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Tarėsi vlikiniij gru- 
piy atstovai

Nieko naujo...
Vasario 5 Nrw Yorke buvo 

Vliką sudarančių grupių pasi
tarimas. Dalyvavo nuo grupės 
po 3 asmenis, viso 26. Pirmi
ninkavo St. Lūšys (kr. dem.), 
sekretoriavo H. Blazas (liau
dim).

J. Kaminskas (soc. dem.) 
referavo Vliko perkėlimo klau
simą. Siūlė tučtuojau atkelti 
Vliką į Ameriką. Po karštų 
diskusijų nutarta šio klausi
mo čia nespręsti, o tik suda
ryti komisiją, kuri patyrinėtų 
persikėlimo galimybes ir ne 
vėliau kaip per du mėnesius 
pateiktų pasiūlymus. Komisijos 
pirmininkas bus St. Lūšys ir 
nariai po vieną nuo organiza
cijos. Tokiam sprendimui pri
tarė kr. dem., ūkininkų sąjun
ga, Darbo federacija, liaudi
ninkai, mažlietuviai, Vienybės 
Sąjūdis; kitos nuomonės buvo 
soc. dem., tautininkai, ūkinin
kų partija, laisvės kovotojai.

...Tik pasmerkti tautininkai
Kitas klausimas buvo tauti

ninkų paskelbtas “Lietuvos 
Nepriklausomybės fondo” su

darymas. Klausimą iškėlė M.
Brakas (maž. lietuvis). Po dis
kusijų ir pasitarimų pertrau
kos metu buvo priimta rezoliu
cija tokia:

“Dvi Vlikan įeinančios 
grupės — Lietuvių Tautinis 
Sąjūdis ir L. Laisvės Kovotoji! 
Sąjunga su dviem savo ki
tom organizacijom — L. At
gimimo Sąjūdžiu ir L. Rezis
tencinė Sąjunga paskelbė su
dariusios fondą ir jį pavadi
nusios “Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondu.” Vliką sudaran
čių Lietuvos politinių partijų 
ir kovos organizacijų atstovai 
savo pasitarime 1955 vasario 
5 N. Yorke Free Baltic House 
nutarė:

1. apgailestauti LTS ir LL
KS žygį, kuriuo jie savo rei
kalam organizuojamam fondui 
naudoja Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo vardą;

2. kviesti lietuvius visame 
pasaulyje dar gausiau aukoti 
bendrajam Lietuvos laisvinimo 
reikalui JAV per Altą, o ki
tuose kraštuose per Tautos 
Fondo organus;

3. Šį nutarimą pranešti Vil
kui, Altui ir paskelbti spaudo-

Nutarimas priimtas 8 bal
sais, susilaikius patiem tauti
ninkams ir laisvės kovoto
jam.

Trečias klausimas — Vliko 
papildymas vilniečių atstovu 
nesvarstytas, atidėtas kitam 
kartui.

Prancūzijos parlamente Rene 
Mayer kalba prieš Mendes-France 
politika Afrikoje.

Prancūzai vėl nuvertė vyriausybę
Naują sudaryti ėmėsi Mendes-France priešas Pinay

Prancūzijos parlamentas 
vasario 5 atmetė vyriausbes 
programą šiaurės Afrikoje, 
Alžire ir Tunise, 319 balsų 
prieš 273, ir Mendes-France 
vyriausybė buvo nuversta.

Naują Prancūzijos vyriau
sybę sudaryti ėmėsi Antoine 
Pinay, buvęs min. pirm., da
bar Mendes-France priešas, 
veikęs užkulisiuose.

Tunisas ir Alžlras yra Pran
cūzijos protektoratai. Juose 
arabų tautos jau seniai kovo
ja dėl nepriklausomybės. Men
des-France parlamente tvirti
no, kad belieka tik dvi išei
tys: arba imtis griežtos prie

vartos arba duoti tom tautom 
autonomiją.Jis pasirinko antrą 
ir norėjo gauti iš parlamento- 
tam reikalui įgaliojimą.

•Prieš Mendes-France politi
ką stojo parlamente jo partijos 
draugas radikalas Rene Ma
yer, buvęs min. pirm. Jis kal
tino Mendes-France, kad jo 
politikos dėka Prancūzija pei* 
pusę metų jau išstumta iš 
Vietnamo, iš Indijos, dabar 
jau stumiama iš Afrikos. Jis 
tam nepritaria.

Radikalai turi 76 balsus par
lamente. Be jų Mendes-France 
negalėjo gauti pakankamai 
balsų. Bet Mendes-France la

biausiai kaltino ne savo parti
ją, kuri balsavime suskilo ir 
savo min. pirnrninką išdavė, o 
MRP. Esą MRP, kol vadovavo 
užsienio politikai, taip pat ren
gė autonomijos planus, o da
bar balsuojanti su komunis
tais. MRP negalėjo dovanoti 
Mendes-France, kad jis buvo 
didžiausias kaltininkas, kad 
sugriuvo Europos saugumo 
bendruomenė, kurią taip sten
gėsi sukurti MRP.

Ne tik Afrika nuvertė Men
des-France. Susidėjo ir vidaus 
reikalai — nebuvo patenkinti 
vyno pirkliai; nebuvo pafen-

kinti pramonininkai, kuriem 
buvo rengiami nauji mokes
čiai; nebuvo patenkinti Mask
vos talk ninkai, ir po pusaš- 
tunto mėneso Mendes-France 
valdžia turėjo iš scenos pasi
traukti.

Amer ka susirūpinusi, kad 
vyriausybės nuvirtimas neatsi
lieptų Paryžiaus sutarties 
tvirtinmui.

Iš Tądien saly jau 
išsikrausto

Amerikos 7 laivynas paskel
bė, kad imasi pridengti Formo
zos įgulų pasitraukimą iš Ta- 
chen salų. Jei komunstai mė
gins pasitraukimą trukdyti, 
susidurs su Amerikos laivynu.

Psipingo radijas vėl pra
pliupo kaltinimais, kad Ame-

rika imasi “naujos karo 
vokacijos.”

P A VERGTŲJŲ ATSTOVAI PRIIMTI WASHINGTONE
Pasiūlė kelti Sovietu Sąjungai bylą Jung. Tautose už jos. ligšiolines agresijas.

Vasario 1 ir 2 dieną Wa- 
shingtone posėdžiavo Paverg
tųjų Jungtinių Tautų generali
nė komisija, kurią sudaro visų 
delegac’jų pirmininkai ir gene
ralinis sekretorius. Lietuvių 
delegacijos pirmininkas yra 
V. Sidzikauskas.

Posėdyje prieita išvadą, kad 
dabar, kcd Sovietų Sąjunga 
kaltina agresija Jungtines 
Valstybes, kaip tik yra tinka
ma proga iškelti agresijos 
klausimą Jungtinėse Tautose, 
atlikti tyrinėjimą ir padaryti 
Jungtinių Tautų Chartos nu
matomas išvadas. Generalinė

Komisija pasiuntė telegramas 
Valstybės Sekretoriui Dulles’ui 
ir Jungtinių Valstybių delega
cijos pirmininkui Jungtinėse 
Tautose Lodge’ui, jiem tą savo 
nusistatymą pranešdama ir 
prašydama juos, kad būtų 
griebiamasi atitinkamų prie
monių Jungtinėse Tautose tir
ti sovietinei agresijai, paglem- 
žusiai laisvųjų tautų nepri
klausomybę.

Be to, konrsljos nariai ap
lankė Atstovų Rūmų pirminin
ką Sam Raybom, Senato už
sienių reikalų komisijos pirm. 
Richards ir Atstovų Rūmų ma

žumos lyderį Joseph Martin. 
Jungtinių Valstybių Kongreso 
vadovaują žmonės buvo supa
žindinti su ■ Pavergtų jų Jung
tinių Tautų seimo darbais, 
jiems įteikta seimo priimtieji 
raportai ir rezoliucijos, žo
džiu išsikalbėta apie Sovietų 
agresijos aukų padėtį. Aplan
kytieji asmens šį kart ypač pa
rodė didelio dėmesio bei palan
kumo egzilų veiklai.

Vis dar UNRRA iškyla į dienos šviesą
Kad UNRRA, Jungtinių i 

Tautų organizacija tremti- 1 
niam globoti, buvo prilindusi i 
komunistų agentų ar jiem pa- ] 
lankių, Europos tremtiniai jau 1 
spėjo tuos liūdnus laikus ir 
prisimiršti. Bet Amerikoje dar 
dabar iškyla tos UNRRA tar
nautojų veikimas net prieš A- 
meriką. — Senato vidaus sau
gumo komisija, pirmininkau
jama Jennerio, apklausinėj© 
Mrs. >Powell, kuri kaip UNR
RA tarnautoja buvo pasiųsta į 
Kiniją, ten veikė Kinijos ko
munistų naudai, prieš Ameri
kos belaisvius, o grįžus į Ame
riką varė propagandą žodžiu

KAS TA QUEM0Y SALA
Salos paviršiuje gyvenimo 

veik nėra. Kariuomenės' įgula 
įškasus po žeme. Ir civiliniai 
gyventojai, kurių yra 41,000, 
taip pat įsikasę ir pasiruošę 
būti apšaudomi iš Kinijos 
sausžemio. Ten prieš salą iš
statyta apie 400 sovietinių pat
rankų. Penkiasdešimt kvadra
tinių mylių plote saloje nėra 
jokio medžio. Po salos paviršių 
tekobrinėja liesos ožkos ir 
kiaulės. Maistą ir visa, kas 
reikalinga, laivais atveža iš^ 
Formozos. Sala kontroliuoja 
komumstinį uostą Amoy, iš 
kurio laivai tedrįsta išplaukti 
naktį.

— New Yorko policijos ko
misaras Adams pareiškė, kad 
miestui apsaugoti nuo bandi
tizmo ir chuliganizmo dabar
tinį policininkų skaičių 21,565 
reikia padidinti iki 27,000.

IMA Iš AMERIKOS IR 
ATIDUODA MASKVAI

Nehru, Indijos min. pirm., 
sudarė sutartį su Maskva, kad 
ji pristatytų Indijai įrengimų 
plieno dirbtuvėm už 100 mil. 
dol. Sovietai turės teisę nuga
benti į Indiją ir savo techni
kus. Tai pirmas toks Rusijos 
prisiimtas užsakymas užsie

niui. Dėmesio verta, kad per 
trejus metus 
davusi Indijai 
paramos. Tatai 
ralumas.

ir raštu už Kinijos komunis
tus. Klausiama, ar ji buvo ko
munistė, ar dirbo su Kinijos 
komunistų partija, Mrs. Po- 
wsll slėpėsi už “konstitucijos 
privilegijos.”

Komisijos pirmininkas Jen- 
ner susijaudinęs kalbėjo, kad 
raudonosios Kinijos agentai 
“yra Amerikos pilieč’ai, Ame
rikoje gimę, čia auklėti ir net 
mūsų vyriausybės tarnauto
jai. Jie yra nariai mažos gru
pės, kuri buvo išvykusi į Kini
ją mūsų mokesčių mokėtojų 
lėšom, liko ten po to, kai ko
munistai paėmė valdžią, nau
dojosi tos raudonosios val
džios globa”.

Lygiai taip pat atssakė 
duoti parodymus, keno ini
ciatyva jie veikė kom. Kini
jos naudai, ir kiti du tarnauto
jai John Povvell ir William 
Hinton.

Amerika 
i 119 mil. 
. vadmasi

XII, 
Italijos

buvo 
dol. 

neut-

PIJUS 
kreipdamasis į 
tus, pabrėžė reikalą pagelbėti 
buvusiem kaliniam nusikaltė
liam sugrįžti į normalų gyveni
mą ir išsivaduoti nuo nusikal
timo ir bausmės pergyvenimų.

juris-

— Kandidatais vietoj Men- 
des-France į min. pirm: yra 
minimi Rene Mayer, buvęs, 
min. pirm., tos pačios partijos 
ir tos pačios tautybės kaip ir 
Mendes France, toliau Edgar 
Faurė. Antoine Pinay.

KOMUNISTAI PRAPLIUPO 
IR PRIEŠ CHURCHILLĮ 
Kom. Kinijos radijas vasa

rio- 4 koliojo^ Churchillį, kad 
jis sulaužęs savo pažadus ir 
remiąs Amerikos agresiją For
mozos srityje.

KARAS RAŠTAIS
Kovodama prieš Vokietijos 

apginklavimą, Maskva įteikė 
raštus Britanijai ir Prancūzi
jai, kad Paryžiaus sutartis 
priešinasi Ženevos protokolui, 
kuris draudžia vartoti kare du
jas ir bakteriologinius ginklus. 
Britanija ir Prancūzija atsakė, 
kad protokolas nedraudžia to
kius ginklus ganrnti ir krauti 
į sandėlius.

McCARTHY GALI BŪTI 
PATENKINTAS

Armijos patarėjas John G. 
Adams nuo kovo 31 išeina iš 
tarnybos. Jis buvo stipriai įsi
painiojęs į šen. McCarthy iš
keltą armijai bylą dėl komu
nisto .gydytojo Peresse pro
tegavimo tarnyboje. Armija 
pripažino, kad vienas iš tų. ku
rie kalti dėl to'protegavimo, y- 
ra Adams.

GEN. EARL E. PARTRIDGE, Amerikos aviacijos viršininkas T. 
Rytuose atvykęs pasiatrti j Formozą su gen. Wang Shu-ming, ki
niečių aviacijos vadu, prieš Tachen evakuacija.

10 CENTU

Nušovė prie Korė 
jos 2 sovietinius

Mintis
Amerikos aviacijos, vadovy; 

bė pranešė, kad vasario 5 A- 
merikos kovos lėktuvai, kur’e 
lydėjo savo bombonešį,
užpulti sovietinių lėktuvų M‘- 
gų. Amerikos lėktuvai du už
puolikus nušovė, o kiti 
lėktuvai paspruko į Korėjos te
ritoriją. Incidentas buvo vir
šum Geltonosios jūros, tarp 
Korėjos ir Kinijos, tarptauti
niuose vandenyse.

Amerikos lėktuvai buvo ei
linėje žvalgybos kelionėje kon
troliuojant Korėjos 
čius. Amerikos lėktuvai išliko 
sveiki. Spėjama, kad sovieti
niais lėktuvais skrido kinų la
kūnai.

KINUOS KOMUNISTAI AT
METĖ SAUGUMO TARYBOS 

KVIETIMĄ
Raudonoji Kurija vasario 4 

atmetė Saugumo Tarybos
kvietimą dalyvauti paliaubų ' \
svarstyme tarp kom. ir nac. 7
Kinijos. Chou En-lai atsakė:

— Kom. Kinija savo atstovo į 
nesiųs, kol Saugumo Taryboje 
dalyvauja nac. Kinija; \

— Jei jis bus pašalintas, V. 
tai kom. Kinija atstovą atsiųs 
tik svarstyti Sovietų Sąjungos r 
pasiūlytai rezoliucijai — paša
linti iš Formozos srities Amt 
rikos ginkluotas jėgas;

— Nesutinka, kad JT svars
tytų Formozos klausimą, nes 
tai esąs neteisėtas JT kišima
sis į vidaus reikalus Kin’jos, 
kuri nori “išlaisvinti” Formo-
zą.”

DU ĮVYKIAI KARE TARP RYTŲ
Rytų-Vakarų fronte- du įvy

kiai nauji — abudu tuo tarpu 
Rytų, bolševikų, naudai.

Europos srityje — Prancū
zija vėl neteko vyriausybės, o 
tai nudels dienom ir savaitėm, 
kaip valstybės departamente 
buvo aiškinama, Vokietijos 
apginklavimo tvirtinimą Pran
cūzijos senate. Jau šiom die
nom senatas turėjo jį svars- 

, tyti.
Rytų naudai taip pat pasi

rodė išaugusios prancūzų nuo
taikos ir šios vyriausybės 
griuvimo metu. Parlamente 
Prancūzijos nepasisekimų kal
tė buvo verčiama Britanijai ir 
Amerikai, bet buvo tylima apie 
Sovietų Sąjungą.

Pats Msndes - France savo 
kalbose ieškojo pasisekimo šū
kiais, kurie stiprino naciona-

Vokietijos ginklavimą nudelsė
— Ar Prancūzija virs Oblo- 
movu? — Kom. Kinijos atsa
kymas yra gąsdinimas ir 
naujos Ženevos užsiprašymas
— Ar Amerika pasirinks tar
pininkus derėtis su komunis
tais?

rolę tarp
Mendes-

W. Teleg- 
antivok’š-

IR VAKARŲ

KAS TIE “DRAUGAI" viršininkai? Pirm* «ykj vakariečiam buvo leUta nufotografuoti Nudirto 
tvarstyti raijnsftts Maskvos boaust (ii kairia) Kaganovičiu*, Bulganlna*. Chruščiovą*, Malenko- 
va*, Vorošilovaa; užpakaly — Kiričeuko, Saburovaa, Pervuchlna*, Mikojanaa, Molotovą*.

listines ambicijas, žadėjo Pran
cūzijai tarpininko 
Rytų ir Vakarų. 
France, sako N. Y. 
ram, vykdė ne tiek
ką politiką, kiek antieuropiš- 
ką.

Bet būtų neteisinga nepripa
žinti Mendes-France pastangų 
atnaujinti pačios Prancūz. ūki
nį gyvenimą, reformuoti kons
tituciją, kuri įgalintų tą “Eu
ropos ligonį” pakilti ir savom 
kojom vaikščioti.

Sunku pasakyti, ar Prancū
zija naują vyrą pasirinks su 
Mendes-France dinamika, 
be jo politinių klaidų, ar 
pas:sakys, kaip tas rusų 
šytojo Oblomovas: jau per 
lu — ir vėl guls į ligonio 
talą.

Pastarasis pasirinkimas
tų apgailėtinas Europos liki
mui.

bet
ji

vė-
pa-

bū-

Įvykis T. Rytuose nesukėlė 
, aliarmo, o tik nusti-bimą —kai 

raudonoji K’nija atmetė Sau
gumo Tarybos kvietimą. Va
karuose netiki, kad Kinija ir 
Maskva norėtų karo su Ame
rika dėl Formozos. Anot gen. 
Clarko, šaltuoju karu Maskva 
daugiau laimi. Greičiausia tai 
naujas pagąsdinimas, 
ševikai jį 
glostymą.

O bol- 
mėgsta labiau nei 
Naujas užsiprašy-

mas, nors ir nepasakytas — 
derėtis su Vakarais ne Saugu
mo Taryboje, kur Kinijos ko
munistai nėra lygus partneris, 
bet kelių “didžiųjų” konferen
cijoje — kaip buvo Ženevoje 
dėl Indokinijos. Tokioje kon
ferencijoje jiem lengva susi
kalbėti, nes ten ir daugiau ša
lininkų turi.

