimas, 
kuris kiekvieną dieną gali pratrūkti nauju karu ar depresija-. 
Kiekviena pastanga įtempimą atleisti, kaip Berlyno konferencija 
ar kuri kita, pasibaigia nesekme. Apskritai, kokios tik derybos 
pradedamos, užsibaigia akligatviu, amerikoniškai tariant “dead 
end.” Kokios yra priežastys visos tos negerovės’

U w*-»- w<*-» ■- W « « - .-t t ■ t T- - T ■« WT IK■b vw MMto-rmvBKkio am gontu ramu na, pamras » 
H»hri iitrtlipifl ii| braešą. čia viivrtonjatooria Urau- 
atoMštoąkMBta---siiMėįę tajtoi, tetas skęsta 
r Ir rito tolimi, deivė — BetavyMs idėja. toto* 
ririttoljn, Mą VHtaskį, V. P&tvfo togą, stvetoį 

Ntetoi taraitę, Stojas Raganą, Bitę, visuose Jbratoe ša-

•' — Je,-je pagauk! Neapgau
si, vėl į upę įmest žinau aš ta
ve.

draugų atsiskyręs, braidė vie
nas po girią Kartais sėdėdavo 
tąielio krante, kojas į tamdenį tartų ir^paliktum su mumis gy- 
įleidęs ir kasydamasis. venti.

Ir vis svajojo, dūmojo, kaip^ — O kokia jūsų bala? Ar 
čia padaryta, dėl ko yra, kaip tikra? 
yra, dėflro visa ne kitafe?

Upelis varo, savo krištolus 
nuo staigaus atkrančio h vėsio
mis putomis kudBo kojas kute
na. <

Kartais atvaro visą baltą 
putų kepto.

Ir furimąstęs Liesutis tuo*

kyti viena puiki deivė. Sykį ją 
pamatę, Liesutis akis ištempė, 
išsižiojo, kad net deivė juoktis 
pradėjo^.

— Aje, tai brolau... kas čia 
tbkia būtų? Jei galima klausti, 
pasakyk man, iš kur gyva esi? 
Ar turi kokį vardą? .

— Aš esu laisva deivė. Atei
tyje gyvenu. O vardas mano 
yra Nereabo Chimera. -

— Ua, Khnerija. Man var
das įtaka, tinka, ir pati man 
tinkt O aš ar tau tinku?

— Ak, man tinka ktode- 
nas, kurs mane pagauna.

— Uje, kietas čfcnai kan
džiotas. —‘ Liesutis visą pirštą 
į nosį suitišo. Pakrapštė pa
kaušį. Sunktai atsiduso. — O 
aš baloj gyvenu. Oo-o! kad 
sveika žinotum, daili bala. Oo, 
kad pamatytum, gal būti pa

bolševizmas. Jis taip toli nuėjo, kąd žmo- 
u, su kuriuo valstybės daro ką nori. Žmo- 
sryti prieš tą besaikės valdžios ranką, nes

Liesutis
ptictas, o vis skersai žiūri. *.

— Liesuti, aš eisiu į balą su 
jumis gyventi.

— Ar tikrai? Ar mūsų bala 
tan tinka?

Deivė tartum nufiūdo. Atsi- atima taurią audrink 
dusėįo. Surimąstė.

— Ak, tikrai man tinka visa, 
to žento, tikra. Ka|p tad 
tinka tanės sūnui, jo Mestos 
svajoto Ttip per totus mes

— Nu kur gi, tikrų tikriau
sia, kupstuota, tokia štato 
mtakšta, patogi gulėti.

— Cha-cha-cha! B tiesų 
daffi bala, bet vargiai mane te
nai pevfliOsL

—Tri jau.„ je je_ Sakai ne- 
payffioriu.

Įima. Pataisius statistikos rin
kimo metodus, paaiškėjo, kad 
jau sausio m&iesyje bedarbių 
ricaičius buvo didesnis, negu 
buvo manoma. Pasirodo, kad 
tas skaičius jau artėja prie 
ribos, kuri šiam kraštui gali 
būti laikoma norrtiali.

Vieni rajonai yra nedarbo 
paliesti daugiau, kiti mažiau. 
Labiau nedarbo paliesti rajo
nai, Darbo departmentui* pa
tvirtinus, gauną pirmenybę 
gauti užsakymus gamybai Se
niau prie tokių rajonų .buvo 
priskaitytas Detroitas ir k. 
Neseniai prie jų pridėtas 
South Bend ir kitos vietos In
dianoje. t

Nežiūrint to, kad šiuo metu 
darosi sunkiau susirasti darbo, 
žmonių plūdymas į JAV iš ki
tur nesustoja. Ypač portorikie- 
čiai ir mektoeŠril taip ir lau- 
kia progos įsisprausti į JAV. 
Esą nemažas jų skaičius pate
kęs į sunkianus. Ieškota net 
galimybių suteikti jiems pa
šalą Pasiguosta, kad ir kitų 
tautybių kilmės žmones esą 
pgfekę į sunkesnes prągyveni- 
mo sįygas. Buvb nęt ųjeda- 
lus atstovas iš JAV nuvykęs į 
Porto Rico tartis, kaip būtų 
galima sulaikyti žmonių plūdy- 
jnąBtęn. -T

Kaip ten bebūtų vis dar ne
gauni kalbėti ato depresiją. 
Savo . metiniaBiė praneSme 
kongresui prezidentas E3sen- 
tioveris pabrėžė, : .'Md . nėra 
joks karas reikalingas . tam,

dailiai vffipjL Kas # tau kftudo 
ateiti pas mus savu riortt^.

— Sakai ir 
sau prieštaraup. Kad 
tai teisybė, bet veiklaus noro 
negaliu turėti kaip t& dfito, 
kad esu hrisva. AA neturte jmI 
noro nei kEtao. Su seserų sri- 
ujonas 40910811 voties era» 
vėje ir tankiu Vią ir traktai, 
kad stipri ranka mane bevalę 
sulaikytų. . >

— Palauk! TU pasakei, gyve
ni ateityje. EL. beje^ kas yra 
ateitis? Ateitis, man rodoą bus 
toks dalykas, kurs turi čfon 
ateiti. Nori ar nenori, ji nuo
latos eina vis ir eina. Sa ja, 
ta atettim, tu kartu j mūsų b»* tiek? Ar nori tat?
ią kada nors ir įkliūsL. Aš-ra- . -- Tri jau ptoto atsa- 

Nagi, tiktai pamėgink, mtat palaidosiu. Kten veftul fcė pats sau Ltoto —O vis 
man vargtij,
.— Kvailas esi tu, LtortL 

Kas tau pasakė, kad aš tariu 
būtinai jUKte? Ir dar kur? | 
jūsų balą! Ną brotiuk, ai esu 
laisva. Atai, B ne|matomoa be-

pačiai tarnauti tektų. Bent tas 
turėtų tarnauti, kurs ją pa
gaus.

— Na, tai tu jai ir tarnauk, 
o ji tetarnauja mums.

— O^ji vis tiek ne tokia.
deMĮą Raštas yfa teteu au- .Ir, ir aš to nenorėjau, 
dtattnas dabarties staklėse, bet
ZctiICTP HeBe0U

užteko. Jis pa- 
juto JAvyje * pUMet
kaip tartos Būto Brtvės pa- 
gato Bet vB tik tuštumos nu-

medžiotojąi — bolševikai —iš 
kalno sumetė,, kas bus karui 
pttdbaigus, ir apsidraudė susi
tarimu, kurio tikro#' ztotaė 
nei amerikiečiams nei an#ams 
net į galvą neatėjo.

Bet baltiečiai dabar gavo tą 
susitarimą ant; savo kailio pa
justi. Tuo susitarimu buvo at
imta prieglaudos teisė iš visų 
asmenų, atbėgusių į Švediją 
vokiečių kariųF unifemnoje. O 
baltiečiai kaip tik išlipo į Šve
dijos krantą tekioje uniformo
je. Vadinasi, pagal alijantų su- 
sitarkną jie tarėjo būti išduo
ti sovietams, nes buvo atbėgę iš 
rytų fronto.

Kai tokia nelemta padėtis 
paaiškėjo, švedų visuomenėje 
kilo didelis sąjūdis už to susi
tarimo netaikymą pabaltie-

Pačiąje girios gOianoje jgy- 
veno bsūoįe taiesana kudlių 
draugija. Malonu buvo ir links
ma jųjų tarpe. Vakarais susės
davo #e ant minkštų kupstų to, 
midų gerdami, ganiai kvato
jo, jų aito pūrai juoku virpė
jo, bandikės lingavo, iuampos 
nosys už lūpų ktaivo. O 
jei koris tarto nutaikė pur
vu tėšhęs, tai pakildavo toks 
Klegesys; na net vuenas sur- 
iftfs žaibu sprukdavo pro Ša-

Rimtai ar juokais?
Amerikos kariniai tyrinėto

jai, daugiauisa iš tų, tarie 
darbuojasi Naujoje Meksikoje, 
kur buvo sprogdinta atominė 
bemdn ir kur daromi šaudymo 
{natiniai, dabar labai susido
mėję, ar nėra kitų žemės pa
lydovų, mažesnių nei mėnuBs. 
Svajoja, ar negalima būtų 
juose įsitateyti stotis pakeliui 
iš žemės į kitas planetas. O 
gal galhna esą būtu jas naveiv 
sti ir karinėm bagėm, iš kurių 
gnftną būtų priešą apšaudyti*

sui nebuvo numatoma juodes
nių dienų artimesnėje ateityje. 
Tačiau duomenys rodo, kad 
gerbūvio atoslūgis turi tenden
cijos riedėti žemyn.

Neseniai Tautinės Industri
jos Sąjungos vyriausias ekono- 
nūstas Gainsburgh savo išve- 
džk>#muose New Yorko uni
versitete nurodė, kad nuo 1953 
metų vidurio industrijos ga
myba vis mažėja. Lapkričio 
mėnesyje ji sumažėjo 2, gruo
džio vėl 3 ir sausio 2 punktais.

Ryšium su pramonės gamy
bos siaurėjimu, mažėja irdar-

durio iki 1946 m. sausio 23 
— kuomet baltiefiai buvo nu
gabenti I atvykusį jomt^toiti 
sovietų laivą <TMoostrov.w 
■ra---- to-*-- *-- - -k---TragisKi iftnvinM> cfnDOB toc^ 
ulcC MIUM KUH SąQ8UĮSB19 SAlllU* 
ringą pasaulį, nes čia, taip sa
kant, buvo sptauta j veidą 
žmogiškumin.

Tačiau prisimindama tą tra
gediją, lietuvių spauda gan& 
klaidingai atvaizduoja tą vaid
menį, kurį baltiečių išdavime 
teko suvaidinti prie#audos 
kraštui — Švedijai Kaž kada 
čia Švedijai suverčtama visa 
atsakomybė ūž baltie&ų išda
vimą sovietams,7 kaip kokį 

Anoje pusėje aldos sienos žmonės laukia atmainos, kad' sutartą “handelį”. Tačiau ne
šališkas istorikas to apie Šve
diją pasakyti negalės. Baltie
čių išdavimo metu Švedijoje . 
buvo prisiglaudęs nemažas bū
rys ir lietuvių, kurie buvo ga
na artimi tos dramos liudinin
kai. Ir rašąs šias eiles, gyve
nęs tuo metu Stockhohne, ir 
lankęsis švedų užsienių reika
lų ministerijtyje baltiečių gel
bėjimo tikslais, gali paliudyti, 
kaip sunkiai švedai tą praneš
tą jiems dramą pergyveno.

Suteikdami prieglaudą, švedai 
visai nesirengė baltiečių 

išduota
Jie rengėsi juos paleisti į 

laisvę. TUo tiksftrbaltiečiai iš 
karto buvo atskirti nuo vokie
čių karių, su kuriais jie buvo 
atplaukę į Švediją. Tačiau, kai 
tik apie bėglių atvykimą su
uodė sovietų atstovybė Stock- 
holme, prasidėjo Maskvos ata
kos prieš Švedijos vyriausybę 
su reikalavimais tuos bėglius 
išduoti, švedai, kurie nuo senų 
taikų didžiavosi savo prieglau
dos tradicijomis, iš pradžių^ 
nei klausyti reikalavimų ne
norėjo. Švedijoje tuomet buvo 
prisiglaudę per 25,000 estų, 

kuri aiškiai ^e^^padaryti prievarta “laimingą pasauli’*. Ue-Z per 5,000 latvių ir apie 400 
mokratijos posęįe yra blaškymasis, stoka sutarimo ir ryžtingo lietuvių. Reikėjo vengti ir pa- 
yeiksmo vaduoti žmones iš “laimės”. Susidaro nei taika nei ka- vojmgo precedento.
ras, a laidomas. T^igi, dar palūkėkime... * — Sutik- su sovietų reikalą-

1



MOKYKLOJE IR GYVENIME

įsisteigė
• Ifrtiji yra viri trijų 

statijcnų skautų, kurte dau-

KtatatesaahrttfršypsosLT

Ufarik, gSyte. išprausta rasos, 
UžnriAažmikL Ak, nemirk!

