
t
vakarų valstybės vykdys Vo
kietijos apginklavimą.” - *

galvoja Eisen- 
howeris

Prancūzijoje ir Anglijoje 
pasikeitimai Sovietų Sąjungoje 
sumažino Vokietijos ginklavi
mo priešų skaičių. Manoma, 
kad bus paskubinta Vokietiją 
apginkluoti.

Amerikoje laikomasi santū
riai. Prezidentas Eisenhovveris 
spaudai pareiškė, kad nelauk a 
Sovietų politikos pasikeičiant 
Amerikos atžvilgiu; nesikes 
nei Amerikos laikysena. Ta
čiau jis deda vilčių į Žukovą 
ir išreiškė norą vėl jj kviestis 
j svečius. Valst. sekr. Dulles 
pažymėjo naujus pasikeitimus 
kaip Sovietų vidaus konvulsijų 
ženklą.

Vyr. Rinkimų Komisija, Lo- 
kui prašant, Bendruomenės 
Tarybos kandidatų statymą 
pratęsė iki kovo 1 d.

K> MALENKOVO NUVIRTIMAS TURI REIKŠTI?
Malenkovas jau seniai ne

buvo “bosas”. Jo pareiškimų 
seniai nebuvo girdėti. Jo vie
toje vis garsiau kalbėjo parti
jos sekretorius Chruščiovas 
ir net apie koegzstencijos są
lygas lapkričio mėn. kalbėjo 
Bulganinas. Tai, kas dabar į- 
vyko, jau buvo priruošta prieš 
keletą mėnesių. Malenkovo iš
ėmimas dabar turėtų reikšti ne 
tik naujus žmones, bet ir:

— griuvimą “kolektyvinio 
valdymo” sistemos, kuri buvo 
imta garbinti po Stalino mir
ties; tokia “kotektyvinis valdy
mas” buvo Malenkovo, Berijos, 
Molotovo, Chruščiovo ranko
se;

— grįžimą prie vieno as
mens valdymo, diktatoriaus, 
kaip buvo prie Stalino; toks as-

KRAUSTOSI Iš GALVOS
Pietų Afrikos naujasis vy

riausybės galva nori atskirti 
rases, negrus deportuoti iš 
baltųjų gyvenamų ‘ miestų ar 
kvartalų. Vasario 9 lyjant 
2000 kareivių ir policininkų iš- 
kraustė negrus iš vieno kvar
talo Johannesburge, krovė 
juos į sunkvežimius ir vežė už 
14 mylių į jiem skirtą kai
mą. Vyriausybė planuoja per 
7 metus taip palikti Johannea- 
burgą tik baltiesiems. Tai pri
ves prie vidaus sprogimų.

Gydytojai patarė Pijui XII 
nutraukti audiencijas.

Vokietijos parlamentas nu
tarė Paryžiaus sutarties tvir
tinimą svarstyti vasario 26 
antru ir trečiu skaitymu. Tai 
laikoma Adenauerio laimėji
mu.

Prez. Eisenhovveris prašė 
Kongresą 1 miliardo dol. mo
kyklų statybai. Pabrėžė, kad 
dar labiau už patalpas mokyk
los reikalingos gerų mokyto
jų. Mokytojų trūksta, nes jie 
blogai atlyginami.

Kava New Yorke dabar 73 
cn. svaras — atpigo 10-15 cn.

Automobilių privaloma in
spekcija New Yprke brandes
nė nei kur kitur Amerikoj. 
Vidutiniškai $2.31. kitur $0,50 
—1. Per metus turi būti dvi 
inspekcijos.

Drlawarr valstybės aukš
čiausias teismas išaiškino vie
nos mokyklos vadovybei, kari 
ji neturi teisės priimtį 10 ne?- 
rų į mokyklą, kurioj lig tol 
buvo tik baltieji.

ŠEN. W. F. GEORGE (D-Ga) pa
reiškė spaudos atstovams, kad 
Sovietu Rusijoje komunistinė hie
rarchija braška.

nuo dabar bus partijos sekre
torius Chruščiovas, ne Bulga
ninas;

— atsisakymą nuo “smul
kiosios pramonės” politikos, 
kuri turėjo aprūpinti gyvento
jus būtiniausiom prekėm ir 
pakelti gyvenimo standartą. 
Tai buvo pažadėjęs Malenko
vas ir Mikojanas. Dabar pri
pažinti klydę ir nušalinti abu
du;

— grįžimą prie “stambiosios 
pramonės” politikos, kurios 
laikėsi Stalinas ir kuri turi

iŠ TACHENO KRAUSTOSI
Tacheno salas numatoma 

galutinai evakuoti kitą antra
dienį. Civilinių gyventojų ten 
yra 15,000. Apie tiek pat ka
riuomenės. Iš šiaurinės Ta- 
chen salos vasario 8 buvo iš
keltas paskutinis civilinis gy-
ventojas. Gyvulių su savim ne
gali pasiimti, tad juos skerdžia 
ir maitinasi, kiek tik kas ga
li. Kariniai įrengimai bus su
sprogdinti.

Tuo tarpu komunistai ne
kliudo. • Tik atskirais šūviais 
sutinka skraidančius lėktuvus.

Prel. Balkūnas ir prel. Juras Kongrese
Lietuvos nepriklausomybės 37 metų sukakties proga, Ame

rikos Lietuvių Tarybos pastangomis, prel. J. Balkūnas ir prel. 
Pr. Juras atkalbės invokacijas Atstovų Rūmuose ir Senate.

Prel. Juras invokaciją atkalbės vasario 16 d. Atstovų Rū
muose rytinėje sesijoje, o prel. Balkūnas Senate vasario 14 ar 
15 d„ nes vasario 16 d. Senatas neposėdžiaus.

Kongresmenas Ray Madden iš Indiana valstybės, prašė 
Atstovų Rūmus skirti vieną valandą la'ko nepriklausomai Lie
tuvai pagerbti.

KINIEČIAI komuniniai mažoje Tachen saloje artilerijos ugnimi 
padegė amunicijos sandėlius. JAV laivynui (sakyta J komunistų ugnj 
atsakyti ugnimi.

Maskvos sostuose susėdo nauji viešpačiai 
Saule nusileido Malenkovui, patekėjo Chruščiovui, Bulganinui, 

Žukovui, bet tik ne liaudžiai ir ne tautom.

Antradienio rytą radijai pertrau 
kė eilines programas ir prane
šė: Sovietų Sąjungoje vasario 
8 pasitraullė iš valdžios t|Ialen- 
kovas; jo vietoj pastatytas karo 
ministeris maršalas Bulganinas

Oficialiai valdž’a pakeista 
Aukščiausioje Taryboje (par
lamente). Vasario 8 posėdyje 
tarybos pirmininkas Volkovas 
paskaitė Malenkovo raštą, kad 
jis prašosi atleidžiamas nuo 
ministerio pirmininko pareigų. 
Priežastys: nes jis neturįs pa
tyrimo administraciniam dar 
bui ir esąs kaltas dėl nepasise
kimų žemės ūkio srityje; jis 
nukrypęs nuo tikrojo Sov’etų

ginkluoti Rusiją karo reika
lam;

— silpimą “koegzistencinėsT 
politikos, kuri reiškėsi per Be
riją, dabar per Malenkovą, ir 
stiprėjimą karingosios agresi
nės politikos, kuri prie širdies 
Molotovui; stiprėjimą taip pat 
partinių fanatikų.

Malenkovo atstatymas reiš
kia taip pat valdžios autoriteto 
praradimą tarp sovietinių gy
ventojų. Jie mato, kaip sovie
tinėje viršūnėje e’na tarpusa
vio kova dėl pirmenybės, kaip 
jie prisipažįsta neišmaną vals
tybės reikalų tvarkyti. Tačiau 
neaišku, ar Malenkovo išvirti
mas reiškia partijos ar po Sta
lino mirties sustiprėjusios 
kariuomenės laimėjimą. Gal 
Bulganinas tėra kompromisas 
tarp partijos ir kariuomenės, 
nes jis yra karo ministeris, 
bet iš kitos pusės ne profesio-
nalas karys, o tik partijos 
maršalas. Neaišku taip pat. 
katras katrą toliau išvers.

Pavergtosios Tautos New 
Yorke rengia vasario 14 Jaltos 
konferencijos 10 metų sukak
ties minėjimą.

Sąjungos kelio — stambiosios 
pramonės gamybos.

Malenkovo “atsisakymas” 
buvo priimtas. Paskui partijos 
sekretorius Chruščiovas pasiū
lė į min. pirmininkus karo mi- 
n’sterį Nikolaj A Bulganiną. 
Pirmininkas paklausė: kas 
prieš. Nekilo nė viena ranka.

Molotovas grasina
Posėdyje užs. reikalų min.
Molotovas pasaldė karingą ’ 

kalbą
dėl tarptautinės politikos. Esą 
“Amerikos agresinė politika” 
gali privesti prie pasaulinio 
karo. Bet “Sovietų Sąjunga 
atominės bombos gamyboje 
gal būt yra pralenkusi Ameri
ką, ir pasaulinis karas pada
rysiąs galą kruvinajam impe
rializmui.” Esą Sovietų ir A- 
merikos jėgų palyginime Ru
sija nebūtų silpnesnioji pusė. 
Sovietų kareivis kovotų nar
siai už sovietinius idealus, nes 
iš 100 kareivių esą 77 komu
nistai ar komjaunuoliai. Ir vėl 

kartojo: “Ištikus karui civiliza
cija nebus sunaikinta, o tik 
bus nuversta pasenusi kraujo 
prisigėrusi imperializmo siste
ma, kuri dabar yra pavergusi 
tautas”. — Molotovas aiškiai 
pasisakė dėl Fbrmozos: ji e- 
santi Kinijos dalis ir jos vi
daus reikalas; Amerika laiko 
ją'‘okupavusi ir turinti išsi
kraustyti. Bet Maskva visa 
daranti, kad T. Rytuose įtem
pimas atslūgtų. Dėl Europos: 
prieš apginkluojamą Vokietiją 
Maskva sudarysianti bendrą 
sovietinių jėgų vadovybę... Mo

NAUJI BOSAI

Chrusčiovas —
Tai Nikita Chruščiovas, 60 

metų ukrianietis. Stalinas jį 
padarė vienu iš penkių parti
jos sekretorių. O kai Stalinas 
mirė, Chruščiovas perėmė gen. 
sekretoriaus pareigas ir tose 
pareigose paskui įsitvirtino.

Kelyje j valdžią Chruščiovas 
kovojo, k tus likvidavo ir rizi
kavo pats būti Fkviduotas. 
Pirmu kartu jam buvo pavo
jus, kai Stalinas jį paskyrė 
Ukrainos pirmininku ir 1947 
buvo blogas derlius :r padėtis 
buvo sunki, kad Chruščiovas 
nepajėgė. Tada Stalinas at
siuntė dar Kaganovičių tvar
kos daryti. Chruščiovas pate
ko į šešėlį. Bet po kelių mėne
sių vėl laimingai atgavo savo 
vietą. Antru kartu — tai buvo
1951 — pakliuvo j nemalonę,, 
vykdydamas kolchozų kontrolę 
tokiu griežtumu, kad v rto 
nekenčiamiausiu žmogum. Jis 
turėjo pr’sipažinti padaręs 
klaidų ir atgailoti, bet likvi
duotas nebuvo. Trečiu kartu 
1953 teko labiausiai kovoti su 
Berija. Berija likvidavo Chru
ščiovo įpėdini Ukra no'e parti
jos bosą Melnikovą. Kasėsi ir 
po pačiu Chruščiovu. Bet 
Chruščiovas aplenkė Berija ir, 

' pasitelkęs Malenkovą ir Bul- 
ganiną, jį likvidavo

Būtų viskas gerai, je: Ma
lenkovas nebūtų panoręs nau
jos politikos — a t si velgti 
daugiau į gyventojų reikalus 
ir organizuoti jiem prekių ga-

lotovas barškino ginklais ir 
pasididžiavimu bei gąsdinimu, 
kaip jis mėgsta.

Aukščiausioji Taryba dau
giausia ovacijų sukėlė partijos 
sekretoriui Nikitai Chruščio
vui.

Vasario 9, Bulganiuo siūly
mu, Sovietų Aukščiausioji 
Taryba patvirtino į karo mi- 
nisterius maršalą G. Žullovą, 
buv. lig šiol viceministerį; Ma
lenkovą patvirtino elektros 
stočių ministeriu ir mm. pirm, 
pavaduotoju, tačiau menkesnio 
laiptinio kaip Molotovas ir Ka- 
ganovičius.

Bulgannas, naujasis min. 
pirm., Aukščiausioje Taryboje 
pasakė kalbą, kurioje dau
giausia pabrėžė stambiosios 
pramonės auginimo reikalą, 
pažadėjo visokią paramą 
kom. Kinijai ir nors mažiau 
nei Molotovas grasino Ameri
kai, tačiau ir jis kalbėjo: “Tie 
pakvaišėliai, kurie grasina 
atominiais ginklais ir šaukiasi 
atominio karo, turi būti su
tvarkyti.”

Aukščiausioji Taryba atsi
šaukė į viso pasaulio parla
mentus, kad “Europa galėtų 
virsti naujo karo lauku, jeigu

NAUJAS PERVERSMAS Sovietų Rusijos viršūnėse. Vietoje vieno “mažojo boso” (Malenkovo; nu
lenki)—mažas) atsirado du “didieji” — vyriausias armijos politrukas N. Bulganinas (k.) ir buvęs 
Ukrainos žudikas N. Chruščiovas.