Ką Jungti Tautos ir Ameri
ka toliau darys, dar tik “čiupL 
nėjama.”Bet jau atmestas kai 
kurių JT diplomatų siūlomas 
nusižeminimas — dar sykį 
siųsti Hammarskjold į Kini
ją. Naujai Ženevos konferenci
jai nepalanki Amerika. “Sun
ku tikėti — pareikšta valsty
bės departamente — kad kas 
nors, kas dalyvavo šitame eks
perimente (Ženevoje), norėtų 
jį pakartoti”. Dar trečia gali
mybė — kalbėtis su Kinija per 
tarpininkus. Kandidatas į tar
pininkus — Nehru. Bet tie pla
nai dar neaiškūs.

Aiškus tuo tarpu Eisenho- 
merio pareikštas noras — iš
vengti ginkluoto konflikto: 
Aiškiai pranešė valstybės de
partamentas, kad Chiang Kai- 
shekas negavo garantijų, jog 
Amerika padės ginti Quemoy 
ir Matsu salas. Aiškiai taip 
pat jau po raudonųjų atsaky
mo Washingtonas liepė eva
kuotis nacionalistam iš Ta- 
chen salų. Neišaiškintas betgi 
galutinai tarp Amerikos ir 
Anglijos tų salų likimas; neiš
aiškintas kom. Kinijos priėmi
mas į J.T. Ir dėl to paliaubos 
d.l Formozos kurį laiką gali 
būti paliktos be sprendimų — 
nei paliaubų nei karo, o suksis 
vėl diplomatai.



Buk Pirmas SU Fordu

rių v^rętiaėšna^dno rnunid- 
jos sandėlius giltus tr geležin
kelių bėg us Vertė dinanrtas. 
Visur su savo draugo kariais 
Mt. kupranugarių pasirodyda
vo ir Lawrence.

Pirk dabar ir turėsi visų metų malonumą 
vaįruoti paskutinės laidos automobilius

— Paryžiuje stebina. žiūro
vus paroda, kurioje išstątyti 
paveikslai dailininko, tesuka- 
kusio 10 metų.

au-
Kri-

mas tankas iš nylono, mrkyto 
r tam tikram gumos skiediny. 

^■Bandymai davė gerų rezulta
tų. Tik vienas nepatogumas, 

-kad toks tankas yra sunkesnis
nei ligi .šiol vartojami. Atsi- 

r^žViJg?aM j* lėktuvo dydi, nylo- 
.. no tankas, pasunkintų lėktuvo

svorį nuo vieho l gi 4 keleivių. : 
o tai reiškia, kad lėktuvas tu- < 

. retų atsižadėti tiek keleivių ar-*-
ba kitokio apmokamo krovi- ■

Thomas Edvvard Lavvrence 
buvo mažo ūgio, švelniai tra
piai “subudavotas” archeolo
gijos studentas.. - Prieš pirmų 
pasaulini karą jis buvojo ar
timuose rytuose, ieškojo ten 
kryžininkų pilių ir mokėsi ara
bų kalbas. Karo metu j s į- 
stojo į britų Uitelligence Ser
vice .kuriai jis galėjo būti nau
dingas savo kalbų mokėjimu ir 
arabų pasaulio pažinimu.
- 1916 Lavvrence

kad čia Federacijai 
nes čia “frontinin- 

“bendruomeninin-

AJdingtono knyga sukėlė 
audrą Anglijoje. Anglai nenori 
savo didvyrio nuversti nuo so
sto, kaip jie neverčia nei kara
liaus nei karalienės. Jie pasi
šaukė j pagalbą Oxfordę pro
fesorių Curtis, kuris patvirtino, 
kad jo pažįstamas Lavvrence 
tikrai nebuvo šarlatanas. Tą 
pat liudijo ir skulptorius, kuris 
Lavvrence biustą darė ir kuris 
jj pažinojo 14 metų. Ištrauk
tas paskutinis sunkusis gink
las Lavvrence garbei ginti — 
Churchillio susižavėjimas 
Lavvrence charakterio didingu
mu ir jo lankstumu. \ M.

Už du milijonus dolerių už
sakyta American Locomotive 
Company padirbti atominę e- 
lektros stotį, galinčią aprūpin
ti nedidelį miestelį energija. 
Stotis turi būti išardoma dali
mis ir lėktuvu greit pernešama 
į tokią vietą, kur būtinai rei
kalinga elektros jėga.

— Senatas patvirtino Ame
rikos sutartį su Azijos valsty
bėm ir Australija pietų Azi
jai ginti.

ELEKTROS STOTIS, NEŠA 
MA LĖKTUVO

nuvainikuoti ir apšaukti apga
vikų kitas anglas — rašytojas 
Rlchard Aldington.

Šitas susijaudinimas, atro
do, Sandaros žodžiu tariant, 
keistas. Lyg laisvamanių laik
raštis nuo to katalikų Federa
cijos kongreso būtų praradęs 
saugumo jausmą, ir anot V. 
Kudirkos, jam būtų ėmę kin
kos drebėti, kad net merginos

jau ima juoktis. Dabar kai tik 
koks Federacijos pasireiški
mas, tai Sandaros redaktoriui 
ima šmėsčioti akyse “fronti
ninkai”, “bendruomenininkai”, 
katalikų sąmoningumas, kata
likų šventės, ir jį iš naujo iš
tinka “nesaugumo alergija.”

SaUšio 25 d, Bonnoje į- 
steigta Baltų Draugija Vokie
tijoje, apjungianti _ vokiečių-es- 
tų, vokiečių-latvių ir vokiečių- 
lietuvių sekcijas. Pirmininku 
išrinktas ministerijos direkto
rius Dr. H. A. Kehren, vice- 
pirm. pulk. Jakobsen, paskuti
nis Estijos karo attache Vo
kietijoje. Draugijos būstinė nu
matyta Dussseldorfe. Garbės 
prezidiumą sudaro Vokietijos 
federalinio parlamento pirm. 
Dr. Gerstenmayer, fed. Vokie
čių vyriausybės minist. W. 
Kraft ir prof. Laun. Kraftas 
savo kalboje pabrėžė, kad vo
kiečių tauta, pati turėdama 
milijonus tremtinių, nuošir
džiai atjaučia lietuvius, lat
vius ir estus dėl ištikusios juos 
nelaimės. Baltų Draugija Vo- 
kitijoje turi plačią darbo dir
vą gilinti gerūs kaimyninius 
santykius tarp vokiečių ir pa- 
baltiečių. Ministerio žodžiais, 
bendra mūsų visų motina Eu
ropa turi dar pakankamai jė
gų, kad mums visiems įsteng
tų grąžinti mūsų tėvynes.

Pabaltlečių vąrdu kalbą pa
sakė buv. Estijos užs. reik, mi- 
nisteris Selteris. Jis pareiškė 
džiaugsmą, kad fed. parlamen
to pirmininkas sut ko būti gar-’ 
bes prezidentu šios draugijos. 
Prof. Launui padėkojo už jo 
memorandumą, kuriame tas

Būk PIRMAS M F«rša ItUJ ar ISUlj.
- V-8 THRpr-Torąue Jėga

”SS-ja turi <fa didžiu* ^Fordo V-8 motoru*. Ir *U -kiekvienu ju 
priversite ylrhMtt naaMI TH®ger-T*rque veikimui... nuosta
bu* naujB*' jautrumas. Gante ud gauti su Fordo 162-a.j. Y- 
btocfc V-8 arta au 1S2-*J Y-btoek apeciaHu V-8, duodamu* su 
FOTdomatic ia Fairtane* ir Stalk* vagonai*.

nebuvo ten fi- : nuo mirties. Lšurence mirtis5 kad per tris dienas jis padaręs 
po 100myliu7 jam» irjo vardas liko tarp my- kasdien, tai AMBngtorias Mū

ša, kad geriausias kupranuga
ris per dieną gali padaryti 
daugių daugiausia 105 mylias. 
Tačiau jau kitą dieną jis tepa
darys nedaugaiu kaip ^60 my
lių. Tai Lavvrence melavęs. 
Panašiai išrankiojo t Aldingto- 
nas ir kitas paties Lavvrence 
minimas smulkmenas, kurios 
ima viena kitai prieštarauti. 
Iš visų tų prieštaravimų auto
rius muša į vieną ir tą pačią 
išvadą: -fi> '

NH pirmas su visom 
naujojo “Worth More” savybėmis 
NAUJAS ąrcėėS*' Trtsser Feritaraartie vuMuvimu* su 
nauju automatiniu lėkime gyru greičiau pradėti Ir len
kiant * NAUJOS Turbo - Aetioa it ūkė*. kario* "uklu- 
rimul" iri* kart ilgiau atsilaiko." * Nauji 4Maa- 
a* atnMHM, kas netaktą geresni sustojimą ir' ligi 5(Kė 
ilgesni patvaruma. * NAUJOS be oro kamera padan
gos. kurio* tyliau ir geriau rieda, duoda ekstra smagu
mą dėt perdfirtmo ir sprogimo, ilgiau taikosi

-Naujienos vasario 1 apžval
goje reiškia didelį nepasitenki
nimą Kersteno komisijos pa
ruoštom brošiūrom — liudi- 
finkų apklausinėjimo ir kitų 
šaltinių tyrinėjimo santrau
kom. Labiausiai esanti nevy
kusį apie Gudiją, kuri buvusi 
pavesta parašyti vienam iš 
Nevv Yorko gudų 
Bet smarkiai 
traukos apie

karo metu aiškiai pasisakė, 
jog Pabaltijo valstybės yra ne
priklausomos ir privalo būti 
kaip tokios traktuojamos.

Meninėje dalyje lietuviams 
atstovavo dramos artistė Al. 
Eretaitė, jausmingai paskal- 
čiusi lietuvių ir vokiečių kal
bomis Donelaitį ir Brazdžionį.

pateiktos darbų programos, 
kuri “apims tokius dalykus 
kaip stiprinimą katalikų sąmo
ningumo, išpopuliarinti lietu
vių tarpe dvi šventes — šv, 
Kazimiero kaip lietuvių jauni
mo šventę, Kristaus Karaliaus 
kaip katalikų, akcijos šventę.” 
Šitai painformavęs, laikraštis 
jau lementuoja, kad tai esąs 
Federacijos esminių pagrindų 
keitimas; 
pražūtis, 
kai”, č
kai”, čia dar socialinių pažiūrų 
keitimas. Ot, anksčiau tai bu
vo gerai — atsidūsta laikraš-

kuriuos jis buvo davęs ara
bam. Lavvrence pasijuto gi- 
liaus ai apgautas ir sukom
promituotas arabų akyse. Vi
sus Anglijos karaliaus jam 
suteiktus ordenus sudėjo į ci
garečių dėžutę ir pasiuntė ka
raliui atgal Ir antru kartu i*s. 
dingo iš paviršiaus, pasivadi
nęs-Ross ir įstodamas į Ang
lijos koyal Air Force kaip pa
prastas kareivis. Tačiau ir 
vėliau, kai kilo neramumai In
dijoje; Afganistane ar prie 
rusų sienos, buvo įtariama, 
kad už jų slepiasi Lavvrence.

\ Tuo tarpu Lavvrence sugal
vojo virsti rašytoju. Parašė ir 
išleido knygą, vardu “Septyni 
išminties stulpai”, kurioje ap
rašė savo karo žygius ir gud
rybes Arabijoje. Knyga pa
garsėjo visame pasauly. Ang
lai joje rado įkūnytas tas do
rybes, kurias jie taip brangi
na: gudrumą .atkaklumą, drą
sumą ir kilnumą.

1935 Lavvrence turėjo moto
ciklo katastrofą. Karalius pa
siuntė jam savo gydytojus.

įsivilko į arabiškus drabužius

ir dingo dykumose. Netru
kus pradėjo judėti arabai, ir 
vidurinėje Arabijoje sprogo su
kilimas, apimdamas vis dides
nius plotus. ' Sukilimas buvo 
nukreiptas prieš turkus. Tur
kai suuodė netrukus, kad už 
tų sukilėlių veikia Lavvrence.

Lavvrence prikalbino stoti 
į britų pusę Feisalą, trečią 
Mekkos kalifo sūnų. Pastaro
jo padedamas, jis išplėtė prieš

šovinistų, 
baramas ir san-

Lietuvą auto
rius, kad joje neišryškinęs 
bolševikinių "liaudies seimo” 
rinkimų tvarkos “neteisingu
mo” (gal netsisėtumo? Red.). 
Ta vieta brošiūroje apie rin
kimus skambanti kaip “pro- 
bolševikinė propaganda.”

Brošiūros ap’e Lietuvą 
torius esąs Dr. Domas 
viekas, dabar dirbąs Kongreso 
bibliotekoje, ir tai brošiūrai 
rašyti pakviestas Georgetovvn 
universiteto, kuris ėmęsis ini
ciatyvos tas brošiūras paruoš
ti. Dienraštis net kelia klausi
mą: “Argi neatsirado Wash - 
ingtone kompetentingesnio lie
tuvio tam darbui atlikti?”

. Laikraštis toliau informuo
ja, kad Altas, lankydamasis 
Washingtone, buvusiam komi- 

: sijos pirmininkui Kerstenui 
pareiškęs protestą žodžiu Ir 
raštu.

Kas skaitė brošiūrą apie 
Lietuvą, matys, kad triukšmo 
dėl jos čia keliama perdaug. 
Kas kita dėl Gudijos. Kai 
triukšmą kelia laikraštis — 
vlenar o kai Altas tai kas kita. 
Kai Altas protestuoja ir dėl 
Sienos ir dėl kitos brošiūros, 
tai nesunku pagalvoti: jūs dėl 
visko tik protestuojat...

Jei jau laikraštis viešumon 
iškėlė brošiūros autoriaus var
dą, tai jo tvirtinimas, kad au

torius esąs nekompetentingas 
ir kad reikėję paieškoti tarp 
Washingtono lietuvių kompe- 
tetingesnių tam reikalui, var
giai yra gera atestacija Lie
tuvos m:n. P. Žadeikių!, kuris 

' dabar D. Krivicką pasikvietė į

Bet prieš Lavvrence išjojo 
kitas riteris angių rašytojas 
Rlchard Aldington, kurio kny
gos rankraštis apkeliavo eilę 
žmonių, iki surado leidėją. 
Bet Anglijoje leidėjo jis nesu
rado. Amerikoje taip pat nie
kas nedrįso, nes bijojo Suga
dinti santykius su Anglija, jei 
sugriaus tautinį Anglijos mi
tą. Pagaliau knyga buvo iš
spausdinta Prancūzijoje, var
du “Lavvrence apgavikas’.

Knyga sunaikina Lavvrence 
didybę. Jį vadina netikru 
Oxfordo estetu, kurio šūviai 
Arabijoje padarė nežymias 
skyles nežymiuose vandens 
bokštuose ir kuris nežymiais 
dinamito užtaisalais sprogdino 
nežymias geležinkelio linijas.” 
Tvirtina autorius, kad Lavv
rence knyga- “Septyni išmin
ties stulpai”

parašyta ne jo paties;

kad jo aprašomi žygiai esą 
prasimanymai, apgavystės,

Buk PIRMAS su Fordo nauju stilium 
gamintu pagal Tteaderbird

Visiškai naujo "SS-Fordo stilius buvo pagamintą^ pagal Thun- 
derbird-Fordo asmenini automobift, tadmėjuaj tautos susidomė
jimą- Galite matyti Thunderttad štiliu ilgyje, apačioje naujoje 
’55 Fordo—optankinėae juostose aplink, naujoje pastogėje... kur 
tik aki mesi!

ORGANIZUOJA VIETNAMĄ

Gen. Lawton CoHHs po 
dviejų mėnesių pietų Vietname 
grįžęs pareiškė, kad pietų 
Vietname, panašiai kaip pietų 
Korėjoj?, bus galima suorga- 
nzuoti vietinę kariuomenę. 
Jos bus paruošta 100,000 re
guliarios ir 150,000 atsargi
nės;. Apmokys-Amerikos kari
ninkai; 1 J ’ ' .

NYLONO BENZINO TANKAI 
; f“ LĖKTUVUOSE

A* - Lėktuvo nelaimėm įvykus, 
.-dažniausia pasitaiko gaisrai, 

' sprogus behzino tankams.
;. Staigi ugnis nusineša didesnę 
-.dalį aukų; kurie be ga’sro bū

tų galėję išlikti gyvi, šiam ne-
.. patogumui pašalinti, Imtasi 

‘ ieškoti tokios tankams me- 
rzdžiagos, kuri apsaugotų benzi-

7 ..iią nuo užsidegimo. Aeronau- 
Į, -l'tikos specialistai kartu su 
. -^;>dviem Amerikos gumos dlrb- 

^ tirvėmis atlikinėjo įvairiausius
g „ mėginimus. Po 5 metų darbo

Būk PtRMAS «■ Fwd» Naąjn vnžžavbn n
PuiktaoBton Fordo ntrtomoMHv v* ją rimu anvy^ės dar yra pa
tobulinta* ■» Ūdoje — *a Mmjomic Angle-Paised Ball-Joint 
priekinėm!* Ungynėmta. Mar priekinės apyndės įtaisyto* kam- 
puooe taip, kad sugeri* ketio nriygumu* H priekio, o taip p«rt' 
ir paaitaikiunhM po asm*.

F.D.A.F. •-ų-C .

tThrp Lavvrence ir Feisakr. ’ s -ĮmiUĮa**
draugingi ryšiai srtrūko po kuris rengdavo pranešimus 
karo, kada ir sustrinkusiem klausytojam7
Takumą nomarėin La^-
Lotadonas apnerejo ištesėti tą jpggce pergyvenimus bei žy- 

gius. MSbdnai žmonių perėjo 
per jo pranešimus.

jo vardas liko trnrp my- 
Mmiaotių figūrų Anę^ljos. ne
skundžioje istorijoje. Visa eilė 
rašytojų įamžino jo vardą sa
vo veikaluse. Bet \ "

labiMMiai f IšgarbĮno ameri- 
kietis rašytojas LowHl

atstovybės tarnybą savo juris
konsultu, taip pat vargiai ge
rai atestuoja ir buvusiai užsie
niu. reikalų m’nisterijal, ku
rioje Krivickas buvo irgi juris
konsultas; nekokia atestacija 
ir Lietuvos universitetui, k 
riame jis buvo te;sės profeso
rius. O to dienraštis tikriau
siai nenorėjo.

Kinką drebėjimas

Niekas taip nesiiaudina dėl 
ALRK Katalikų Federacijos, 
ka’p Sandara po Federacijos 
suvažiavimo Clevelande. Nuo 
tada šis laisvamanių laikraštis 
tik ir dejuoja, kad katalikų 
Federacija laidojama.