Nes kai sugris pavasaris. 
Tavęs Meškos ir verts~.

šypsenų, apžvalgų ir knygų 
recenzijų skyriai.

Kovo mėn. numeris jau bai
giamas paruošti ir greit pasi
rodys.

• Baltų Studentų Federacija 
daro žygių įvesti akademinį 
skyrių “Baltic Review” žuma-

- — Na, Liesuti, kur tavo Ki- 
merija? — Kudliai jį sutiko. 
*- Rasit, jau nutvėrei?

•.Skta. V. Martautas, pa
saulio lietuvių skautų tautinio 
auklėjimo^ skyriaus vedėjas, 

skautų 
skauti-

* liag. dkaadu^iu etens. 
vienintelis pasaulyje, suaorga- 
nžzavo Chfcagoje. J] veda Vyt. 
Gutauskas.

0 įtek jšrą stamSų viene
tai pasaulyje jatakta tik trys—

Aktualiais gyvenimo klausi
mais buvo 

surengtos diskusijos.
Diskutuojančių grupei (jų 

sudarė Dr. J. Gimbutas, Dr. B.

Jos groži nepaprastai ryikiai 
iškelia PULGIO ANDRIUKO 
plunksna premijuotam* veikale

Po jų ateitininkai susirinko į . — 
jaukią svetainę, kur visi kartu>_djna. 
pusryčiavo. Vėliau dar kalbėjo 
T. J. Borevičius, SJ. gis ateiti
ninkų trikampio susitikimas o-

ir Daiva Nauragyte už efl. Pir
mas sniegas.

Nors minėjimas pasibaigė 
už 2 vaL tačiau tai nereiškė 
turtingo savaitgalio programos 
užbaigimo.

Skautei, akademikai, susibū
rę | “Vyties” kaip., turėjo iš-

vietinių studentų, dalyvavo ir 
suvažiavę ateitininkai ir iš 
Chicagos* atvykę skautai aka-

* Kąst Kudžma dalyvavo 
Skautų Vyčių sąskridyje Hart
forde, kur jis kalbėjo tema 
“Vyčiavimo prasmė”. R. Mie
želis ten pat turėjo pašnekesį 
su skautais vyčiais - kandida
tais.

Kalvaitis ir stud. R. Mantau- 
taitė) buvo pateikti 6 klausi
mai: Liet. Stud. Sąjungos veik
la, liet jaunimo ir senosios 
kartos bendradarbiavimas, PL- 
B organizavimas, VHkas, šen. 
McCarthy investigadja ir a- 
merikiečių nepilnamečių nusi
kalstamumo priežastys.

Buvo teigiamai įvertinta lie
tuvių studentų veikla, iškeltos 
mintys, kaip pasiekti glaudes-, 
nio bendradarbiavimo tarp jau
nimo ir senosios kartos. Dr. B. 
Kalvaitis ragino studentus la
biau įsijungti į bendruomeninę 
veiklą, gi Dr. J. Gimbutas — 
kuo geriau pasiruošti profesi
jai, o tik paskui eiti į visuo-

Vasario 27 d. savaitgaliui į 
Bostoną suvažiavo studentų 
iš New Yorko, Worcesterio, 
Putnamo, Hartfordu, Provi- 
denco ir kitų aplinkinių vie
tovių per 30 svečių ir apie 20 
vietinių studentų. Bostone LSS 
skyriaus pirmininkas T. Nagi- 

'hionis paąišfcino suvažiavimo 
tikslą —

ją erelis.
— Na tai- jau ne. Tas ne

nuorama daugteu nebegaudys 
vėjų. Mes jį tik sykį prityko
jau ir akmenimis ntaaidėm,.
pūgMfaia pridaužėme.

— Beširdžiai! Ką jūs pada
rot! Kur, jįdėjote?

— Tenai už eglės stimpa.
Puolė Liesutis prie erelio, 

rankomis apkabino.
— Tu miršti jau, ereli! Kas 

dabar šivesiąją-deivę pagaus?
— Jdto mirštu, mano'drau- 

ge, nori akys dar mato, širdis 
.dar plaka, bet kati jau nebe-

•■dari misą tau-- galio. fūausyk! Išimk tu mano 
tWs iveatšs — Vasalo M nū- širdį, paimk riano akis, surink

. Visas pajėgas, gal pavyks tau ____
Pačią vasario 164- univerate nors syta, kas iki Šiol nųd- - Atstokite! Nėrimu jūsų

tėte lalkrašLlMfly Hlinota, at- vfemnepavyko. ’* malonės. Ir akys man teiteka, \
stopausdtoo stud. J. fimuMčio PriM Liesutis mirštančio Atsibudo Liesutis baloje. kaip yra. Aš norta matyti, kaip ;

banos stud. at-kų draugovės 
pirmininko E. Vitkaus žodžiu

Tenka pasidžiaugti, kad atei
tininkai, kurie čia sudaro tik 
penktadalį visos Studentuos, 
sugebėjo pralaužti ledus ir sa- 
vaitgaiui sukviesti studentų iš 
kitur. Tikėkimės, kad Šri reiš
kinys mūsų akadėmtaiame gy
venime nebus vienkartinis, gia 
proga noris išreikšti padėką E- 
Vitkui, L. Luinytei, J. Jodelei, 
J. Končiui ir V. Gyliui Jų pa
stangomis šis susitikimas bu
vo įgyvendintas ir gražiai pra
vestas.

Champaign - Urbanos Ketu- galimybė Jr vietiniai supa- 
višką koloniją sudaro beveik žindinti su mūsų krašto tra- 
tik \stadentai, studijuoją Uli- giška-būkle. v 
neis valstybiniame universite
te. Šis jaunimas pirmą demesį 
Skirią mokslui; visuomeniniam 
darbui lieka labai mažai laiko. 
Tad nenuostabu, kad čia nebu
vo didesnių, visus apjungian
čių parengimų. Tie ledai buvo 
pralaužti yasario 20-21 d. sa
vaitgalyje.

Šeštadienio ankstybą popietį 
pradėjo plaukti studentai aiei- 
tintaksi iš Chicagos ir St 
Lotas.

Viso suvažiavo apie 25. Chi- 
cagiečiai, atvykę savo mašino
mis, tuoj apžiūrinėjo universi
tetą, nes ne vienas iš jų atvyks 
čia stotai jų tęsti. z St Louis 
draugovę atvežė kun. Dr. Ur
bonas.

Apsižvalgę naujoje aplinko
je, ateitininkai turėjo savo su
sirinkimą, kuriam pirmininka
vo J*. Kučiauskas iš St Louis 
ir sekr. R. Rauchaitė. Pirma
sis kalbėjo kun. Dr. Urbonas, 
po jo — paskaita, kurioje bu
vo iškelta' ėdė ateitininkiškų 
konkrečių uždavinių. Paskai
tos mintys susilaukė gyvų dis
kusijų.

Pirmasis lietuvių Mnksmavaka- 
ris Urbanoje.

Buvo trumpa matinė prog
rama, kurią išpildė solistė L. 
Smolenskaitė, sudainavusi 4 
damas, šokėja N. Upčiūtė, pa
šokus 2 šokius, D. Valančiūtė, 
padeklamavusi keletą eilėraš
čių, ir J. Končius, paskaitęs 
verstos prozos dalykėlį. Atski
ras programos dalis savo pra- 
nešmėjimu sujungė iš Clevelan- 
do atvykęs Arvydas Barzdu- 
kas.

Po programos buvo šokiai, 
kurių metu* pasirodė humoro 
laikraštis, redaguotas V. Klei
zos, A Barzduko ir A Saba
liausko.

Linksmavakaris paliko vi
siems malonų įspūdį. Būtų ge
ra, kad mūsų kolonijoje tokių 
vakarų būtų daugiau.

Sekmadienio rytą 9:30 visi 
riiticosi į šv. Jono bažnyčią. Iš 
Chicagos atvykęs Tėvas J. Bo- 

vreriSus, SJ., atnašavo mi-

• Argentinoje, Kordobos 
kalnuose, Stankūnų dovanoto
je viloje, sausio mėn. įvyko 
pirmoji lietuvių vaikų stovykla 
su lietuvika programa: lietu
vių kalbos istorijos, geografi- 
jps ir dainų pamokomis. Vasa
rio mėn. ten pat stovyklavo 
mergaitės.

“Ateities” kmdamua >
“Ateitis“ tarp savo skaityto

jų, buvo paskefcus konkursą— 
išrinkti praėjusių metų ge
riausią novelę ir etiėrašti. Nors 
skdbimas buvo kelis kartus pa
kartotas, rmkhnuose vis tiek 
maža tedalyvavo. Džiugu tik 
viena, kad pasisakė petys jau
niausi ska^tpjU Tebąlsavo iš 
viso tik 27. Tad redakcija, ne
sant didesnio susidomėjimo pa

spęsto, kreivų .čiuoee siEąitytojaoae, teškyrė 
tik pusę riemijos — vietoj 50 
doU >> 25 dol. Suskaičiavus 
balsus, daugiausia jų gavo Kę
stutis Kebiinskas, iš BTOckton,

koše.
• Los Angeles lietuviai stu

dentai organizuotai dalyvavo 
Vasario 16 minėjime, bendruo
se pietuose, iš savo kasos Liet, 
vadavimo reikalams paaukojo 
20doL

• LMuaaicos tunto, Vydūno 
vardo Chicagos skautų vyčių 
būrelis gražiai pasirodė, pasta
tydamas Pelenę, trijų veiksmų 
muzikinę pasaką. Pastatyme 
dalyvavo artį 30 žmonių.

Vasario mėn. “Ateitis”
Vasario numeris, išpuoštas 

daugeliu iliustracijų^talpina šią 
medžiagą: B, Brazdžionio ei
les; AK. Sušinsko — Ties di
džiąja diena, A. Šato, A P. 
Bagdono, P. Nato, Slaptutės, 
V. Bogutaitės, Pakelės Smilgos 
eiles, B. Etapekerytės novelę— 
Klebtm^i, tris konkursinius,ra
šinius —- kaip aš manau ištikti 
lietuviu, anketos būdu surink
tus įvairius jaunimo pasižadė
jimus Vasario 16 proga; K. 
Kebiinskas rašo apie Bostono 
Nm*theastem universitetą,. R. 
Augiutė — Mano intymiau
sios knygos; a

kurios metu A Avižienis, A. 
Bakaitis, V. Germanas ir R. 
Viskanta, gavo korporacijos 
spalvas ir tapo pilnateisiais na
riais. Sueigai iškilmingumo su
teikė prof. Kolupailos asmeniš
kas dalyvavimas. Be to, specia
liai iš Chicagos buvo atvykę 
keli skautai akademikai. Vieti
niam skautų akademiniam jau
nimui vadovauja A DundzSa.

Tik vėlų vakarą svečiai pra
dėjo skirstytis iš Urbanos. Tu
rime vilties, kad ateityje ir 
vėl suribursūne ir vėl pravesi- 
me visus jungiantį savaitgalį.

• Mount St Josepii Kolegi
jos lietuvaitės studentės vieno
je Cincinnati televizijos prog
ramoje pašoko Lenciūgėlį. Pro
gramai vadovavo berniukų Xa- 
vier universitetas..

• Arvydas Baradukas, ar
chitektūros studentas Westem 
Reserve universitete Clevelan- 
de, aktyviai veikia įvairiose or
ganizacijose. Jis yra Clevelan- 
do studentų ateitininkų drau
govės pirmknnkas ir^Mokslei- 
vių Ateitininkų Sąjungos Cent
ro Vaistytos sekretorius. Da
lyvauja sportiniame gyvenime 
ir reiškiasi keliose sporto ša- Btatijos vakaras, sureng

tas MacBson, Wis., universitete 
įsaėjo su pasisekimu. Lietuvių 
vairiu ka&ėjo V. žvirždys. Jo 
rūpesčiu vasario 16 per radiją 
davė Čiurlionio ansamblio įdai- 
navimus. Nuo yasario 21 iki 
28 universitete vyko lietuvių 
dailės parodėlė. Po jos savo 
parodas surengė latviai ir es-

menę. Dėl bendradarbiavimo 
stokos didele dalim kalta esan
ti senoji karta, kuri nekreipri. 
daug dėmesio f jaunimą. Ben
dradarbiavimas gerėtų, jei vei
kiančios profesines draugijos 
kviestų studentus savo tarpan. 
ir priimtų nariais - stebėto
jai^

'■ KaRript apie PLB kūrimą- 
si Anerikdje, buvo susipažinta 
su žjiūtmtis, kurios stabdo or- 
ganizacinius darbus. Amerikos 
Seteriai bendruomenėn turėtų 
būti jungiami per verdančias 
<htiu^ijas ir organizacijas.