Stalinas Antrasis
mybą, kelti jų gyvenimo lygį. 
Chhruščiovas tada rengės? ko
vai prieš Malenkovą partijoje 
ir kovą gruodžio mėn. laimėjo. 
Partija pasmerkė Malenkovo 
“smulkiosios pramonės planą”

Bulganinas—čekistas ir politrukas
Ne į Staliną, bet greičiau i 

carą panašus iš Nižnij Novgo
rodo kilęs Nikolai A. Bulgani
nas — reprezentatyviai atro
do, barzdžlukė kaip bajoro, 
žvaigždžių ir ordinų pilna krū
tinė. Tikras maršalas,' nors 
niekad fronte nebuvęs ir var
giai ar tarnavęs kariuomenė
je, nors šalia partijos bilieto 
turi ir bilietą, kuris rodo jį 
kelis mėnesius kariuomenėje 
buvus. Tai tik partijos marša
las, kurio didž ausias uždavi
nys buvo žiūrėti, kad tarp ka
rininkų nekiltų sąmokslo prieš 
režimą.

Tam jis turėjo gerą pasiruo
šimą, nes 23 metų vaikinas 
buvo vienas iš p’rmuĮų čekis
tų, kuriuos pris'traukė pirma
sis čekos organizatorius len
kas Dzerž’nskis. Čeką (črez- 
vyčainaja komisija — ypatin
goji kom sija) buvo tas pat, 
kas paskui virto NKVD, da
bar MVD arba MGB Cek stas 
Bulganinas turėjo geros prak
tikos, organizuodamas depor
tacijas ir likvidacijas turkme- 

,nų, kai jiem nenusisekė nu
versti sovietinis režimas savo 

ir pritarė Chruščiovo “stam
biosios pramonės” politikai, 
pritarė taip pat jo sugalvotai 
ir vykdomai “plėšinių akcijai” 
Sibire.

Chruščiovas likvidavo savo 
talkininką Malenkovą, bet ne 
taip kaip priešą Beriją. Dabar 
jis pavadinamas Stalinu ant
ruoju.

krašte.
Nuo 1922 Bulganinas pakei

tė savo specialybę — virto e- 
konomistu ir finansininku — 
elektros mašinų fabriko, pas
kui banko direktorium. .Jis 
garsėjo, kad penkerių metų 
planą įvykdė per dvejus me
tus. Už tai Leninė ordinas, 
pats didžiausias Sovietuose.

J viršūnes kilti reikia tik 
per partiją. Tada pasistengė

Žukovas — Eisenhowerio draugas
Maršalas Žukovas gimęs 

1895 60 mylių nuo Maskvos. 
Galima sakyti, dabar valdžioje 
bus tvirti didžiarusiai.

Caro armijos karininkas ir 
caro ordenais apdovanotas, Žu
kovai. po 1917 dėjosi su ko
munistais. Jis buvo Stalino į- 
galiotinis Madride, kur jis ma
tė, kaip veikia sovietiniai tan
kai pilietiniame kare. 1939 jis 
buvo jau Mongolijoje sovieti
nės kariuomenės priekyje ir 
vijo iš ten japonus. Tais pat 
metaia kare su suomiais lai
mėjo generolo vardą. Labiau
siai pagarsėjo kare su vokie

MASKVA IEŠKO 
DRAUGŲ

Švedijos parlamentas nutarė 
priimti Maskvos kvietimą, kati 
atvyktų parlamento delegaci
ja į svečius.

Kinai pašovė Ame
rikos lėktuvą

Kinų priešlėktuvinė aviacija 
vasario 9 pašovė Amerikos 
bombonešį. Visi trys lakūnai 
išsigelbėjo, nac. Kinijos laivų 
padedami. Jie priskridę par 
arti Kinijos sausžemio krantų. 
Dėl to Amerikos karo vadovy
bė lėktuvo pašovimo nelako 
kliudymu evakuotis ir netaikys 
represijų.

Bulganinas dar sykį keisti sa
vo “specialybę”. Jis buvo pa-
darytas Maskvos komiteto pir
mininku. O kai kilo karas; kai 
Stalinas pasidarė maršalu, tai 
Bulganinas prisitaikė ir pasi- — 
darė generolu — politrukul 
Jis nekovojo, bet jis ragino ka
reivius, kad jie kovotų, ir nai
kino “defetistinį elementą.” 
Jis buvo vyriausias kariuome
nės politrukas.

Kai karas baigėsi, Bulgani
nas buvo jau karo ministerio 
pavaduotojas, nemylimas ir 
negerbiamas, bet prisibijo- 
mas.

Vakarų nekenčia kaip ir 
Chruščiovas. Kovai prieš At
lanto paktą esą BUlganinui at
ėjusi idėja organizuoti sovieti
nį rytų paktą, kuriuo dabar 
grasino ir Molotovas už Vokie
tijos apginklavimą.

čiais, užimdamas Berlyną. Čia 
jis susitiko ir su Eisenhowe- 
riu. Juodu viens kitą vadina 
draugais. Eisenhovveris lankėai 
pas Žukovą Maskvoje, kvietė- 
si jį j Ameriką. Bet Žukovas 
atsakė negalįs dėl “ligos.* Tt 
liga tai’ buvo perdaug dideli - 
jo garsas, kurio negalėjo 
kęsti Stalinas ir pasiuntė jj j 
Odesą, prie Uralo. 4

Tik po Stalino mirties Ž&» 
kovas grižo į Maskvą kaip Ue 
ro viceministeris. Jo pM- 
mas j karo ministėrius dabar 
gali reikšti kariuomenė suati- 
prėjlmą vaktiBojo.
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..^onlstų kandidatus, 
partijos neturėjo.

Į/k-er- “Paskutiniu laiku buvo pa- 
<• stebėta, kad į peronistu part;

ją įlindo įvairią partijų pere 
jūną ir ypač komunkču... Ka

kokiom priemonėm p iš-
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DR. B. PALIOKAS

a castle in the air

Join the Payrdl Savinas Plnn totfay. Or, if 
you’re self-employcd, invest in Bonis refu- 
tarty wherc you bank Start now to rnake your 
dreaim come tnie’

ADM. F. B. STUMT (sakyta šau
dyti, jei kinu komunistai trukdytų 
Tachen salų evakuacija.

ji atominė bomba, o už kelių 
dienų dvi krinta ant Japonijos 
miestų ir nuo tos valandos... 
atomas ima mus bauginti..

If you thmk you can’t ovm the Home of your 
dreams tecause the down paymem’ji too steep, 
chances are you’re never tried the Payroll 
Sąvmęi Plan—the easy, automaric way to meet 
<ąr down payment!

— Tegali būti vienas atsaky
mas: dėka gerų krikčionių tė
vų įtakos šeimoje, kuri atsve
ria sovietinio gyvenimo ir 
mokyklos propagandą krikš
čioniška įtaka šeimoje atlaiko 
komunistinio ateizmo atakas.

turte nužudymą, kaip jis ati
sakė npo to ir prisistatė ame- 
rikieč ų valdininkam, jau daug 
sykių minėta ‘ spaudoje. Bet 
prie Chochlovo grįstame dar - 
kartą. Tik k'tu atžvilgiu—kiek *
jis ir jo žmona parodė, jog 
religijos dievai lieka žmogaus

Darbirinko" administracijoj galima gauti

LITERATŪROS METRASTį

terore nėra tik žodis, lūpom 
kartojamas, bet jkvėpia žmo-

veris metus Rumunijoje —vi
sai kitokose sąlygose nei Ru
sijoj?. Būdamas 27 metų, pra
dėjau galvoti apie''Dievą. Bet 
paskui vėl ėmiau prieš Dievą 
kovoti savyje, kai pagalvoda
vau, kas laukia mano šeimą. 
Buvau praradęs tikėjimą , Jo 
teis’ngumu. Tik palaipsniu nu
sistojo manyje įrf tikinimas, 
kad mes negalime egzistuoti be 
Dievo.

'Sugrįžau prie D'*vo permas- 
tęs Jobo istoriją. Dievas leido 
per kentėjimus, kur'uos paty
riau, labiau į Jį glaustis. Jo 
keliai yra kitokį nei-mūsų, ir 
esu tikras, kad Jis žino, jog 
esu pasiryžęs pakelti visus mė
ginimus, kuriuos jis man siųs.

— Jūs kalbate apie Jobą. 
Kada jūs paskaitėte pirmu sy
kiu šv. Raštą?

riaasybei buvo oficialiai pra
nešta, jog organizuojama poli
tinė krikščionių demokratų 
partija. \

“Šitai sužinoję, peronistai 
nusigando. Jie greitai suprato 
jiem, gresianti pavojų netekti 
populiarumo ir nustoti katali
kų bak*ų. Paskubomis buvo su
šauktas gubernatorių (visi pe

ronistai) pasitarimas. Jame 
nutarta sunaik nti ypač penk
tąją katalikų šaką (profesio
nalus) ir sukliudyti krikščio
nių demokratų partijos organi- 
zavimąsi. Kartu stengtasi pa
šalinti katalikų įtaką iš visų 
mokyklų. Buvo paskelbta, kad 
ateityje vietoj religijos dėsty
mo mokyklose bus dėstomas 
tik dorovės mokslas, kuriam 
vadovaus ne kunigai, bet pero- 
nistų socialinės pagalbos insti
tutas. Kitaip sakant, vietoj re- 
Ugijos į mokyklas buvo įvesVa 
politinė peronistu partijos ide
ologija. Vietoj katalikiškųjų 
jaunimo organizacijų mokyk
lose ir darbovietėse pradėjo 
ste:gti pęronlstų jaunimo or
ganizacijas ir sporto klubus. 
Buvo uždrausta katalikų akci
ja mokyklose ir ypač univer
sitetuose. Veikliausi ir įtakin
giausi katalikų akcijos vadai 
buvo pašalinti iš savo einamų
jų pareigų mokyklose ir uni
versitetuose. Kunigai profeso
riai buvo atleisti iš savo vietų, 
įvairūs profesionalai (gydyto-

tomobilio prie kito inkasuoda- 
mos pinigus už gazoliną.

Bet dauguma motoristų ne 
’ daug dėmesio tekreipia į to-

apie daiktų prigimtį.

Po š ų senųjų atomistų nie
ko naujo nesigirdi ligi.. 1348 m., 

'kuomet Mykolas d’Autrecour 
paskelbia, kad “gamtos reiš
kiniuose nieko kito nėra, kaip 
tik atomų judėjimas, kurie tai 
jungiasi, tai vėl skiriasi.” Dar 
vėliau, XV amž., Mykolas Ku- 
zanas rašo: “Mes gavo protu 
galime skaldyti daiktus, bet 
prieiname prie tokios dalelytės 
— atomo, kurio jau neįmano
ma suskaldyti.” Renesanso lai
kais didžiausias atom'stas bu
vę Gassendi, teigęs, kad iš nie
ko nėra nieko ir jau esamą 
daiktą negalima paversti į nie
ką. Jo supratimu, turį būti ne
matomų pastovių elementų, iš 
kurių susidarą matomieji daik
tai.

Pirmasis mokslininkas, su
sidomėjęs atomu ne filosofijos 
atžvilgiu, buvo air's Boyle. Jis 
pastebėjo, kad cheminės reak
cijos būdu kai kurie klano ele
mentai lieka nekilę. Jo pasta
bą pasigriebė XIX amžiuje * 
anglas Dalton ir surado atomo 
svorį įvairiuose elementuose. 
Lemiamą žingsnį Žengė į ato
mo studijas Cannizzaro. Jis 
priėjo gerų išvadų, bet neįvei
kė atomo, nepasitelkęs kitų 

j mokslų.

• t . "Taip dalykam esant, vysku- 
I' pai pradėjo intensyviau orga

nizuoti penktąją katalikų ak
cijos šaką— profesionalus Y- 

į- ĮR«j Kordobos, San Fe ir kito- 
se vyskupuose įtakingi advo- 

g katai, gydytojai, tnžinicr'ai
| ėmė organizuotis į katalikų
į _ > akciją. Tuo pačiu metu kataii- 

kai vis labiau pradėjo suprast’, 
jeigu ir toliau tokia link- 

eis peronistu partijos kai- 
rėjimas. tai katalikai daug'au 

.^negalės patikėti savo l’k’mo 
g. tokiai partijai. Pagaliau vy-

'talikų veikėjai pėr spaudą ir 
kitais būdais pakartotinai kre - 
pė atsakingų organų dėmesį 
apie didėjančia komunistų in- 

* filtraciją partijoje ir jų varo- 
/ mą sabotavlmo bei des’nfor- 

mavimo darbą. Dar reikėjo, 
į kad apsirgtų peronistu ideolo- 

gijai daugiausia įtakos turėjęs 
. ministsris Mendez. Jam kele- 

‘ tą mėnesių sergant, pradėjo 
reikštis žydų k Įmes vidaus 
reikalų ministerio Bolregui’o 
įtaka, šis žmogus dar savo 
pviešperonistinėje veikloje bu- 
vo žinomas kaip aršus Bažny- 
čios priešas. Jo ir panaš ų ele- 

. mentų dėka ne tik nebuvo im- 
.tąsi priemonių prieš komun’s- 
,p| Infiltraciją partijoje, bet 
.priešingai, karysis elementas 
nuolat vis stiprėjo.

si MrSaai Dit^o tiesos. \ . — Man tikėjimas mm-'ču
Šituo atžvilgiu Chochtovas ‘ atėjo po to, kai praleidau kęt- 

prašnako pasikalbėjime su A- 
merikos katalikų^ laikraščiu 
‘TabteT. j .

— Daugelis amer’k'ečių ma
ne klausia, . kaip nutiko, kad 
aš netapau Žudiku — aiškino 
Chochlovas. — Bet toks klau
simas ne visai tikslus. Man 
pačiam buvo uždrausta akty
viai dalyvauti nužudyme. Aš 
turėjau tik paruošti v’ską, nu
gabenti du vyrus ir. iš savo 
būstinės duoti jiem įsaky
mą. f

— Ar religiniai motyvai tu
rėto i-.nkios reikšmes iums at

sisakyti nuo žmogžudystės?
— Toks klausimas man ar

timesnis... Mano mintis buvo 
laikytis pasyviai.Is vienos pu
sės nedalyvauti aktyviai žu
dyme, bet iš kitos nesl'mti 
priemonių žudymui sukliudyti, 
nes nenorėjau rizikuoti savo 
žmona ir vaiku.