,Po Federacijos seimelio 
New Yorke laikraštis vėl sau- 
s’o 28 sielojasi dėl Federacijos 
pirmininko ir sekretoriaus čia



morale

Novaja Zemlia salą arktikds 
vandenyne. Iš tų stovyklų ke- 
Ho atgal nėra.

Laikraštis atkreipia dėmesį, kad nemaža dalis katalikų tą 
nemoralią spaudą skaito, o yra ir tokių, kurie ją leidžia arba 
yra leidėjų bendrininkai. Laikraščio pastaba, jog tai yra nusi
kaltimas ir tikėjimui ir Dievui, yra visai vietoje, kaip ir teisin
ga yra pastaba, jog spauda turi visuomenę ne tiktai informuoti, 
bet ir ją geran lenkti ar bent jos moralinio lygio nesmukdyti.

Išvada: prieš nemoralią ir kriminalų aprašinėjimu besiver
čiančią spaudą reikia pradėti tokia pat akcija, kokia yra jau 
seniai vedama prieš nepadorus filmus.

Vorkutos kiekviena stovyk
la yra aptverta 12 pėdų aukš
čio spygliuotų vielų tvora. 
Tarp tvorų yra draudžiamoji 
zona, kurioje bokštuose yra 
sargybos, pasirengusios šau
ti. Tarp jų yra stiprūs prožek
toriai vienas nuo kito per 10- 
15 jardų. Ilgos žiemos tam
siom valandom draudžiamoji 
zona apšviesta kaip dieną. Už 
stovyklos yra tundra, kurioje 
sėdi sargybiniai slapukai ir 
apžvelgia apylinkes per žiūro
nus,' o taip pat lėtai skraidy
dami lėktuvai ieško bet kokio 
Įtartino judėjimo.
Jei pabėgusį kalinį sugauna,

Šia proga laikraštis pasisako ir apie spaudos laisvę, kuria 
dainas dengiasi, estą, jam valia leisti laikraštį, kokį jis nori, ir 
rašyti, ką tik jis nori. “The Advocate” teisingai pastebi, kad 
spaudos laisvė, kaip ir kiekviena kita, nėra neribota. Ji yra 
saistoma moralinių dėsnių, ir kas juos peržengia, nusikalsta.

Brooklyn, N. Y. 
Half yeer ..........
Foreign -............

Jei valstybė tepaiso, kad spauda negriautų jos teisinių pa
grindų, o teismai griebia už spaudos padarytą skriaudą kitam, 
tai moralą apima plačiau: ji reikalauja, kad kitas nebūtų į pik
tą vedamas. Čia spauda laisvės neturi. Moralinį ištvirkimą 
skleisdama ji tampa tokia pat nusikaltėlė ir žudikė, kaip ir tie, 
kurių iškrypimus ar nusikaltimus pasigardžiuodama aprašinėja.

rašo

$6.50

; Katalikiškos spaudos vajaus proga, — vajui skirtas visas 
vasario mėnuo, — Newarko diecezijos savaitraštis “The Advo
kate” iškėlė vieną spaudos opą: visišką nesiskaitymą su mora
le vadinamųjų populiariųjų dienraščių, kurių marios yra viduo
se didmiesčiuose. Tai tie dienraščiai, kurie smulkiausiai apraši
nėja visokius kriminalus, skyrybas, nusikaltimus dorai, iškrypė
lių šlykščias istorijas. Tai pabrėžiama dar arklinėmis antraštė
mis ir pavaizduojama šiurpioms bei žmogaus gėdos jausmą už- 
gaunanŠomis iliustracijomis.

Katalikai spaudos atžvilgiu turi dvejopą pareigą: vieną, jie 
neturi kišti savo pirštų prie spaudos, kuri griauja dorą ir tikė
jimą; antra, jie turi remti rimtąją spaudą ir ypač savus laikraš
čius. Tam priminti kasmet yra skelbiamas ir katalikiškos 
spaudos platinimo vajus. Katalikui turi rūpėti, kad spauda mo
raliniu atžvilgiu būtų tinkamoje aukštumoje.

m, buvo užklupta audros. Ji buvo ninku’
tik *efi šimtai metrui* nuo 

lĮSĮĖ* šachtų. Sargybiniai kalinius 

paliko ir, vedami šunų, grįžo į 
šachtas. Kaliniai gelbėjosi, 

' kasdamiesi j žemę. Po dviejų

— Argi viską jis pasako. 
Jam juk kelio neužpustė,—Al
dona žaidžia stikliuku, pri
merkus vieną akį.

— jūs pažįstate panelę Ju-. 
ii ją?— pritildo balsą Algirdas, 
sukioja šakutę ir barškina į 
stalą, užmiršęs mandagi imą

— Taip, ponas Algirdai!— 
ji pastato st&liuką ir ranką 
paremia galvą. Pažįstu, kalbė
jau su ja.

— Bet ji man to nesakė!— 
pats išsigąsta savo žodžių.— 
Tai nesvarbu.

Aldona* žiūri ilgu žvilgsniu, 
gelšnčia šypsena. Į ranką pai
ma. stikliuką ir pakelia.

— Už draugą neragavai. 
Tai Hgerftime už pacientę, ku
ri miršta šį vakarą, kur šau
kiamas kondHumas,..

Algirdas suvirpa, visas į- 
rausta.

— Kam tos patyčios? Aš 
, gailu tuč tuojau išvažiuoti!

— Nusiraminkit, ponas Al
girdai, — ji atsilošia, pataiso

Aš viską

Pateko į erdvų kambarį, kur 
pasieny stovėjo ilgas ornamen
tuotas bufetas, prikrautas por- 
celano, kristalo, keramikos fi
gūrų. Toliau — plačialapės gė
lės, staliukai, tamsiuose sienų 
apmušaluose, išsibarstę, keli 
paveiksliukai. Viduryje ilgas 
stalas, apsuptas lenktų droži
nėtų kėdžių. Viršum jo kabė
jo didelė su kristalo papuoša- 
ląis lempa ir skleidė šilkinę 
minkštą šviesą.

—• Atsiprašau, vaišės bus 
kuklios, — juokavo Aldona,— 
visai nelauktos. Sėskite. — Ji 
parodė vietą pačiam stalo vi
duryje, kur stovėjo sidabrinės 
Žvakidės, aplink — servetėlės, 
Šakučių ir peilių atoŠvaisČiai.

Julija nešė valgius, kiauši
nienę, keptą kumpį, Įmantriai

Iteentered m aeeoad d*«s maiter at 
the Act of March 3, 1879, orfgtaal 

v at Boston. , 'S

Tai smulkus, liesas išdžiū
vęs žmogelis,, kuris iš pa kuros 
nedaro jok;o įspūdžio. Vieną 
(Seną jis buvo priskirtas, prie 
medininkų brigados. §i briga
da, kaip ir kiti medžįp krovė
jai, turi dirbti dieną naktį vi
sokiame ore ir esant didžiau
siam šalčiui, nes vagonai nega
li riedėti tušti, čia nepaken
čiama nė mažiausio delsimo. 
Tačiau vieną naktį, kai lauke 
termometras rodė 50 laipsnių 
šalčio, “Rankos šonas” atsisa
kė siaučiant sniego pūgai 
krauti iš vagono medžius. Bri-

grupė, eidama į šachtas, rado 
mažus baltus kupstus. Niekas 

r--.- _ _ ... — nesirūpino juos iškasti. Tik
rrifhO teta* emr»ulisa*i -topaze* Vsaariolfi akta vyto, stovykloje jau vienas iš ko- 

■TiFrrr* Fi l u iimluT * ■» *-< > -i - * stuvyajuje jau vienas .13 ko-nsaami am msmmmb j ■■■■■! Jvbm» da&rtvte. mnndrre karininkų sakė? “Gai

la, netekome jų drabužių.”

ają baigėm, vienam suole sė
dėjau.

— Argi? — nustemba ir 
švelniai nusijuokia.

— Taip! Jis dabar Plungėje, 
gal užsuka kada?

— Buvo vieną kartą...
— Jis rimtas vyras, — 

džiaugiasi Algirdas, kad užsi
mezgė kalba. — Jis žiūri savo 
tarnybos, visada užsiėmęs.

—O taip, tarnyba, paskui 
reikia lankyti... Juliją.

— Atsiprašau, įsiterpia 
tyliai atsiradus tarnaite Julija, 
— pas mane jis tai neateina. 
Suka pas daktaro dukterį. 
Kiek kartų mariau juodu jodi
nėjant po paritą.

Algirdui išslysta peilis it 
garsiai trenkia į lėkštę.

— Išlekia ir į laukus dviese 
ir dviese, — kalba . tarnaitė, 
pildama arbatą. 1

— Nesvarbu, Jubjaml pa

tikime juos, — nutraukia Al
dona. '

Už lango sustūgauja vėjas, 
klebena langines, t Sumirksi 
žvakės. Tarnaitės Šypsena iš
tina pro duris.

— Kas gi jums, ponas Al
girdai?

— Nieko... Jia mano geras 
draugas. Galvoju apie ii-—'

— Taip, draugas? — pašai
piai nusijuokta Aldona. — B-. varvančią žvakę.
gerkim už draugą, —petitai- žinau, fld smulkmenų. Ir kam 
•o plaukus ir žiūri tficMEm pasakojat man apie ligoni. — 
•Mm. Taria žodžius pamažu ir žiūri

Ėja deda valgius; rūpestingai 
čiuža aplink ir šypsoti. t 
Algirdas tiesiog niršta. Ir 

toji sukirpta šypsena čia mai
šosi! Kaukė! Prie durų keikėsi, 
grasė pistoletu, o prie, stalo 
prativeria lyg rojaus vartai! 

Tarnaitė suka ratu,' žvilgčio
ja tai į vieną, tai į antrą, pri
pildo stikliukus ir išeina vir
tuvėn.

— Aha,—pradeda jis. (Kal
bėti reikia. Jei ji pradės, bus 
blogiau). — Tai gyvenate vie
na ir nesibijote? -

— O ko! — juokiasi įraudu- 
sios lūpos, gražūs dantys. — 
Tokie naktibaldos, kaip jūs. 
Čia retai užklysta. O jei reikia, 
turtu tarnų, turiu ginklų... Bet 
jūs i valgį kibkžte,— ima kiau- 

li galva ir dirbtinai nusišypso, šintenę ir deda j jo lėkštę. 
Ji vos padažo lūpas. Plonais Gražiai sukiojati šakutė ran- 

sudėUotus agurkiukus, iš bufe* pirštais sukioja taurelę. Jis • koše. Dvtikteū malonūs kve* Valaitis fla. Jūri drsugsi, 
to išėmė dvi taureles. vienu atsikvėpimu išgeria. Ju- palai. Siūlo dumtos, griesto. —' Taip, mes kartu gtana-

į žvakę, nuo kurios bėga lašai g 
lyg ašaros. — gį vakarą no- J 

įėjote pas ją nuvykti, ar taip?
Lauke vėjas šėlsta, kamba

ryje laša vaSdas.
Algirdas nervingai sukioja 

stikliuką, pasilenkia ant'stalo.
— Taip, panele Aldona, — . 

atsikvepia.— Kaftėtiu atvirti. 7 
Aš tikiuos, kad leitenantas 
Liudas man nepadarys nema
lonumų. Rytęj susižieduosiu.

— Tikiu, jis žiedo neuŽ- 
maus nes jis bailys ir nesava^ 
ratinis. Argi nepastebėjai, 
kad T Judas mina takus tik psę% 
draugų merginas, bet pats us-

“You mean 
į can fight 

Communism?

gadln’nkas pradėjo jį plūsti ir, 
norėdamas pavaryti į darbą, 
nutvėrė už rankovės. Tač’au 
“Rankos šonas” taip jam mo
vė savo rankos šonu į pakak
lę, kad tas išilgas išsitiesė ant 
žemės. Po kiek laiko atsipeikė
jęs, brigadininkas pranešė ru
sui dešimtininkui, kad mini
masis lietuvis ne tik atsisakė 
dirbti, bet dar jį sumušė. De
šimtininkas, apžiūrėjęs iš visų 
pusfių ‘Rankos šoną”, ramiau
siai užėmusį vietą prie kros
nies, jam ir sako: “Juk šitas 
žmogelis negali tavęs sumušti. 
Kiek jūs iŠ viso žmonių mu- 
šėte brigadininką?” Tačiau 
“Rankos Šonas” jam atkirto, 
kad jei dešimininkas norįs, tai 
ir pats galįs būti partiestas ant 
žemės. Tas iš tokio gąsdinimo 
tik nusijuokė ir išsivedė Į‘Ran- 
kbd Šoną” laukan. Brigada su
stojo dirbusi, norėdama pasi
žiūrėti, kas iš to išeis. Nusi
traukęs savo “bušlatą”, de
šimtininkas klausia “Rankos 
Šoną”- :“Ką man iš tavęs pada
ryti?” — “Ką nori”, — atker
ta “Rankos šonas”. Tada de
šimtininkas čiupo jį už pečių. 
Susikirtimo rezultatas buvo 
tas, jog dešimtininkas liko be 
sąmonės gulėti ant žemės ir 
atsipeikėjo vos po gero valan
dos ketvirčio. Tačiau tas įvy
kis nepaprastai pakėlė “Ran
kos Šono” garbę: nuo tos die
nos jam visi jautė nepaprastai 
didelę pagarbą.

— Niekis! Susitvarkysiu^- 
sujuda Algirdas ir išgeria stik-s 
liuką. — Aš esu tikras, kad 
Julija tik man prūdauoo. -

— Kažin, — nutęsia Ald> 
na, <— anksčiau ji buvo su 
Liudu, paskui tarp dviejų, o 
dabar — su jumis. Bet ar 
neturi teisės pasirinkti? ;,

— žinoma, turi, — nutrua 
Ida ją Algirdas. — Bet pM»» 
kykite, ar Julijai nepililitilMt 
manęs?

— Nė ŽodeUu. Až buvau pus 
jos tfvelį kaip parimti ir-sti? 
atpažinau su visa šeima. Moti
na tokia plepi* P viską 
kojo ir jus labai gyrė. ;

— O Juflja?
— VSiau ataMo ir X 

žo jodtatiua JI buvo šalti Ir 
iidkfi. (buadaugM0

.■į* ■
- ■ ■ -fT-*-

Dešimt mėnesių Vorkuta y- 
ra užsnigta. Ispanų raudonais 
kovotojas EI Campesino. ku
ris iš Ispan: jos pabėgo į Mask
vą, ten prarado malonę ir bu
vo išsiųstas į Vorkutą, vienas 
pirmųjų iš ten ištrūko.

Audron kurios čia Boną iš

tinka, jo yra taip aprašytos:
“Mūsų sargybinų Sunės 

anksčiau už mus pajusdavo 
sniego audras artėjant. Jie 
imdavo loti ir kaukti, ir tai

— O brolis? — kanda 
jis pirmą kąsnį.

■ — Jis Kaune studijuoja
techniką. Kalėdom- buvo ir 
daug slidinėjo. Pal&o savo 
sportinius drabužius, kad ga- 
lėtų mokytis. Drabužiai tinka 
jums, — ji ilgai žiūri, pakrei

pk pus galvą. — Jūs, ponas Al- 
Įyi girdai, visai nepasikeitęs. Tie 

x patys tamsūs plaukai, įdegtas
veidas!

Tai prasidėjo komĮrfimentų 
serija, — galvoja ir nervina
si Algirdas, valgydamas kiau
šinienę. — Reikia atsakyti; 
prie tokio stalo nemandagu be 
saldžių žodžių.

. — Jūs, panelė Aldona, tik 
pagrožėjote, — ir pakelia 
žvilgsnį. Tarp žvairių įsirėmi
na jos veidas. Plaukai lyg tos 
liepsnos, ir akys degančios įy- 
vos akys. Spindi didelės, 
skaidrios. —; Tikrai jūs kaž
kaip kitokia, — jU tvirtina su 
kąsniu burnoje ir tuoj pa&d- 
voja, kad taip nemandagu. 
Firma reikia nuryti.

— Ačiū, ponas Algirdai, — 
linktrii galvą, — Malonu, kad 
dar prisiminėt Kauno dienas 
ir pelyginot su jomis mane... 
Taip/ įtakas pasikeitė/— svar
sto į balsu, pamažu valgyda
ma, — taip viskas itiibiafiKS. 
.B anų laikų tik leftrnantns
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Įėjimą kalėjime, .Įtūr^s "a8ĮĘ 
si tuo, kad jis yra nešiktomgj,į 

Suviet* n jį kalsimų Įstoto

je Vorkuta yn pr akirta #ti 
“poliarinių stovyklų”, kurtas 
turi gauti geresnį maistą, 
dieninė porcija yra 800 gramą 
duonos ir du šilti valgiai, 
prastai kruopos ar žirnienėj 
riebalais. Per mėnesį rodo tašę 
kartus filmas. Ant sienos ka& 
“Pravdos” puslapiai. Iš jų la
jiniai ir sužino pasaulio nauji
nąs, kiek jas atvaizduoja zjfiį- 
vietinis laikraštis. (Apie liętiĮ- 
vių pamaldas šachtų gilumoj, 
apie lietuvių aktyvų dalyvavi
mą 1953 streike buvo parašy
ta “Darbininke” skyrium).

Vorkutos upė yra europinėj 
Rusijoje, šiaurės ąšigafio sri
ty. Prie jos yra sukurtas lage
rių miestas

1409 mylių ano Leningrado
į šiaurės rytus, veik tiesia 

linija per Archangelską.
Prieš 100 metų caro Nika- 

lojaus I patarėjai siūlė jam 
įsteigti ten stovyklą politiniam 
kaliniam. Bet susipažinęs su 
sąlygom caras pareiškė, kad 
“perdaug yra reikalauti iš bet 
kurio žmogaus ten gyventi.”

Masiškai gabenti kalinius iš 
Baltijos kraštų, iš Ukrainos į 
Vorkutą, Sovietai ėmėsi nuo 
1942, kai vokiečiai užėmė ang
lies kasyklas Donbaso srityje. 
Kaliniai turėjo nutiesti gele
žinkelius ir iškasti šachtas to
je amžinai įšalusioje žemėje.

Dabar Vorkutos srityje yra 
40 šachtų, kuriose dirba sto
vyklose laikomi žmonės. Jų y- 
ra 235,000: sargų, techn’kų ir 
kitokių pareigūnų 12.000; ka
linių 105000; kiti 120,000 yra 
buvę kaliniai, paleisti į ”!ais- 
vę”, bet įsakyti iš šios srit es 
nepasitraukti.

Vorkuta duoda apie 6% vi
sos Rusijos anglies.