> Visi diskutinės grupės daly
viai pripažino VHco reikšmę, 
bet kėlė ir reformų reikalą.

į Mutaeipai BuBding

-■i y jvyko mc— vakaras
Pradžioje dramos aktorius 

H.. Kačinskas tacaite Vaj^gan- 
tą “Jimdžiaiig kafeną”, tntian

Atkelta iš 3 pšL juos priktatina Sudrebėjo vi- 
, .. ,. sas Liesučio kūnelis, vos gale- 

Ilk be reaktao širdį ga- įtaikyti naujos širdies

* smalkų plakimą. Trošku!...
AF šlykšti, bjauri jam paliko gim

tinė bala. Atgriso kudliai stor
pilviai.

Tenai! Tolyn iš čia! Į mėly
nas aukštybes! Į nuožmias uo
las. Su audrontis ristynių! H- 
gesdu dega Liesutis, tartum 
liepsna. ■ Bet pakilti negalL 
Kaip šaka nulaužta kabo jam 
erelio sparnai Akys jam atsi
vėrė, ir štai prieš pait save 
mato Liesutis Kimerą. Dabar 

jis t&rta pamatė visą dei
vės gražumą. Įniršęs šoko ją 
vytis. Visas jėgas įtempęs, bė- 
go vien deivę tematydamas. 
Kelmai ir šakos jį žeidė, dva- 
stos. jam trūko, bet jis vis bėgo 
ir bėgą

— Nutversiu arba žūsiu! 
Jau rodosi betveriąs, jau be- 

• jaučiąs nepaprastą dangaus 
dvtaįrimą, bet kartu temsta jam

Tylos kristalas
Kažkur visu apleistas 

Tylos kristalas kKpo, 
Ir meldžiasi — “Memores!” 
—Gili stela, ne Hpos....

O marmure iškaltos
Gegužio gjesąnią mielos,
O menueto bąlto 
Sniego užburtos sielos!

Vien Kristaus pasiilgęs 
Tylos kristalas klūpo, 
Ir ašarose žvilga— 
— Tylu steloj ir lūpos....

(Iš “Ateities” vasario mėn. numerio)

tinęs stud. draugijos pirm. V. 
Germanas, pakviesdamas prof. 
S. Kolupailą trumpam žodžiui. 
Profesoriaus kalba sukūrė 
šventišką nuotaiką. Paskaito
je, kurią, skaitė stud. V. Vy
gantas, buvo apžvelgta tautinio 
susipratimo problema ir iš jo 
išplaukiančios pareigos .kiek
vienam studentui.

Programos įdomiausia dali
mi tenka laikyti prof. Kolupai
los parodytus Lietuvos vaiz
dus, kurie visiems priminė 
brangų gimtąjį kraštą.

Visi studentai už minėjimo 
surengimą yra dėkingi bend
rajai vaidybai, kurią sudaro V. 
Germanas, D. Dirvianskytė ir 
A Pabarčius.

ręs! Visas sudarkytas! pfndiatc ^dramhinn savo kūri-
— Ak tie' sparneliai, lyg taus Poemą ir Preliudą, Sta-

uodegos! . sysSantvaras skaitė saro eili^
„ . .. .. . N. AagCjos konservatorijos- Tu juos Pn^^. ne ;puag^ĮreintetaJi

VKtoJC- ir stud. Vjrt. Stro-
— Ot tau Kimerijas gaudy- Jtepflmymm Altegm

ti! Turi gerą pamoką. Ant GostaitK nuteikė visus #
Tylėjo Liesutis. Numanė sa- savo faumorestrosta^ itatnamo. Iš gkautę gyvenimo 

vo menkumą. Jam buvo skau-* studenčių oktetas sudamavo 
du ir gėda. Baltijos vėjelis ir Ausk, močiu

te i - Antroje programos dalyje- Klausyk, nųpestgaidi, mes _ S
tavo kvailybes tau atleisime ir 
šį kartą. Ners ir nenut>k» pstafaj
vis dėlto šioks toks mūsų bro- S!?-11 -■ -

atgal tavo akis 
nu pagirdysime. Tft pnsiža- • r-
dėk daugiau nedarysiąs kvai
lysčių. . - • : . , • •

Baimingai pakėlė - Liesutis 
pamažėle savo taus aukštyn, 
čia pat, Įritu neregima deivė 
skrajojo. Ji juo nes&iauri, ne
sijuokia. iš jo, draugiškai taip 
žiūri! Sveikina maloniai. Ra-, 
mina,,, • •



dar daugiau padirbėti.

Žinia ąpie šv. Kazimiero kulti* ofiaalų 
patvirtinimą Lietuvos nebepasiekė iki 1603 
metų pradžios. V&naus kapitulos aktuose ran
dame dar nutarimą (1603 sausio 17) siųsti 400 
lenkiškų auksinų Romon “užbaigti Kazimiero 
kanonizacijos reikalams”, nors kan. G. Svien- 
cickis savo rankose jau turėjo Klemenso VHI 
brevę. Kai parvežė ją j Vilnių kartu su šv. Ka
zimiero vėliava, čia buvo tikros džiaugsmo 
dienos, kurinę paskui išsiliejo į spalvingą trijų 
dienų manifestaciją (1604 gegužės 10, 11 ir

Vilniaus vyskvfriire suvirtas- dar žymiai' 
anksčiau *(1602) Lietuvos globėju, gretef šv. 

~ Jurgio ir šv. Mikalojaus, * buvo pasirinkęs iF 
šv. Kazimierą. Popiežiaus Urbono VIU raštas 
.Vilniaus šventąjį dabar iškėlė į pirmąją vietą 
ir .vyriausiu globėju: Jo kūną perkėlimo šventę, 
naujai suteiktus atlaidus ir vis labiau plin
tantį šv. Kazimiero garbinimą yra plačiai ap
rašęs popiežiaus‘nuncijus Filonardi savo prane
šimuose Romoje. Iš jų sužinome, kad šventojo 
relikvijos buvo pirmą kartą nešamos Vilniaus 
miesto gatvėmis, kurios buvo išpuoštos arko
mis ir vainikais. Kazimiero vėliavą pakaitomis 
nešė Lietuvos didikai senatoriai. Iškilmingoje 
procesijoje dalyvavo pats karalius Vladislovas 
Vaza, Zigmanto Vazos sūnus, su savo seserimi, 
popiežiaus nuncijus Filonardi ir abu Lietuvos 
vyskupai — Vilniaus Abraomas Vainius ir že
maičių Jurgis Tiškevičius. Procesijai užsibai
gus, šv. Kazimiero karstas buvo padėtas į nau
jos koplyčios altorių.

Ta antroji iškilminga šventė buvo tartum 
baigiamasis aktas šv. Kazimiero kanonizacijos 
eigoje, šventojo garbinimas Lietuvoje ir užsie
niuose vis labiau plito. Tai turėjo nemažos 
reikšmės religiniam Lietuvos gyvenimui, kuris 
po reformacijos atoslūgio reiškėsi nauju dva
sios pakilimu.

protestų laiškais Amerikos 
spaudai ir įtakingiems asme
nims, daugelis net išsižiojo iš 
nustebimo. Jie tuo būdu ir 
formuoja Amerikos viešąją 
nuomonę Lietuvos laisvės bylo
je. KuKūrinfaikas ir savivaldy
bininkas K. Degutis labai vafe- 
džiai nupiešė Lietuvos kultūri
ni suklestėjimą laisvės metais

Šio įdomaus ir Vatikano Archyvo dokumen
tais paremto straipsnio yra likę dar keK sky- 
riaL Darbininke jie nebus spausdinami. Viskas 
bus išspausdinta knygoje. Ji bus iliustruota 

gausiomis ir visai naujomis nuotraukomis šv. 
Kazimiero paveikslų, jo gyventų vietų ir do
kumentų.

ATIDARYTAS TCAZKMĮĘRO KARSTAS 
PO 120 METŲ

Lietuvos gi sostinė iškilmių dienomis gy
veno nepaprastu džiaugšmu, sulaukusi šv. Ka
zimiero garbės pripažinimo. Dar prieš iškilmes 
Šventojo kūnas iš paprasto kapo Vilniaus ka
tedros koplyčioje buvo perkeltas į altorių. Ta 
proga karstas buvo pirmą kartą atidarytas pa
tikrinimui, vadinamajai rekognicijai. Tai buvo 
padaryta prie liudininkų, kurie surašė atitin
kamą protokolą, paskelbtą bolandistą. Iš pro
tokolo sužinome, kad karstas buvęs drėgnoje 
vietoje, nes darbininkai, jį išimdami, galėjo 

'permirkusias plytas ardyti be įrankių. Tačiau 
šv. Kazimiero kūnas rastas nuostabiai gerai iš- 
sBaikęs, kad ir pragulėjęs kape jau 120 metų. 
BkBmėę buvo pataikytos į tą Šv. Kazimiero 
mirties sukaktį (1484-1604).

Atidariiis karstą, prie galvos buvo rasta šv. 
Kazūniem mėgiamiaitsia Marijai giesmė: Om
ni' <fie, dic Mariae... Tos gražios giesmės auto
rium ilgai buvo laikomas pats šv. Kazimieras; 
tuo klausimu buvo nemažai ir prirašyta. Ta-

jdomumu. Dar kalbėjo Linde- 
no Lietuvių Laisvės parko at
stovas K. Tratutis.

Meninę programą išpildė 
Lindeno lituanistinės šeštadie-

mas lietuvis karys, už šios rū
šies pasižymėjimą gavęs toki 
•aukštą karinį ordiną.

• Gražiai prisimena. L*rta- 
vą. Jean Niqueux ir kun. Nau- 
rois, abu prieš antrąjį karą va
žinėje Lietuvoje dviračiais, ge-' 
ografinės draugijos pakviesti, 
Tulūzoje, Prancūzijoje, skaitė 
paskaitą apie Lietuvą, Vienas 
nupasakojo Lietuvos istoriją, o 
kitas įvertino ją geografiniu 
atžvilgiu. Drauge nušvietė 
šiandieninę padėtį ir pažymėjo, 
kad dabar, kai kalbama apie 
Europos apjungimą, labai 
svarbu žinoti, kas į ją įeina. 
Lietuva, Latvija ir Estija,* aiš
kiai priklauso Europai. -

VISA LffiTUVA
Šiemet tom iškilmėm kaip tiJj sueina 350 

metų. Gana smulkiai jas vaizduoja Vilniaus ka
pitulos aktai, popiežiaus nuncijaus pranešimas 
ir jėzuitų istorikas Rostovskis. Atskira dar 
knygute jas aprašė austras jėzuitas K. Knog- 
leris, kuriam buvo pavestą pasirūpinti iškilmių 
tvarka. Jo veikalėlis yra smulki ataskaita iš 
tos .įspūdingos religinės šventės, kokios Vilnius 
dar niekada nebuvo matęs. Joje, galima sakyti, 
dalyvavo visa Lietuva.

Trijų dienų iškilmės, kaip Dievo Kimo šven
tėje, prasidėjo gegužės 10 anksti iš syto, di- 
dete ir spalvinga procesija. Karalių Zigmantą 
Vazą, kuris svarbiais reikalais buvo užsiėmęs. 
Livonijoje ir Švedijoje, atstovavo Lietuvos 
kancleris Leonas Sapiega. Jis iškilmingoje 
procesijoje, kuri ejc/VHniaus gatvėmis, nešė šv. 
Kalimiem vėliavą, parvežtą iš Romos. Kancle
riui įteikė ją šv. Stepono bažnyčioje kan. G. 
Sviendckis, pasakęs lotyniškai labai ilgą -kal
bą. Leonas Sapiega atsakė jam kiek trumpesne 
kalba. Tada iš šv. Stepono bažnyčios procesija 
išėjo į miestą, giedodama šventas giesmes. Ji 
vingiavo Rūdninkų gatve, ėjo per prekyvietę 
ir šv. Jono bei Pilies gatvėmis slinko į katedrą. 
Pakeliui buvo pastatytos trys puošnios arkos su 
dekoracijomis ir užrašais lotyniškai, graikiškai, 
lenkiškai -rr hęhraįškai, Vilniaus akademijos 
jaunimas tose- arkose parodė gyvuosius pa
veikslus su atitinkamais didogais Procesijai 
einant ir pranešant šv. Kazimiero vėliavą, at
skirose sustojimo vietose buvo pasakytos šlo
vinamosios kalbos Vilniaus miesto, akademijos 
ir kapitulos vardu. Procesijai pasiekus kated
rą, šv. Kazimiero vėliavą iš kanclerio Leono 
Sapiegos perėmė Vilniaus vysk. Benediktas 
Varnius ir padėjo ją katedroje ant šv. Kazimie
ro karsto.