Mano žmona, kuri yra unite 
katalikė, buvo kitos nrnties. 
Ji sakė, kad neužtenka, jei aš 
nedalyvausiu žudyme; reikia 
aktyviai imtis priemonių, kad 
žmogžudystė neįvyktų. Sėdė
damas Vienoje ar Šveicarijo
je, būčiau galėjęs laukt’, iki 
jis bus nužudytas, bet Jana, 
mano žmona, tvirtino, jog 
krikščionių mokslas reikalau
ja, kad mes pozityviai veiktu
me. Ji žinojo, s kas jos laukia. 
Bet ji man sakė, kad jei aš 
prisidėsiu prie žmogžudystes, 
tai ji nenorės? liktis žmogžu
džio žmona; tada aš vistiek ne
teksiu žmonos ir vaiko.

Kai buvo, pastebėtą, kad 
Chochlovo žmoną yra drąsi 
moteris, jis tik pridėjo:

— Ta'p, ji veikė pozityviai 
ir pasiaukojo dėl kilnaus krik
ščioniško idealo.

— Kaip dar Sovietą Sąjun
goje žmonės gaK išlaikyti 
krikščioniškuosius idealus*

Paskutiniu laiku spauda ėmė 
pranešinėti, kaip Perono, Ar
gentinos prezidento, įsakymu, 

i Imta uždarinėti katalikų laik
raščius, suiiminėti kunigus ar 
katalikus politikus.

V „ Kas viso to priežastis, in
formuoja žurnalas Lux Christi 
1954 gruodžio nr.:
" “Peronistu partija, kuri 
kongrese turi keletą kartų 
daugiau atstovą, negu visos li
kusios partijos kartu, jau nuo 
1946 metų yra visiška krašto 
šnmininkė. Ji pravedė daug- 

. socialinių reformų, kurios žy
miai pagerino darbininkų būk
lę. Refprmų dvasia ir pobūdis 

l yra atremtos į socialines Leo
no XIII ir Pijaus XI encikli- 
kas. Prie to daug prisidėjo bu
vęs katalikų akcijos veikėjas, 
ilgametis techninių reikalų ml- 
nisteris Mendez. Vienas iš pe- 
ronistų partijos nuopelnų buvo 
privalomo religijos dėstymo į-

?dimas į pradžios ir vidurines 
mokyklas. Ir universitetai tu-;

Rusijoje nevalia. 
K** ėmiau pirmą kartą skai
tyti, juokiausi. Juokėsi ir ma
no žmona, bet ji dėl ko kito. 
Ats menu jos pasakymą: “Tau 
ir daugeliui šv. Raštas y,ra pil
nas kvailysiSų, bet daugelis juo 
tiki.” Ir ji kantriai man aiš
kino pasakojimus ir mane įr 
vesdinėjo į jo supratimą.

■R?; 5*

KOKIA TEN VAPSVA JCĖLE ARGENTINOS PERONU
jai .advokatai) katalikai buvo 
pašalinti iš užimamų vietų. 
Tik vienam Kordobos mieste, 
kur katalikai yra stipriausiai 
susiorganizavę, vienos savai
tės bėgyje buvo pakeisti uni
versiteto rektorius su visais 
dekanais, policijos viršininkas, 
teisėjais ir kt. Trys veikliausi 
vyskupai ir daugiau kaip dvi
dešimt žymiausių katalikų ak
cijos vadų paties respublikos 
prezidento viešoje kalboje bu
vo paskelbti “tautos priešais.” 
Tuo būdu norėta juos paže
minti mas’ų akyse. Dides
niam įbauginimui buvo pradė
ta suiminėti veiklesnieji kuni
gai ir katalikų vadai.

“Peronistai nuolat pabrė
žia, kad jie neina prieš kata
likų Bažnyčią, o tik prieš kai 
kuriuos politikuojančius ku
nigus... Pirmiausia stengiama
si pašalinti katalikų įtaką iš 
mokyklų ir darbininkų sindi
katų (unijų), o,paskui, kiek 
galima, sukompromituoti nau
jai steigiamą krikščionių de
mokratų partiją, suiminėjant 
jos vadus ir neteisingai nu
šviečiant jos tikslus. Įvairios 
darbininkų unijos primestinai 
skelbia savo narių “nutari
mus” niekada neįsileisti į sa
vo tarpą jokio kunigo ir paša
linti bet kokią ‘klerikalų infil
traciją.”

“Argentinos katalikų vadai 
supranta pavojų ir bando savo 
jėgas su visagalinčia peronis- 
tų partija.”

ATOMINE BOMBA GIMĖ IŠ ATOMINES FILOSOFUOS
Atominė bomba nėra sena, emoj “De rerum natūra’ 

bet mokslas apie atomus sie
kia IV amč. prieš Kristų. Anuo 
metu graikų f.losofai mėg’no 
surasti tuos elementus, iš ku- i 
rių. jų supratimu, susidaro pa
saulis. Vieni tokiais elemen
tais laikė ugnį, kiti vandenį, 
dar kiti vėją.

Abderos mieste, Trakijoj, 
filosofas Leucipas įkuria ato- 
mistų mokyklą, iš kurios išatK 
ga pats didžiausias šulas De
mokritas. Jis paskelbė teoriją, 
kad materialnis pasaulis esąs 
sudėtas Iš pagrindinių nedali
namų dalelių —atomų, kurios 
sudarančios kūnus.

Demokrito teoriin III amž. 
prieš Kristų tobulina Epikū
ras. Jis savo laiške Erodotui 
a:skina apie esminius vientisi
nius kūnus — atomus ir iš. jų 
susidarančius kitus, sudėti- 

' nius. Pirmame amžiuje prieš 
Kristų atomlzmą išdėsto poe
tas Lukrecijus Carus savo po-

— Kas man padarė įspūdį— 
tai faktas, jog Marija Fat.moj 
pabrėžė, kad pasaulis bus iš
gelbėtas ir komunizmas nuga
lėtas dvasinių jėgų pačioje 
Rusijoje. Aš tikiu, kad gali pa-

mu? — dar pridėjo amer kier 
tis, kas jam labiausiai rūpi.

---Daugelis tiki, kad karo 
išvengti padės šimt nė atomi-

. nių bombų. Atrodo, jie tiki 
daugiau bombom negu Dievu 
ir natūraliu pavergtų tautų 
pasiilgimu būti laisvom. Aš 
tvirtai tikiu, kad jei krikščio
niškasis pasaulis griežčiau ir 
atviriau paremtų Rusijos lais
vas pastangas, karo būtų iš
vengta.

—' Ar girdėjote apie Jdarijos
pasirodymą Fatimoje? Ir ko>- šaulį išgelbėti ir jį išgelbės t k 
kis jūsų įspūdis? dvasinės jėgos.

NAUJI VEJAI AMERIKOS GAZOLINO PREKYBOJE
Jungtinėse. Amerikos Vals

tybėse yra 48 milionai auto
mobilių ir 3 milionai sunkve
žimių. Jiems varyti suvartoja
ma per metus už 8,1 millardų 
dolerių gazolino ir alyvos. To
kiai sumai surinkti atsiranda 
ne tik • nemaža prekybininkų, 
bet ir didelė konkurencijos ko
va. Visi stengiasi patraukti 
kuo daugiau pirkėjų. Vieni da
lina nemokamai kramtomą gu
mą ir ledus, cigarus, virtuvei 
reikalingus reikmenis ir t.t. 
Kitur, Hollyvvoode, fantasti
niais kostiumais apsirengusios

kias paviršutiniškas viliojimo 
priemones, daug realiau žiūri 
j patį reikalą. Todėl kai kur 
prie gazolino stočių laikomos 
dirbtuvės visokiems. sugedi
mams pataisyti. Jos veikia iš
tisas 24 valandas. Tai ypač 
svarbu sunkvežimiams, kurie 
paprastai važinėja nakties 
metu. Didžiulės gazolino sto
tys turi įrengusios ir kamba
rius su lovomis, švaria pataly
ne, kad vairuotojas galėtų pail
sėti ir pasinaudoti dušu, pasl- 

‘ stiprinti ten pat esančioje val
gykloje ir be pavojų tęsti savo 
kelionę toliau. Esama ir tokių 
gazolino stočių, kurios šalia 
pagrindinės savo prekybos ga-

žolinu ir alyva dar prekiauja 
ir automobiliais, žemės ūkio 
mašinomis.

Kova dėl rinkos verčia ir 
prekybininką tobulinti parda

vinėjimo metodus.
Prieš kiek metų didžiųjų 

kompanijų maisto krautuves 
su daugybe skyrių įsirengė 
taip, kad vartotojas patsai pa
sitarnauja, pasiimdamas pre
kes. Tokios krautuvės vis la
biau ir labiau plečiasi smulkių-
jų krautuvininkų sąskaiton. 
Panašus metodas pradėtas 
vartoti ir gazolino stotyse, šio 
krašto gyventojas patsąi mėg
sta atlikti kokį darbą, kad su
taupytų dolerį. Tokios stotys 
pradžioje buvo įrengtos Los 

(Nukelta į 6 psL)

stle in the air costs nothing 
būt you can’t lįve

pasirodė nesąs neskaidomas, 
kaip senai Demokritas galvo
jo; atomas pasirodė esąs sudė
tas iš kelių elementų, pilnų jė
gos ir dar nežinia, ar atomą 
sudarantieji elementai negali 
savo keliu būti dar suskaldo
mi.

Fizikas Thomson 1904 m. 
atidengė, kad atomas panašus 
į mažą saulės sistemą, kur 
elektronai (negatyvioji jėga) 
sukasi aplink branduolį. '

Nuo tada atomas imtas ge
riau pažinti ir 1932 m. Law- 
rence ima mėginti atomą 
skelti, čia išeina aikštėn ato
mo “tėvas”, neseniai miręs ita
las Femi, bei kiti mokslo vy
rai. Prasideda masinės atomo 
gaminimo runktvnės, paslap- : 

.čių vogimas Ir kiti su atomu

3,347,000.^ Dirbančiųjų buvo 
^0,150,000, arba pusė milijono 
mažiau kaip pernai.’

best of all, the rnoney saved our of your pay 
each jvcek is automaticalh invested for you in 
U. S. Senes E Savinas Bonds
Because Savinas Bonds eam solid interese— 
3% eumulative semiannually vvhen held to 
msturity —your savinas soon £row into bt« 
amounts. For instance, if you si^n forSl2.50a 
week, in just five years you’ll have S3,,<48.95. 
In 9 yean, 8 tnonths, vmi’ll have $7,217 20’ 

Just do thfe: Sięn a Payrofl Savmp appbo So don’t let down payments get vou dmvn. 
tion St your pay office, naminę a cenain sum 
to be kept aside from your pay before you get 
it each week. After tbat, you’re nving
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JAV Lietuvių Bendruomenės
Laikinojo Organizacinio

Komiteto Pirmininkas

pranešime kongresinis komite- versta grąžinti Lietuvai jos 
tas, ne tik prieštarauja teisei teises ir atrta’syti padarytas 
ir Sovietų Sąjungos .tiesiogi- jai skriaudas, 
niams įsipareigojimams, bet ir 
sudaro nuolatinį pavojų tai
kai. ’ ■ i "

Amerikos Lietuvių Taryba, 
kurios iniciatyva ir pasidarba
vimu šis 'tyrinėjimas buvo 
pradėtas, deda pastangas, kad 
jis būtų tęsiamas toliau: kad 
būtų sudarytas stiprus, tikrais 
faktais, dokumentais ir liudi
ninkų parodymais paremtas, 
Apkaltinimo Aktas prieš So
vietų Sąjungą, su kuriuo būtų 
galima kreiptis į Jungtinių 
Tautų Organizaciją ir apeliuo
ti j viso pasaulio opiniją.

Turėsime raginti Jungtines 
Valstybes iškelti bylą Sovietų 
Rusijai, kad ji būtų viso pa
saulio akyse pasmerkta* ir pri-

Reentered as teeond class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under 
the Act ot March 3, 1879, priginally entered as second class matter 

at Boston. Mass.. September 12, 1915.

— Ji ir dabar tavęs neoš 
miršo. Dažnai prisimenu ’ g|

— Ar pyksta?
— Neėe. Ji nemoka pykti/
— O tėvelis?

Kitados Hitleris Vokietijoje visa gerekle šaukė, kad nerei
kia paisyti, jog sviesto trūksta ir truks, nes yra pakankamai 
patrankų. Jų, žinoma, nevalgysi, bet jos padarys tai, kad bus ko 
valgyti. Kur nuvedė ta politika, visiems gerai žinoma. Tačiau 
diktatoriam yra įprasta iš klaidų nesimokyti, kadangi jie laiko
si tiktai ginklu ir tiktai juo pasitiki. Ar bus žmonėm duonos, 
jiems mažiausiai rūpi. Tai iš naujo parodė paskutinis pervers
mas Kremliaus diktatorių viršūnėse.

Didelė dalis Sovietų Rusijos 
piktadarybių buvo iškelta vie
šumon, kai 83-ms JAV Kong
resas darė Lietuvos pavergi
mo tyršaėjfaną, kurio duome
nys yra atspausdinti Kongreso 
išleistuose specialaus komiteto 
raportuose.

Šitie oficialūs rekordai aiš
kiai rodo, kad Sovietų Rusiją 
neteisėtai pajungė Lietuvą.

Bolševizmo šeimininkavimas 
Lietuvoje, kaip pare'škė savo

ro pavojui, Dodd buvo pas
kirtas kovoti su subversyviniu 
elementu bei užsienio agentų

zuoti mūsų kovai. Būkime tam 
pasiryžę ir pasiruošę!