Tipinga Vorkutos stovykla, 
pastatyta apie šachtą, yra apie 
30 ilgų, žemų barakų iš sta
čių lentų, uždengtų skiedrom. 
Plyšiai užlipinti moliu ar su
degusių anglų liękai)om. Du 
anglim kūrenami plytiniai pe
čiai duoda patalpai šilumos. 
Eilės dviaukščių' gultų eina 
per visą patalpą. Bet dažnai 
kaliniai guli ant žemės. ‘Sa
viem reikalam” tarnauja ki
biras.'?/

Kaliniai apvilkti uniformom. 
Vyrai mėlynai, moterys juo
dai. Politinių kalinių unifor
mos viršuj ir apačioj išrašytos. 
skaičiais ir raidėm, kurios ka
lėjimo pareigūnam nusako ka
linio istoriją.

Tarp stovyklos gyventojų yra 

senieji bolševikai, artimi Le
ninui ir Trockiui, socialistai, 
30 vok yčių generolų, keletas 
tūkstančiu vokiečių karo be
laisvių, tūkstančiai lenkų, es
tų, lietuvių^ latvių, vokiečių 
pareigūnų. _ kurie buvo Ukrai
noje, tūkstančiai Rusijos ir 
Ukrainos žydų (kurie buvo 
aukos “marojo pogromo” 
prieš pat Stalino mirtį), ar
mėnų, graikų, Romos katali
kų kunigų, prancūzų, kiniečiu, 
japonų, tibetiečių. J

Ypatinga grupė stovykloje 
yra “verujuščije” (tikintieji), 
kurie iš savo įsitikinimo atsi
sako dirbti valstybėj. Tarp jų 
yra “monaški” (vienuolės), 
pamaldžios moterėlės, kurios 
normaliame gyvenime būtų 
vienuolynuose.

GriežSaisia grupė yra 
“biatayje^ (kriminaliniai), ku
rie paima geriausius guolius ir 
geriausią maistą. Jie priklauso

būdsra žesidRą kaštis *, AioheB orgarizarijai su riVaMa's savais 
žemėje, nes nebuvo' įstatymais. Vorkutoje jų buvo 

kitouos apsaugos. ^Vieną die- kiekvienoje stovykloje. Orga
ną 150 kalinių grupė, grįžda- nizacija yra susidariusi dau- 
ma į stovyklą iš daibo, staiga giausia iš buvusių “bezprizor 

vaBcų valkatų, ku
rie yra teita būffingas reiški- 
nys Sovietų Sąjungai. ”Aš nie
kad nemačiau tokio . padėjus 
rankas ant kastuvo — pasa
kojo vokiečių gydytojas Ik*. 
Scbolmer, pusketvirtų metų 
praleidęs Vorkutoje. — Jo sėb
rai jį užmuštų, jai jis taip pa
darytų.’? Stovyklos valdžia o- 
fidaliai plona juos į brigadą, 
bet brigadminkas rizikuotų 
savo gyvybe, jei. skirtų jiem 
darbą! Peilis ir kirvis yra jų 
kovos ginklas.. Kasmet tų 
“blatnyje” daugiau kaip po 
tūkstantį iš stovyklų išveža į

. Algirdas žiūrėjo į stikliukus, 
kaip jie prisipildo. Tikriausiai 
prancūziškas gėrimas. Pulki
ninko garbė kitokio neleistų. 
O jis meiliau išgertų paprastos 
skaidriosios su citrina, sėdėtų 
prie laikraščiu uždengto stalo, 
kiir galima plunksna braižyti, 
rašyti receptų pavyzdžius ir 
žiovauti.

Pulkininko duktė viena štai 
kaimo gilumoje gyvena lyg 
Paryžiuje. —* mąsto jis ir pik
tas sėdasi kėdėn.

Aldona uždega žvakes, pri- 
temdo lempą ir įsitaiso anapus 
stalo priešais Algirdą.

— Už mielą svečią! — pake
lia stikluką.

— Ųž Šeimininkę! — linkte-

munut tyiMuiy
Tfoarr&ndi Doilar* to RFE 

lets «n —capes from behind 
the Iron Curtain tell the cap- 
tive peorte how it feels to be 
free... how we bave not aban- 
doned tbem in their struggle 
for freedom.

Your “Truth Dollars” can 
bring new bope and courage to 
those miUirms tmder Red tyr- 
anny wtx> dream.of liberation 
and pnty for it. *■

Give yoors today—and get 
in the fight against Commn- 
nism. Send a “Thith Dtdla?* 
to Crasade for Freedom, c/o 
your local Posfmaster.

Vokieaų gydytojas Dr. J. 
Schohner, išbuvęs Vorkutoje 3 
su puse metų, grįžęs į Vokie
tiją savo knygoje “Mirusieji 
vėl grįžta’ ‘aprašo ir lietuvius 
Vorkutos stovyklose.

Stovyklos skurde 1‘etuvlų 
pasakojimai ap;e laikus Lietu
voje, kad reikėjo “prievarta” 
valgyti žąsrs virtę gero gyve
nimo vaizdu, ir žąsis gerovės, 
buvusios Lietuvoje, s mboliu. 
Brigadininkai, aprėkdami ne
galinčius ar nenorinčius dirbti 
lietuvius, pasako: “žąsis val
gyti tai mokėjote, o dirbti tai 
nenorite.”

Lietuviai ir kiti pabaitiečiai, 
— pasakoja Scholmeris — ne
siduoda mušami, ir tai daro 
didelį. įspūdį stovykloje. V enas 
lietuvis, vadinamas Rankos 
ŠOryi* ĮąbjąmiaL įgijęs pagar-

B .

Yea—iot juet one doUer... a 
"Ihrth Dolta” that gow to 
work bchind tha Iron Curtain 
right in the bock yard of Com-

Through Radio Frae Eu- 
rt^je, a doilar from you will 
fiiv 100 words of Truth right 
through the Iron Curtain. 
TYuth and hope and courage 
to 70,000,000 fraedom-bungry 
people trapped behind the 
Iron Curtain. lt ie the tooet 
eScieat, moet ettective, maut

— Gerai, — atsako metali
niu balsu.

— Šį vakarą jis turėjo pasi
piršti Julijai...

— Jis, Julijai?! To betrūko!
— Aš nieko apie tai nežinau! 
Tai negali būti! Jis būtų pasi-



ŽINIOS Iš LATVIŲ GYVENIMO

Fordas suka filmus
* :

x:-»-

tūbų ir galvas nuleidę žemyn. 
Tačiau visos galvos nukreiptos 
į mšgnetinį štms^ra poi&ų. Tam' 
tftetes laiko tarpais

• Latvių gautomis iš pa
vergtojo krašto žiniomis, Dau
guvos krantus yra pasiekę iš 
vakarų Europos paleisti balio
nėliai su latvių vėliavėlėmis ir 
atsišaukimais, kuriuose ragi
nama nepasiduoti rusifikacijai 
ir laukti išlaisvinimo.

Darbas buvęs 
tafrbį. W^-a6Q. metus prieš 
Kritai metų žemės dra- 
HMimuk ją-iaavertė. Ji s.mtme- 
čius gtriėjuto sutrūkusi, kol

naują vaizdą. Filme - artistų 
nėra — tai kasdieninio gyve
nimo tikrieji Vakfintojai.

FšnuK buvo pirmiausia pa
rodytas ,to klubo tautiniame 
suvažiavime Ctncagojė ir Wa- 
shingtone kongreso nariams 
bei JAV agrikultūros pareigū
nams, kurie aktyviai talkino 
Fordui minėtą filmą gaminant, 
daug padedant ir "Boys and 

i.” tautiniam

B jaunųjų ūkininkų-klubo 
veiklos — 4-H Club neseniai 
Fordas. susuko 28 minučių il- 

_______ gto 16 mm garsinę spalvotą 
tarp jų filmą, pavadindamas “The

Bet eikime prie pačių tų ste- pinkas Fidijus Olimpo švento
vei. Tai buvęs skulptūros še
devras, bet iki mūsų laikų jo 
neliko nė pėdsako. Apie! ją ži
nome iš keletas išlikusių pini
gėlių, ant kurių yra jos at
vaizdas: Zeusassėdįs gra&oje 
krasėje. Pati statula buvusi iš 
dramblio ilčių, o rūbai auksi
niai.

IŠVYKSTANT ilgoms gastrolėms, esame priversti 
parduoti gerai įrengtą maisto krautuvę ir mėsinę su 
gausia kfijetttftra. Labai pageidautume lietuvio pilkėjo.

Puošnus karaliaus Mauzotio 
iš Karijos netoli Halikamaso 
kapo paminklas, tiek buvo iš- 
gassėjęs, kad vėliau visus gra
žius kapinių paminklus vadino 
mauzolėjais. Jis buvęs pasta
tytas IV amž- pr. Kristų jo 
žmonos Artentežės. Pamink
las buvo 111 pėdų apskritimo 
ir 140 pėdų aukščio. Ant jo 
viršaus buvo didelė Mauzolio 
ir jo žmonos statula. Keletas 
katulu išto paminklo dabar 
yra Britų muzėjuje Londone.

1: Aleksandrijos švyturys
Jis buvo pastatytas įsakius 

Aigipto valdovui Ptolomiejui 
m am. prieš Kristų, Faros sa
loje prie pat jėjimo į uostą. Jis 
buvo taip garsus, kad žodis 
fares (phares) tapo bendriniu 
vardu visiems švyturiams. Jis 
buvo 400 pėdų aukščio, balto 
akmens. Mikas

Wm. J. Drake - Dragūnas 
pažįstamas gerai ir savo tau
tiečių tarpe, o taip pat poe
tiniame gyvenime. Jisai du 
kartu buvo repubiikonų kan
didatu į Kongresą ir surinko 
daug balsų, ir tik dėl kelių 
šimtų nebuvo išrinktas pir
muoju fietuvhi j Atstovų Rū-

Wm J. Drake - Dragūnas 
pradeda paskaitas Fordham 
universitete New Yrate. Jis 
pakviestas dėstyti ape pramo
nes ir kitų {mantų ftafcfeavimo 
būdą, flfetemą. Be to adv. 
Dragūnas yra "American AT- 
bttratton Asą.” valdybos na-

Mokslininkams jis dar neži
nomas, bet jo veikimas paste
bimas. Jo gailios spindulys sie
kia iki 90 pėdų. Vist svetimi, 
kitų valstybių termitai, be “vi
zų” atsidūrę šio “siųstuvo” ri
bose, sutinkami gana drau
giškai. Bet susitikusių įtakų 
sferos nesusimaišo; kiekvienas 
klauso pranešimų iš savo sos
tines, pasisvečiavę vėBgrįžta.

Skirtingo maisto pagalba iš . Bet kai sostinėje Įvyksta ne- 
jųriš&ugina kareivius, darbi- laimė, kai žūsta karalienė, ta- 

" '< atakos, visus re&aHngus špe- da visa valstybė nuleidžia vė- 
cfatastos, kurie neturi visai iy- Savas. Nerenka nei iš savo 

' fies. tarpo kokios gudrios gražuo

li M taštetetaa tatatai •foratosL
Viena skruzdėlių grupė ru

pimui tik maisto tiriamu Ki- 
/'*’* tas sudaro malūnininkai, ke- 

pijai, virėjai; jie suvirškina 
' maistą kitiems termitams. Y- 
"ra speciali tofltiėrijos brigada, 
* ■ kurios kasėjai, mūrininkai 

stato valstybės sienas. Didelę 
dalj sudaro kareiviai, kurie 
kaunasi iki mirčiai, gindami 

.. monarchijos vefiavą.
- Šitoje valstybėje neapseina- 
ma ir be politikų. Nevaikšto 
jfe su clHncferiais, frakais, pri- 
kimštais portfeliais, neposė- 
d&auja valandų vaUmdas, bet 
vis dėlto “politikuoja” — jie 

> rūpinasi išplėsti savo giminę ir 
valstybę.

Gal tai yra poStlko išradi
mas, kad valstybė įsitaisB 
“aviaciją”.

Skruzdėlyne pastebėta spar
nuotų termitų rūšis. Jie pri- 

< klauso kaip tik veisimos!, plė
timosi skyriui. Patinėliai ir pa-

Dažnai kąftama apie “sep*. 
tynis jęenojo^pesauiio stebuk
lus”, bet ne visi,tiJr būt, juos 
išskaitytų, net ir tie, kurie sė
dėjo mokyklas suole ir kalė 
senųjų amžių istoriją. Mano
me, naudingą kartais savo at- 
mtatį atgaivinti. Tam čia pri
mename tuos stebuklus, nes 
dažnai laikraščiuose pasitaiko, 
jog kai kas suranda dar ir 
aštuntą, devintą ar dešimtą 
tokj stebuklą. Kas gi yra tie 
septynieji? Tai Egipto pirami
des, kabėjusieji sodai Babilo
nijoje, Dianos šventykla Efe- 
ze, Zeuso statula Olimpe, mil
žinas Rodos saloje, HaKkarna- 
so muzolėjus ir Aleksandrijos 
švyturys. Kaip matome, tie 
vadinamieji technikos arba 
meno stebuklai daugiausia bu
vo esenoje Graikijoj arba 
graikų kultūfbs kraštuose.

-fiįįtat-' '' Bet įtek feittjo 
Mdto tatai tam “stetatari”, 
Kao. vaKKwe jsuKQtt zytnnoa- 
me sode tarsi tarp kalnų?

& Dfiass šventykla Efeze "
Ji tavo Mažoje Azijoje, šv. 

Rašte skmtome, kad šv. Povi-
__ ____ _____ w__  __ tos- turėjo nemalonumų su „ ._____ . .
ta organizacija talpinto- Efežb gyventojais, nes skelb-’ -Giris, Work, Ine.

. d^tate Kristų jis užtemdęs tą komitetui.
Dianos šventyklą. - 'Tai yra jau iš viso 29 Forto

Varnas kareivis pradeda ju
dinti galvą i* priekinę liemens 
dalį j visas puses. Po kritų 'se- 
kundžių tą patį kartoja jo de
šinysis kaimynas ir Lt. Pas- 
kut nlam atlikus tą paslaptin
gą mankštą, kurį laiką būna 
ramu, o vSiau vaidinimas pra
sideda iš pradžios.

Iki šiol niekam nepavyko iš
aiškinti, ką tai turėtų reikšti. 
Gal tie keistai surikiuoti ka
reiviai visai nėra sargybos, 
nes karalienės narvelis yra 
gitai pačiam valstybės centre, 
apsuptas begalės kareivių, dar
bininkų, kurie visada pasiren
gę įs brovelį vietoje sutvarky
ti. Gal tai yra tikrieji ryši-; 
ninkai tarp karalienes ir 
skruzdėlyno. • ,

vieną kas dvi sriondės.
.O karalienė yra pati svar- 

biausia. Ji viena vadovauja 
skruzdėlynui, milijonus paval
dinių išlaiko savo bendruome
nėje, nekldžia pasiklysti. Ji 
yra viso gyvenimo centras.' 
Nematoma, iki šiol dar neiš
aiškinta galia visus darbinin
kus, kareivius verčia veikti pa
gal karalienės valią. Gal ji sa
vo kūme turi tam tikros rūšies 
Muštuvą, kokį radarą ar rata-

glietaus, kada žemė drėgna, iš- 
, spfefia. Kiek paskridę, nusi- 

' leidžia ženyn ir, jausdamiesi 
> ' užkariavę naują teritoriją, nu- 

meta sparnus. Tada poruojasi 
G-”- fr pradeda statyti naują įhi- 

mityvų skruzdėlyną. Neturė- 
darni pakankamai* įgulos; vi
sus darbus atlieka patys. Ta- 
Sau, kai išsirita jaunikliai, 

?Sa atsitinka kai kurie daly-

William J. Drake- 
Dragūnas 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas JAmaica G-7272• • .

menkas Vestnesis”, kuris išeis 
du kartu į savaitę.

• VolSetijoje latvių yra dar 
nemaža darbo , ir sargybų kuo
pose, bet norinčių jose tarnau
ti skaičius mažėja; pajėgesni 
vyrai iškeliauja arba ieško ki
tokio darbo.

“*n>e Commeręial and Fi
nancial Chronidę” sausio 27 
d. skelbia lietuvio advokato 
William Ji Drake - Dragūno^, 
nuomones apie Amerikos ūki
nį gyvenimą ir persprfetyvas 
1955 metams. Tasai žurnalas 
eina jau daugiau kaip 100 
metų. Žurnalas skirtas Ameri
kos didžiajam bizniu. SausCo 
mm. žurnalas talpina žymiau
sių Amerikos finansininkų, 
didžiausių bendrovių, vadovau
jančių asmenų ir ūkimo gyve
nimo žinovų numnones apie 
esamą ekonominę padėtį ir 
per^jektyvas atnSai. Lietu
vio nuomonė skelbiama dėl 
to, kad adv. Wnfiam Drake- 
Dragūnas yra vykdomasis 
“National Commercial Fl- 
nance Conference, Ine.” egze- 
kutyvis sekretorius.

Finansininkų organizacija, 
kurios vadovybėje yra lietuvis 
adv. Wnv J. Drake4)ragūnas, 
yra svarbi Amerikos ūkinia
me gyvenime. Organizacijai 
priklauso 400 finansmių įstai
gų. kratos finansuoja pramo
ninkus, dtokonffioja jų sąskai
tas. Visų finansinių įstaigų, 
kurios priklauso Drag&to va
dovaujamai organizacijai, 
1954 metate išduotų paskolų 
suma pasiekė 32 bffionus do* 
lerių. Ta suma, pasak advoka- ____ _______ _____ ____
to Dragtato, Šate metate sieks fcgųja išspręsti ginčame arttt- 
fld 35 K dpi Dftgūno togų. Thlp pat Wm. J.

KrČŽas padovano- fihnas ir nemokamai išdalintas 
ims visas kolonas, rodyti mokykloms, bažny- 

1 1 ftracūms reikaBn8a* šventyklai pasta- čtoma, draugijoms Ir p.' Ga-
rhimnMtn* ****» auksinę mindamas įvairius auklėjamobaigė CoiumUjas univemtete \

• Latvijoje mirė žinomas 
latvių kompozitorius Em. 
Melngailis, sulaukęs 80 metų. .

• Londone latvių korespon
dentas patyręs, kad britų ka
riuomenės štabas, ruošdama-, 
sis visokiem netikėtinumam, 
kreipia dėmesį į Baltijos jūros 
strateginę padėtį. Iš anksčiau 
jau žinoma, kad rusai sustip
rino savo karo laivyną Rygo
je, Ventspilyje, Liepojoje ir 
Klaipėdoje.