Po pirmosios dienos rytinių iškilmių, kurios

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo mmėjimas 28-tą 
vasario praėjo kovos vž Lietu
vos laisvę dvasioje. Po himnų 
ir invokacijos buvo kalbos.

Vienybės ir pasiaukojimo tė
vynei reikalą ypatingai pabrė
žė* savo kalboje Elizabetho 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. M. Kemėšis. Pranas Ksa
veras Skirmantas vaizdžiai ir 
vietomis net eilėmis nušvietė 
lietuvių tautos kelią. Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas savanoris 
vyčio kryžiaus kavalierius 
Pranas Jokūbaitis kalbėjo sa
vo kovų prisiminimais. Iš vie
tos 113 vyčių kuopos pirm. V. 
Gurevičiaus kalbos sužinoję, 
kokį <fide^ darbą atlieka vy-

................
čfaii šrindiai išaiaoma tikresniu dalylnLkh<Pm 
giedmę Marijos garbei yra sukūręs Bernardas 
iš Moriąy^ L- • - '

Šv. Kazimiero karštą meilę Nekalčiausiajai 
Marijai yra gerai žinojęs dar jo tėvas ir dėl to 
pirmąją koplyčią, kurią jis buvo pradėjęs sta
tyti savo ąįgnn, pavadino šv. Marijos vardų. 
Vieta koplyčiai buvo parinkta Vilniaus kated
ros kairėje pusėje. Tačffliu karalius Kazimie
ras /pradėtojo darbo netesėjo; - koplyčia buvo 
užbaigta statyti šv. Kazimiero Zigmanto Se
nojo. Kai jeje buvo palaidotas jų abejų brolis 
Aleksandras^ didysis Lietuvos kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius, o vėliau ir karalienė Bar
bora Radvilaitė, koplyčia buvo praminta ka
rališkąja. J^vis dėlto pasirodė per prasta šven
tajam Lietuvos Karalaičiui, kurio kultas vis 
labiau žmonėse skleidėsi. Dėl to po didžiųjų iš
kilmių Zigmantas Vaza pradėjo statydinti nau
ją koplyčią ir jau pavadintą šv. Kazimiero 
vardu. Ją statė žymus architektas Dankoers. 
Darbai užtruko iki 1636 metų, kol buvo užbaig
ta, tariant popiežiaus nuncijaus Visconti žo
džiais, “su dideliu blizgėsiu”. Taip jisai rašė 
dar 1630 metais, pranešdamas Romai, kaip 
iškilmingai bus perkeltas naujop kopiyčion šv. 
Kazimiero kūnas, kuris laikinai buvo laikomas 
Goštautų - KatkeviSų^koptyčioje. Naujosios

merą). Savo rolės, parengimui 
Gatautis įdėjo daug darbo. Ge
resnis jis buvo švelnesnėje sce
nose, silpnesnis ten, I—___
jo parodyti griežtumo. Labai 
gera, su aiškiais vaidybiniais 
gabumais pasirodė R. Braziu- 
lytė. Geri buvo P. Lingaitis, 
A. Juodienė, M. Kriaunevičius, 
A. Jonaitis ir kt.

Apskritai drama žiūrovus į- 
tikino. Jie per višus tris veiks
mus įvykių eigą sekė su dideliu 
dėmesiu ir įsitempimu. Gyveno 
kartu su scena. Tai patvirtina 
ir Kas faktas, kad salei nekilo 
jokio noro, kaip kad paprastai 
būva, juoku reaguoti į tam tik
ras vulgarias kaikurių veikėjų 
replikas. Neįtikino giesmės gie
dojimas už nuleistos uždangos 
(neliko psichologinių sąlygų 
jos rimtai klausytis). ,

Veikalą pastatė ir režisavo 
Vladas Braziulis, dekoracijos 
dail. V. Raulinaięio. Tai vienas 
iš geresniųjų pastatymų. Butų 

* naudinga su juo pervažiuoti ir 
per kitas lietuvių kolonijas. .

Surengė Lietuvių Fronto sky
rius, vadovaujamas K Gaižu
čio. ' St

buvo įsilaužę nežinomi pikto* 
dariai. Vagys, matyt, tenor^o* 
tik pinigų Radę kelių narių 
mokesčius išsinešė ir-apžiūrė* 
jo vaikų kalėdinę dėžutę.

Šv. Petro ir Perite pur. 
draugijos (gildo) pfrminintai. 
išrinktas V. Radifiauskas. Jia 
gabus vyras, sumaniai veda 
susirinkimus ir tikimasi 90^' 

laukti gyvesnio veikimo. K>

Bra- 
ziūlytė, Ramunę — S. Strimai- 
Jtytė, kun. Ginką — P. Lingai- 
ti^ Mėrkų' — I. Gatautis, Bob- 
rovą— M. Kriaunevičius, Kam- 
niovą — K. Puskunigis, Caiga- 
ną— A Juodienė, Statau — 
A. Jonaitis, Stakųienę -— A. 
Neimanienė, Smirnovą — V. 
čečys. Didžiausia našta atiteko 
Gataučiui. Jo, kaip aktoriaus, 
ir padėtis buvo sunkiausia: jei 
kitiems reikėjo atstovauti1 dau
giau mažiau jtik vienai-kuriai 
linijai, tai Gataučiui teko sto
vėti ant anų dviejų pasaulių 
ribos. Iš vienos pusės dėkingu
mo jausmai 4 siejo su jo tar
domaisiais (vokiečių okupaci
jos .metais jie buvo jį priglau
dę, ir tai išsaugojo jam gyvy
bę). Iš kitos pusės bolševilęinė 
sistema iš jo, kaip tardytojo, 
reikalauja ne tik tam tikro 
lankstumo, bet ir suktumo bei 
klastingumo — jis turi suda
ryti “aplinkybes” ko daigiau
sia išsipasakoti ir kiltiems į- 
klampinti. Užsispyrimą, vėl, tu
ri palaužti griežtumu ir negai
lestingumu (pvz. Joaną įsako 
įmesti į išalkintų žiuriaų 'ka-*

užtruko apie šešias valandas, popiečio metu 
Vihuaus akademijoje buvo surengtas šv..Ka- 
zimiėro garbei minėjimas (Theatridium Poeti- 
eum — Eulogia Casįmiriana). Akademijos 
jaunimas skaitė lotyniškai savo sukintą poezi
ją, šlovinusią šv. Kazimierą ir aukštinusią jo 
dorybes; jos buvo nupasakotos poemomis, odė- 
misi ir epigramomis. Gana Bgą tų kūrinių są
rašą yrą paskelbęs jau minėtas Rostovskis. 
Buvo sukurtos taip pat giesmės Vilniaus šven
tajam pagerbti. Kapitulos aktai mini, kad iš
kilmių dienomis buvo lotyništad giedamos gies
mės O Beate Casimire! O flos ducum Lithua- 
niae! (O palaimintasai Kazimierai! O Lietuvos 
kunigaikščių žiede!).

Antrąją iškilmių dieną (gegužės 11) prie 
šv. Kazimiero karsto, kuris buvo padėtas ant 

'katafalko, buvo atlaikytos iškilmingos Mišios 
.ir paskaityta Klemenso VHI brevė, kaip ofi
cialus dokumentas, kad Kazimieras yra pripa
žintas šventuoju ir teista viešai jį garbinti. Tre
čiąją gi dieną (gegužės 12) iškilmingai buvo 
jpašventmtas kertinis akmuo šv. Kazimiero 
bažnyčiai, kuri buvo jėzuitų tuojau pradėta 
statyti prie ano meto Vilniaus prekyvietės. Ne
trukus ten iškilo puošni barokinė bažnyčia ir 
apHnk ją susikūrė jėzuitų centras su kolegija, 
naujokynu ir ordino vyresnybe. J§ čia šv. Ka
zimiero kultas buvo plačiai išskleistas į visą 
Lietuvą. <

HOMESTEAD, PĄ. | 
: .t- ■ j

Jonas Grėbfiūnas ir Žmūtifrf 
išvyko Floridon atostagaflti. 
Gr€bHiūnai turėjo maisto krau
tuvę, kurią dabar uždarė Itę 
nori pailsėti, bet nemano pasi
traukti nuo visuomeninio dar* j

M l
. : ’ , .. .

ryšium su tuo nužudę sargybi
nį. Juos ištardyti pavesta’lie-' 
tuviui Morkui. Drama su visu 
šiurpumu ir atskleidžia į ko
munistų tardytojų rankas pa* 
tekusių žmonių nepakeliamas 
kančias bei skaudų likimą. Bet 
komunistinė tikrovė tokia klai
ki, kad pagaliau ir tardytojai 
suėda vieni kitus: Morkus už 
parodytas kažkurias silpnybes 
taip pat suimamas ū* pasmer
kiamu; įvertinęs heroišką Jo
anos taikymąsi, taigi jau apsi
krėtęs *raupais”, to paties su- 
silaukia ir Kamniovas. Kai už
dangą ntoflridfia,' tai.
ba pagaBtos šauksmas tik gies
mėje ‘Dievas mūsų prieglauda 
ir stipry*^’.

“žiurkių kamera” yra sūdė-

Jono Griniaus sukurtos ir Vaidino' Joaną 
“Aidų” žurnale išspausdintos (ž. 
1953 m. '2ę7 nr.) 3 veiksmų 
dfam. kameros” ro
domas gyvenimas vyksta Lie
tuvoje 1947 m. Tą gyvenimą 
matome tardytojų kambary 
MGB įstaigoje su' telefonais, 
slaptu mikrofonu, Stalino ir 
Beri jos portretais, raudonomis 
vėliavomis, sovietinės Lietuvos 
herbu ir kitais išoriniais sovie
tiniais ženklais. Pirmuoju 
smuiku čia groja raudonųjų o- 
kupantų tardytojai rusai Alek- 
sis Bobrovas, Ivanas Kamnio
vas ir Varia čaigana. Okupan
tų tarnyboj yra ir lietuvis 
MGB tardytojas Antanas Mor
kus. Pavergtosios lietuvių tau
tos dvasiai atstovauja suimtieji 
ir šių tardytojų savavaliai ati
duoti lietuviai: studentė Joana 
Švelriytė, jos sesuo ©mnaastė 
Ramunė, kunigas Petras Cin
kus, batsiuvys Jonas Staknys 

nė Butvydaitė. Jos vadybiniai jr (M- j, 
gabumai ir (fikcija jai prigimtis sargybinis yra rusas Smirno- 
talentas. Po dramos studijų ■; 
lauktina iš jos geros artistės.
Gabumų Tetrūksta ir kitiems. • - Suimtieji kaltinami palaido- 

ninės mokyklėlės choras veda- deklamatoriams, tik reikėjo je Svelnyčių brolį, partizaną ir 
mas. muz. S. čerienes^tolks. 
Jie sudainąvo: Saldutė tekėjo, 
Leiskit į tėvynę, Lakštipgelele 
ir Tegyvuoja Ltetuva. Sesutės 
Danguolė ir Gailutė Vaičiūnai
tės sudainavo (kietą: Kūdikio 
džiaugsmas. Muz. J. Cižauskas 
labai gerai pasirodė su' vyrų 
kvartetu: J. Vebtiauskas, St. 
Medus, J. Vakarietis ir J. Stat- 
kevifius. Bpfldė: J/ džausko 
Gedimino marią, Itodaus — 
Močiutę mano, Jonušo —-Gint 
tėvynės mes josim Ir Gaflevi- 
čiaus ; Ramovėnų marią. 
Linkėtina jų kvartetą pasiro
dyti dažniau, nes grabą dainą 
visi mėgsta. Sok>—Mano gim
tinė sudainavo muz. J. Stankū
no dukrelė Irena Stankūnaitė. 
Nors jį vos trylikos metų, bet

Karimiero proga pęr į 
Vatikano radiją buvo tranį-£i 
liuota keletą bangų ypatingi^ 
programa. ' II

• §veicarijo> perrinkta LB
vadovybę. Į naują tarybą per- < 
rinkti: Dr. A. Gerutis, V. Ge-^ 
geckas ir B. šaulytė, į rev^š-ž! 
jos komisiją — Dr. K. Sorgai-. 
la ir J. Juknevičiūtė. Į garbės 
teismą išrinkti prei. K. šau
lys, prof. J. Eretas ir dail. G. r. 
Stanulis. . _

• Jakševičių ligota 10 metų 
dukrelė Dalija Marija iš Pa
kistano atskrido į Romą, kur 
kun. V. Mincevičiaus rūpesčiu 
buvo priimta į specialų mo
dernų institutą Romoje toliau 
gydytis ir auklėti. Italijos vy
riausybė parodė daug palan
kumo, suteikdama visus tesfi- 
mus. Jakševičių šeima kadaise 
gyveno Kempteno tremtinių 
stovykloje Vokietijoje. Žmona. 
gydytoja. Dėl ligotos dukrelės 
negalėdami niekur išvažiuoti, 
išvyko į Pakistaną, kur pąteko 
į nemažą vargą ir skurdą.