Todėl atsišaukiame į visųįn 
geros valios lietuvius, prašai 
darni paremti Šį darbą k ek 
galint gausesnėmis aukomis.

Kovodami dėl Lietuvos ® 
laisvinimo, mes giname ne tik J 
lietuvių tautos teises, bet j 
visos civilizuotos žmonijos 
kalus, nes, kaip anąmet paaįR 
kė savo pareiškime JAV 
Sumner Welles, toleravihiaą 1 
to, kad galingesnė tauta iš
jungia silpnesnę, padarytųjų?* 
gal iną pač ą civilizaciją.

Mes einame išvien su 
mis laisvės trokštančiomis 
tautomis. Išvien su jomis ko
vosime, tol, kol nebus atstatyt* 
ta laisva, nepriklausoma ir dfr-;’ 
mokratlnė Lietuvos Respubft- ;

Juokėsi balti dantys, per kak
tą driko plaukai. — Vos tik 
mane pamatei, tuoj stvėrei už 
rankos ir nusivedei pietauti. 
Aš turėjau būti namuose, rei
kėjo vėliau išsimeluoti. Paskui 
mes vėl pietavome, buvome 
kine. Tu tąsyk nežinojai, kas 
aš. Vadinai mane kvaila huma
nitare. Pameni tą pasaką apie 
du brolius protingus ir trečią 
humanitarą. Ją man nuolat

/ SUBSCRIPTION RĄTES
Domestic yeariy -...........  $6.00
Brooklyn. N. Y. ................... $6.50
Half year -........-.................. $3.50
Foreign

daugiau įsitikino, kai savo dar
be gerai pažino jų metodus ir 
taktiką. Todėl kai po Nuerri- 
bergo bylos komunistinė Len
kijos vyriausybė norėjo jį ap
dovanoti Polonia Restituta or
dinu, jis griežtai atsisakė tą 
ordiną priimti, nurodydamas. 
jog nemato jokio skirtumo 
tarp Lenkijos komunistinės

Greitai bus 15 metų, kai 
Rusijos diktatoriai pagrobė ir 
pavergė Lietuvą, sulaužydami 
savo tarptautinius įsipareigo
jimus ir iškilmingai duotus 
savo prižadus gerbti Lietuvos 
suverenumą ir nesikišti į jos 
vidaus reikalus.

Pagrobę Lietuvą, Rusijos

prenumeratos kaina
Amerikoje metams...... ...........$6.00
Brooklyn. N. Y. .............  $6.50
Pusei metų ..;........................ $3.50
Užsienyje ............................... $6.50

t Taigi prieš mus Šiandien 
stovi svarbūs uždaviniai. Mū
sų didelis la’mėjimas JAV 
Kongrese privalo paskatinti 
mus dėti dar didesnių pastan
gų dėl savo gimtojo krašto iš
laisvinimo.

Nentdeiskime rankų! 
kime ir kovokime!

Dirbkime d įtartinai!
skaldykime į frakcijas ir prie
šingas viena kitai grupes. 
Kiekvienas mūsų vieningumą 
ardąs veiksmas gali atnešti 
daug žalos lietuvių tautos rei
kalui.

Šiemet mums teks dar la
biau išplėsti mūsų darbo lau
ką, dar daugiau jėgų mobili-

Laikraštį tvarko Redakcinė Komisija. Vyr. red. S. Sužiedėlis
Straipanias ir korespondencijas redakcija taiso “vo nuofittra. Nenaudoti 
■Iraip—iai aaugenai ir pratinami tiktai autoriams pražant. Pavarde pasirąžy

ti strakalai neMtiaal i nffiMa redakcijos nuomone. Už skelbimų turini ir

valdovai užkorė jai komunistų, 
valdžią ir įsteigė Lietuvoje pa- 
sfbaisStiną tironiją, kuri atė
mė žmonėms visas jų teises, 
plėšia jų turtą, persekioja ir 
žudo žmones ir net stengiasi 
sunaikinti lietuvių tautą.

Minėdami Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį, parelkš- 
kime, kaip ir kitais metais, 

jėgos griežtą protestą prieš Sovietų 
Rusijos smurtą ir jos kruviną 
genocidinę politiką.

cinių minėjimų uždavinys — 
apsūnąstyti, susikaupti ir pasi
ryžti gyventi pilnesnį lietuvy
bės išlaikymo gyven’mo—yra 
pareiga labai stipriai pabrėžti
na Vasario 16 proga ir uoliai 
vykdytina per visus metus.

Lietuvių tauta išliks gyvn, 
jei mes stropiai laikysimės lie
tuvybės, ir Lietuva bus, išlais
vinta, jei bus sąmoningų ir lie
tuvybės išlaikymo gyvenimą 
gyvenančių lietuvių!

Didžiosios lietuvių 
šventės proga raginu 
sąmoningus Amerik. l etuvius 
paremti mūsą politinės ko

kas patogiau... — numykė jis.
— O man gaila, kad nenu

važiavai. Šį vakarą būtum lai
mingas, — kalbėjo ramiai, ste
bėdama ugnį.

kai tu buvai pirmą kartą pas K
mus... įS

O, jis labai gerai tai žino.
Tai buvo įsiutimas. Ji turėjo

nos, kai bM^ pa^rfbta Uetii- 
vob NepriklaaMMnybė. j 
' • BMhnĮngii pantinStime S 
reflSndngą lietuvių tautos is
torijoje įvykį..

Lietuva įsikūrė, kaip nepri
klausomą valstybė, pasire
miant viso pripažintu
tautinio apsisprendimo princi
pu. Jį skelbė ir juo vadovavosi, 
pasirašydama, su Lietuva tai
kos sutartį, ir Sovietų Sąjtm- 
ga, kuri ją vėliau sutrempė.

Gyvename žiaurios 
politikos laikais. Del jos nu
kentėjo daug tautų, nešda
mos savo laisvės. Lietuva bu
vo viena iš pirmutinių tos po
litikos aukų Jai laisvę išplėšė 
Rusijos bolševizmas.

Atstovų Rūmuose Thomas ? 
J. Dodd yra narys House 
Committee on Foreign Affairs 
ir House Select Committee on ' 
Communist Aggresion. v .

išvykti, be ėmė ir liko pailsėti.
Ne, juk ne jos būdui. Ji Aldona sunėrė rankas, tarp 

pirštų pasvėrė galvą ir ramiai 
klausėsi. Jis greit baigė pasa
kojimą, baigė ir valgį. Aldona 
paėmė abi žvakides ir pakvietė 
į saloną.

Ten kūrenosi židinys, skleis
damas jaukią šviesą ir šilumą. 

Jeigu Jis peržvelgė gelsvų apmušalų

Kokia liekna, grakšti, ir vis 
dėlto šilta! Tikras židinys pa- 

H keleiviui.
Aldonos pirštai nubėgo kla- 

ė višais.
— Ar nevėlu?
— Aš čia namuose skambi- 

nu ir vidurnaktį, — atsigręžė, 
šyptelėjo ir vėl nuskubėjo kla- 
višų laiptais. Baltučiai pirštai 
ritosi lyg perlai žemyn, siūba- 
vo aukštyn, ir muzika stiprė- 

HMF? J°> lyg įsisupus jūra.
Algirdas nusigręžė į židinį, 

ir jo mintys plaukė drauge su 
muzika. Matė jis Julijos triukš
mingus namus, vakąro links
mą draugiją ir ją pačią, išdi
džią, pakėlusią galvą, vakari
niame tualete. Kaip pianino 
žemieji tonai, sutrenkė leite-

ninkų Draugijos baudžiamo
sios teisės komiteto narys, ir 
American Bar Associatibn ko-, 
miteto nusikaltimų prieš tau
tų teisės komiteto narys.

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakau minėji
mai yra graži Amerikos lietu
vių tradicija. Kol Lietuva buvo- 
laisva, tie minėjimai būdavo 
mūsų džiaugsmo ir lietuviško 
solidarumo pažymėjimai.

Nuo to laiko, kai raudonasis 
mirties tvanas okupavo Lietu
vą, Vasario 16 sukaktys mums 
Amerikos, lietuviams tapo gi
lios lietuviškosios pareigos 
šauksmas — visiems vien'n- 
gai burtis į lietuvių tautas 
gelbėjimo žygius:
kovoti Lietuvos išlaisvinimo 

kovą ir gyventi lietuvybės..
išlaikymo -gyvenimą!

Lietuvos laisvinimo kovai 
reikia mūsų visų talkos; turi
me visi kuo, kaip ir kur gali
me prisidėti, kad ta sunki ko-

vyriąusybėš vykdomo smurto y 
ir tarp to, kurį vykdė naciai. į?

Po karo Aukščiausiojo Tsiš- ?
mo teisėjas Jacksonas šalia 'i 
kitų pasižymėjusių teisininkų -j 
pakvietė Th. Dodd organizųo- 
ti Nuembergo karo nusikaltę- į 
lių bylą, kurios metu jis buvo 
šio teismo amerikiečių grupės 
patarėjas. Savo tos bylos metu įi 
atliktu darbu jis įgijo garso 
visame laisvajame pasaulyje. 
Jis gavo pagyrimą iš prez. H.
Trumano, US Medai of Free- g 
dom iš teisėjo Jackscmo, Bal- | 
tojo Liūto ordiną iš Čekoslo- 
vakijos prez. Benešo, '

Th. Dodd ypač žinomas į 
kaip tarptautinės teisės spe- 
ciallstas ir turi artimų ryšių 
su daugeliu pirmaujančių šios 
srities teisininkų bei dalyvaujami

—.Ji priėjo prie suoliuko su
simąsčiusi, pamažu atsisėdo ir 
sužiuro į liepsnas. — Pamena
te, aš tą patį preliudą skambi
nau, kai mudu grįžom iš čio1- 
žyklos.

— Tiesa, tiesa, — jis suju
dėjo.

— Tada buvote sušlapęs ko
jas kaip šiandien ir šildėtės pas 
radiatorių. O dabar nešalta, 
jum, gal dar arbatos?

— O ne, ne, Aldonėle...
Ji krūptelėjo, truputį pasi

lenkė į jį ir šypsojosi. Skruos
tai raudo.

— Taip ir tąsyk mane pava
dinai, — tarė švelniai, lyg į 
kažką įsiklausius. Paskui stai
ga pakėlė galvą, ir jos veidas 
švietė. — Bet kai mes susiti- 

nanto Liudo balsas. Kandi šyp- kome universitete per minėji- 
pūga praėjus. Argi laimė taip w sena. Ir ji šoka, tikriausiai šo- mą...
greit išslysta? ka su tuo pentinu! ' — Cha, cha, —r nusijuokė

— Kartais. Ne tik išslysta, • Akys bėga nuo židinio, žvel- gyvai Algirdas.1 — Tu i&išo- 
gia | tamsią kerčią ir ten ma- 

būtų koks vėjelis užpūtęs, bū- sienas 'su keliais paveikslais, tė, pasižiūrėjo į jį, | kambarį, to savo liūdesį, tokį gilų nea

kluose, buvome pulke. Taip šilčiau, — ji pakvietė. — Ir 
pradėjo mums klijuotis. Kaž- nepykite, kad aš tokia grubi 
kas mus surišo. Tėvas gydyto- šiandien. Gal nereikėjo to vi
jas, bendra profesija. Ji stu- so sakyti.
dijavo teisę. Turėjo ir šiemet — Tiek to, man dabar kur

Aldona plazdėjo, kaip ugnis 
židiny. Jis’ prisiminė ir dar — Ji®— Ji® nepatiki & 
daugiau, kaip ją tyčia nuvedė gum greitai. Tiria. PMai 
iki savo korporacijos spalvų. kai kartą ėjom į karininkų 

niną nupirko... Palaukite, aš —Atleiskite, — šyptelėjo šalia! ~ Man bavo mie,a tada’ t Uve P“4*“*
turiu linksminti svečią, -—ji ir nusišluostė nosinaite, — mu- — Tyčia, kad tau parody- nofs tavęs ten įstojau. ” 
susegė plaukus ir atsMojo to- zika slepia daugiau nei kasdie- čiau. jog nesu bailys. 
Ida įkaitus. Skruostai žydėja nybę. Ji tari praeitį. Ir gaila,

Malenkovas pašalintas “švelniai,” bet apkaltintas kietai: jis 
nesugebėjęs krašto tvarkyti, sukdamas jį nuo stambiosios pra
monės. Iš tikrųjų po praėjusio karo Sovietų Rusijos žmonėm 
buvo žadėta, kad bus daugiau ne tiktai duonos, bet ir automo
bilių, radijo bei televizijos aparatų, skalbiamųjų mašinų—žo
džių bus taip ar dar geriau negu Amerikoje. Ir Stalinas savo 
metu gyrėsi, kad “gyventi darosi vis geriau.” Deja, tos gerovės 
vis teko laukti pagal lietuviškąją patarlę: “kol saulė patekės, 
rasa ir akis išes.” Stalino “saulė” nusileido, o trūkumai pačių 
reikalingiausių žmonėm dalykų graužia ne tiktai akis ir alkaną 
pilvą, bet ir pačią diktatūrinę Sovietų Rusijos sistemą. Kitos iš
eities nėra, kaip tik remtis ginklu pačiame krašte ir užsieniuose. 
Dėl to Molotovas, kritus Malenkovui, visa gerkle ir šūkterėjo: 
kapitalistinis pasaulis žus, nes mes turime stipresnę fizinę jėgą. 
Bet ją reikia dar didinti: taigi, suveržkite ir taip jau susitrauku
sius pilvus.