• Bostone latviai atgaivina 
seniau jų leistąjį laikraštį “A-

maHus, ui^uyvus. .; Apsiginu išzaBdoataL Tain ite*
nuo Jų anipiūdžto nėra taip sidaro tokios stenat
lengva. viemnteie priemone amaikinti reikia ge-
FHių Amenaoje įsuauayta, kariais net soroestamos
Mta tikra — u-bužo- .

farafene. ĮMa, Skruzriaynui ypafr tt&alln-
jų pultai patys B- &

/.y T 4 , grėbiasi darbo•> praveda ta
kus. Vienas jų nueina iki po
dirvio vandens. Buvo pastebė
ta tokių takų, kurie siekė net 
60 pėdų gilumą. Drėgmė gi 
reikalipga jų “dartovdns”, 
speciafiuoee daržuose augina
miems grybeliams, kuriais 
maitina perus. . *

Kai išmūrijamos sienos ir 
susidaro pakankamas skai^ 
&us divizijų, kai sutvarkomas 
tiekimas, valstybės kūrėjai 
pasitraukia į pačius giliausius 
narvelius' ir atsteieda vien 
kiaušinėliams dėti. Karalienė.
per tarną padeda apfo 50.600

L Kgipto piramidės
Mes ir dabar geometrijoje 

vartojame žodį piramidė. Tai 
tokia geometrinė figūra, ku-' 
ribą pagrindas keturkampis, o 
| viršų eina lygiai siatnyn iki 
aštrumos. Tokios išvaizdos iš 
Akmena buvo daromi egiptie
čių paminklai, išskyrus viduje 
mažą kambarėlį ir angą; tai 
buvo daroma iš akmens ma
sės. Į Žymiausi piramidė yra 
KhtrfU, arba Cheopso. Ji dabar 
turi 451 pėdą, bet pastatyta 
buvo. 481 pėdos. Apie 30 pėdų 
pakilo toje vietoje žemės lyg- 
mtkK iš supilstyto abėlib. Ji 
užima 13 akrų, o suima 88 
milijonus pėdų mūro, kurio 
svoris apie' 7 milijonus tonų. 
„Ji yra pastatyta iš 2.300.000 
kubinių akmens gabalų, kurių 
kiekvienas sveria ąpie 2 su 
puse temos. Herddotos, graikų 
istorikas, miręs V amž. prieš 
Kristų, pasakoja, kad ją statė 
100.000 vergų per 20 metų. 
Greičiausiai ji pastatyta fara
ono Cheopso garbei ir jo ka
pinėms. Manoma, kad pradžio
je ji buvo moliu padengta. 
Dabar mokslininkai stengiasi 
atkasti jos pamatus, tikėda
miesi, kad po smėliu rasią 
daugiau žinių apie statytojus 
bei anuos laikus.

2. Sodai, kurie kabojo ore
“Kabėjusieji Babilonijos 

sodai”, iš tikrųjų, ore nekabo
jo, bet rėmėsi į žemę kotorio- 
mte, kurios buvo nuo 75 iki 
300 pėdų aukštumo. Ant tų 
kolonų buvo lubos, o ant lubų 
sūdai, kurie supo NabuChada- 
nosbn> rūmus. Augo didžiuliai 
medžiai ir gėles, o l-r „ ...______ -
buvo pokyliams salės. Tiems ttet came back.” Fikne 
sodams laistyti buvo užtvenk- įvaizduojama, kaip ųSrampao 
tas didelis tvenkinys. <ni teaimdfe, jaunųjų ūkininkų

nės gamyba Afiierflto^ didės, advokatas tttamb- tos
pa (fi^ėja ir pairt&fartmaa, ' “
Žodžiu, ifetuvfe adv. Wffl. J. 
Drake - Dragūnar Hįame pa* 
rdildinė jrodo, fcad Amerikos 
ūktais gertūvte kyla ir kO*. 

-The Cttnttetotal tad. Fi
nancial CtaoriWew, Statinėti-

Si ' . * i -a i‘ f-- \ "į -i \ ’ ?• ■’



KUNIGAMS ŠELPTI DRAUGIJA

politikų būreliui,

Katalikų seimelis

Darbininko” administracijoj galima gautiSiunčiu $>

Kun. Dr. M. Ražaitis, 
Komisijos vardu.

Gruodžio 3 suėmė Dr. J. Basa
navičių ir E. Vileišienę, bet 
tą pačią dieną jiedu buvo pa
leisti. Gruodžio 4 krata buvo 
mergaičių bendrabuty ir ypa
čiai vedėjos M. Ruškytės kam
bary. Ieškojo lietuviškų prok- 
liamacijų, kurių pundą tą die
ną kažkas buvo atnešę ir pali
kę bendrabuty, bet vedėja 
suspėjo laiku paimti ir paslėp
ti. Provincijoj buvo suimti ku
nigai — Stasys, Stasiūnas, 
Krištolaitis, Jonas, Alekna ir 
kt. Kalvarijoje suimtas P.

saleziečių vyriausiojo vadovo 
Renato Glggiotti, kuris penk
tuoju Don Bosco įpėdiniu bu
vo išrinktas 1952 m. Jisai ne 
tiktai lietuvių sumanymą pa
gyre, bet ir pavedė būsimajai 
gimnazijai patalpas pačiame 
Don Bosco gimtajame kaime
lyje, Castelnuovo, šalia milijo-. 
ninio Torino miesto. Gimnazi
jai suorganizuoti ir mokytojų 
personalui sutelkti buvo pa
rinktas dr. kun. J. Zeliauskas, 
SJJJB.vadovaujamam Komiteto pir- 

mįninko Antano Smetonos. Po
litinis būrelis veikė labai kon
spiratyviai. Ir Komiteto nariai 
nežinojo, kas ią jo tarpo bū
reliui priklauso. Buvome į- 
bauginti paslaptį laikyti. Bū
reliui iš pradžių priklausė tik 
keli žmonės, paskui jis kas 
kartą augo, ir jo skaičius pa

metu nuskamba lietuviškos 
dainos. Apylinkės gyventojai 
Jau žino: tai lietuviai taip il
gesingai dainuoja!' Pamaldų 
metu giedamos lietuviškos 
giesmės; išlaikomi lietuviški 
papročiai; primenama kitiems 
Lietuvai padaryta skriauda. 
Graži lietuvių demonstracija 
buvo pernai per Domininko 
Savio, to angeliško jaunuolio 
kanonizaciją Romoje, kai tarp 
kitų tautų lietuviai, saleziečių 
mokiniai, aškiai išsiskyrė.

Pa.), kad komisija dar prieš 
susirinkimą galėtų jiems iš 
naujo pratašyti.

Vis dėlto, galimas daiktas, 
kad kvietimo laiškas viėno kito 
adresato nepasieks. Tad visų 
žiniai Komisija skelbia susi
rinkimą spaudoje. Nariais gali 
būti viso prasaulio lietuviai R. 
K. kunigai.

Kunigų susidomėjimas drau
gija yra labai gyvas. Jau plau
kia pareiškimai įstoti į narius. 
Ypač malonu yra konstatuoti, 
kad nariais stoja be jokio skir
tumo senieji Amerikos kuni
gai ir naujai atvykusieji.

Kviečiame visus į steigiamą
jį draugijos susirinkimą. Tiki
me, kad jis bus gausus ir įdo
mūs.

Taigi numatyta ir busimoji 
valstybės teritorija —su Gu
dija, su Kuršu, su Gardinu, 
gal net Minsku, jei jis panorė
tų dėtis. Buvo numatyta ir 
demokratinė forma, kurią pa- 
sirinictų pati tauta.
i žingsnis po žingsnio "brendo 
nepriklausomos Lietuvos min
tis. Pastebėjusi gyvą lietuvių 
veiklą, vokiečių ’ okupacinė 
valdžia ėmėsi prieš lietuvius 

prasidėjo

Gimnazijos kūrimo pradžia 
buvo kukli ir sunki, bet dėka 
kun. J. Zeliausko ir jo talki
ninkų patvarios energijos, o 
taip pat lietuviškajai visuome
nei nuoširdžiai tą sumanymą 
parėmus, mintis tapo kūnu: 
dabar gimnaziją jau turi virš 
dešimties mokytojų (kunigų 
ir broliukų) įr virš 60 moki
nių. Tt^> tarpu tėra 5 klasės, 
bet, tikime, su laiku jų skai
čius didės. Dėstomoji kalba y- 
ra lietuvių; šalia jos mokoma 
kiek daugiau italų (ta kalba, 
reikia laikyti egzaminus), be 
to mokoma anglų, vokiečių ir 
prancūzų k. Atostogų metu 
mokiniai' supažindinami ir su 
rusų kalba. Teisingai galvo
jama, kad Lietuvon grįžus, gali 
ir tos kalbos kuriam laikui 
prireikti, nes rusų įtaka bus 
stiprių pėdsakų palikusi. Prie 
gimnazijos veikia spaustuvė, 
dailidžių ir kitų amatų skyriai;

Kunigų Vienybės seimas 
1954 m. rugpiūčio 25 d. pave
dė išrinktai komisijai sušauk
ti Kunigams Šelpti Draugijos 
steigiamąjį susirinkimą.

Komisija, vykdydama seimo 
nutarimą, šaukia steigiamąjį 
susirinkimą New Yorke, New 
York Athletic Club, 7th Avė. 
ir 59th’St., 10 aukšto, 5 kam
baryje, 1955 m. kovo 15 d., 1 
vai. p. p.

Kvietimai, su draugijos įsta
tų projektu ir nario įsirašo
muoju lapeliu, išsiuntinėti vi
siems Amerikos lietuviams ka
talikams kunigams. Jeigu kas 
kvietimo negavo, tai tik dėl to, 
kad komisijai nepavyko suži
noti kai kurių kunigų tikslių 
adresų.

Tie kunigai, kurie negavo 
kvietimo raštu, yra prašomi 
kuo greičiausia apie tai pra
nešti ir atsiųsti savo adresą 
(Rev. J. G. Čepukaitis, 1913 
Wallacė St., Phiiadęlphia 30,

mai; rašyta apie mažų tautų, 
buvusių po Rusijos jungu, var
gui; išteistos^ lietuvių tautą 
prokliamaeijoe prW vokiečių 
okupaciją, memorandumai vo
kiečių centrinei* valdžiai dėl 
vietinės valdžios žiaurumų su 
gyventojais ir Lt. < . ..

Kai kurie tų slaptų atsišau
kimų buvo paprašyti “Di
džiosios Lietuvos Kunigaikšti
jos Konfederacijos Tarybos” 
vaMu, kiti “Li uosos Lietu
vos Kovotojų” vardu, trečias veikėjus teroro 
vėl “Savarankės Dem^kratių- tardymai, kratos, areštai,

siuntimai. Iš Komiteto pirmi- 
jiinko išreikalavo pasižadėji
mą raštu, kad Komitetas ne
veiks-plačiau k3ip Vilniuje ir 
kad jokiais politikos ię Anti
niais klausimais nesidomės. 
1916. 2, 12 d. toks valdžios 
reikalavimas buvo pasirašytas’ 
Bet kratos ir areštai nesiliovė. 
1916 balandžio 18 išsivedė 
kan. P. Dogelį ir reikalavo pri
sipažinti, ar jis išleidęs prok- 
liamacijas prieš vokiečius. Do
gelis buvo paleistas, tačiau 
tardymas tęsėsi kelis mėne
sius. 1916 birželio 8 vėl krėtė 
Komitetą. Liepos 8 areštavo 
Dr. A. Vileišį ir paskui išvežė. 
Rugsėjo 18 suėmė ir išvežė į 
Vokietiją Augustiną Janulaitį; 
jis ten išbuvo kelis mėnesius. 
Gruodžio 2 suėmė A. Smetoną 
ir ;P. Gaidelionį; geležinkelio 
stotyj suėmė iš Kauno grįž
tantį kun.-Dr. j. Bakšį ir nu
gabeno -Lukiškių kalėjimam

VASARIO mėnesį Amerikoje vyksta katafikiskos 
spaudos platinimo vajus. Vertėtų neatsffikti ir Betavams 
katalikams, juo labpm, kad fietuviška spauda niekada 
tremtyje neturės perdaug skaitytojų.
MALONIAI KVIEČIAME VISUS MUSU SKAITYTOJUS 

TALKININKAUTIŠIAME SVARBIAME DARBE.
Lietuviai pranciškonai ATPIGINA šia proga naujai 

užsfetokautiems savo leidinius: užsisakantiems vasario 
mėnesį “Darbininką” kainuoja — $5.00, kultūros žurnalą 
“Aidus”—$5.09, “Varpelį”—$1.00.

Pasiūlykite savo pažįstamiems, kurie dar neskaito 
šios spaudos, paragindami juos pasinaudoti tuo papigini- 
mu. Pridėta atkarpėlė yra Jūsų patogumui.

Kalbos be jokio pagrindo
Kartais tenka nugirsti kal

bų, kad toji lietuvių saleziečių 
^gimnazija tetarnauja vienuo
lynui, ir kad mokiniai verčia
mi tapti kandidatais į salezie
čius. Tai neteisingos kalbos,

terš Bebuvo nė vferiosl • / vardu.
Poetinio būreliovriklos dė- reikalą 

b b&ro ęatayta nemaža 
drasto Žygįų, kato pn. s? Ketu-‘ 
vių tautos vardu/parašyti nuo

----- . Prašau siuntinėti
“Darbininką”
“Aidus”
“Varpelį”

Lietuvių R. K. Federac 
N. Anglijos apskrities inet 
seimelis įvyks Sv. Petro til 
vių par. salėje (prie 5-tos | 
vės) vasario 22 d. 1 vai p 
Maloniai prašomi Federac 
skyriai ir katalikiškos 
jos prisiųsti savo atstovui 
visi’ katalikai kviečiami 1 
šiai dalyvauti; Bus puška! 
diskusijos ir • pasitarimai S 
ties veiklos klausimais. ’ c

Seimelio dalyviai turės 
rą progą tą pačią dieną 4į 
vauti lietuvių maldos dMl 
Bendros pamaldos bus 191 
Bostono Sv. Kryžiaus katąl 
je. Sv. Mišias atnašaus ir 
mokslą pasakys arki vysk.; 
chard J. Cushing.

APSKRITIES VALDI

Pensai eiėje straipsnių ap
žvelgėme Amerika® Betariąs: 
kaip Ba augo ■rprtthuisoniy- 
bės mtatfe ir kova dėl jos, K- 
ryikludemif efię jos kovotoją, 
kurią dalis pasitraukusi iš gy
vąją, tebegyva ir įsffie- 
josi | dabartinį gyvenimą, šie
met ak| nukrripjerm į VIL
NIŲ, kur nepriklausomybės 
mintis ghnė ir augo nedidelia
me būrelyje prie Lietuvių Ko
miteto ankentėjusiem nuo ka
ro šelpti ir išaugo tautos poli
tiniu siekimu, dėl kurio teko 
kovoti ir kaiėpmus kentėt. 
Asmenims pavojum kr kentė
jimu esantiems Lietuvoje teko 
liudyti nepriklausomybės troš
kimą. Tuo jie iiais|ryrė iš ki
tą. Hnąiauria imam liudiji
mus kan. Povilo Dogelio, ku
ris anuo metu buvo to komite
to sekretorius ir savo pastabas 
paskelbė Židinyje 1938 Nr. 5- 
6, iš dalies ir savo knygoje 
“Mano gyvenimo prisimini
mai (1936).

Belsk ir ir bus atidaryta!
(Pasibaigus antrajam pasau

liniam karui, Italijoje mokslus 
baigusieji lietuviai saleziečiai, 
pasiryžo sutelkti ir krikščio
niškoje Don Bosco dvasioje 
auklėti ir mokyti lietuvius jau
nuolius, "kuriuoT karo audra 
ir Lietuvos nedalia buvo iš- 
bloškusi iš gimtųjų namų Sa
vo pasiryžimu ir prašymu bris
dami, jie rado pritarimą di
delio lietuvių tautos bičiulio,

Mūsų spaudoje kartkartėmis 
užtinkame trumpų žinių apie 
lietuvių saleziečių gimnaziją 
Italijoje ir jai remti būrelius. 
Tai reiškia, kad be Vasario 16 
gimnazijos Vokietijoje, yra ir 
antroji, vadovaujama lietuvių 
saleziečių. Manau, pravers ke
lis žodžius apie ją papasakoti.

• Dafl. Jonas Rimša pai 
tiniu laiku buvo surengęs 
vo kūrinių parodą Čilėje, 1 
tiago mieste. • Dabar vėl g 
į Argentiną.

• Liucija Paliulkmytė 
gentinoje baigė dainav 
mokslus ir vis kyla kaip j 
žus sopranas.

BRIDGEPORT, CONN.

Sekmadienį, vasario 13 d. 4 
vai. p. p. šv. Jurgio par. sve
tainėje įvyks Lietuvos Nepri- 

kaip būtų neteisinga ką nors klausomybės paskelbimo mine- 
prieš valią versti būti kunigu jimas. Pagrindinę kalbą pasa- 
ar vienuoliu. Aišku, gimnazi- kys Dr. Br. Nemickas iš New 
toje yra tvirta katalikiška Yorko; trumpas kalbas pasa- 
dvasfa, ir kitaip būti negali, kys vietiniai parapijos kuni- 
tačiau priimami ir nekataiikai, - gai.
kūnų tėvai krikščioniškojo Muzikalinę programą atliks 
auklėjimo netūkštauja. Mes vietinis vyrų kvartetas ir kvar- 
manome, kad h* lietuvybei ne- teto solistas, bus eilėraščių, 
ra- jokio nuostolio iš to, kad viena jauna panelė padainuos 
jos'jaunoji karta bus tvirtai
krikščioniškai nusistačiusi. Bridgeporto ir apylin-

Ji re&sfiugs fr paramos kių lietuviai esate kviečiami 
ę ; • dalyvauti šventėje ir savo au-

Gimnazijai nėra lengva jęą skirti Lietuvos laisvinimo 
verstis, bet ji pasitiki mū^j reikalams. Šventę ruošia ir 
lietuviškąja risuomene, kuri kvSečia vietinis Alto skyrius, 
padėjo ją įkurti, padės ir išlai
kyti. Girnnarijos jaunuoliai 
galės vėliau atsilygint! gražiu 
savo darbu mūsų: visuomenei

Lietuviai patnudSa dėmesį ir išlaisvintai L&uvai. Gim- 
vairia .rrvnai uazijos reikalais JAV fr Kana- 

galima Kreipto i kiuvA.lietuviška dvasia ir. nuotaikos, 138 Beach St,
Ne vien-gimnazijos patalpose . kt t - ’1^ Pateraon, N. J.ir savo namų apiinKOje, bet ir 
apylinkėse pasivaikščiojimo Inasriškb -

Klausykime lietuviškų valandėlių

WATERBURY, CONN.
Alto Waterburio skyriaus 

valdyba, vasario 13 rengia Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimą. Sv. Juozapo par. bažny
čioje bus atlaikytos 11 vai. iš
kilmingos pamaldos, o 6 vai. 
vak. parapijos salėje kalbės 
Alto Centro Valdybos sekreto
rius dr. P. Grigaitis iš Chica- 
gos, misionierius kun. A Sa
baliauskas, Waterburio miesto 
galva R. A. Snyder Irai kiti, o 
meninę dalį išpildys: parapijos 
choras, skautai ir lituanistinės 
mokyklos mokiniai.