• Prancūzija. Prancūzų vy
riausybė apdovanojo Garbės 
Legiono ordinu didelę lietuvių 
bičiulę Madame Germane Kei- 
lerson. Tą proga suruoštame 
priėmime dalyvavo Lietuvos 
atstovas Dr. S. A. Bačkis su 
žmona. Už pasižymėjimą Gar
bės Legiono ordinu apdovano
tas ir lietūvis J. Dulinskas, da
lyvavęs Prancūzijos išhdKvtoa-

Minėjimą pravedė ilgametis 
visumnes&iinkas Jonas Liudvi- 
naitis. Minėjimo dalyviai priė
mė. ir tuoj pat pasiuntė sveiki
nimo ir padėkų už prielankią 
paramą Lietuvos laisvės bylai 
rezoliucijas: prezidentui D. 
Eisenboweriui, valstybės sek
retoriui Dulks, senatoriui H. 
A Smith, kongreso pirm. J. 
Martin, kongresmanui J. Ker- 
sten, New Jersey gubemato- 
.riui R. B. Meyner ir kongres
menui H. WQtiams.

iCnėjiine aukų surinkta 147 
doleriai. Senėjimui baigiantis 
ir tuoj po maiėjimo gauta dar 
telefoniniai pranešknai, pagal 
kuriuos žmonės, kurie mmė> 
me negalėjo dalyvauti savo 
aukas pasiuntė paštu. Tad ton- atrideidaąs du skirtingus pu
dra suma susidarys afie 200 šaulius — krikščionišką ir ko- 
drierių. * J. PtoptoMU munisttaį. Gaitooee situacijose 
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James Caine, kuris, bečiuopda
mas West-Hudson parke Kear
ny, buvo įlūžęs, po ledu palin-

vo 1 4d., sekmadienį. Pamoks
lus sakys Tėv. Modestas Ste- 
paitis, OEM ii Brooklyno. Visi 
parapfeSai kviečiami atsBan- 
kyti ir gavėnios rimti praleisti 
susikaupime.

Išgelbėjo gyvybę
Kearny detektyvas Joseph

JOSEPH GAL-Vni, buvę* puliehtinlEM, nndegč Matam geftŠdamM 
Chįcageje 6 meta berniuką, kurio kelnes užsidegė, kai tas Šokinėjo 
per degančia sausą žole.

Moterų S-gos 33 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyko vasa
rio 14 Mag. Danusšenčs namuo
se. Dalyvės buvo maloniai su
tiktos pačios Seimininkės ir jos 
dukrelės Onutės. Susirinkimą 
atidarė pirm. M. Jokubaitė. 
Svarstyti įvairus organizacijos 
rakalai ir susitarta dėl Moti
nos dienos minėjimo. Kadangi 
Šuo metu yra naujų narių va
jus, tai pirm. M. Jokubaitė ra
gino nares prikalbinti. kitas 
moteris ir merginas stoti drau
gijai. Po žodį tarė ir pirmosios

Kad ir nebuvo tai šventei 
pritaikyto pamokslo, bet mal-

Vasario mėnesį kun. A. Sa- 
7 bo iniciatyva įsisteigė Sudbu- 
: rio lietuvių būrelis Saleziečių 
/ Institutui Italijoje remti. Sud- 

burio (Kanadoje) lietuviai, 
puikiai įvertindami gerų moky
tojų auklėtojų ir patyrusių a- 
matininkų reikšmę atgimstan
čios Lietuvos kultūrai ir ūkiui, 
su mielu noru į tą būrelį ra
šosi. Per trumpą laiką jau pri- 

; sirašė 23 rėmėjai. Būreliui va
dovauja veikli lietuvė Sofija 
Raštienė.

Šv. Petro ir Povilo parapiji
nės mokyklos viešas^ vakaras 
su vaidinimu įvyko vasario 28 
d. Buvo atlikta trijų veiksmų 
operetė “Gedimino pilies sar
gyboje”, kuri buvo sudaryta iš 
lietuviškų dėmų ir tautinių šo-

mažieji vaikučiai išpiįklydami 
dainelę “Prašom, prašom pa
klausyti” ir pašokdami šuštą 
ir žiogelį.

Vyresniųjų skyrių mokiniai, 
gražiai išpildydami dainas, va
dovaujant prof. Žilevičiui, ir 
pašokdami tautinius Šokius, 
vadovaujant seserinis; sudarė 
malonų įspūdi.

Antroje dalyje vien angliš
kai atliko 1 ir 2 skyriaus mo
kiniai. Gražiai buvo parengtas 
Amerikos patriotinis vaizdelis 
ir kiti parengimai

Gražiai pašoko šio krašto 
šokį mokinė Haiko.

Padėkos žodį tarė parapijos

Po pietųWinthrop rųokyklos 
salėn susirinko žmonių tiek, 
kiek nė vienais metais nebuvo. 
Programa trumpa, rimta, įvai
ri, nuotaikinga. Scena dailiai 
išpuošta Tautiniais audiniais, 
priešakyje Amerikos ir Lietu
vos vėliavos, gilumoje Vytis.

Koncertą atidaro ir veda 
komisijos pirmininkas .P. Viš
činis. Skamba JAV ir Lietuvos 
himnai. Programos vedėjas 
kalba apie kelią į Vasario 16 
d. aktą, te akto apgynimą ir 
įgyvendinimą, dabartines Lie- prašoma tolimesnės.

M. Danusienė, M. Ramanaus
kienė ir kitos. Visos laimi apsi
džiaugė sužinojusios, kad P. 
TOtimė M frn togai išlaikė sun
kią operaciją ir eina geryn. 
Susirinkimas pasveikino Joną 
ir Stasę Tamulius, kuriuodu 
tą dieną minėjo vedybinio gy
venimo sukaktį.

Po susirinkimo sekė vaišės 
prie Valentino (Benai išpuošto 
staki Netrūko nei ganfiių val
gių, nei jaukios nuotaikos, ypač 
šehnininkė ir jos /Onutė vai
šino jų pačių gamintais val
giais. M.

Very Rev. Provincįal Supėrtor ’ 

Franchcan Monastciy ; .
Kennebunk Port Maine

Šv. Mišių auka
Vasario 21 d. 10 vai. lietu

viai rinkosi šv. Kazimiero baž
nyčioje šv. Mišioms už Lietuvą 
ir kovotojus dėl jos laisvės. Iš 
kiekvieno lietuvio patrioto šir
dies liejosi malda ir kilo į aukš
tybes: “Išklausyk, užlaikyk
mūsų brangią tėvynę Lietu-

Atholo šv. Pranciškaus bažny
čioje vasario 20. Tą dieną buvo 
sutuokti J. Laurinaitis iš 
Brocktono ir L Kazlauskaitė 
iš Bostono. Sutuoktuvių apei
gas atliko klebonas kun. P. 
Juraitis. Giedojo solistė J. A- 
domavičienė. Į vestuves tavo 
atvykę jaunojo tėveliai p. Lau
rinaičiai, iš Brocktono ir dau
gelis abiejų jaunųjų draugų bei 
draugių iš Bostono, Brocktono, 

.Atholo, Pittsburgho, Toronto ir 
kt. Vestuvines vaišes surengė 
jaunosios seneliai p. Adomavi
čiai. Per jas, iT pasakytų dau
gelio kalbų, išsiskyrė-teis. B. 
Kalvaičio žodis, priminęs jau
nosios tėvelio teisininko K. 
Kazlausko, komunistų ištrem
tojo 1941 metais, tragiškąjį E- 
kimą... ir raginęs ir šiame 
krašte neišsižadėti lietuvybės, 
dėl kurios tremtiniai Sibire ir 
laisvės kovotojai tėvynėje ati
duoda savo gyvybes.. A. M.

Lietuva per rafiją
Jau penkti metai, kaip vie

tos radijo stotis WBET duoda 
specialią programą, skirtą Lie
tuvos laisvės šventei šiemet 
programą sudarė: plati įžanga 
apie Vasario 16 d. ir dabarti
nę Lietuvos padėtį, gub. Chrs- 
tian A. Herter proklamacija, 
adv. L. Tamulevičiaus kalba, 
P. Viščinio žodis lietuviškai, 
gera lietuviška muzika. Prog
rama buvo taip sudaryta ir 
pravesta, kad būtų įdomi ne 
tik lietuviams, bet visiems ra
dijo klausytojams. Gaunami 
padėkos laiškai su prašymu 
nurodyti, kur galima gauti to
kių lietuviškų plokštelių, ko
kios buvo duodamos per radi-

pai, įdomiai, ryškiai. Stab- 
džiai ir variniai kovoje dėl Le- 
tuvos laisvės — pagrindinė jo 
kafena mintis, Jis' ^rąsfai nuro
do žalą dėl vieningumo stokos, 
kviečia gausiai aukoti Lietuvos 
laisvės reikalams.

Miesto mayoras G. Lucey 
šiltu žodžiu sveikina lietuvius, 
ramina, drąsina ir linki, kad 
Lietuva galimai greičiau at
gautų laisvę.

J. Jakavonytės angliškai,'o 
P. Viščinio lietuviškai pateik
tos rezoliucijos priimamos vien
balsiai. Jose pasisakoma už 
vieningumą kovoje dėl Lietu
vos laisyės, o angliškose dėko
jama už ligšiolinę paramą ir

Nepriklausomybės minėji
mas, įvykęs vasario 21 d., bu
vo pradėtas iškilmingom šv. 
Mišiom šv. Pranciškaus baž
nyčioje su pritaikytu klebono 
kun. P. Juraičk) pamokslu, so
listės J. Adomavičienės gies
mėmis ir choro —• “Palaimink, 
Aukaausi, tą mylimą šalį...” 

Tos dienos popietė parapijos 
salėje nukėlė Minėjimo daly
vius į tėvynę Lietuvą. jKlebo- 
nas kun. P. Juraitis, pradėjęs 
minėjimą, supažindino su Va
kario 16 reikšme lietuvių tau
tai ir pristatė kalbotėją kun. 
prof. St Ylą. Šisai, nupasako
jęs kaip ir kokiais būdais ko
munistai pradėjo ir vykdė lais
vės griovimo darbą, atskleidė 
visą tos “laisvės veinio” ir 
“laisvės angelo” mirtinos kovos 
prasmę.

I-minėjimą atsilankęs prof. 
I. Malinauskas karštais žo
džiai ragino lietuvius . mylėti 
savo tautą ir didžiuotis ja, ta 
tauta, kuri prierVorksios sulai
kė mongolų plūdimą vakaruo
se,o prie Grnmwaldo teutoną 
— rytuose, kuri turi .gražiau
sią, 'turtingiausią ir seniausią 
Europoje savo lietuvišką kal
bą... Klausytojai buvo dėkin
gi kalbėtojams už turiningą ir 
gyvą Žodį.

Solistė J. Adomavičienė 
nuotaikingai padainavoKača- 
nausko Mano Gimtinę, Adoma
vičiaus Tėviškę ir Šimkaus 
Kur Bakųgė Samanota ir Oi, 
greičiau,'greičiau. Solistei baž
nyčioje ir salėje akompanavo 
muz. V. Adomavičius. Jaunieji 
B. SSmanauskaitė ir K Sima- 
nauskas padeklamavo patrioti
nius eilėraščius. Ir galop (bo
ras, vaigoninko J. Januškos 
naujai sudarytai ir vadovauja
ma^ attiko visų eflę mūsų gra- 
žlųjų dainraų. oa pat per-

Krinta pančiai, titsta jūros. - 
Randas daiktai pamesti. 
Kas jo Saukiasi, tas gauna —' 
Džiaugias jauni ir seni... »_ ■

(I* Sv. Antano himno)

tnerikos ir-Lietuvos himnais 
buvo baigtas gražus vakarėlis. 
Dalyvavo žmonių labai gausiai.

Mokyklą veda sesers pran- 
ciškietės.

— Parapijos mokyklos krep
šinio ratelis laimėjo parapžtfnfų 
mokyklų lygos čempionatą. 
Jauni žaidėjai sezono bėgyje 
laimėjo visas rungtynes, kurių 
buvo dvylika. Žaidėjams šv. 
Vardo ir Moterų D-jos įteikė 
dovanas.

Per 13 antradienių ir paskutines 9 dienas kasryt 7 vai. iš
kilmingos šv. Mišios prie išstatyto Švenčiausiojo if vaka
rais pamaldos bus laikomos novenos dalyvių intencijomis 

ŠV. ANTANO VIENUOLYNE 
KENNEBUNK PORT, MAINE

Kūno ir dvasios negalios spaudžia mus. mūsų artimuosius, 
tėvynę ir joje likus'ucsius namiškius. Kur rasime paguo

dos. jei ne Dievuje per Jo Šventųjų užtarymą.
į didj’į Stebukladari kreipkimės maldomis jr junkimes į 
bendrą maldą, prisiųsdami gautus intencijų lapelius, kad 

, mūsų prašymai būtų padėti ant Šy. Antano altoriaus^
Intencijų lapelius prašoma prisiųsti ligi kovd 16 d. .