Thomas J. Dodd yra teisi
ninkas, teisės mokslus baigė 
Yale universitete 1933 m. Bai
gęs mokslą, jaunasis teisinin
kas buvo pakviestas dirbti 
FBI, kur pasižymėjo atkaklia 
kova su nusikaltimais, šalia 
kitų šioj srity atliktų darbų jis 
žymiai prisidėjo ir prie likvida
vimo pagarsėjus © nusikaltėlio 
J. Dlllinger gaujos. 1935 m. jis 
paskiriamas savo valstybės 
National Youth Adm’nistra- 
tion direktorium, šiose parei
gose būdamas, jis parodė di- 
dėl'o sugebėjimo bendradar
biauti su įvairiomis taufnė- 

tautos rr^s’ re^Sin^mis bei rasinėmis 
, grupėmis ir dideliam skaičiui V SUs . . , _jaunimo sudarė auklėj mosi 

sąlygas jo sukurtoje jaunimo 
vos tertra Amsrlkos Lietu- depresijos sabotažais ir kita priešvalsfy-
Viu TarvhA ir tuo nač-u k’>k metū ^ neturėjo mokymuisi bine jų veikla. Jis rūpestingai

thL galimybių. 1938 m. JAV tesin- budėjo, kad negalėtų savo nu- 
nuoširdžiai kviečiu tuoj pat s-kalstamos vešios -įvystyti
visu savo svoriu dėtis į dideli P3*™*6 ’ Washmgtoną pa- riek nacių, tiek ir komumstų 

vesdamas jam vadovauti kovai agentai, nes kongresmanas 
su pilietinių teis ų pažeidimais. Dodd anksti suvokė, jog tarp 
Čia j s padėjo prie teisingumo šių dviejų t'ranijos formų ma- 
departamento suorganizuoti ža tėra skirtumo. Ir tuo dar to narys> Tarptautinės 
pirmąją pilietinių teisių se kciją 
ir buvo jos šefo pavaduotojas. 
Rūpindamasis, kad visi krašto 
pil ečiai galėtų naudotis lygio
mis teisėmis bei galimybėmis, 
jis ryžtingai vedė kovą su bet- 
kokia diskriminacija ir kitais 
nusikaltimais šioj srity,

Kilus antrojo pasaul nio ka-

juk į tėvą: uždara kaip seifasi, 
nieko neišgausi. Tik motina 
paklausė, ar aš pažįstu tokį ir 
tokį, ir aš nuneigiau. Tai vi
sa.

— Puiku, panele Aldona,— 
pralinksmėjo Algirdas, 
trupučiuką ambicinga.

se prieš komunizmą. Ypač Va
sario 16 minėj mų progomis 
turime sąžiningai pareikšti sa
vo nusistatymą, kad paverg
toji Lietuva greičiau atgautų 
laisvę, ir turime vieningiau 
burtis apie savo politinius 
veiksnius Lietuvos laisvinimo 
byloje ir juos tinkamai remti 
mintimis, darbais ir aukomis.

Antrasis Vasario 16 tradi-

buvo baisiai nemalonu, kam 
taip pasielgiau. Tada aš pralei
dau paskaitas ir atėjau į me
dicinos rūmus. Tyčia atėjau, 
kad tave sutikčiau ir atsipra- pasidėti knygas, trumpam S- 
šyčiau. bėgti į savo kambarį. Tada jis

— Atsiprašyti? To tai nepa- prie durų perskaitė vizitinę 
menu. Ne, tu niekada neatsi- kortelę — pulkininkas! Jis 5 
prašei, dar iki šiai (dienai. studentas su pulkininko dūk*

— Nes tu man neleidai. — terim eis į kiną! Nutrenkė 
mintis, bet jis pakilo laiptais. 
Pagavo kažkokia pagieža pasi-i 
tyčioti! Ne, jis nesielgė visu 
chuliganiškai, bet buvo gana 
laisvas ir juokavo.

— Laimei, tėvo nebuvo na
mie, ir mama vaišino mus abu.. 
Pameni, kepėm blynus virtai 
vėje. Tu mamai patikai savo.; 
paprastumu.

— O tai buvo tikras ’įžvfa* 
mas, — galvoja jis, bet ji, jos 

kartojai. Bet aš nepykau, , su- motina, tik juokėsi iš jo išd*k> 
pratau tavo juoką. Mama ta- gų — Puiki tavo motina, me® I 
da atspėjo mane. Turėjau pa- su ja susigyvenome, — kalba 

T-i h.™ „ sisakyti. Ji kartą buvo atėjus jis ir į
- - buvo nuotykis, — su- j mūsų valgyklą, kad tave pa-

tų man priekaištavus. su kažkokio generolo portretu. — Ar ne keista, kad esate ma- sakomą. Jis traukiasi nuo jo plojo delnais, — net sarmata matytų žinai, motinoms vis-
— Kada su ja susipažinai? Plačialapės gėlės užlenkė ša- no svečias tokį nelauktą vaka- ir sustoja ties pianinu, švie- dabar prisiminti. Tai buvo di- kag atikai jai Suži-

— ramiai paklausė Aldona, kas ant puošnių fotelių, sofos, rą. Nežinote, kas yra gyventi sūs padrikę plaukai krenta ir dėlė pamoka man. Aš tau pa- _oio «_ tavas susirau-
vėl pastūmė lėkštes ir paragi- Juodas didelis fortepionas, lyg vienumoje ir dar žiemą. Die- blaficosi, kaip ir rankos, kaip sakiau, dar visai nepažinda- J
no valgyti. laivas, ramiam uoste. Ant jo nų dienas praleidi svajodama, tie dailūs pirštai. Muzikos aud- ma...

— Aš? Bus jau metai. Tie- Aldona pastatė žvakides, prie knygas skaitydama. Apsirengi ra didėja. ’ — Kad tu nemėgsti, tiesiog
są pasakius, leitenantas Va- židinio pristūmė du suoliukus, net baline suknele ir viena io- Baigė skambinti ir, nuleidus neapkenti mano korporacijos 
laitis užsuko su ja pas mane, apdengtus kailiais. . ki, kažko lauki ir nidead ne- rankas, atsisuko kėdutėje. Jos ir raudonos kepuraitės!
Paskui visi dalyvavome šo- — Sėskime prieš ugnį, bus sulauki... Laimei, kad tėtis pia- akys buvo didelės ir liūdnos. — Bet tu vistiek atsisėdai

Palaukite, aš

visoj eilėj žymių teisininkų 
draugijų. Jis yra vicepirminin
kas Tarptautinės Baudžiamo- j 
sios Teisės Draugijos, Ameri- r. 
can Bar Assodation tarptauti- J 
nes kriminalinės teises komite- .

Tą sovietinę politiką — daugiau ginklų, o mažiau duonos— — r-------- ------- ----------------- r
norima pridengti “taikos” skraiste, o Malenkovo kritimą laiky- va būtų įtakingesnė, galinges-» ~”
ti paprastu “parlamentariniu persitvarkymu”. Taip kalbėti jau nė ir platesnė visuose frontuo- _ Bcadraame-
užsuktos visos komunistinės dūdos, ir pirmas čia sutrimitavo 
Italijos komunistų bosas Togliatti. Iš tikrųjų, diktatūrinėje sis
temoje nėra parlamentarinio persitvarkymo, o beatodairinė ko
va rungtyniaujančių dėl valdžios. Kas. dar Sovietų Rusijoje iš
plauks į paviršių, parodys ateitis, kurios ilgai laukti nereikės. 
Tačiau nereikia taip pat laukti, kad viskas eitų taikiai, jei nuo 
pat bolševikų revoliucijos pradžios tesirūpinama vien ginklus 
kalti ir kitiem grasyti, užuot tenkinus žmonių gyvybinius reika
lus. Ne jie bolševikam rūpi, kas beatsistotų priešakyje — Bul- 
ganinas, Chruščiovas ar kitas kuris žmonių žudikas, kokiu bu
vo ir kritęs Malenkovas.

Reikia kovos, re’kia darbų, 
rėkia aukų, reikia širdies ir 
reikia lietuviško gyvenimo! 
Tais dalykais atsakykime vi- 
siems Lietuvos ir lietuvių tau
tos priešams.

Prek J. BALKONAS,



Jie-turi išgyventi visą savaitę 
tarp sniego ir ledų su visai ma
žu maistu. Tuo norima paša
linti šalčio baimė. Pastebėta, 
kad ašigalio srityse greičiau 
sukdama, nei mirštama badu. 
Todėl ir naikintuvo lakūnas

cijos leisti, jei nebūtų įžiūrėję 
iš jos ir sau naudos. Jiem bu
vo svarbu turėti lietuvių pa
reiškimą. kad jie atsisako nuo 
Rusijos, ir nemažiau svarbu, 
kad tame pareiškime jie glaus
tųsi prie Vokietijos. Jau kon
ferencijos rengėjus jie spyrė 
tokius norus pareikšti...

dalius įrankius: šautuvus, kir
vius, meškeres, krosnį, milte- 
Sus. prieš visokius insektus ir 
tt Patys kur netaiku nutūpę 
jie gali išgyventi apie porą

ges, surasti pagalbos besi
šaukiantį ir jį nugabenti į sau
gią vietą.

Suneš “lakūnai” yra specia
liai auginami, prižiūrim ir ge
rai šeriami; jiems duoda ark
lienos, džiovintos žuvies ir ku
kurūzų pyragaičių. Išmokomi 
traukti roges; o kai jiem suei
na pusantrų metų, jau mėtomi 
iš lėktuvų su parašiutais. Bet 
ir čia — yra socialinė globa,

Vėl buvo Tarybose svarsto
ma, ginčijamai kaip sušvel
ninti aną gruodžio 11 formuk 
naujais pareiškimais ar mą . 
jos visai atateakyti Pavyk, 
vienu momentu. Tai buvo 191u

na šimtų širdyse pavergtoje 
žemėje. Ji, toji šventa meilės 
ugnis, neužges ir kada nors 
vulkano galia išsiverš prieš be
dvasę tamsą, užslinkusią žyd- 
rią jį Lietuvos dangų. 

Jis, a.a. mok. Vincas Kai
raitis, ir būdamas tremtinio turi mieg° ®«Są sniego pei- Visoje Aliaskoje veikia ke- 
kely, atidavė savo jaunesnio-, M, su kuriuo pasistato ledo lioitaa gelbėjimų eskadrų. Vi
siems broliams visa, ką galėjo trobelę. Be to, kiekvienas turi dutiniškai kas savaitę keletą 

nedidelę dviejų svarų dėžutę, kartų jiems reikia sutrikti pa-
■ 1 " 1 "" kuri pritaisyta prie kombtozO- gaftą. Dažniausiai reikia gek

_, ' -< t**—V---- •---- —-- -no. Jei acsnauca netainir, ps neu avinus žmones, Kur nors 
iššokęs, iš dėžutės tafima pasiklysta medžiotojas, lokys .šunims neleidžiama “peraktirb- 

“ ~ ~ ’ ““ tLw Keliofiką kartų iššokęs iš 
lėktuvų, jau laikomas atsitar
navęs ir atleidžiamas į pensi
ją. Toje, paloje šunų mokyk
loje jis paliekamas “instrukto* 
riumi” nukaršti.

Paskutiniu bitei, pagyvėjus 
lėktuvų judėjimui žiaurėj, ši

radijo siųstuvą ir juo šaukiasi ką nors sužeidžia. Visus pa- 
pagalbos. Nors aparatas ma- tarnavimus karo aviacija atrė
žyta, ts&te pasėdama 200 ka nemokamai. Taip iš mirties 
mylių nuotolis. Gdbėjuno 13c- nasrų jau yra išgelbėti kefi 
tuvai tuoj gali nustatyti kryp- tūtaančfai
tį, iš kur ateina pagalbos Jei kor negali greitai priei- 
šauicsmss, ir nelaimėn pakilu- ti, tai BMtavų su paruštateto

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Juns geromis sąlygomis padarys

Paliekant nuošaliau dabar Uaii sustiprintas, ar nuo jo vi-

Taryba buvo priblokšta. Ki-
Nuotr. V. AugustinoKAUNAS ŽIEMA

kratai.

sijausdamas personas nuolat

K—tis

vojo Tarybos nariai tarp sa-

Jie- turi savaitę

konvencijos ir muitų bei pini
gų sistemos bendrumo pama-

plėto jfanuisi, į tam tikras dar 
nustatytinos santykius su Vo
kietija.”

su Vokietijos Valstybe, kurs 
tirėtą būti įvykdytas ypač

sąlygos. Bombonešio įgula jau 
turi palapines, maistą ir spe-

Vilniaus konferencija susi
rinko 1917 rugsėjo 18-22. At
stovų buvo 214. Teatro salė

niai ir kultūrintai lietuvių Tei- 
kalai. Tam tikslui yra daromi 
atitinkami žygiai ir yra vilčių, 
kad viskas pasistūmės palan
kia kryptim.

Ida (židinys 1938, Nr. 5-6): 
Viršų laimėjo nuomonė: jei 
vokiečiai karą laimės, vistlek 
lietuvių vokiečių ryšiai, turės 
būti glaudūs, o jei jie netaptų 
nugalėtojai, tai santarvininkų 
bus reikalas, kad tie ryšiai 
būtų nutraukti. Lietuvių vei-

tuanta”, sušaukta Vilniuje.
1 Konferencija išrinko 20 ak
menų tarybą, kuri dabar atsi
stojo toliau vadovauti vietoje 
ano ‘pogrindinio” politinio bū
relio prie Lietuvių Komiteto.

ki. Kai pradeda siausti dide
lės pūgos, tai nevienam baimės 
įvaro. Tačiau tuo pačiu metu 
nuolat skraido Amerikos karo 
lėktuvai. Lakūnai pratinasi

Vokiečiai jokiu būdu nebū- 
sutike ir Vilniaus koriTeren-

vėliavom. Dideliu entuziazmu 
praėjo teturiu dienų posėdžiai. 
Pro nebaigiamus atstovų 
Skundos vokiečių okupąc nės

sausio 8. Tada taryba 12 balsų Į 
priėmė gruodžio 11 formulės i 
pirmą dalį, perredaguotą St < 
Kairio; dar pridėjo Kimo pa i 
pūdymą, ir išėjo nutarimas.