Į minėjimą kviečiamos visos 
draugijos bei organizacijos, o 
taip pat, ir visa Waterburio 
apylinkių lietuvių visuomenė.

Visiems gerai žinoma, kad 
Tėvynės vadavimo darbui yra 
reikalingos ir lėšos, todėl Wa- 
terburio Alto skyriaus valdy
ba prašo waterburiečius ir 
šiais metais pirmauti aukų 
dosnumu, kaip buvo ir praeity.

' M-cius.

• Jsaą* P. Va tiM 'btill 
Inžinerijos Institutą, qwrhn|M 
nio projektavimo skyrių.

' • Jurgis Laptamkas, gy« 
Worcester, Mass., atailygindĄjgfl 
mas už “Darbininką” pagp) I 
dauja, kad būtų “daugiau 
soma apie karus ir darbus 
rlkuose.” '
< Vincas šaras, jaunas, sveiki 

kas ir gabus lietuvis, gyvefąįO 
Australijoje, greitai galėtų 
važiuoti į Jungtines Amerikoj 
Valstybes, jei—kas sutiktų aUsĮĮ 
daryti Affidavit of Siųą>oitž||j| 
Vincas šaras yra panevėžietį^ 
gimęs 1923 gegužės 11 d. PęĮĮg 
nevėžio mieste. Jo spedaĮ^Mfll 
— stalius (carpenter). Atvira 
Męs niekam nebūtų našta 
sas atvažiavimo išlaidas apsfc^ 
mokėtų pats. Jei kas sutiktų^ 
tą labai gerą darbą ? atliktĘ^ 
kreipkitės į Baltą, 105 Grandį 
St, Brooklyn 11, N. Y.

• lietuvių EncSdopedijen V^ 
tomas jau spausdinamas ir koį|| 
vo mėn, bus išsiuntinėtas p®ei^ 
numeratoriams. šiame
telpa raidės “D” pabaiga, .kd^| 
rią redegavo dr. J. Girnius tO 
raidė “E”, kurią redegavųj| 
prof. J. Purinas.

Lietuvos žemėlapis dar ne-^ 
atspausdintas, nes pas kalbi> 
ninkus ilgiau užsitęsė vietovar-^ž 
džių vardyno sudarymas. 
mėlapio prenumerata dar tebe- yį 
priimama ir jo kaina LE ėmė<§ 
jams, iš anksto užsisakiusienra,^ 
nustatyta tokia: sieninis 2 dqo| 
įrištas 3.5 dol., kitiems btfii S 
aukštesnė.

• Mergaičių vasaros stovyM 
la Immaculata šiais metai®; 
prasideda birželio 26 d. ir bai-i 
giasi liepos 24 d. Stovyklauto- | 
jų registracija pradėdama ba-/^ 
landžio* 1 dieną, bet re^slr®<J 
cijos formalumų jau gSBifig" 
gauti dabar šiuo adresu: Campų| 
Immaculata, Immaculate Ccm- • * 
ception Convent, RFD 2, Put-įŠ 
nam, Conn.
• Algimantas J. Kaprėsas* j 

mokslus baigęs ir gyvenęs 
shingtone D. C., vasario mėn-d 

gauna aviacijos leitenanto/ 
laipsnį ir greitu laiku išvyksta ^ 
į pilotų mokyklą Amerikos pie-^ 
tuose. Kuprėnas kaip inžirite*.^ 
rius šiuo metu tarnauja žind^-^ 
moję Martin Co. Baltfrnoritoį^ 
Pažymėtina, kad jis buvpi | 
aktyvus Liet. Stud. Sąjungos^ 
narys bei gavęs net kelis mok-al 
slo atžymėjimus Marylando 
niverritete. ;.

stoėjo, ar ItottAję yik 
nhije reika-
husdątoi Hetuviam triąių- Be-

riti vtaiB Uėtuviai in- 
tett0entoi, su maža išimtimi, 
tarto vokiečių teroro paliesti. 
~ Lietuvių prokHtotoKŠjos pa- 
darė savo. Provincijoje, ypač 
Suvalkų krašte.

žmonės phtoBjo vokiečius

tai vienur, tai kitur nurie
dami jų sargybinius. Lietuvių 
veikėjų tardymų ir žmonių 
bruzdėjimų paveikti, vokečial 
pasidarė nuolaidesni ir sukal
bamesni.

Lietuvių politinis būrelis jau 
buvo nusistatęs griežtesniais 
žygiais Lietuvos nepf klauso
mybės siekti. Būrelio paruoš
tam planui duoti sankciją

sumanyta Sušaukti Vilniuje 
lietuvių .konferenciją.

Žinoma, apie kokius rinki
mus į tą konferenciją nebuvo 
ko ir manyti. Atsiklausta vo
kiečių leidimo dėl tokios kon
ferencijos. Jie pareikalavo 
duoti kviečiamųjų į konferen
ciją asmenų sąrašą. Buvo dar
bo surašyti žmones jų nema
tant ir jų neatsiklausiant. Bet
gi surašyta per 200 asmenų. 
Vokiečiam keliolika išbrau
kus, apie 200 asmenų liko, ir 
1917 m. _ rugsėjo 18-22 jie 
buvo sukviesti Vilniun.

(bus daugiau)

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimas turi tris etapus— 
pradeda kan. Dogelis: — 1. 

^politinio būrelio prie Lietuvių 
Komiteto nukentėjuąiems dėl 
karo šelpti veikimas; 2. nepri
klausomybės paskelbimo ak
tas; 3. naujagimio globėjai ir 
priešai.

Lietuvos nepriklausomybės 
darbas koncentravosi 

Vilniuje.
Ištikus karo ’ audrai, lietu

viai instinktyviai spiečiasi Vil
niuje. Čia lietuvių jėgos prieš 
užįmant vokiečiam Vilnių bu
vo labai žymios.

Jau karo pradžioje 1914 su
organizuojamas Lietuvių Ko
mitetas nukentėjusiem dėl ka
ro šelpti. Vokiečiam artėjant 
didelė komiteto d^lis su savo 
kultūrinėm įstaigom išsidangi
no į Rusiją. Likusieji toliau 
vare šalpos darbą, plačiai dir
bo kultūros srityje ir politiką 
vedė.

Pastarasis darbas daugiau
sia teko iš Komiteto susidariu
siam
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gaivalingi, savo tautai ne tik 
nežuvę, bet dargi džiugi vii*

geriausios Įrainoę 
Mes tuoj paimam 
ESpbęrade 7-2467

Liet. Bendruomenės Kearny- 
Harrison Apylinkės valdyba

AUTOMOBILIUS 
LAętVI- 

Metamos č

6615 Woodh*ven Btvd. 
VVoodhaven, JL. I. 
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— O, aš'nežinojau, kad 
tamstai nesvarbu, — kalbėjo 
atsiprašinėdamas ponas Toks. 
— Aš tik norėjau pabrėžti, 
kad žmogus jau Jamaikoj, ir 
daugiau nieko. Galimas daik
tas, kad dėl to jo nesi matęs. 
Kaipgi matysi, jei ans ten, o 
tamsta čia? Ford

OMs.
Oids.

Lietuvių Bendruomenės 
susirinkimas

AHergįe To Cow’s Mflk?
T R Y 

PRAUSĖS CERITKIED 
GOAT8 MUK

Homogenizėd By Nature 
deiivered to your door. TO 9 S*

— Labai malonu, — tą jau 
f sakei, — pastebėjo žmogus.— 

Bet kas man iš to?

nų, japonų, slovakų, žydų, ar
mėnų, estų, suomių, vengrų, 
latvių, lenkų ir kt. tautybių 
dainininkų bei šokėjų grupės, 
atskiri dainininkai bei šokėjai. 
Lietuviam atstovavo lituanisti
nės mokyklos tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Liudo Sa- 
gio. Mūsų tautiniai šokiai Ke
purinė ir Sadutė iš visos mar
gos programos išsiskyrė savo 
švelnumu, subtilumu ir judesių 
ramumu. Jie rodė savitą mūsų 
tautos dvasią. Tiek šiemetiniai 
šokiai, tiek pereitų metų Čiur
lionio ansamblio Joninės gra
žiai pristato mūšų tautos kul
tūrą įvairiatautei festivalio 
publikai bei jo rengėjams su 
dienraščio “The Cleveland 
jPres” redaktorium Th. Aidri- 
ca priešaky.

—■ Brrr... nepakenčiu vie- 
.numos,—tarė sau ponas Toks 
ir išėjo j Grandsžrytįpasfloe- 
minėti. Nusižiūrėjęs nei einan- 
tj nei stovintį, atsargiai užkal
bino: klubo akcininkų (šėrininkų) 

metinis susirinkimas įvyko Barzdukas 
šaudo 24 d. ‘Atidarė direkcijos 
pirm. V. Andersonas, susirin
kimo pirm, buvo išrinktas F. 
Baranauskas. Salė per metus 
turėjo pajamų $6,735.69, iš
laidų $6,353.19, likutis $382.- 
50. Klubo pajamos — $41,- 
836.85, išlaidos — $40,201.22, 
likutis — $1,635.63. Daug kal
bų kėlė gaisro padarinių likvi
davimas: visi reiškė pasitenki
nimą dėl ūkio būdu atliktų 
darbų, atsiėjusių daug pigiau 
nei oficiali kaina, ir girdėjosi 
nepasitenkinimo dėl išorės 
darbų atidavimo “žinomai fir
mai” .(vieno direktoriaus pri
sipažinimu, jei ir šitie darbai 
būtų buvę atlikti pačių lietu
vių, vietoj 7 tūkstančių dol. 
jie gal būtų tekaštavę tik ko
kie 5). Iškilo aikštėn ir kitas 
įdomus faktas: prie vieno me- 
nadžerio klubas per 9 mėne
sius tedavęs nuostolius, prie 
kito, jį pakeitusio, — per 3 
mėnesius atsiradę pelno, šiam 
reikalui išaiškinti prireikė iš
rinkti net specialią 5 asmenų 
komisiją. Buvo taip pat gir
dėti visai blaivių balsų ir dėl 
paties salės atnaujinimo: jei 
atsiranda norinčių salę gerinti 
bei gražinti, kodėl jų pastan
gas atmesti? Buvo nutarta 
šiam klausimui svarstyti .su
kviesti specialų akcininkų su
sirinkimą. Pagaliau slaptu-bal
savimu buvo išrinkti 9 nauji 
direktoriai: P. šūkis 781 bal
su, J. Baltrus 756, J. Gražulis 
734, A. Bukness 687, A. Banys 
664, J. Kulbokas 571, St. Ma
čys 452, V. Tulauskas 430, E. 
Šamas 401 (buv. direkcijos

of Kearny, N. J.) žinoma ne tik 
Kearny, bet ir jos apylinkėse, 
daug kam suteikusi paskolas 
namams įsigyti. Draugijos ak
tyvas 1954 m. gruodžio 31 d. 
$947,541.00 (1953 m. gruodžio 
31'i fcųyo $832^74.96)1 S

Draugija ne tik teikia pa
skolas namams įsigyti, bet yra 
saugi vieta sutaupoms, moka 
2p% palūkanų ir įnašai ap
saugoti apdrauda $10,000.00.

1955 m. draugijos valdybą 
sudaro: Julius Paknis, pirm.; 
Andrew A. Sa Įvest. vice-pirm.; 
Petras W. Velevas, reikalų ve
dėjas; Juozas M. Belza, kasin. 
Direktoriai: Jurgis Bezgela, 
M. čiurinskas, Jurgis Katilius, 
Kazys Nekrošis, V. Plikaitis, 
V. Šūkis, dr. S. A. Mickevi
čius, Viktoras Mikionis.

Draugijos įstaiga yra nuo- 
savuosė namuose, 24 Da vis 
Avė.. Kearny, N. J. TeL KE 
2*7260. '
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OTTOS ACTO TAISOMAS

KATALIKAI, 
DĖMESIO

— Jau išvedžiau, — pasigy
rė Toks. — Tai yra tamstai 
nepažįstamas mano giminaitis, 
kurio Grandstryty jau negalė
si sutikti, jei norėsi'pažinti. Jis 
gyvena Jamaikoj.

C8AFT Y.W.CA Studentu Lyga. 
Dienomis, vakarais klasės visuose 
Crafts — vyrams, moterims' ir vai
kams. Nemokamai katalogas.

146 W. SžmUN.Y.C. 11 *
CHelsea £5747

sausio 23 d. sušaukė susirin
kimą aptarti Amerikos Lietu
vių Bendruomenės Tarybos 
rinkimo ir Lietuvos Nepriklau
somybės šventės paminėjimo 
reikalus. Svarstytini reikalai 
buvo labai svarbūs kiekvie
nam lietuviui, tačiau, deja, su
sirinkimas buvo negausus. 
Prašyte prašosi išvada: lietu
viai nebesidomi savais reika
lais.

Iš susirinkimo paaiškėjo ta
rybos rinkimo tvarka ir arti
miausieji apylinkės darbai. 
Apylinkės kultūris būrelis in
tensyviai ruošiasi kun. L. Voi- 
cekausko parašytam veikalui: 
“Gims tautos genijus”, kuris 
bus pastatytas per Vasario Še
šioliktosios minėjimą, vasario 
20 d., Lietuvių Katalikų Ben
druomenės Centro salėje, 6 
Davis Avė., Kearny, N. J. x

Susirinkimas taip pat nuta
rė apsidėti dar po $1 metams 
(buvo $1, dabar $2) įvairiems 
bendruomenės apylinkės kul-

Pavyzdingi mokiniai
Nijolė Arminaite sausio mė

nesį labai gerais pažymiais 
(antroji iš baigusiųjų) baigė 
Kearny aukštesniąją mokyk
lą. N. Arminaitė įstojo į New- 
arko universitetą aukštojo 
mokslo siekti.

Taip pat labai gerais pažy
miais baigė pradžios mokyklą 
(Washington Junior School) 
Aldona Skripkiūtė (Honor 
students). Už gerą mokinimąsi 
A. Skripkiūtė gavo garbės pa
žymėjimą.

Išvyko į kariuomenę
Raimonda Zujus, pernai me

tais labai gerai baigęs Kearny 
aukštesniąją mokyklą, sausio 
mėn. įstojo savanoriu į J.A.V. 
jūrų laivyną. Geram ir gabiam 
mokiniui R. Zujui link^ina ir 
kariuomenėje geros sėkmės.

Sunkiai serga
N. Arminienė. Lietuvių R. 

Kat. Moterų Sąjungos Kearny 
skyriaus aktyvi narė jau kuris 
laikas rimtai serga. Buvo pa
daryta * operacija. Dabar jau _ 
gydosi namie. Sveikata puma- p. o. Bn ict 
žu gerėja.

pirm. V. Anderson tegavo tik 
219 balsų).

Naiąjftjl bendruomenė* vak 
*dyba sausio 2d d. posėdy pa- 
nagomis pasiskirstė š'aip: St.

pirm., P. J. žiū- 
rys — vicepirm., pavaduoti ir 
tautinei reprezentacijai, M. 
Dunduraitė — vicepirm. kultū
rinei sričiai, Edv. Steponavi
čius — vicepirm. finansinei e- 
konomįųei sričiai, F. Eidimtas
— viceprim. socialinei ir šal
pos sričiai, St. Rumbutytė — 
sekr., J. žemaitis— iždin., K. 
S. Karpius — archyvaras, J. 
Virbalis —turto administrato
rius (jam priklausys pvz., apy
linkės išteistų patefono plokš
telių platinimas ir kt.). Reika
lų vedėju nutarta ir toliau 
kviesti ICŽuką.

Balto 55 skyrius sausio 30 
d. Nusirinkime išrinko naują 
valdybą: V. Amšiejus —pirm.. 
Pr* Joga — vicepirm., O. Jo- 
kubaitienė — sekr., L. Staškū- 
nas — ižd^ J. Žukauskas — 
narys (kandidatai — J. Bal- 
batas ir Iz. Navickienė); į 
kontrolės komisiją buvo iš
rinkti: S. Laniauskas, J. Sa
dauskas ir F. Navickas. Iš ar
timiausių darbų numatyta: 
rengti vakarą, rinkti drabu
žius, telkti narius.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Skyriaus sausio 30 d. susirin
kime į naują valdybą buvo iš
rinkti: J. Kazlauskas, R. Min- 
kūnas, St Rumbutytė, VI. Gy
lys, N. Eimontas, į kontrolės 
komisiją — V. Kamantas, Aid. 
Valaitytė, V. Kasperavlčiūtė.

Bendruomenės apylinkės 
valdyba sausio 16 d. posėdy 
sudarė rinkimų komisiją JAV 
Liet. Bendr. Tarybos rinki
mams Clevėlande pravesti: A. 
Gargasas — pirm., Em. Skra- 
bulytė — iekr., A. Bunis-Buk- 
ness, L Sagys ir J. Urbšaitis
— nariai. Rinkimų reikalais 
prašoma kreiptis į pirmininką: 
734 Thomhfll Dr., Cleveland 8, 
teL LI 1-3839.

Ar jau aukojai rašytojo V. 
Krėvės kapo paminklo fon
dui? Aukokime kiekvienas. 
Gražu būtų, jei mokinys auko
tų bent po 10 centų, studentas 
j— po 25 centus, suaugęs — 
bent po pusę dol., o iš velio- 
nies gerbėjų laukiama ir dau
giau. Aukas priima bendruo
menės valdybos sudarytos ko
misijos nariai: A. Augustina- 
vičienė, St BarzdukasĮ, J. 
Kazlauskas, J. Liudžius, K. 
Žukas ir rinkėjai, jas galima 
taip pat, palikti “Dirvoj” ir 
Spaudos Kioske. SfB

Studentą vakaras, į kurį 
kviečiami visi detroitiečiai, 
įvyks vasario 19 d. 7 vaL vak. 
St. Clement salėje (Michigan 
ir 25-tos gatvės kampas). Pro
gramoje solo dainos ir duetai 
(J. Variakojytė ir P. Zaran- 
ka), studentų trio (P. Zaran- 
ka ir J. A Polikaičiai) bale
tas (G. ir M. Mebėnaitės), 
tautiniai žokiai (vad. G. Gobie- 
nė) ir sava studentų kūryba. 
Gros puikus ukrainiečių or
kestras. Skanūs valgiai, gaivi? 
ną gėrimai. Bilietai—po $1.25.