; Kearny miesto advokatas ir 
| Hudson County seimelio narys 

(assemblyman) A. Salvest- 
? ' Selvestravičius, lietuvis, šio- 

mis fienomis paskirtas Deputy 
Attomey General of N. J. (N. 
J. valstybės Gynėjo I-masis 
padėjėjas).

A. Sažvest - Selvestravičius 
Į..' yra žinomas N. J. visuomenės 

veikėjas ir daugelio organiza- 
ętių narys. Jis taip pat akty- 

' viai dalyvauja ir lietuviškoje 
-'' veikloje: Lietuvių Bendruome- 

_ nes Kearny Apylinkės vicepir
mininkas, Lietuvių Taupymo ir 
Skolinimo Draugijos Schuyler 
Savings and Loan Association 
df Kearny N. J. vicepirminin
kas, Kearny - Harrison So- 
•pt&igosios Dievo Motinos nau
jos bažnyčios statymo fondo 
spaudos ir lėšų verbavimo sek- 

‘ cijų vedėjas ir Lietuvių Kata- 
likų Bendruomenės Centro 
Kearny aktyvus narys.

: ‘ Adv. A. Salvest-Selvestravi- 
čius yra gimęs 1914 m., rugsė
jo 29 d. East Newark, N. J.

* Baigęs John MarshaH College 
bf Law in Jersey City, N. J.

— Kearny suruošto Lietu
vos Nepriklausomybės 36 metų 
minėjimo (vasario men. 14 d.) 
reklaminius lapelius,- kurie 
buvo išdalinti lietuvių visuome
nei, savo lėšomis atspaude Lie
tuvių Skolinimo ir Taupymo 
Draugija Kearny (Schuyler 
Saivngs and Loan Association 
of Kearny, N. J.).

— Lietuvių Bendruomenės 
Kearny Apylinkės vyrų cho
ras, kuris jau gražiai pasirodė 
per suruoštą Kearny Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą 
vasario mėn. 14 d., kviečia vy
rus, galinčius dainuoti,. įsirašyti 
į šį chorą.

Repeticijos vyksta antradie
niais nuo 8 vai. ligi 10 v. vak. 
LKB Centro patalpose (buv. 
Šv. Vardo), 6 Davis Avė., Ke
arny, N. J. J- M.

Šv. Vardo), 6 Davis Avė., Ke
arny, NJ; '

— Lietuvių Katalikų Bendr. 
Centro, 6 Davis Avė., Kearny, 
patalpų sales praplėtimo dar
bai prasidės kovo mėn.

Salės praplėtimas ir kiti re
monto darbai kaštuos $25,- 
000. ■ ■

tautos datos 24 kuopa, $25 M senas 
reikalą^ ©£ aW» P. Vaičiūnas, $15- J. 

JakavonytėK po $10 J. Samso
nas, A Bagh)Bka% A Barkau- 
slps. Tremtiniai, skirdami die
nos uždarbį, įneša $652. Jų 
tarpe yra daug aukotojų po 
$15 ir $10.

Koncertinėje dalyje pinasi 
St Daugėlienės dainuojamos 
dainos, Kaminsko deklamacijos 
ir myz. J .Gaidelio vadovauja
mo choro jautrios dainos. 
Kiekvieną < programos dalyvį 
publika sutiųka ir palydi karš
tais plojimais. Visų nuotaika 
pakili, šventiška. Ryžtas ir pa
siaukojimas spukli kiekvieno 
akyse. , Tr.

Vaidinintas pavyko gerai O- 
peretės dalyviais buvo visų 
skyrių mokiniai. Dainas ir de
klamacijas atliko beveik vien 
čia gimę lietuvių vaikai, kurie 
nebemokėdami lietuvių kalbos, 
bet dėka energingos sesers 
Kristinos ir kitų seserų pas
tangų, viskas buvo lietuviškai 
išpildyta. ,

Visi vaidintojai stengėsi ^e- klebonas kun. M. Kemežis. A- 
rai ir aiškiai Metuviškus žo
džius ištarti ir reikia stebėtis, 
kad viską gerai atliko. Ypač 
čia gimusi lietuvaitė D. žemei- 
kytė labai gražiai lietuviškai 
kalbėdama atliko gan ilgą de
klamaciją. - '

Visiems juoko sukėlė patys

Po $2 mėnesiui aukoti pasi
žadėjo S. Rakštienė, L. Kriau
čiūnienė ir L. Remeikienė. Po 
$1 — M. Antanaitis. K. Dau
nys, A’ Jasiūnas, P. Jaronis, 
K Jonikas, J. Kriaučeįiūnas, 
V. Kriaučeliūnas, M. Kriauče- 
liūnienė, O. Kriaučeliūnienė, J. 
Kručas, A. Kusinskis, J. Marti
šius, P. Mikštas, kun. A. ’ Sa
bas, K. Ulys, J. Vabuolas, J. 
Vaičeliūnas, K. Žukasukas..

Rėmėjas

v J. Stanish - Zdanavičius, pa
matęs šį įvykį, numetęs švarką 
ir batus, šoko paskui ir vaiką 
išgelbėjo.

Už drąsą Kearny miesto me
ras J. Healy J. Stanish «. Zda
navičių apdovanojo medaliu. 
Taip~pat jis gavo pasižymėjimo 
ženklą iš N. J. Apsaugos De
partamento.

J. Stanish - Zdanavičius gi
męs 1915 m. rugpiūčio mėn. 4 
d. Baigęs Kearny High School. 
Nuo 1947 m. tarnavo policinin
ku, dabar gavo^ paaukštitcmą* 
— paskirtas detektyvu.

=— Iš Balfo 7 skyriaus pir
mininko pareigų A Vitkauskui 
atsisakius, toms pareigoms iš
rinktas buvęs šio skyriaus sek
retorius Bronius Liskus, o sek
retorium — p. Skripkienė.

— Lietuvių v šeštadieninės 
mokyklos mokinių skaičius di
dėja. Pamokos vyksta šešta
dieniais nuo 9:30 ligi 12:30 v.

Stanish - Zdanavičius, lietis ,.LieUjyių Katalikų Bendruo- 
vis, išgelbėjo 11 metų vaiką menės Centro patalpose (buv.

NO V E N A 1 
S; V. ANTANU

" W jįMiy*'1 visų mk^tys su-
: tautą, Htim-

*** te^e laisvai melstis ip 
gyventi, apie ištremtuosius, 

ii lipni, AnmBKJ* * jgatėūmuose ir koncentracijos
Brock- kenčiančius, apie

vasano 16d. pgįjmją xnelstis, dirbti, aukoti ir 
r?fie ap*e Lietuvas laisves atga- 3^0^ kad Lietuvoje vėl 

vietos radžas da- Laisvės varpas....
vė specialią nrrvmma. vasano • 
21 d. iš ryto buvo £v. Mišios 
už Lietuvą, po pietų 
throp mokyklos salėje iškS- 
mingas minėpmo aktas.

Lowell, Mass.
' DLK Vytauto Klubo veikla.

, Klubo valdyba praneša, kad 
dėl tam tikrų priežasčių atsi
sakius vienam direktoriui yra 
reikalinga išrinkti naują. Kovo 
14 et. 1 vai p.p. šaukiamas na
rių susirinkimas, į kurį tūrėtų 
atsilankyti visi nariai

Džiugh pastebėti, kad mūsų 
klubo “bolinimo” komandos 
stipriai reiškiasi Praeitą . sa
vaitę mūsų 20 vyrų buvo nu? 
vykę į HaverhiBą i r lengvai 
nupūtė lenkų komandą. Mūsiš
kiai dabar yra visos apylinkės 
nugalėtojai. Nuo vyrų neatsi
lieka nei moterys. Ir jos yra 
apylinkės čempiones.

Mūsiškių abejos komandos 
norėtų susitikti su kitais ir 
pamėginti laimę pas save arba 
kitur. Jei kas nebijotų susiim
ti, prašomi tuo reikalu parašy
ti: Vyt Ramanauskas, 447 
Central St, Lowell, Mass.

■Prie klubd pastato jah bai
giama įrengti automobiliams 
pastatyti viela. Tai palengvins 
iš toliau atvykusiems. Klube 
kas. šeštadienį groja lietuviškas 
orkestras ir malonu Sėtuvių 
būryje praleisti vakaras.

Vyt IbunMMskas



JOHN DERUHA, M. D.

tMMM

Garąttfi Doris Bart trečią 
kartą i$ eBSs laimėjo Floridos 
teniso turnyrą, šį kartą finale 
ji nugalėjo Joan Mericadjs per 
2 setus.

(1) NgOOHI IMS MOTOS, ■* rig- 
pc, CMMle patart $35*.. JBCTV 
MMHENB, LH* Ita* Gnwtee.

žievių ir žolių, ir 
tas įmanys padeda duo viso
kių nervų ardrijin gaivos 
SKauapjnxn& kmbriimi, jskti-

Kvpiyėi* itmąrim dykai, 
s JiOTĄRY PUBLIC 

. M 8Q HW . 
SPribHa^iea ***•

Alexander’s. Ner
vinė, kuri turėtų 
veikti nuo nervų li
gų, yra mišinys 
Storių ir brangiau-

Los An- 
_ Mrs. BL Styito*vt,
Racine, Wis. Mrs. V. Waidkaus- 
kas, Moundsvffle, W. Va., Mrs 
P. Stonis, Providence, R. L, 
Miss N. Dumbrys, Battimore, 
Mes. G. F. Nevfflą Huhhard, 
A. Katrie, Sudbugy, Cnt, Ca-

185-24 Horaęe Hardįng Blvc 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamajca Avenue

Quean»VinagąN.Y.
176 Rockaway Avenue 

ValJey Stream, N. Y.
4380White PlainsRoad 

Bnw,N. y.

660 Graad Street 
Brooklyn, N. Y 

NOTARY PUBLIC

2. fiv. Antanas Paduvieti*. Nejto VBp
vertė As Vąifiiriąftių,

3. Bv. Pranciškus Asyžietis, J35 9.
4. Šventųjų gyvenimai, SOOp. • -
9, Nevįtsis T«gtamcntM
6. Kristaus Sekimas, 413 p.
7. Kur bakūžš sandaria, Ą.

v-Bė^nas
Horaee Ashenfelter pasiekė 

naują pasaulinį rekordą 2 my
lių bėgime salėse. Jo pasekmė 
850, 5 min. pagerino' senąjį 
rekordą 0,2 sek.

Vienas iš magiškų pasekmių 
lengvosios atletikos pasaulyje 
4 min. mylios bėgimas dar ne
patektas,- tačiau Wes Santee 
iš Šansas turi rimtų vilčių pa
siekti šį rekordą. Jo paskuti
nieji pašrodymai salėse duoda 
pagrindo tikėtis tokios pasek
mės štai neseniai Santee mi
nėtą distanciją nubėgo per 4:- 
02,6 min. J. B. SIIALINS- 

ŠALINSKAS 
Laidotavt, Direktorta 

- M4S JAMAJCA AVĖ.
Cprle Forest Parkvay Staliui) 

ffoodhaven, N. Y. 
Suteikiam garbingas laidotom

• ALB vadovybė nutarė pa
minėti Bet. spaudos laisvės at
gavimo 50 metų sukaktį. Tai 
bus iškilminga šventė mūsų 
kolonijoj.

lietuviškoji bendruomenė 
stiprėja laipsniškai Yra vilčių, 
jog ALB ateityje suvaidins 
svarbią rolę mūsų lietuviškoje 
kolonijoje.

Gudaitė, K. Zinkevičius, Mrs. 
R. Čirokienė, Mrs. O. Skirmon- 
tienė.

Worcester, Mass. — J. Gla
veckas, Mrs. O. Sidabrienė, 
Mrs. E. Navickas, B. R. Ba
rakas.

Mišrūs Mass. miesteliai. — 
St Mileika, J. Narkevičius, 
Cambridge, M. Vendus, P. 
Jankauskas, Haverhill, Miss S. 
Rimaitė, J. Jankauskas, Ląw- 
rence, Mrs. H. Andrušaitis, 
Charlestown, Mrs. T. Yacas, 
Norwood, Mass. J. Račkauskie-

Nuoširdi padėka p. Jokūbui 
Štokui ir jo vadovaujamam 
Lietuvos atsiminimų radijo va
landėlės štabui už brangią do
vaną, menininkams, p.p. Stan
kūnaitei, Kačanauskui, Petru- 
čiui, Stankūnui, Vasiliauskui 
už atliktą programą, vakaro 
šeimininkui p. Pr. Jokūbai-

naujausiame veikale
DIEVAS IBiM 

, Didžiulio formato 517 
kate oeirište — $&M, IMats 1

Sekmadienį, vasario 28 d., 
Liet Amer. Pil Klubo salėje 
buvo parodyta 1938 metų ne
priklausomosios Lietuvos Gi
rnos, pagamintos p. Motuzo. 
Gražieji vaizdai paliko malo
nius įspūdžius apie 300 lietu
vių.