Konferencijos entuziazmui 
buvo pirmas smūgis, kai į 
konferencijos išrinktą tarybą 
nesirengė eiti žydai, lenkai, 
gudai, kuriem buvo paliktos 
šešios vietos. Buvo dar blo
giau, kai tarp išrinktos tary
bos narių tuojau kilo nepasi
tenkinimo dūmeliai dėl sudė
ties. Išrinko, tai išrinko, de
mokratiškai tai demokratiš
kai, bet tai nesumažina nepa
sitenkinimo, jei rezultatai ne
patinka. Jie gi nepatiko soc. 
demokratam, nes
į tarybą buvo išrinkti 6 kuni-

nustatys steigiamasis seimai 
už sostinę Vilnių. Ir šita for 
mulė turėjo būti deklaruota..

Be ne taip lengva buvo pa 
šalinti nuomonių skirtumu. 
Jie

Daugiau ka;p ištisus metus 
Lietuvos Taryba kovojo su vo
kiečiais dėl klausinio, ar tas 
pažadas sueiti “į santykius” 
su Vokietija turi būti dar la-

tuvos reikalas atsidurtų pa
saulinėje politikoje, šitokiom 
intencijom konferencijoje bu
vo priimta rezolucija:

“Jeigu Vokietija (okupavusi 
valstybė) sutiktą dar prieš 
taikos konferencija proklia- 
muoti Lietuvos valstybę ir pa
čioje konferencijoje paremti 
Lietuvos reikalus, tai lietuvių ■ jo įova dauguma

------ pažiūrėjo, kad nedavus šio pa
žado Vokietija nesutiks skelbti 
Lietuvos nepriklausomybės, ir 
16 jos narių padėjo savo para
šus. Prieš ją balsavo St. Kai
rys, Narutavičius, Vileišis, ir 
susilaikė A. Stulginskis. Vokie
čių pasiūlytoj formulėj nebuvo 
minimas steigiamasis seimas 
kaip vyriausias krašto šeimi
ninkas, nebuvo minimas Vil
nius — jie pribijojo, kad tokia 
formule vokiečiai lietuvius ga
lės apgauti.

Tarybos nuolaida vokiečiam 
nieko nepadėjo. Jie pasiėmė 
pareiškimą, jį panaudojo Bra-

kykta. Be sunkių darbų aero
dromuose jie visi skraido, pra
tinasi prie įvairiausių sąlygų. 
Kiekvienas atlieka skridimus 
naikintojais, vėliau bombone-

teko nutraukti ir nukreipti į 
atskirą komisiją, visų dalyvių 
pasireiškė viena politinė min
tis — siekti nepriklausomos 
Lietuvos. Ji buvo išreikšta 
rezoliucija, kurioje pasisako
ma

už atstatymą nepriklauso
mos Lietuvos, demokratinės,

gelį, tenka atversti išvadas is- kaip vokiečiai nepaisė tarybos, 
toriko Z. Ivinskio, kuris iš kaip su ja nesiskaitė, kaip da- 
tarybos protokolų taip ano vę pažadus jų nevykdė, čia į- 
meto lietuvių nuomones išreiš- . manoma suminėti tik vienas 

vokiečių laimėjimas ir tarybos 
kapituliavimas pr^eš juos. Tai kuriame pasisakoma už Lieti. 
žinomoji 1917 gruodžio 11 vos atsirisimą nuo kitų kra^ 
formulė, kurią tarybos delega- tų, už nejtiklausomybę, ai 
rijai, atvykusiai į Kauną, pa- Lietuvos santykius, kuriuos 
diktavo Vokietijos užsienių 
reikalų ministerijas atstovas 
von Lerner. Jos antroji dalis

■ ». •- x . ■ - . . ■ • -- . .. : < ; - . • t
■ ii.m■totaĮs^—i

Tarp vienyto? ir įskilimo
Nuo Vilniaus konferencijos iki Vasario 16

Padėtį gelbėdami, “vienybę” 
^saugodami, du kunigai pasis
kubino iš tarybos atsisakyti 
(Stankevičius ir Urbanavi
čius), kad užleistų vietas so- 
nciaiistam (J. Vileišiui ir St.

^Didžiausias kliuvinys Lietu
tį vos Tarybos keliui į nepriklau- 

, somybę buvo vokiečių okupaci-
' nė valdžia ir Vokietijos politi- 

į j" ’ ka. Ar jai pasipriešinti ar mė- 
i J ginti ją apeiti nuolaidom —tai

buvo klausimas, dėl kurio ko- lėlių, pasiryžusių dirbti savo 
— ‘ Tėvynei. Jdiegtet mažose šir-

. dyse meile gimtajam kraštui

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WESX—>1230 kiloercles — MarHebeid-Salem, Man.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 1 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite < 
▼edė>to ANTANUI F. KNEIžIUI — UdtaaniM Bafia Hoor, 50 CM- 
tage St, Norwood, Maaa. Skyriai: LithuaniM Funtftare Ca. — A. ir ! 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvay, So. Į 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė.. Caro- Į 

' bridge, Mass. Telefonai: NOnrood 7-1443; SOuth Boston 8-4618 ar Į 
8-1340; Klrkland 7-8383.

| Savo darbus taryba pradėjo
į 1917 rugsėjo 24, pasivadinda-
r ma Lietuvos Taryba, vėliau
• * . ,. Lietuvos Valstybės Taryba, iš

sirinkdama pirmininką A.
Smetoną, vicepirmininkus St 
Kairį ir kun. VI. M’roną, sek
retorius J. Šaulį ir P. Klimą.

Nesusipratimų bus ir pas
kiau; nuomonės kirsis, iki ski
limo. Bet jos nesiskirs taip to
li kaip Petrapilyje. Savoj že
mėj būdami ir konkrečius 
krašto vargus matydami, mo
kėjo lengviau surasti kompro
misus negu tie, kurie buvo į 
svetimą kraštą atitrūkę ir nar
dė svetimos revoliucijos ban-

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ > ’
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

WBMS, 1Ū9Ū kūocydes Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1.-00 vai. pietų metu j

VEDfcJAS — P. VIŠČINIS
SI Buster Avė, Brocktes 4, Mass.

TeL Brockton 8-1159-R. j

Konfereneija, turėdama ome
nyje, ,kad Lietuvos interesai 
normalinėse taikos/ sąlygose y- 
®a pasvirę ne tiek į rytus ir 
ne tiek | pietus, kiek Į vakaras, 
pripažįsta galimu sueiti būsi
mai Lietuvos valstybei, nepa-

Lyg lapai, piktų vėjų iš- ir_ kiek galėjo. 1946 m. pra- kentėjo. Kentėjo galbūt dau-
blaškyti, nukritome vieni ar- džioje jis aktyviai 'dalyvauja giausiai todėl,kad bėgąs laikas
čiau, kiti toliau nuo gimtosios organizuojant lietuvių gmna- mažino viltis dar vėl kada nors 

Narutavičiui). Taip surastas savo tėvų žemės. Sustojome ziją Fischbecke, o po kelių atiduoti savo širdį ir sielą
kompromisas suklijavo tary- įvairiuose kraštuose ir įvai- mėnesių drauge su ja keliasi
bą. riuose kontinentuose, ištiesė- į Spakenbergą. Nuo 1946-47

me pllgrimines savo palapines, * m.m. ligi emigracijos į Austra- 
tačiau nei širdys mūsų nenu
rimo, nei galvos svetur nepa
silsėjo. L’ūdnas ir neramus 
žvilgsnis vis tebėra nukreip
tas į tą pusę, iš kurios atke
liavome. Vienintelis noras, vie
nintelis troškimas — namo. O 
tačiau laikas — valandos ir

liją (išvyko 1949 m. pradžioje 
su žmona, dukrele ir dviem sū
numis) jis tų gimnazijų —Tu
mo - Vaižganto — inspekto- - siekė: baigęs mok. seminariją, 
rius. Jei šią gimnaziją, kurią stodamas į universitetą, lan- 
turėjau progos labai gerai pa- kydamaš įvairius mokytojų 

kursus ir pagaliau bene 1942 
m. baigdamas Vilniaus Peda
goginį Institutą.

Deja, sugrįžimo aušros jo 
akys, paskutinį kartą užsimer
kusios 1954 m. lapkričio 22 
d?, jau niekad nebėišvys, ir tik 
iš tolimų tolimų Karakatos 
kapinių jo širdis ir siela am
žinai ilgėsis gimtosios žemės.

Vacys Kavaliauskas

bega. Bėga ir nevienam amži
nai užmerkia žvilgsni, pasiil
gusį namų...

Ir jis, mokytojas Vincas 
Kairaitis, iš tolimos Australi
jos penkeris metus ilgėiesis 
namų, užmerkė akis, neišvy-

žinti, drįstu vertinti gana tri- 
____ ____ ______  _ giamai, tai turiu pripažinti, 
amžinybe virstančios dienos— kad prie jos aukšto lygio daug 

prisidėta ir a.a. mok. V. Kai
raičio.

Velionis, būdamas tolimoje 
Australijoje, sunkiose klimati-. 
nėse ir darbo sąlygose, maty
damas kaikuriuos, net rinkti- 

___  ______ _____ _____ nius, savo tautiečius įžūliai 
dęs žaliuojančių gimtosios že- virstant svetimais, sielojosi ir 
mes laukų. O ten jis mažas bė
ginėjo, ten jis svajojo, kovojo 
ir diribo. Dirbo, kad tik nanre, 
gimtajame krašte, būtų ge
riau, mieliau ir šviesiau. Nuo 
pat pirmųjų Nepriklausomy
bės dienų kiek daug išleido jis 
iš mokyklos suolo naujų atža-

Sausio 26 prieš tarybą stoję 
dvi rezoliucijos. Vienos auto 
riai tarybos prezidiumas, tik 
riau A. Smetona ir J. šaulys 
bijojo, kad reikalo nepagadii. 
tų griežtumu; įrodinėjo, kai 
negalima anuliuoti gruodžio 11 
nutarimo, nes tuo būsianti pa
laidota ir pati Taryba; kitos ‘ 
grupės vardu St. Kairys pa
laikė sausio 8 formulę, kuri 
buvo be jokių užuominų apie 
ryšius su Vokietija.. Buvo dra
matiškas momentas, kada 
Smetonos - šaulio rezoliucija 
surinko 12 balsų — daugu
mą, prieš ją pasisakė 5 (Bir
žiška, Kairys,' Narutavičius, 
Stulginskis, Vileišis), susilaikė 
3 (Staugaitis, Smilgevičius, 
Vailokaitis). Tada Taryba 
perskilo — iš jos pasitraukė 
Kairys, Narutavičius, Vileišis, 
paskui dar ir M. Biržiška.

(Bus daugiau) 

Kanada nepasižymėjo gau-. kuriame lietuvių yra apie 200, 
pastoviau įsikibusių į vietinę 
pramonę. Laimigiausia ir di
džiausia kolonija yra St. Ca- 
tharines, tai pusiasalio “chica- 
ga”, priglaudusi per 300 lietu
vių, kurių daugelis yra jau 
savų namų šeimininkai ir pas
toviau dolerį kala didžiuliame 
Amerikos kompanijų fabrike.

siomis lietuvių kolonijomis ligi 
pat paskutiniosios tremtinių 
imigracijos. Pirmieji atvyku
sieji buvo išbarstyti po visą- 
plačiąją Kanadą. Vieni kirto 
miškus, kiti auksą kasė, kol 
pasibaigė valdžios nustatyta 
darbo sutartis. Taip pamažu 
barzdoti vyrai pradėjo slinktį 
iš girių ir kasyklų į miestus, 

' vėl atkuto “civilizuotis”, pra
dėjo buriuotis ir kurti naujas 
lietuviškas kolonijas.

Daugiausia lietuvių suviliojo 
didmiesčiai, kur apstu pramo
nės bei gyvenimo sąlygos vi-

Kai lietuvių skaičium ši vie
ta negali didžiuotis, bet neten
ka rausti dėl savo darnaus 
susiklausimo bei kultūrinio 
gyvenimo. gražia kryptim.

Jungtinėm pusiasalio jėgom 
turi savo chorą, Aleksandro 

Taip smarikai sulietuvėjo To- Paulionio vedamą susidedantį 
rontas, Montreal’s, Hamilto- iš 40 asmenų ir gražiai susi
nąs, Winipegas ir kiti mažesni dainavusį. Jeronimas Bieliū- 
miestukai. Gražus būrys lietu- nas suorganizavo tautinių šo-

yra belaisviai. Troško, kad nados vietą — Niagaros pun’a- 
mūsų Tėvynėje’ būtų daugiau salį, kwr to paties vardo kriok- 
šviesos, kurios jis pats, niekad lys traukia K viso pasaulio 

žmones pamatyti vienintelio 
pasaulyje reginio.

Vieta graži tai graži, bet ir 
gamtos grožiu žmogus negali 
gyventi, čia nėra didelių mies
tų nei stambių pramonės cent
rų, todėl ir lietuvių čia nėra 
per tirštai.