Sausio 30 sekmadienio lai
dos Detroit News įdėjo nuo
trauką ir aprašymą jaunave
džių V. Biliūno ir A. Alekvi- 
čiūtė, gi Detroit Times moterų 
skyriuje gražiai paminėjo ro
mano laureatę Alę Rūtą Na
kai tę- Arbačiauskienę

P. Natas"

— Taip, taip, aš čia. Bsl 
reikia žinoti, kad Jamaikoj ne 
jis vienas gyvena, — neturė- 

-damas ko sakyti teisinosi žmo
gus.

DE JO1T8 TAXI

Vedyboms 
Krikityiums 

(r idtiems vi eite n u reOG*teim 
^7-2560

— Ir Brooklyne negyvena 
žmonės po vieną, — papildė jo 
kalbą ponas Toks. — Tačiau 
nereikia nusiminti. Jei visus 
žmones turėtumėm pažinti, 
kas per galva turėtų būti? 
Kam tada reikėtų. -‘Žymiųjų 
žmonių žinyno”?

jaus XII palaiminti dabar Jau gau
nami. šiais laikais, kai ▼yranM fta- 
zanknis valiavimas ir hryksta daug 
nelaimiu. kiekvieMs motoristas turi 
turėti iia "Motoristo mata” Maldos 
tekstas atspausdintas kartu M Šri. 
Jėzaus širdie* paveikslu.*

Ypač labai tinka pakaMmę.umitMa 
prieky ar kitur. "Motoristu nriMa“ 
yra geriausia* vairuotojo pelydavau 
Pasistenk ja Įsigyti.

v * • •
Viena k*pi|a U M tr taųlsę

Nesupyk,• tamsta, —psr- 
Įspėjo žmogus poną Tokj.—Bet 
ką iš tos visosl kalbos norėtum 
išvesti?

Ne vienam gal toks klausi
mas kyla paskaičius žinutes 
apie Lietuvių Studentų Sąjun
gos C. V. rengiamas studijų 
dienas Detroite ir Hartforde 
vasario 19-20 d.d.

Tai nebe pirmos tokios stu
dijų dienos. Būta praeityje jų 
Chicagoje, Clevelande, New 
York e. Tiek buvusios, tiek da
bartinė C. Valdyba randa, kad 
tokie suvažiavimai yra pras
mingi ir naudingi lietuviško
sios studentijos gyvenime.

Vienas iš svarbiausių studi
jų dienų teigiamumų yra ku
rios nors lietuviškosios proble
mos nagrinėjimas. Detroite 
šiemet bus svarstoma lietuviš
kojo švietimo problemos ir 
uždaviniai. Pakviesta trys vyr. 
kartos prelegentai ir du stu
dentai. Taigi, stengiamasi pa
laikyti ryšį su vyresniaisiais, 
kurie savo patirtį perduoda 
jaunajai studentijai; taip pat 
sudaroma proga ir jauniesiems 
sayo mintijimo galią parodyti. 
-Aišku, tos kelios paskaitos 
neišsems gana opios temos, ta
čiau bus pažvelgta ir praeitin, 
ir dabartin, ir ateitin. Bus pra- 
.turtintas lituanistinis žinynas, 
kils dar daugiau klausimų, bus 
ieškoma atsakymų ir po studi
jų dienų.

Kai kas nusijuokia, kad stu
dentai suvažiuoja tik pasišok
ti. paūžti. Net jei ir taip būtų, 
nereikėtų graudintis. Jei lietu
vis studentas važiuoja 200-300 
mylių pašokti su lietuvaite 
studente, tai dar labai tikra, 
kad jis nešoka su kokia aire ar 
itale. Tačiau taip nėra. Po Chi- 
cagos suvažiavimo (kuriame 
nebuvo pakankamai dalykai iš- 
svarstyti), daugis kalbėjo: 
“Mes čia ne šokti suvažiavo- 
me *

.Asmeninis ryšis tiek C. Val
dybos su atitinkamo skyriaus 
valdyba, tiek su nariais, tiek 
tarp narių, naujos pažintys bei 
senų draugų sutikimas įneša 
visu lietuvių studentų tarpan 
daug šilumos ir bendros dva
sios net tarp tų, kurie kartais 
ir gana karingu rašalu apsi
taško.

Tradicija tampa ir studentų 
meno vakaras, rengiamas to
kiomis dienomis. Ir čia paro
doma. kad dar nemiręs lietu
viškasis jaunimas, kad jis kū
rybingas ir talentingas. *

Lietuviškoji visuomenė, 
ypač tos vietovės, kur studijų 
dienos vyksta, pajunta, kad lie
tuviai studentai organizuoti,

Hydro.—Seethis
Foni Kaip naujatt 
Pontiac — A 1*

HOLL¥WOOO $»95
LOVOS ..... .  • $»•

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

— Vasariu 16 šventės — iškil- 
.mingtaf minėjimas šiemet ren- 
gįamas vasario 13 <L» sekma- 
<&enį.. Abiejose Eetuvių bažny- 
Koaė- įvyks pamaldos, po pietų 
—* sūnėno aktas, kurio pro
gramą sudarys kalbos ir meni
nė daKs įdainuos solistės J. 
Daugėliau ir Aid. Stenpužie- 
nė, skambins pianistas A. Kup
revičius. J minėjimą kviečia
ma visa lietuvių visuomenė, 
JAV valdžios pareigūnai ir ki
tų .tautybių atstovai.. Aukos, 
kaip /pereitais metais, bus 
restamos atsilankant į namus.■ , n - — -.-a- -Lt* ‘ .'•> JtetaaĮs Oevdtsado tauty-KODĖL STUDENTAI TAIP VAŽflfElA W organizuojamas 

‘’ Clevelando Tautinio Meno
Draugijos (The Cleveland Folk 
Arts Association), šiemet įvy
ta šaudo 29 ir 30 d. Prt^ra- 
moj rodėsi škotų, rusų, slovė
nų, italų, švedų, vokiečių, aus
trų, gudų, kroatų, graikų, ka-

GRAND PARADISE SAUSE, 326 Graad SL, BrooMyn, N. Y.
Šokiams gros Joe THOMAS Orkestras

Pradžia 8£0 vai vak. Sekite htaimki

SAMB. “ŠVIESA” NEW YORKO SKYRIUS 
rengia

VIBTUVBS

IOSUE PUJMttNG oa 
7S1 Fereri W. .

KkMric MULf

Sopulingosios Dievo Motinos 
naujoji bažnyčia bus šventina
ma kovo 20 d. (sekmadienį 4 
vai. po pietų). Newarko arki
vyskupas Thomas Boland at
liks bažnyčios šventinimo apei
gas.

Šventinimo iškilmėms su
ruošti komitetas rūpinasi iš
kilmių reikalais ir programos 
sudarymu. Numatyta religinė 
ir meninė dalis. Bus taip pat 
ir bankietas naujojoje salėje, 
esančioje po bažnyčia.

Į iškilmes pakviesta daug 
svečių: dvasiškių ir pasaulie
čių. Parapiečiai ruošiasi taip 
pat labai gausiai šiose iškilmė
se dalyvauti.

Bažnyčia beveik baigta. Lau
kiama altorių ir kitų bažnyti
nių įrengimų, kurie ateina iš 
toliau. Vyksta baigiamieji ir 
svarinimo darbai Ligi šventi
nimo reikia tikėti/ bus viskas 
baigta. •

Trisdešimtasis Lietutnų Tau
pymo ir Skolinimo Draugijas 

ntstrrnJamašr

Kearny - Ha—ison lietuvių 
kolonija dfc ?iw la*i savo stip
ria fina 'si e flrr įgija, kuri 
sausio 20 d. šujaukė trisdešim
tąjį metinį susirinkimą.

ši lietuvių taupymo ir sko
linimo drav";ja '(Schuyler 
Savings and Loan Association

— Pilnai sutinku-su tamstos 
nuomone. Tik turiu apgailėti 

, / kad po ranka neturiu fotogra- 
_• fijos kok:o tipelio, kurį ir 

tamsta galėtum pažinti. Pa- 
tiktų, ah?

' — Tai dabar! Kodėl?

— O tik todėl, kad tai' būti 
tamstos giminaitis, o ne mano 

iSš Savas vis malonesnis. Ar ns? 
>— Na, jau taip, — mikeno 

t# žmogus, — savas vis savaa

— Ir dar Jamaikoj — prl- 
,C dėjo pons Toks. Žiūrėk, bčiuli 
j} laiko neleiskim veltui. Ne ma- 

no kaltė, jei aš netur u tams- 
tos pažįstamo fotografijos: 

' - Mėgink klausinėti kitų, gal jie 
turi. Jei ne — susitempk visus 
pas fotografą, tegul numuša.

Ponas Toks nuėjo galvoda- 
mas, kad yra labai daug žmo- 
nių, kuriems nenus:bostų save 

O; matyti ir kitų fotografijose.

— Atleisk, kad sutrukdysiu. 
Ar tik nebūsi tamsta?

— Taip. Tai aš — pabrėžda
mas atsakė užkalbintasis.
I- — Kaip gerai, kaip gerai,— 
trindamas rankas džiaugėsi 
ponas Toks ir tuo pat metu iš
traukęs iš kišenės fotografiją 
pakišo žmogui po nosim.

— Va, ar pažįsti? — pa
klausė šelmiškai šypsodamas.

Ilgai spoksojęs žmogus pa
tampė lūpą ir rūktelėjęs sau
sai atrėžė:

— Ne/nepažįstu. Veidas ne
matytas.

— Tai žmogus, kursai pra
lobęs gyvena Jamaikoj, ne 
Grandstryty, — aiškino Toks. 

f — Kas man darbo, kur jis 
gyvena? — tarė žmogus nu
stebusiam ponui Tokiam.

Daug kitu HHių —SS-96 
per savaite - .

P E TE R MOTORS

Mažiausiai fŽH ar daugiau U* seaus 
auto, sunkvežimius ar rtatish vkge- 
nus, nežiūrint senumo, firmos ar 
stovio.

Jūsų senu auto — musu mokamos 
kainos '

Coupe—Gražu;

Nauja, valdyba
Šventos Onos draugija, kuri 

apjungia didelį būrį moterų ir 
kuri savo veikla yra žinoma 
šioje apylinkėje, sausio 25 d. 
metiniame draugijos susirinki
me išsirinko naują valdybą 
1955 m. Ją sudaro: Helen 
Yankauskas, pirm.; Ona Kas- 
parienė, vice-pirm.; Alice Srai
gei skis, prot. sekr.; Antonette 
Link, fm. sekr.; Adelė Shawko- 
nis, kasin. ir Adelė Serafin, 
tvarkdare. x

Sielojasi lietuvybe
Jonas Vaičkus per Sopulin

gosios Dievo Motinos parapijos 
bažnytinį komitetą paaukojo' 
$50 lietuviškų knygų ir laik
raščių kioskui prie naujosios 
bažnyčios įrengti. Tokiai lietu
viškos spaudos platinimo vie
tai įrengti kleb. kun. L Voi- 
cekausko sutikimas jau gau-



NaatieT

HELP VANTED FEMALE

Man

YOUR NAME HERE

narių gQta», ir «*> < 
Mtų vidurių ligų. Štai 
■variu kainuoja >4.00.

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

GARDEN CITY, naujai eustom staty
tas padalint—, 18*, balksnas, židinys, 
3 miegam., 2J4 vonios, pine rr-kr., 
kašubu 2 aute garažas. Arti Imt. mo
kyklos ir žarnynas. 332^66. Traas-

Family Sunday Diner. Chinese diners 
now avialable— Individual & Family 
Servings. Orders specially prepared 
to be taken ouL

Čia yra : 
gyduolė: r 
šaknų, žoBų 
lų. Ji vartoje 
batoa tora* 
šių figų: ridi

37 Sheridan Avė. 
Broklyn 8, N. Y.

Tek APplegate 7-7083

MESAtl'OTOJA—gera proga ge
ram asmeniui, ligoniai reikalingi pa
tarnavimo, komisinė bazė. Turi sutik
ti gyventi Albany, N. Y. Rašykite: 
Miss Mae Brady, 17 So. H»wk St, 

Aftanf , N. Y.

gaT, ndrataite. ’
“Tai prašau man sumokėti 2 

doL,' nes tamstos šuo man iš-c. 
/nei$ dvi dešras.*

“O jei taip, tai mielai. Tuo 
atveju tamsta man turimmo- j 
kiti tik'tris dolerius. Šiaip už; 
patarimą man . priklausytų 5 
doleriai.” ,

ping Ceater ir Farmers Market Wal- 
den, N. Y., 60 myihj nuo N.Y.C. Pa
stogės ir stalai pigiai nuomojami sa
vaitėm. JE 6-0829 — WA 9-2970.

Klausk Sol Schnier.

ALB. BĄLTRONAS-BALTON 
Reilpdų Vedėjas z

Graat Street
Brooklya, N. Y.

NOTĄRY PUBLIČ ,

JAMAICA 2 Hm cuotom statyti na
mai. 1 blokas i pietus nuo 179th St 
pojtamlnloL (6th ir 8th. Avė. linjja) 
prie 90tir Avė, tarp 179ti» PL ir 180 
St Arti Midland Pkway išėjimo ties 
Grand Central Pkway. Pilnu plytų 
su visais moderniais pagerinimais. 
Reikia matyti, norint įvertinti. Arti 
knt mokyHps Ir bažnyčios, krautu
vės, susisiekimas. Kaina 324390 

JA 3-3473 .

Start now to save focyour fucute—and Ažhtda's 
future—with U. S. Stringa Boods!
J/ «wsr ynr fimrar ar omair MRM.nl - jteV 
šaoštr dŠMtf 3% Striu H Btudt vbidb ptfį inira*>žMtią 
tnuuudfy įf dUk; --/z

JAMAICA—3 1*4* pt— butas « 

fa, U*5 ■»*. RjRMl Turi par-

grįturio Jonuko su mėlyne 
kaktoje. v . t '

— Su ♦‘Petru šiandien būram

n tamsybių i Amžinąją šviesa 
Mūsų jautriai atsižvelgiama i 
kiekvieno pageidavimų ir laido
tuvės virsta visais atžvilgiais 

jaukios.
Kur Tobulumas Yra Tradicija- 

T H E D RA K E 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

M Alexander Avė. Freeport, N.Y. 
FR 9-6568

Tarnauja katalikų tikėjime gy
viems ir įnirusiems.

laidotuvių reikmenys 
Svietiai akintos gėlės K m&sc 

žaliu gėlynu. 
W1ESNER BROS. INC. 

2402 Vletory Blvd. 
GlbraKar 2-6141

■ ' - 1 1 ii4»t r \ ; '■* ■ ■-
RESTORANAS — YorkriUe, 6 darbo 
dienos, (steigtas daugiau kaip prieš 
20. tetą. Garai išnuomota, geros pa- 
jamoa. Dabar laikomas dviejų mer- 
gaifių, kurtas UHkeldamoe kitur par
duoda su nuostoliais ut 89000.

. • •' 4SA 3-9636 '

HAMPSTEAD— to kamb., 2 vonios. 
Centrinės halės ketoninis, sėtuotas 
patio. 2 auto garažas, židinys su veid- 
rodžiafe,, Knetty Pine Breakfast 
Notch virtuvėj, kilimų sienos, lėkščių 
-plautuves, skalbimo mašina, vėsina
mas oras. Arti kat. mokyklas ir baž
nyčios. Plotis 100x160. IV 1-4262.

į-—»?'.-*•'• (HMM "::
m0OW W pol* prvKM.

? ■ < tg, >sms . - n--

maudos žinioje yra per 100 
radaro stočių su apie 10,000 
vyrų, apie 13,000 žemėje į- 
rsngtų stebėjimo punktų, ku
riuose tarnauja 370,000 sava
norių, apie 50 eskadrilių nai
kintuvų su 1200 sprausminiais 
lėktuvais, per 100 stočių radi
jo bangomis taikomiems svie
diniams pasiųsti, keliolika šim- 

patikimas. Moteris nepatikimu tmių priešlėktuvinių patrankų 
žvilgsniu teiraujas: 90 mm dydžio ir radaro tai-

“Tai tamsta išlaikei vaisti- komų, kurias, aptarnauja 20,- 
rinko egzaminus?” . 000 vyrų. Ir visa tai turint,—

Poniai Tokienei daktaras iš
rašo receptą ir sako: “Po 
valgio paimsi keturis kavinius 
šaukštukus.”

‘Tai neįmanoma, daktare, 
— atsako ji susirūpinus, — 
namie aš turiu tik tris.”

(kidneys), c 
gerklės užk 
ušdegimo, 

fiuosarimo, puolės figų, 
supykinto, šiurpufiavin 
šalimo, dieglių, reurti 
bronchito, roHa, r:em

Operos metu vienas žiūro
vas, atsinešęs gaidas, s^ca iš 
jų tenoro dainavimą ir vistr 
triukšmu verčia lapus. Jo. kai
mynas neiškentė ir pusbalsiu 
pasakė: “O Viešpatie, kokių' 
idijotų esama.”

Gaidų vartafiotojas pasijuto 
paraudęs, atsikreipė j kaimy
ną ir paklausė: “Ar tamsta 
turi galvoje mane?”

“Ne, —- atsakė kaimynas, 
tą tenorą, kuris man trukdo 
tamstos klausytis.”

Laidotuvių Direktorius ;
84MB JAMAICA AVĖ. ;

(prie Forest Parkvvay Station) i

Woodhaveo, N. Y, • 
Suteikiam garbingas laidotuves.' 
Koplyčios nemokamai visose1 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.'

TeL VIrginia 7-4499 J

BABASEVIČIUS ir SŪNUS
F U N E E A L HOME

“O taip, ponia, žinoma.”
“Vadkias, tamsta turi teisę 

čia vaistus sudarinėti ir parda
vinėti?” '

“O taip, ponia, savaime su
prantama.” - .

“ir tamsta dar nieko taip 
sakant, iš apsirikimo -arba ne
atsargumo nenunuodijai?” 

< “Kiek žinau, ne, ponia, bet 
kodą tamsta-.?”

“Na, tai gerai, prašau duoti 
man už 10 ch. saldainių nuo 
kosulio.”