Šią filmų pramogą surengė 
ALB-nės valdyba. Pelnąs ski
riamas ALB išlaikomu lietu
viškai mokyklai, kurią lanko 

kuris attiko milžinišką. apie<100 mokinių vietos parap. 
mokykloje, bet mokytotus pa
rūpina ALB komitetas.

Pertraukos metu pasakė kal
bą ALB iždįn., p. Chase. Aukų 
mokyklos išlaikymo reikalams 
sudėta arti 100 doL

felSTagg 2-5043

Matthevv p. iialla- 
(BIELIAUSKAS) 

' FUNEąAIr H O M E ?
ĮL F. RALLAS — Direktorių

Užsakymus siųsti

pAbbininkąs 
a» i»wiiMĮliiį atc. 
Brnitliri M, N.Y.

KAS MtA DIEVAS?
KAS YRA ŽMOGUS?
KOKBB WU Btffl ŽMOGAUS
SANTYKIAI SU DIEVU?

■šiuas kausimus rasi išsamiai svarstomus ir giluti 
tarendžšamus dviejų Vilkaviškio Msdurijos pnrfe-

6M8 Fonst Arenue
Ridgeiroad, N. Y.

604)4 Woodride A vemia

• >• 19 W«>t Post Road
White Flaim, N. Y.

MAIN SFORE
GUŪ<DAl-e 27, H Y<

Po 5944,
Waipeątor, Mass. — Mrs. A. 

Motis, J. Ai^ustmavifius, A. 
Tamulevičius, F. Aiknoras.

Havari^, Mass. — B. Jur
kevičius, J. Jaruševičius, A. 
Marčiulionis.

Mišrūs valstijų miesteliai — 
B. Endriukaitis, M. Suncaiai- 
tis, Brookiyn, N. ¥., St. Milei
ka, Cambridge, Mrs. J. Moc
kienė, Mancbester, Mrs. S. U. 
Urban, Montague City, Mass., 
Mrs. V. Waicikauskas,' Mound- 
sviBe, W. Va.

Širdingaį dėkodįįmi, lipkžme 
Viešpaties 'pa^P<^ visierps 

mūsų rėmėjams. ,

Brędes Jr
ĄBiVOKATĄF 

S7 flheirHsu Ava-, - 
Braaklya 8, N. Y. 
TeL AI^ie|g&te 7-7083

KARL EHMER - PORK STORES 
^°**i*S imįrta Jre!2i£raoeeBto^^8e^fW 

69^8 Myrile Avė.
.Gfendalą N. Y.

ir kraujo tyrimas 3 dcS. Priėmimo valandos 10-2^fr H ■■ < 
ĮKaaįne baigęs Europoje į j

IŽSKttftSnBn MEVYOMKCHY |
VM Lesiagton Avė. potanMo traukinio stotie*. Lengva privažiuoti £

Futbolas
Peru valstybėje Ica mieste

lyje sėkmingai išspręstas tem
peramentingas žiūrovų reaga
vimas^ į teisėjo sprendimus. Jo
se Ctma, teisėjas, nekalba ir 
negirdi, todėl publikos šauks
mai jam neturi reikšmės. Pub
lika apsipranta ir laikosi labai 
ramiau P. V.

TeL APptegate 7-0349 '

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

S49 BIDGEMOOD AVĖ. BRO6KLYN, M., I*

Kl^i. A SARATJATgaCAS 
ŠMp. Ęaina^OO

Užsakymus siųsti:
DARBININKAS 

€» Bushwiek Avė. 
B&oklyn 21, Nį Y.

F. omrien (S. M>n|rf, C*L) Nėr 
Yorfce pąriHrg naujo rekordo, an- 
mrriimir M svarų rateli i S» 
pėdų 4 inėių toli.

besniegės, karščiavimų, išgąs- 
So, persiėtirbimo ir 3°?* 
vinių neg^lavunų. Gerdamas 
tą xnišn| gąum maistą^ner- 
vams. gros gyduriės kamuoja 
$5JD0 svaras.'tRž'S24)O priston- 
čiaine S ąadjas. Į Kanadą

ĮSIGYK it b 
' ir perskaitykite 

“Prie Vilties

Ohio valstybinio universiteto 
plaukai pasirito naują pasąu- 
lin šekordą, . nuplukdami 400 
metai estafetą per 3^5.1 min., 
tuo pagerindami pasaulini re- 
korį 2 sekundėm. Plaukime 

dalyvavo Qyakaw% Ledger, 
Van Heyde ir Diek Cteveiand.

oui, 
darbą ir jo pagribininknins: A- 
dbmariSams, Grąžams, Jokū- 
baifienei, Vfct Jokūbaičiui, 
Kalaanskams, Kymontams, 
SabaliaiKkams, K šipaDm ir 
kitiems, kurie prisidėjo prie 
vakaro pasisekimo.

Be to, reiškiame padėką 
prri. Ignui Kelmeliui už tėviš
ką globą vakaro meto kun. P. 
Totoraičiui už rūpestingumą ir 
10 doL auką, dosniems auko
tojams p.p. Beleckui, Vikt Jo
kūbaičiui, J. Jodrikai, J. Pra
puoleniui, J. Stukui, A. Trefio- 
kui, Z. Kungiui ir Šalteniui ir 
p. Štukienei už dovaną loteri
jai. IJS.K. Vadovybė

| v: Lrims — Vedėjas
flS Gatei 8^ N. ¥.

Tet EVergreen 4-8802
. Uetuvųka dote^ — geriausia 
Amm. Me* kepame duona*, py- 
■Mgte ir pyragaNius pagal visų. 
Atei. Tortai, ypatingai pyragai 
ratavSius, krtMtynoms ir ki-

Visiem yra malnim skaityti 
pristodstotei santųje 
Banių H Lietuvos Nrųriklan- 
somybės 1919-1920 metų.

Jie yra aprašomi

Pulk. J. Petraičio; 
LAISVĘ GINANT | 
I«as tomas 200 p. -— $2.00 
n-as tomas 310 p. — $3.00

Dr. J. Praariąs 
patraukliai rašo apie dauge
lio komunistų atsivertimą.

Kainą — $150 

Uzrisa|yt£ Darbininko 
aftnmMradfal arba 

FRANC1SCAN FAYMtRS

Beisbolas
Cubos beisbolo rinktinė na- 

gaįėjp Panamos atstovus 13 A 

gi Puerto Rico rinktinė nuga
lėjo Venecuelą 3A

Grifas
B ^ąbarias laimėjo Serbin 

invitational turnyrą, finale nu
galėjęs Fątty Berg.



Pabaltijo Motorų Tarybos
New Yorko skyriaus metinis 

susirinkimas įvyko kovo 5 d. 
Buvo išrinkta nauja valdyba. 
Jak pfcmininikauja Vincė Ja* 
nuSdectė. Kitos vakL narės: M. 
Kregždienė, G. SiKmienė, P. 
"Levickienė, M. Virbickienė. A* 
pie Lietuvos moteris paskaitą 
iškaitė Parnė Lapienė.

300doL auką Alto reikalams. 
Ta pati draugija per savo dele
gatą įteikė Chicagos liet kon
greso metu 200 dol

pianistas virtuozas ir kom
pozitorius, kovo 13 d. Town 
Hali rengia piano koncertą, 
kur programoje šalia Frank, 
Chopin, Liszt, Debussy, Tche-t 
rėpsime išpildys čmrfionio pre
liudą (F Minor) ir savo paties 
neseniai sukurtą sonatą, Op.

pažiūrėti skulp. Petro Rančos 
“Lietuvos artojo”, o v3iau pa
rodė ir kitus meno dalykus.

TAETUVOt 
atsiminimai 

1 fĮadioValcmdot

AJBobttKR 
amerikieSų Showcase teatras. 
Premjera bus balandžio 19 d. 
New Yorlęe, vaidinama kasdien 
iki balandžio 25 d.

Užgavėnių savaitgaliui buvo 
išvykęs į Clevelandą ir Detroi
tą, kur davė savo programos 
rečitalius.

jautis skaičius priverstinio au- 
tomobiūų draudimo projektą, 
kuris jau buvo legislatūroje, 
pavertė niekais kaip “nereika- 
Itagą ir netesingą.”

Maiming W. Heard, Asso- 
dation of CSasutity and Surety 
Companies preąidentas, pareiš
kė, kad šis sumanymo planas 
^auos wew x orto auto savinin
kams didesnę apsaugą, negu 
gali padaryti priverstiniu būdu 
valstybinė leg^atūra.” Jis pa
minėjo, kad sūvanoriškas *pia- 
nas taisąs ^osyDaos karnos— 
vraunos mažiau kaip ąz mek-

v Liet Dramos štnffijs
Brooklyne, po pasisekusio 

pastatymo “Jupiteris juoikasi”, 
rengiasi gastrolėm. Pirmiau
sia mano aplankyti artimiau
sius miestus. Studiją kviečia ir 
Chicaga.

Serga ir guli ligoninėje P. 
Janulevičius, namie gydosi A. 
Petrušauskienė ir sugrįžęs iš 
ligoninės Jonas Niauta.

-•i •:.v? .

Klebu kan. Pr. VinnaUĮirin
praėjusį sekmadienį išreiškė 

nuoširdžią padėką “Minstrel 
Show” rengėjams, kurie para-

|g£ * ptaint 6 metinę nuo mirties 
g ’ sukaktį, kovo 13, šeštadienį, 

10 vai bus atlaikytos įškamin- 
ĮO;gos geduMazos Mgfos šv. Jur- 
i * gk> beržnyčk>j Brooklyne. Visi 
; s ■ : draugai ir pažįstami kviečiami 
> pamaldose dalyvauti. '

: DaiL Aibtt Blatas
Associated American Artists 

Galerijoje, 5 Avė. ir 55 St, 
New Yorke, kovo-1-6 d-d. bu
vo surengęs parodą, kurioje 
buvo išstatyti paveikslai apie 
vieną asmenį — gardą Pary
žiaus baleriną Renee Jean- 
maire.

Kovo 19 d. iš Kolumbijos f 
Bostoną lėktuvu atskrenda lie
tuvis smuikininkas Izidorius 
Vasiliūnas, kuris Kolumbijoje 
išbuvo beveik ketverius metus 
ir ten profesoriavo Popayan 
muzikos konservatorijoje. Kar
tu atvyksta ir jo žmona Elena, 
sūnus Vytenis ir duktė Rasa 
Marija. Apsigyvens 220 West 
6 St., So. Bostone.

Daiva Aodėaaitė,
' 8 skyriaus mokinė Junior 

Scbod 50 Brooklyne, išlaikė 
konkursmfes piano egzaminus 
| akademinio kurso High 
Sdhool of Hude and Art N. Y. 
Ton mokyklon priimami tik la
bai gabūs arba su geru pasi
rengtam. Ji yra AL Mrozinsko 
piano studijos mokinė.

Kun. E. Balčys
iš Amsterdam, N. Y., buvo 

atvykęs į New Yorką ir lankė
si Darbininko redakcijoje.

Balso D-t-ja likvidavosi
Lietuvių Balso pašalinė 

draugija likvidavosi. Likusieji 
38 nariai pasidalino pinigus, 
kurių tekę po $50. Panašiai 
likviduojasi ir DLK Vytauto 
Draugija . . .

sekmadienį buvo Išvykę į 
Philadeiphiją, kur dalyvavo Tėvai gyvena 154 H St 
vyčių suvažiavime. Boston, Mass.

Itatavis moterys, 
pasipuošusios tautiniais dra

bužiais rinko aukas Crusade 
for Freedom reikalams. Akty
viausiai pasireiškė dirbančios 
John Hancock draudimo įstai
goje. Vietinė spauda Įsidėjo 
nuotraukų, kuriose matomos 
Irena Kamantauskienė, Valeri
ja Norvaišienė ir E. Santvarie- 
nė.

Pasisekęs šmram-Bunnn 
.surengtas šv. Vardo draugi
jos vyrų ir sodaliečių, para
pijos mokyklai paremti sutel
kė 362 doL

Nori sušelpti milijonierių
Indijoje jau 10 metų misijo^ 

se dirba lietuvis misijonierius 
kun. Antanas Svirnelis, sale
zietis. Misįjonieriaus tetos ir 
prieteliai kovo 14 d. 3:30 vai. 
p.p. salėje po parapijos bažny
čia rengia parengimėlį, kuria
me gautas petaas bus nusiųs
tas misijcmierįyi į; Indiją. Pa
rengimo metėtas rodomas 
filmas iš misijų gyvenimo. Vi
si yra kviečianti atsilankyti ir 
sušelpti mūsų tautietį, dirban
tį sunkų jnisijų darbą Indijo-

* /Kantas, OFM,
išvykus T. J. Dyburiui į Ken- 

nebuhk Port, Me., perėmė tvar
kyti Aidų administraciją.