Iš ssnosios atelvijos tegyve
no tik vienas kitas, o naujieji 
pasidalino į 4 pusiasalio mies
tus: Niagara Falls, Port Col- 
bome ,Welland ir St. Cathari- 
nes. Mažiausia lietuvių tegy
vena pirmuose dviejuose, apie 
60 galvų kiekvienoje. Anks
čiau Niagara Falls ėjo elekt
ros jėgainės statyba, sutrau
ktai daug darbininkų. Darbui 
pasibaigtts, negausus lietuvių 
būrelis dar galės sumažėti. 
Trečioj eilėj seka Wellandas,

karininkis, dažnai eskimas, 
apsivilkęs specialiu drabužiu, 
kad nepasikabintų medžių ša
kose. Jis turi nuimti parašiu
tus šunims, įkinkyti juos į ro-

LIETUVIAI TELKIASI PRIE NIAGAROS KRIOKLIO
jų klebonas. Vaikučiai mielai 
mokyklas lanko, tik kiek sun
kiau į jas ateiti. Paprastai 
juos surenka ir vėl grąžina 
savo mašina T. B. Mikalaus
kas. Verta čia paminėti, kad 
T. Mikalauskas yra šios apy
linkės ne tik dvasios vadas, 
bet toji ašis, apie kurią suka
si visoks lietuviškas gyveni
mas. Jis čia atsikėlęs iš Pitts- 
burgho, kur redagavo ten ėju
sias “Lietuvių žinias”, įdėjo 
visą savo sielą, kad lietuviškas 
gyvenimas eitų kultūringa ir

sigrožėti ir Niagaros kriokliu.
{Pats didžiausias troškimas 

ne tik catariniečių, bet visų 
Niagaros pusiasalio lietuvių, 
yra ‘įsigyti savo atskirą bažny
čią ir salę, kur galėtų pasto
viai susikoncentruoti ir dvasi-

Ateinančią vasarą rengia^ 
ruošti didžiulę lietuvių Šventę, 
pasitepant iš užsienio — A- 
merikos meninių jėgą.

Šventė numatyta liepos 2 ir 
3 d., vidury tarp Kanados ir

x .. . ... Amerikos tautinių švenčių,ratelis, sukurtas ir la komas ... - .-. . .T-_ kad daugiau galėtų suplauktiPovilo Tamuleno ir Br. Simo- ... . ®„ _ . lietuviškos visuomenes net isnaicio, per Kalėdas su mažai- . . XT. . . -■ ■ * i • tolimų kampų. Vieta visų mestais pastate “Karalaitę Tei- . ___ ...n j - Z i- giama, nes yra proga ne tik sutę“ Wellande ir gastrolia- ...... . . . , .,, .. - t. susitikti su lietuviais, bet pa-vo” St. Cathar.nes. Dabar 
ruošiasi pasirodyti visuomenei 
su Čiurlionienės “Kuprotu ože
liu”..

Neatsilieka nei švietimo 
srityje.

Trijose kolonijose veikia 
šeštadieninės mokyklėlės, ku
rias lanko per 40 mokinių. 
Švietimo reikalus neša ant sa
vo pečių mokyt. J. Navasaitie- 
nė ir T. Barnabas Mikalaus
kas, OFM, visų minėtų koloni-



Bendruomenės at-

ne-

BROCKTON, MASS

Sa- 
ko-

Angelų Kara- 
choras kas-

bės skleidimo knygomis ir 
žurnalais. Šiame gražiame dar
be tegul jam visuomet duoda 
jėgų Visagalis! L. A.

K. Federacijos V-bai pavedus, 
inž. J. Stašaitis —

davę progos visiems jaukiai 
praleisti vakarą.

Kai šiandien visus pradeda 
imti snaudulys ir kažkoks su- 

(nukelta į 8 psl.)

dyti lietuvišką kultūrą. Taigi 
būdamas lietuvis argi gali ne
pritarti lietuviškiems reika-

filmų. Atskirai įrekorduoti 
1938 metais Amerikos lietuvių 
dovanoto Laisvės Varpo gar
sai prie Vytauto Didžiojo mu-

me paminėjime trejų mmučių tik ir stengsis palaikyti ir ug- 
susikaupime. Bayonnės ir New 
Jersey apylinkių lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Įėjimas nemo
kamas.

non

UŽGAVĖNIŲ BALIUS-MASKARADAS

Pradžia 8:30 vai. vakaro.

• Dėmesio studentams! I 
tuvių Studentų Sąjungos «L 
Centro

ažsfeBkaatieHM savo leidinius: užsisakantiems 
įnėnesj “Darbininką” fcainaoja — $5j$, kaitinos 
“Aidas”—$5.00, "Varpelį”—$1.00.

PIRMĄ KARTĄ PO 14 METŲ
Šių metų vasario 21 <L G. Washingtono Gimimo Dienos išvakarėse, Grand Paradise 

salėse, 320 Grand Street, Brooklyn, N. Y., rengiamas

centų
—Į- O kaa gi jau?
— Daraisi drungnas bend-

BiijBlMlIltjįĮ -į.

riems hetuvį&kieins. reikalams

DĖMESIO
Žvalgas

spaudos platininio vajus. Vertėtų neatsflikti ir B* f svilins j

....... $2.50

....... $1.50
......  $3.50

ĮŽANGA: (įskaitant Užgavėnių pyragus) 
Svečiams su maskaradiniais kostiumais 
Lietuvių Studentų Sąjungos nariams .....
Svečiams be maskaradinių kostiumų .....

AMERIKOS darbo Federacijos ir CIO atetmi Miami Beaeii pasitarime. Viduryje: AFL pirm. G.
Meaay ir CIO pirm. W. F. Beoter. - .. ._____ ■, ,______

tu nori turėti visas Lietuvių 
Bendruomenes narių teises, 
jei nenori priimti nė mažiau- 
šos pareigos. Tai vienas irpa- 
grindinis tau atsakymo punk-

PASTABA: Kviečiame užsisakyti stalus ar paskiras 
vietas telefonu: UL 9-4039 ar GL 5-6262

----- . Prašau siuntinėti:
"Darbininką”
“Aidus”

Sheanadoah, Pa., vasario 4^ 
d. netoli šv.' Jurgio lietuviai 
bažnyčios kik> gaisras, kuriai 
palietė ir bažnyčią. KatJagįįjjjM 
buvo šalta, tai trūko vandens,.! 
taip gaisras smarkiai plėtės. 
Tik žmonių pastangomis 
vyko bažnyčią užgesyti. NueJl 
kentėjo tik viena jos dalis ir's 
parapijos vaikų darželis.

• Bronius Vežiota vaidina^
GMB filme “The Lašt Time 
saw Paris”. Vienoje vietoje,^ 
tarptautiniame baliuje, jis 'ir 
prašneka lietuviškai, pasako 
vieną sakinį. .-įSR

• Jono Jablonskio 25 metų J 
mirties sukaktį surengė Chi- 
cagoje vasario 6 d. Kalbėjo^ 
prof. V. Biržiška, P. Gaučys,^ 
dr. P. Jonikas. Meninėje prog- ^ 
ramoje dalyvavo solistas J.'|| 
Vaznelis ir muz. A. Kučiūnas? ||

• Juozas ir Vera AmbrozaL-l 
čiai Waterbury nusipirko ūkį:^ 
ir persikėlė į Middkt>ury,-.| 
Conn.

• Waterbury vasario 12.
v. šv. Juozapo parapijos salėje 
moksleiviai ateitininkai rengtą-^ 
blynų balių. , '

• Baltimorėje radijo valan- į 
dėlė lietuviams vasario 13 sek- 
madienį turės dvi programas: 
pirmoji bus įprastu laiku 12:-.į| 
30 vai. per stotį WBMD 750 s 
k.c., antroji vienos valandos ■;> 
programa, skirta paminėti Va- || 
sario 16 ,bus nuo 2 iki 3 vaL.g| 
p.p. per stotį WWIN 1400

Vyt. Mačernio 10 metų mir*^ 
ties sukakties minėjimą rengia JI 
Šatrijos korporacija Chicago- J

, "sii
Marija Simaaiuškytė, opeA 

ros solistė, dainuoja Vokietijos U- 
teatruose. -į

tremtyje Beturės perdaug skaitytoją.
MALONIAI KVIEČIAME VISUS MOŠŲ 0KAITT

TALKININKAUTI ŠIAME SVARBIAME DA
. Lietiniai pruciškonai ATPIGINA šia proga

Pasiūlykite savo pažįstamiems, kurie dar nes 
šios spaudos, paragindami juos pasinaudoti tuo pap 
mu. Pridėta atkarpėlė yra Jūsų patogumui.

Siunčiu $----
I ]
I ]
[ J "Varpelį”

Kaukių - kostiumų konkursas ir premijavimas • Gražiai dekoruota salė • Linksmos 
įvairenybės • Nenumatytos staigmenos • Turtingas valgių ir gėrimų bufetas. • Visų 

mėgiamas J. Thomas orkestras.

visuomenę žodį tars katalikų ALRK Federacijos Brockto- 
tremtiniy ir šv. Vardo dr-jos no sk. vicepirmininkas 
pirmininkas Vincas Grybaus
kas ,o angliškai kalbės Brock
tono miesto valdybos narys I- 
polrtas Moncevičius. Jų kalbos 
bus palydėtos dainininko Ado
mo Barausko dainomis ir lie
tuviška plokštelių muzika.

Vasario 20, sekmadienį, 10 
vai. šv. Kazimiero bažnyčioje 
bus šv. Mišios už Lietuvą. 
Šventei pritaikintą pamokslą 
sakys prel- Pr. Strakauskas, 
parapijos klebonas.

Po pietų 2 vai. bus šventoji 
Valanda Vis kviečiami pasi
melsti už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės ir šiuo metu 
kenčiančius lietuvius. Tuoj po 
pamaMy prel. K. Urbonavi
čiaus vardo salėje (po bažny
čia) įvyks iškilmingas Nepri
klausomybes minėjimo aktas. 
Be liduvhj įvairių organizaci
jų atstovų, dalyvaus Brockto
no miesto majoras Gerald 
Lucey, miesto valdybos narys

visiems lietuviams studentams; 
jog jau artėja metas naujtj/į 
sąjungos centro orgūnų rinki- 
mams. Laikantis s-gos statu- 
to, rinkimuose dalyvauti te-.-j 
gali tik’tie studentai, kurie 
laiku užsiregistruoja sąjungom ,/Į 
sekretoriate ir užsimoka nario J 
mokestį $1.00) arba nuo jo at-;^ 
leisti. Centro Valdyba užtat į 
skelbia, jog paskutinė re^st- 
racijos data šiemet yra kova 
15 d. Iki to meto taip [«t turi j 
būti užsimokėtas nario mokes
tis. Pavieniai nariai registruo- Į

Reginą Rauchaitę, 6637 So. 
Rockwell St., Chicago 29, IHr 
ir užsimoka nario mokestį paB 
CV iždininką Arvydą Barzdu- 
ką, 7509 Lawnview Avė., 
veland 3, Ohio. Skyriams pri- 

- klausą nariai tai atlieka per 
skyrių valdybas. Skyrių Vai
dybos turi pasirūpinti laika 
persiųsti žinias ir mokestį 
Centro Valdybai. Po š.m. 
vo 15 d. užregistruoti nariai 
balsavimo teisės neturės. >

Liet Stud. Sąį.

Lietuvis
• ' -i > ■ •_ V .

— Ęlausyk, brąi, ar jau įsi
rašei į Lietuvių Bendruome
nės' narius? —r klausiu savo

• vieną draugą.
— Nepirašiau ir neįsirašy- 

siu.
•. — O kas gi? Ar jau lietu
vybės išsižadi*

— Lietuvybės neišsižadu. 
Bet man nepatinka, kad rei
kia mokėti įs'rašymo mokestį. 
Jei jau už pinigus aš tegaliu 
balsuoti, tai man nereik, Juk 
visi lietuviai turėtų turėti tą 
teisę balsuoti, o kam dar č'a 
ta narystė. Argi Lietuvoje tie. 
kurie ėjo balsuoti, turėjo mo
kėti kokį nario mokestį? Taigi 
ir čia:, jei Lietuvių Bendruo
menė, tai, atseit, visi lietuviai, 
o ne tk tie, kurie mokestį mo
ka. štai kur priežastis.

— Man atrodo, kad ta tavo 
priežastis tai per plonas šiau
das, už kuriuo griebies. Juk ir 
valstybės piliečiąi turi būti 
ištikimi valstybei.. Argi neži
nai, kad tie, kurie atsisako 
mokėti valstybei mokesčius, y- 
ra baudžiami ir net balsavimo 
teisę gali prarasti. Tai kaip gi

stovų suvažiavime 
New York e

pasiteisinti. Bet. tie neva pas:- 
teisinimai yra tik burbuliukai. 
Jei esi lietuvis, tai turi lietu
viškai ir elgtis; būk vieningas 
su visais geros valios lietu
viais. Nesvarbu, kad ne tu or
ganizuoji ir kad ne tu esi 
renkamas į Bendruomenės Ta- 

• rybą. Ar gi net tiek neįsijau
ti, kad yra ir gerų ir išsilavi
nusių lietuvių ir be tavęs. O 
tu, kaip lietuvis, atlik savo 
pareigą —eik, balsuok ir iš
rink tikrai gerus lietuvius į 
Bendruomenės Tarybą. Ne
būk toks, kad jeigu tu nepir- 
mininkas, tai tu. ten ir neisi. 
Visi bendrai parodykim, kad 
buvom susirūpinę lietuvybės ir 
lietuviškos kultūros išlaikymo ' 
reikalais, išie metai JAV lietu- ” 
viams bus istoriniai, nes bus 
užregistruotas skaičius lietu- 

_____  ____ _____ vių, kurie tikrai vieningai nori 
priklaipyti prie Lietuvių Bend- , rūpintis lietuvybės reikalais, 
ruomenės. »

— O kas? Tai tu pasakyk, 
kad toks mandras.

— Atvirai kalbant, tai arba 
esi neįsigilinęs į Lietuvių Ben
druomenės reikalą, arba tau 
nepatinka, kad kiti, o ne tu, 
ją organizuoji. Abi priežastys 
būtų nedovanotinos. Arba 
jau...

kestis toks mažas (nors 50 
centų), jog net gėda apie tai 
ir kalbėti. Argi nežinom, kad 
laikinoji Lietuvių Bendruome
nės Valdyba turi paruošti rin
kimams įvairias korteles, įvai- * 
rius sąrašus, išsiuntinėti bal
savimo medžiagą tūkstančiam 
lietuvių. Gal matei išsiuntinė
tą knygelę apie Bendruomenę, 
o kitą apie rinkimų tvarką? 
Tavo 50 centų pagelbėtų tik 
rinkimus pravesti. Juk sekma
dienį nusiperki laikraštį už 
75 centus, pažiūri jį kelias mi
nutes ir numeti. Dabar gi lie
tuvybės reikalams, sakai, ne
nori mokėti 50 centų, tai jau, 
brol, neatrodo, kad tiksl ai gal
voji. Ghl būt tūri dar kokią 
kitą priežastį, kodėl nenori

Vasario 5 d. Brooklyne, Ap
reiškimo parapijos salėje įvy- _ 
ko L. B. New Y.orko apylinkių 
atstovų suvažiavimas. Suva
žiavimui pirminnkavo adv. A. 
Senikas, sekretoriavo K. Va
siliauskas.