' Vaistinėje
Senyva moteris, įėjusi į vais

tinę, nustebo: . naujas vaisti- 
ninkas, visai jaunas, toks ne

pastebi “Times” žurnalas”,— 
negafime būti saugūs, kad 
priešas nėnumes mums atomi
nes bombos. Dar reikalinga 
radaru apjuosti Kanadą ir 
arktines sritis. , PagarMai ašžymAi Matos 

stotos Hketisvima
Kiekvienas laidotuves apsupti 
nuoširdžiu grožiu ir kilnia didybe 
yra mūsų pasirinktas tikslas.

Kur totorfomas yra tradicija 
STEPHEN FUNERAL I1OME 

2661 Pitidn Ave^ Brookiyu, 
AP 7-8340

13S-26 Cross Bay Blvd.
Ozone Pbrk, VI 8-9268

YONKERS, 809-813 No. Bway, 2 
nauji namai. Geriausia vieta, į Hud- 
son puse, tinka daktarui Visos susi
siekimo priemonės. Pasiekiama ‘įtėkš- 
čiam kat. mokykla ir bažnyčia. 
332,000. YO 3-^656

gpfM'-lnsMine, — atrakoval- 
kaa.' — Porą kartų jfe trnra 
mane užgulę* ir porų kartų aš 
bevalis ušguštąa- *

■ ~ ftinai, —- nusiskundžia 
vieias draugas kitam,-— kai 
aš būnu įkaišęs, niekada- na
mo nepataikau, ’j

—Nieko nuostabaus, — su- 
jį draugas, — aš ir 

būdamas nejkaušęs nevisada 
namo pataikau.

— Negali būti?
, — Gali ir būna, kai einu 
pro smuklę.

Brooklyn,N.Y.

| *!» 9^3450© ,

Matthew P. Baliai 
<BffiUA<ŠKAS> 

FUNERAL KOME

80 ST., W.—Park blokas; pinigais 
31-^00 kiti paskolon; net 6400 ar 

daugiau;< 19 raktų,..-legalizuoti C. O. 
1954; J15.OO0 • pajamų, 2H 'kambario 
butas pirkėjui. Tik betarpiai. 9-10 
AM. TR 4-8385; SC 4-4373

“Vaikuti, — sako mama — 
pl€taiisūn,bek, nusiprausk vei
duką, matai, koks murzinas.”

Vaikas nubėgo į von’ą, pa
sižiūrėjo veidrody į veiduką, 
tikrai rėkia prausti, ir grįžta 
pas mamą. “Mama, ar negalė
tum tu nuprausti man veidu
ko?”

“O kodėl tu pats negali?”— 
nustebo mama.

“Kai aš prausiu veiduką, 
tai turėsiu sušlapinti ir ran
kas, o jos visai nepurvinos.”

JAMAICA, L. L 6 kambarių sietuo- 
tas priekinis porčius, 1 šeimos plyti
nis, 3 mieg. kamb., aliejum šildo
mas, garažas, 22x100, arti susisieki
mas, krautuvės, pėkš&om pasiekia
ma kat. mokyklas ir bažnyčia 
312^00. LA 5-9036

Oppošte Stapleton Park convent to 
' Ali Bus A Tralas.

95 W«Ur St. Stapleton, S. L

Driktos Bar-B-Qued Spare Etos
> and 8ėa Feod

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas
AĮgttrfjrmM fr kzsuja tjrimag 8 4A Friėsteo valandos 10-2 ta-,4-9

- Metate baigęs Europoje
128 E. 86th SYBEET NEW YOHK CITY

VM lėtinėto* Ava. pežemite tiraakinto stoties. Lengva privažiuoti 
' 8 vbu^. AtvMri laukteo tentariai vyrams ir moterimi.

W AITRU S
FUNEBAL BOKI 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS į 
Laidotuvių Direktorius

ir Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC 1 s

Patimiavimta diena ir naktį Ą | 
Nauja modemiška koplyčia ier-‘ 4 
menims dykai. Aptarnauja Gun- -- 
bridge ir Bostono kolonijas 4 
miaustosnis kainomi« Kainos toš' s 
pačios Ir j kitus miestus. /; Į
Reikale lai^iHri TeL TE 6-6^6 :

(aiifimilK), piofchelių automatai

Aptainaajami rajonai: Brooklyii, Ma^eth, Wooffliaven, 
RidnDonl KBr C^pne Jamaica.

Bell Aireraft Corporation 
išmėgino sprausminį lėktuvą, 
kuris pakyla nuo ženės tiesiai 
į viršų. Aerodromas visai ne
reikalingas. Lėktuvas kaštuoja 
pusę mlL dol.

Kaip Amerika saugoma nuo oro
.“Ar atsimeni, brangusis, '

kad šitame Bakely prieš 25 Amerikos kontinentą ginti
į metus meš..pĖrną8¥k susitiki- nuo priešo oro -puolimų ko- 
‘ me, o dabar jis jau iškirstas, 

vieni kelmai belikę.”
“Taip, iškirstas, bet per vė

lai, mano brangioji, per ve-

tetaMtateMestHnaM Jamakyt, 
L. L ;SuatiaeeTrfntM, gyvoj biznio 
dily. MMĮUL JB5& (tauosnotz 30 te- 

fĮsrsd (rengta. 8M0O^wwitinių į-
eiga. Partneriui pasitraukiant, sa 
nuostoliais Už 315,000. AX 7-5444. '

'■ Mr. Horri ’’

FtJNJER A L HOME f 
584 EAST BRO ADWAY :

South Boston, Ma«L :
D. A. Zatetakns, F. E. ZaJetate | 

Gnbortai ir Roteonmteijal > 
PatartMvhnasdienair nakų ■ | 

Koplyčia šermenims dykai
\ NOTARY PUBLIC ( 

TeL 80 8-6916 "
80oth BnrtM 8-2666 ;) ]

JOSEPH BAR ACEVICIUB | 
Laidotuvių Direktorius '^ g 

TeL SOotii Boston 8-2590;:

EVMgreea 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS ' 

, BALSAMUOTOJAS



New Yorko Liet. Tar. vardu

ĮSIGYKITE NAUJAI IŠLEISTĄ Klausykite

LIETUVOS

Webster Bali, 119 Kast 11 Street, New York

Pradžia 3 vai. po pietų

Dr. A. Trimakas,
Laisvosios Lietuvos Komite

to narys, sunkiai susirgo ir pa
guldytas ligoninėje.

Vasario 16 minėjimo prog
ramai pasiruošti Šaukiama va
sario 11 d., penktadieni, 8 v.v. 
Angelų Kar. parapijos salėje. 
Dalyvauja: Angelų Kar. para
pijos choras, vad. M. Liubers- 
kio, Maspetho Atsimainymo 
par. choras, vad. A. Vismino, 
ir Operetės chęras, vad. J. 
Stankūno.

Pirmininkas P. J. Montvila. 
Sekretorius S. J. Gudas, 
Iždininkas S. Briedes.

Mirusieji
Sausio 28 d. iš šv. Petro pa

rapijos bažnyčios palaidotas 
Petras Katkauskas, 39 m. am
žiaus, nelaimingai žuvęs dar
bovietėje. Velionis gyveno 2 
Gifford PI. Boston. Nuliūdime

Kun. JbkūbasShtikas, kuris 
dabar klebonauja Nekalto 
Prasid^mo parapijoje She- 
boygan, Wisconsin,vasario 2 
atšventė savo kunigystės 25 
m. juNlėjų.\ Vasario 10 jubi
liatas. atvyks Bostonan aplan
kyti savo brolj Antaną ir krik
što mamą p. Ziminskienę. Ta 
progą vasario 13 jubiliatas at- 
laikyfc*-mišias šv. Petro para
pijos bažnyčioje, kur kadaise 
laikė' savo primicijas.

Šv. Vardo draugijos narių 
susirinkimas įvyks penktadie
nį vasario 11 d. .8 v.v.. Sek- 
matSenį,. vasario 13, bendros 
šv. komunijos eis šv. Vardo 
vyrai, berniukai skautai ir jū
rų kadetai.

koncertas, kuriame iš lietuvių 
dalyvavo solistė Audronė Gai
galaitė ir pianistė Aldona Ke- 
palaitė. Programą pravedė R. 
Kontrimas. Suvažiavimo pa
grindiniai organizatoriai buvo 
R. Kontrimas ir M. Ingrievi- 
čiūtė.

Vasario 2 iš Šv. Petro para
pijos bažnyčios palaidota Mar
celė Rudauridenė 74 m. am
žiaus. Velionė' gyveno 149 W. 
8-ta gatvė, So. Boston. Nuliū
dime paliko sūnų ir dukterį. 
Palaidota Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Vasario 16 mtaSjfanas 
įvyks vasario 13 d. 10 v. šv. 

Petro parapijos bažnyčioje 
kun. Antanais Jurgelaitis, OP., 
atlaikys pamaldas ir pasakys 
pamokslą. Po pietų 2 vai aukš
tesniosios mokyklos . salėje, 
Thomas Park. įvyks iškilmin
gas Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas. Kalbės Ameri
kos Lietuvių Tarybos vicepir
mininkas advokatas Antanas 
Olis iš Chicagos, Lietuvos gar
bės konsulas advokatas Anta
nas Shallna, JAV kongresme
nas Thomas C/Nril iš Wash- 
ingtono, DC.

Meninę programos dalį at
liks Bostono vyrų choras, va
dovaujamas kompozitoriaus J. 
GaidriĮo, rašyt. Stasys San
tvaras, aktorė Aleksandra 
Gustaitienė. St. Dariaus posto 
veteranai neš vėliavas.

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
(icagpsh Lessons)

Patyrusi mokytoja priima pa
vienius mokinius ir grupes. 
Mokoma anglų kalbos, ^Jąrmę 
ir gramatikos, ir paruošiama 
pilietybės egzaminams. Pamo
kos rytais ir vakarais. Skam
binti Tekt EVergreen 1-6104
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jų intencij* tai P. TWorait» 
pmnimnkas A. Buaedas. Ap- atnąj^yn nišas ir oroeal 
svarstyti akyriaus^rrfkalaL j tarė, iškeL

X QWmb saMahrią par- J . damas JtribBSatų darbus parapi-
■ v. '’ri»etiwv. MJr Jdetuvyftbaruose. Po 
Valentino dfenps prdfeayra pamaldų prellg. Krinaęfs su- 

(fidefci. dgvanų peširinkimas: te$£ specialų juMlėjinį palai- 
graškąt.pųmoštos saldainių minimą. f

dėžės, jaeą, Įvairiausios širdys 
ir ktt, ** A .

fBnahno vakarą
vasąr. .6 d. Apreiškimo par.

X Baltą studentą salėje surengė N. Yorko akau-'
federacjos suvažiavime, ku- tų vietininkija. Panarnėta skau-

;ris |vyko vasario.6 d. Estonian**' tų vyt3ų draugovės 5 metu su- 
-House, dalyvavo apie 70 stu- 
«dentų, iš jų 45 atstovai (15 iš 
^kiekvienos tautos). Sveikino 
^Laisvos Europos atstovas, 
*; tautinių stud. sąjungų atsto- 
*yai x (lietuvių A. Sužiedėlis). 
^Pagrindinę kąlbą pasakė 
>Strasburgo L. Europos kojegi- 
zjcp prezidentas dr. Tyson. Iš- 
| klausyti veikimo pranešimai, 
diskutuota ateities veikla. Va-

SfceBta registraciją
Aridv. Cusbing vardo aukš

tesnioji mokykla, 50 W. Bro- 
adwąy, So. Boston, nuo vasa
rio 27 iki kovo 4 registruos 
naujas mokines sekantiems 
mokslo metams. Mokinės _ re
gistruojamos tik j pirmąją kla
sę. Mokesčio už mokslą ir 
nuomos už knygas reikia mo
kėti 50 dpi. per metus.

Mokyklos stipendijai gauti 
reikia išlaikyti specialius egza
minus, kurie įvyks kovo 5 d. 
9 vaL ryto. Norintieji tokius DALYVAUKIM VASARIO 16 MINĖJIME egzaminus laikyti, privalo mo- 

prieš kovo men. 1 d. Pažymėti
na, kad šioje mokykloje jau 
mokosi 12 lietuvaičių.

Rengiamas šunim Būram
Vasario 11 d. 8 v.v. Liet. 

Piliečių Klubo salėje šv. Petro 
parap. Sodalietės ir šv. Vardo 
draugija rengia šunim Bū
ram. Gautasis pelnas skiria
mas parapijai.

Šaukiamas susirinkimas ,
Vasario 8 d. 7.30 v.v. para

pijos salėje prie E. 7-tos gat
vės šaukiamas Lietuvos Duk
terų draugijos susirinkimas.

Broliai ir sesės lietuviai! vai. po pietų. Programoje da- 
Šiemet sukanka 37 metai, kai lyvaus trys susijungę chorai 
Vilniuje 1918 m. Vasario 16 d. 
visam pasauliui buvo paskelb
ta, jog Lietuva vėl atsikuria 
laisva ir nepriklausoma, kokia 
ji buvo nuo neatmenamų am
žių. Savanorių krauju Lietuvos 
nepriklausomybė buvo apgin
ta. Lietuva laisva gyveno visą 
dvidešimtį metų, gražiai iš pir
mojo Didžiojo-karo griūvėsiu, 
niekam pikto nedarė, bet užė
jęs antrasis Didysis karas jai 
nepriklausomybę atėmė, kraš
tą apgriovė ir sūnkia vergija 
prislėgė. Ir ligi šiai dienai So
vietų Sįjunga laiko Lietuvą 
pavergusi, jos žmones kanki
na, žudo ir fesmia į Sibirą, o 
jų vietoje :faikelia rusus ir 
mongolus. Lietuva sunkiai ken
čia laukdama- išlaisvinimo- 
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Mūsų pareiga yra padėti pd- 
vergtajai lietuvių tautai išsi
vaduoti. Tam turim dirbti, au
kotis ir stiprinti savo jėgas. 
Tam tikslui kąąnet prisimena
me ir šviesiąją Vasario 16 die
ną, kai Lietuva buvo paskelb
ta nepriklausoma. ?

Šiemet Lietuvos Nepriklau
somybės šventę minėsime va- 
saijo 13 dl Minėjimas bus 
Webster Hali, New Yorke, 3

Sausio 29 d. iš šv. Petro 
parapijos bažnyčios palaidotas 
Vincas Balukonla, 61 m. am
žiaus. Velionis gyveno 260 W. 
Broddway, So. Boston. Nuliū
dime paliko žmoną Marcelę, 
du sūnus, tris dukteris, du 
broliu, seserį b* 14 anūkų. Pa
laidotas šv. Mykolo kapinėse.

Sausio 31 iš šv. Petro pa
rapijos palaidotas Jonas Pet- 
kauskas 70 m. amžiaus. Ve
lionis gyveno 331 W. Broad- 
way, So. Boston. Nuttūdfanė 
paliko žmoną Scholastiką ir 
vieną sūnų. Palaidotas Naujos 
Kalvarijos kapinėse.

ir solistė Lilija Mickevičiūtė 
iš Worcester, Mass. Kalbos 
bus trumpos. Bilietus prašytu
me įsigyti iš anksto.

Kartu kviečiame draugijų 
atstovus į susirinkimą, kurs 
įvyks vasario 10 d. Atletų klu
bo salėje (168 Marcy Avė., 
Brooklyn, N. Y.) 8 vai. po pie
tų. Galutinai aptarsime visus 
Vasario 16 minėjimo reikalus.

Pokyfis įvyko šv. Jurgio 
draugijos salėje. Draugų ir 
sve^ų atsilankė apie 300. J. 
Stukas pravedė pokyĄ, prista
tydamas svefiatos sukaktuvi
ninkus. PreLIg. KetaeTs su
kalbėjo * maldą ir pasveikino 
jubiliatus.

Ponai Demskiai išaugino 3 
dukras, ir sūnų. Visi yra su
kūrę šeimas ir augina sukak
tuvininkų anūkus. Nors glufe 
čia, bet nemigę nuo lietuvių 
nei pėuniršę lietuviškai kalbė
ti. Dukterys ištekėjusios su 
savo šeimomis ir sūnus Ch. A. 
Demskis priklauso lietuvių pa
rapijai bei įsijungę į organiza
cijas.

Jubiliatė Ezbieta yra akty
vi Netvarko Liet. Mot. vetera
nių ir LRK Sąjungos 68 kuo
pos narė. Abu sukaktuvin'nkai 
gavo daug sveikinimų bei lin
kėjimų iš savo draugų ir arti
mųjų.

Demskiai gali būti daug kam 
pavyzdžiu, kaip galima išsilai
kyti ir geru amerikiečiu ir ne- 
nutautėti, nė per ilgą laiką 
Amerikoj gyvenant. K.. Z.

Lietuvos VySų
29 kp. sauso 18 susirinki

me išrinkta nauja valdyt®: 
pirm. Ed. Thompson, vicepirm. 
Vera Laugžemis, | sekr. Joan 
Jankauskas, fin. rast J. Sake- 
vičius, iždtP.Podgalsky, mar
šalka AL .Patelis ir tfustistai 
— Mary Balčiūnas, K. Sipaila 
ir A. Malakas. Metine komuni
ja bus kovo 13.

Pagrindinis Newarko vyčių 
rūpestis, tai gerai pasiruošti ir 
tinkamai pravesti metinį vyčių 
suvažiavimą, vyksiantį Ne-. 
warke rugpjūčio 2>-28 dieno
mis. Tuo reikalu vyčiai krei
piasi iš anksto | lietuvišką vi
suomenę visas atžvilgiais tal
kinti, kad Amerikos l'etuviš- 
kas jaunimas, čia atvykęs, ra
stų svetingą ir lietuvišką nuo- 
širdianą. F. V.

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas

SS2 Giand St, Brooklyn, N. T.
TeL EVergreen 4-8802

<■ Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir kito
kioms iškilmingoms progoms. Už
sakymai išpildomi kogeriausiai.
< i krautuves

privačius narnos.

kaktis. Suvaidinta V. Alanto 
“Buhalterijos klaida.” (Režsa- 

vo V. Kidolis). Vėliau vyko šo
kiai.

Vytautas Vaitiekūnas, 
Liet Laisvės Komiteto na

rys, susirgo, gydosi namie.

Lfet Fronto bičiutią 
susirinkimas įvyksta šešta

dienį v&ario 12 d. 7 v.v. Bal
tų Laisvės namuose, 131 E 
70th St, New York. N.Y.

Kun. J. Anaauskas, SJ.
mcrfcslus baigęs Belgijoje, 

šiuo metu gyvenąs Kanadoje, 
Montrealyje, svečiuodamas 
New Yorke, lankėsi Darbinin
ko redakcijoje.

AprrWrimo parapijos 
naudai vakaras ruošiamas 

vasario 20 parapijos salėje. 
Bus linksma programa, po ku
rios seks šokiai. Prašomi visi 
atsilankyti ir linksmai praleis
ti vakarą.
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