Knn. J. OsteneidMr, Th. D.
laikraščių leidėjas ir auklė

tojas, perėjęs 1 katalikų tikėji
mą » iydų, kovo 10 d. 8:30 
vai. vakare kalbės tema “žydai 
ir krikščionys”. Paskaitą ren
gia šv. Povilo gildą. Plazą 
viešbutyje (Grand Balinėm), 
45 St ir 5 Avė. kampas, Man
hattan. Paskaita surišta su me
tiniu pobūviu. Įėjimas suaugu
siems 3 dol, studentams — 
L50. Būietus iš. anksto galima 
gauti Gutid House, 4 E. 73 St, 
N. Y., arba įeinant. Tel. RE 
7-0073.

Nesenfaiitatrtytinis legiria- 
tūros bfladnB komitetas baigė 
Albany apkferaataėti įvairias 
auto draudimo programas, ku— 
rios yra patiektas svarstyti. 
Pi i veislinio ditaidSmo bffius 
parrikašautų iš kiekvieno auto 
savfainlco įs^yti'asmens sužei
dimo ir nuosavybės sugadtafrno 
atsritonųrbę.

ctamrtts jau per 27 metus turi dtow nuostolių bet-
flriventH mtamctitilta draufi- kur v®lnww9w» 1OB* «**•

Naujos radijo programos 
vedėju yra P. Vlš&tis iš 
Brocktono. Pradedamoji prog
rama Imis skirtingą' nuo lig- 
Ša^inių lietuvių ratfijo progra
mų. Ji skiriama Sėtuvių tauki
niams, vteuomemitiams ir kul
tūriniams reikalams.

Kolegą
ALGIMANTĄ ŠALČIŲ 

ir šdmą, 
mirus jų sūnetiui Matui, 

giūai užjaučia 
Uetuvią žurnalistų 
Sąjungos Nevr York® 

Styrins.

Onos Ivnffikienėg 
vadovaujama tautinių-šokių 

grupės vasario 27 dalyvavo 
Nashuoj, N. H. ' lietuvių su
ruoštoj Vasario 16 šventėj.

Komp. V. Bacevičius yra ki
lęs iš muzikų šeimos. Jo tėvas 
buvo muzikas, “Aušros” gim
nazijos mokytojas Kaune. Ke
turi vaikai ir visi muzikai, 
kompozitoriai, smuikininkai, 
pianistai, damtainkat Trys jų 
gyvena Varšuvoje, kur jie bai
gė 'konservatorijas ,o Vyt. Ba- 
cevičais, po 10 metų darbo 
Kauno konservatorijoje, 1939 
m. atvadavo į New Yorką, kur 
reiškiasi kaip pianistas, kom
pozitorius ir pedagogas, turi 
savo pianmo stucfiją. Vyt. Ba
cevičiaus kūrinėti yra papfitę 
ir grojami įvairiuose tarptauti
niuose koncertuose tiek Euro
poje, tiek Amerikoje. Kaip pia
nistas plafiai reSkėsi Europo
je, surengęs daugel koncertų. 
Amerikoje jau koncertavo 6 
sykius Camegie Hali, daug 
kartų per radiją, dalyvavo 
kaip sofistas simfoniniuose kon
certuose. Jį gražiai įvertina <fi- 
džioji New Yorko spauda. 
Koncertas įvyks kovo 13 d. 
8'30 Tbwn HM1, Nesv Yorke.
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Cambridg4» Mass.
Liet. Kat. Efebo narių susi

rinkime vasario 21 tavo svar
styti aktualūs reskrial.Komi
sija patiekė pranešimą ft trijų 
mėnesių vykusių šeštacfieniiiių 
parengtaių. Gauta pętaot388t- 
45. Nutarta ruošti banketą ba
landžio 31 ir pikniką Romuvos 
parke birželio 20. Įstojo 4 nau
ji nariai Fjn. sekr. V. Žukas, 
įteikė atsistatydinimo* raštą, 
kurį susirinkimas apgailestau
damas priėmė ir pareašitė pa
dėką už nuveiktus darbus.

Aataaas Zsveckaa, mūsų ko
lonuos uolus darbuotojas, .su 
visa šeima išsikėlė kitur gy
venti. Gailisi netekę gero žmo
gaus.

niųjų mokyklų (Hlgb School) 
jaunimas^ Kuopa dabar jau 
turi 40 narių, bet jų skaičius 
vis auga. Kuopą suorganižavo 
kun. Antanas Kneižys. Jis.y- 
ra taip pat dvasios vadas. Pir- 
mtatake yra Afice Savage, ^vi- 
cettirm. Wa)ter Wisniewski, 
ižd/RobCrt Dapkus.

Ši organizacija rūpinasi jau
nuolius paruošti gerais katali
kais ir piliečiais.. To tikslo, 
riekdama ji rūpinasi jaunimo 
religiniu, kultūriniu, socialiniu 
ir fiziniu ugdymu.-Atskirai sri
čiai vadovauti paskirti vadovai, 
tanais yra: Loretta Leščins
kaitė (religmėrdaHesh Romas 
Venckus (kititūrihės), Pbyfiis 
Rudytė (socialinės), Aleacander 
Sįmonds (sportinės . bemiu-z 
kams) ir Stephanie ' Wisniew- 
ski (sportmės mergaitėms).

Yra numatyta plati progra
ma visoms sritims. Kiekvieno 
trečiadienio vakarą įvykta, na
rių susirinkanai, po susarinki- 
nib viena valanda skiriama 
maldai, tikėjimo tiesų pagilini- 
mia. ir pasitarimui dėl tolknes- 
nės veiklos. Vasario 24 d. 39 
nariai po mišių šv. Petro baž
nyčioje buvo autobusu išvykę 
į Jaffrey, N. H., Serųps sportu 
pasiraugti. Nutarta suorgani
zuoti savo orkestrą ‘(Band).

Kol V. DabriSs
Angelų Kar. parapijos vika

ras ir At-kų Federacijos Gen. 
Sekretorius, pirmadienį išvyko 
į Chicagą, kur tvarkys ateiti
ninkų kongreso reikalus.

At-loti sendraugiai, 
reikšdami užuojautą Dr. Pr.

Bagdanavičhn, mirus jo moti
nai, už jos sielą, užprašė šv. 
mišias, kurios bus atiaBcytos 
Angrtų Karalienės parapijos 
bažnyfioje.

Motoristų skatinimas laisva 
valia priimti apsidraudimo pro
gramų ir New Yorko valstybė- mo klausim^. Ir visi atmetė. 

Tai kam mums dar kankintis 
Massachusetts nepasisekimu?” 
— stebėjosi, kalbėtojas.

“Nelaimių tfraudimo san
tvarka yra prieštaga prievar
tai. Priverktais bfiius visvien 
negrieą padengti visų nelaimin
gų atsitikimų nuostolių, kaip 
tai daro industrijos planas. To
dėl nepateisinama jokia prie
varta prie 96% jau dabar ap~ 
sidraudusių motoristų, kad bū
tų įmanoma ĮHigriebti tą ne-, 
žyntią mažumą, kuri puikiai ir 
teisingai gaištų būti apsaugota 
dabartiniu savanorišku pla
nu.” .

Planas išskaičiuoja ketonus 
nelaimingų atsttikfauų atvejus, 
kuriais nuoatofiai atlyginami 
savanoriftu pianu, bet nepri- 
versttaiu: neapsidraudę kitų 
valstybių vairuotojai, pridarę 
nuostabų Nrtv Yorko valstybė
je; necąNMreudę vafraotojai, 
padarę nuostatai už, Nta Yor
ko ribų; pavogtų automobilių

Enciklopedijos Food® lietuviai 
prenumeratOTiai

Lietuvių Enciklopediją Lie
tuvai užsakė E. Kardelienė iš 
Kanados (Btiaišių kaimo mo
kyklai, Dusetų v. Zarasų 
apskr.); P. Peleekas-fi Kana
dos (jEtąįgostoenurodė); B. 
Lukavičius iš Australijos (Tau
ragės miesto knygynui) ir P. 
Jonaitis iš JAV (Kuršėnų šau
lių būrio knygynui). Fondo nu
pirkti L. E. komplektai bus 
laikomi Alkos muziejaus patal
pose Brockton, Mass. To mu
ziejaus patalpos tam tikslui y- 
ra labai tinkamos, nes sienos ir 
stogas yra iš nedegamos me
džiagos.
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Liet. Piečių Draugija 
praeitais metais turėjo paja

mų $130,448.69, išlaidų — 
$132,901.17. šių metų pradinis 
pinigų balansas yra $1,12526. 
Visas draugijos turtas įvertin
tas $199,422.76. Praeitais me
tais mirė 18 draugijos narių-

Minės 20 metų rakaktį
Lietuvių radijo programa, 

kuriai vadovauja gelių ir dova
nų krautuvės savininkas Stepo
nas Mtokus, mini 20 m. sukak
tį. ši radijo programa buvo 
pirmoji N. Anglijoje. Sukakties 
minėjimas bus kovo mėn. 14 
d. 3 v«ti. p.p. Lietuvių Pffiečių 
klubo salėje, šiame vakare 
kiekvienas.lietuvis, o ypatingai 
jaunimas, galės parodyti savo 
si^ebėpmus dainavime, šokyje, 
muz&ąj, iškalboj. Talentams į- 

Vasario 28 d. šv. Petro para- vertinti pakviesti: edv. A 
pi jos bažnyčioje pakrikštytas Shallna, dantų gydytoja Stepu- 
Staidey France ir Florence fioniėnė, muzikos mokytoja A 
Bukauskaitės - France sūnus Plevokaitė, rašytojas St. Sant- 
Wffliam ir Nekardo vardais, varas ir K Mockus. Geriausiai 

pasirodžiusieins bus įteiktos 
piniginės dovanos.

Parapinės ^nokyidos
surengto šv.' Kazimiero mi

nėjimo metu vasario 21 d. pa
rapijai suaukota 72 dol.

x Apkabė “Lietuvos artoją”
Vasario 16, po pamaldų už 

žuvusius Lietuvos karius, ku
rias -laikė vysk. V. Brizgys, bū
relis parapinės mokyklos moki
nių su savo mokytojais lankėsi 
Bostono meno muziejuje. Mu
ziejaus vadovybė sužinojusi, 
kad tai lietuviai ir švenčia sa-

v < krikščionišką
'* Augia BMaiUs kidtūrą. Kas antrą mėnesį

yra pakviestas pastatyti Je- vykdavo valdybos ir narių šil
an Giraudoux veikalą “Anr^i- <rfriqk^sį)ą^
■* ““ ’ raajas piešiu- aptarti, veikimo gaires paryš-

Vetkalą, stato (feti, -Buvo susiitokiman kvie
čiami redaktoriai, kalbininkaL 
Skyrius visada fiks* dėkingas 
kalb. L. Dandbrtmui ir rašyL 
P. Jurkui už skaitytas paskai
tas. Ruošiamasi 50 metų spau
dos sukakčiai paminėti. Valdy
ba yra įtaisius “Spaudos Infor
macijos Bylą”, kurion talpina
ma savos spaudos straipsnių 
iškarpą, svarbesnės žinios apie - ^i įteikė l518.68 doL 
Lietuvą, jos laisvės kovas ir 
žurnalistų rūpesSus.

gyriaus iždininkas J. Vala- 
kas.padarė pranešimą apie pa
jamas ir baidas. Po pranešimų 
sekė diskusijos. Nariai pareiš
kė dėkingumą valdybai ir įra
šė ją toliau darbuotis. Valdy
bai su tuo nesutikus, slaptu 
balsavimu buvo išrinkta nauja 
valdyba ir revizijos komisija.

Valdyba: Tomas Žiūraitis, 
O. P., — pirmininkas; D. Pe- 
nikas — vkepirm.; A Sodaitisj 
— sekretorius; J. Valakas —- 
iždininkas; Dr. V. A Damhra- 
va —- spaudos referentas.

Revizijos komisija: V. Ras
tenis, J. Tysiiava ir A ŠaL 
čhm.

Tarptautaėje žurnalistų 
Federacijoje fiet žinmEstus 
atstovauja: atstovas Dr. V. 
A Dambrava, jo antrfam&as 
V. Rastenis; kultūros komĮrijoj 
Tomas Žiūraitis, O. P, fefor- 
ntadjos komisijoj Sal. Narke- 
fiūnaitė, ekonominių ir socia
linių rrikahį komisijoje J. K. 
Karys. V. T.

At-kų Federacijos Vyr. 
Valdyte

tavo 5 d. posėdžiavo ir. ap-