Apie apygardos 
darbus platų pranešimą pada
rė pirmininkas adv. J. šlepe- klausomą Lietuvą, persikelda- 
tys, vaizdžiai apibudinęs LB 
organizavimo darbus 1952 m. 
ir vėlau ligi šio Apygardos su
važiavimo. New Yorko apy
gardoje yra suorganizuotų a- 
pylinkių ir seniūnijų 15. šiuo 
metu pastebimai reiškiasi ar-

BAYONNE, N. J.
Vasario 20 d., 3 vai. p.p., pa

rapijos salėje, 15 East 23rd 
St., bus Lietuvos Nepriklau- 

valdybos somybės minėjimas. Kalbų bus
- . mažai. Prisiminsime Nepri-

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS CHORO VAKARAS
Tiesa, kiekvienas yra laisvas 
priklausyti prie Lietuvių Ben
druomenės, ar ne. Bet turėtu
me jausti pareigą ir parodyti 
susipratimą.

— Tai tu manai, kad aš 
nebalsavęs Lietuvių Bendruo
menės rinkimuose ir neužmo
kėjęs nario mokesčio jau 
būsiu lietuviu.

— Lietuviu tai tu būsi, 
vo kraujo nepakeisi. Bet 
kiu -lietuviu? Juk kiekvienoje 
tautoje yra susipratusių ir ne
susipratusių ir net išdavikų. 
Ir kitų tautų žmonės gerbia 
tik tuos, kurie yra susipratę 
savoj tautoj. Bespalviai, nesi
rūpiną savo tautos ir savos 
bendruomenės reikalais, sve-

“Šilkinius pančius’-, o paskui vo: St. Šimkaus Skamba, 
sudainavo naujai paruoštas skamba kankliai, čižausko-že- 
dainas: J. Strolios Parvesk! maitaičio 
Viešpatie (solo dalį L. Ralys), 
J. štarkos Nudavė dukrelę, J. 
Bendoriaus E’sim broleliai. J. 
Švedo Per Girią, D. Andriulio 
Senas diedas, Br. Jonušo Ei-

Jau nuo seno 
lienės, parapijos 
met rengia vakarą, šiemet 
toks vakaras įvyko vasario 5 
šv. Antano par. salėje Green- 
pointe. Vieta labai patogi. Sa- 
}ė talpina apie 800 žmonių, 
milžiniška scena, kur gali būti
vaidinami didieji teatro veika- siu girion bei Kampelis mano 

mielas. Choras, vedamas My
kolo Liuberskio, pasirodė 
drausmingai, gerai pasiruošęs 
ir susidainavęsę, galįs visur be 
jokios baimės pasirodyti. Be
maž visas dainas turėjo kartoti 
ir dar publika neleido chorui 
lipti nuo scenos, kol dar padai
navo keletą dainų, neįtrauktų 
c programą. .Priedui padaina-

lai; puikios grindys šokiams, 
baras ir graži užkandinė. Gai
lai kad salę niekam nėnuomoja 
tik užleido pasinaudoti “Darbi- 
bininko” ir Angelų Karalienės 
par. choro vakarams.

Choro vakaro programa su
sidėjo iš trijų dalių. Pradžioje 
choristai suvaidino A. Gustai
čio vieno veiksmo komediją

Vilniaus kalneliai 
solo dalį dainavo L. Ralys), 
St. Šimkaus Bijūnėli žalias.

Atskiras minėtinas L. Ralys, 
dainavęs solo choro dainų da
lis. Jo balsas stiprus, boso- 
baritono ir gerai apvaldytas 
puikiai skambėjo didžiulėje sa
lėje.

Komediją vaidino patys cho
ristai. jiem pasiruošti talkino 
aktorius V. Žukauskas. Vaidi
no P. Kizis. A. Kizienė, A. 
Pranis, J. Poderis, A. Poderie- 
nė ir A. Sakaitis. Vaidintojai, 
išskynus P. Kizį, kuris savo 
vaidmenį atliko be priekaištų 
ir visai komedijai davė gyvu
mo, neišsimušė iš įprasto mė-

nedarni brolių Motuzų spalvotų timtaučiam yra naudingi, bet 
tokie negerbiami. Juk ir įvai
rių tautybių šio krašto gyven
tojai ir didieji žmonės gerbia 

___r___ . ________ __ ir giria lietuvišką kultūrą ir 
tėjančiaiš Tarybos rinkimais zėjaus, lydint Lietuvos him- gražiną lietuvių papročius. O Maine, įvyko graži iškilmė — 
gyvesnis susidomėjimas, todėl nui, suskambės šiame įdomia- T .i pfu v iii Bendruomenė kaip br. Didako Pauli ukaičio amži- 
ir organizaciniame darbe tas 
teigiamai atsispindi: steigiama 
naujos apylinkės, renkamos 
rinkimams pravesti komisijos, 
sudarinėjami rinkikų sąrašai, 
įsigyjamos balsavimui relka- . 
lingos knygelės ir t.t. , 

Apygardos finansinę padėtį 
nušvietė ižd. J. Makauskis. 
Buvo patiekta ir piniginė apy
skaita, kurią suvažiavimas pa
tvirtino.

Apie švietimo - kultūros rei
kalus vaizdų pranešimą pada
rė apyg. kultūros tarybos 
pirm. Dimas. 

Loko pirmininkas prel. J. 
Balkūnas papasakojo apie Ta
rybos rinkimų tvarką ir kita. 
Suvaža vuSius atstovus skati
no ritmus vietose taip su
tvarkyti, kad balsuotojų skai- grama. t

Norwoodo ir apylinkės lie
tuvių yra šventa pareiga atsi
lankyti, nes kiekvieno gero pi
liečio garbė reikalauja būti iš- 
tikimam šiam kraštui ir ne
užmiršti savo tautos reikalų. 
Visi lietuviai turime prisidėti 
prie Lietuvos laisvinimo rūpes
čių. Tad visi į minėjimą!

Vasario 16 minėjimas
Vietinis ALRK Federacijos 

10 skyrius ruošia Lietuvos ne
priklausomybės sukakties mi
nėjimą vasario 13, sekmadienį, 
3:30 vai. p.p. šv. Jurgio lietu
vių parapijos salėje, St. James 
Avė. Atsilankys daug svečių, 
kurių tarpe ir pagrindinis šio 
minėjimo kalbėtojas prof. A. 
Vasiliauskas ir So. Bostono. 
Bus taip pat įdomi meno pro-

čius būtų .kuo didžiausias.
Į naują apygardos valdybą 

išrinkti: J. K. Krušinskas, 
adv. J. Šlepetys, J. Ginkus, dr. 
B. Radzivanas, V. Alksninis, 
J. P. Montvila ir K. Vasiliaus
kas. Į kontrolės komisiją: 
adv. A .Senekas, adv. A. So- 
daitis ir K Bielinis. Rs

Vyksime melstis už 
Lietuvą

Vasario 22 šy. Kryžiaus ka
tedroje Bostone bus maldos 
diena už Lietuvą. Iškilmingos 
mišios, celebruojamos arkiv. 
R. Cushingo, bus 10 vai. ryte. 
Iš Norwoodo vykstama specia
liais autobusais ir, norintieji 
vykti kartu, prašomi iš anksto 
užsisakyt vietas. Tą pat dieną, 
1 vai. p.p. šv. Petro parapijos 
patalpose įvyks katalikų sei
melis. Būtų gražu ir- gera, kad. 
kuo didesnis skaičius dalyvau
tų pamaldose ir seimelyje. Au
tobusams vietą galima užsisa
kyti klebonijoje ir pas Federa
cijos skyriaus valdybos na
rius.

B.dlMvVliu'K i vlli- Chorui ? akompanavo Al' 
M'rijginskas, kuris publikai jau

Vasario 5 d. Pranciškonų tuvės darbo Brooklyne,. kur gerai pažįstamas ir visada šil- 
vienuolyne Kennebunk Porte, tebėra iki šiandien. Jis atspau- tai sutinkamas.

džia -ūsus stambesniuosius Trečioji vakaro dalis įsuko 
pranciškonų spaustuvės leidi- visus į veiksmą. Tai linksmi 

nieji įžadah Ji sutapo su pa- nius, tuo žymiai prisidėdamas šokiai ir gardūs užkandžiai, 
baiga metinių rekolekcijų, į prie Dievo garbės ir lietuvy- 
kurias iš įvairių vietų susirin
ko didžioji dalis šv. Kaz: mieto 
provincijos narių.

Įžadų -apeigos prasidėjo iš
kilmingomis mišiomis. Jas lai
kė rekolekcijų vedėjas Tėv. J. 
Liauba, Brooklyno vienunoly- 
no viršininkas. Mišių metu 
tarp įspūdingų maldų bei gie
dojimų minėtas vienuolis pasi
žadėjo iki mirties tarnauti 
Dievui Pranciškonų Ordine.

Br. Didakas Pauliukaitis y- 
ra gimęs Kanadoje, Montrealio 
mieste 1923 m. Ten augo ir 
išėjo mokslą. Pradėjus kurtis 
lietuviams pranciškonams A- 
merikoje, jis vienas iš pirmųjų 
atvyko pas juos, pasiryžęs tap
ti vienuoliu, šešerių metų lai
kotarpyje br. Didakas sėkmin
gai perėjo visus pasirengimus 
bei bandymus, kurie veda prie 
amžinųjų įžadų.

iPrieš trejus metus, ką t.k 
grįžęs iš noviciato, atlikto Ka
nados pranciškonų provincijo
je ,buvo paskirtas prie spaus-

Brocktono Katalikų Federa
cija nuoširdžiai kvieaa visus į 
vieningą Vasario 16 minėjimą, 
kuris bus vasario 16-20 cEd.

.Vasario 16 d. 88 vai. vak. 
visi Brocktono ir apylinkių 
lietuviai .kviečiami klausyti 
Brocktono radijo stoties WB- 
ET. Tą valandą Brocktono Ka
talikų Federacijos pirmininkas 
Leonardas, Kumpa atidarys 
Vasario 16 d. minėjimo iškil
mes.. I lietuviškai kalbančią

Po to seks! graži ir įvairi 
meninė dalis, kurią atliks į- 
vairių organizacijų meninės 
grupės ir šv. Kazimiero para
pijos mokiniai. .

Minėjimo metu bus renka
mos aukos, kurios bus persiųs
tos kovojantiems dėl Lietuvos 
nepriklausomybės organams.
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M. and t AUTO COLtlSION I0IIS

(Atkelta iš 2 ps.)
Angelės apylinkėje. Ten moto
ristas patsai prisipila gazolino 
ir už tai sumoka 3-5 centus pi
giau už galioną. Dabar tokių 

^•• stočių visoje Amerikoje pris- 
kaitoma iki 1000. Tačiau kai 
kuriose valstybėse įstatymai 
draudžia įrengti tokias stotis, 
nes tai esą pavojinga gaisro 
atžvilgiu.

“Paties pasitamavimo” ga
zolino stotims konkureneją 
sudaro pačios didžiausios (su
psrstation) stotys, kurios di
delėje^ aikštėje įrengia nuo 15 
iki 25 pompas. Tokios stotys, 
pvz., Kalifornijoje, kas mėnuo 
vidutiniai parduoda 60.000 ga
lionų keturis kartus daugiau 
už eilines gazolino stoteles. 
Esama ir tokią milžinišką ga
zolino stočių, kur mėnesio *- 
pyvarta siekia net 400.000 ga-

Tokiai apyvartai reikia ir 
didelių įrengimų. Normalių 
gazolino stočių tanke telpa nuo 
1000 iki 6000 galionų, gi mil
žiniškųjų stočių tankuose nuo 
20.000 iki 30.000 galionų. Mil
žiniškosios stoties įrengimas 
atsieina nuo 45.000 iki 100.- 
000 dolerių Padalinus šitas iš
laidas kiekvienai pompai išei
na nuo 2000 ir 2500 dol., tuo 
tarpu kai normalių stočių 
pompos atsieina nuo 5000 iki 
7000 dolerių. Milžiniškos sto
tys apsimoka laikyti tik ten, 
kur pravažiuoja didelis skai
čius sunkvežimių. Pvz. tarp 
Los Angeles ir San Francisco 
kasdien pravažiuoja 2000 di
delių sunkvežimių, o medvil
nės ir vaisių bei daržovių nu
ėmimo metu net 4000. Kainos 
tokiose stotyse kai kur net 4 
ar 5 centais mažesnes.

Jei kiekvienas automobilis 
vidutiniai suvartoja 640 galo
nų tai per metus sutaupoma 
iki 30 dol. Atrodo, kad tai ne 

' kažin kokia suma, bet, jei 
kiekvieną kartą, perkant 10 
galionų, palieka pirkėjui 40- 

* 50 centų tai jau yra pakan
kama priemonė patraukti var
totoją.

Išrinkta nauja valdyba
New Yorko pašonėj veikian

tis veiklus A. L. Bendruomenės 
Great Necko skyrius sausio 16 
d. Kasmočiaus svetainėje tu
rėjo savo metinį narių susirin
kimą aptarti praeities ir toli
mesnę veiklą.

Iš apyskaitinių valdybos 
veiklos ir kontrolės komisijos 
pranešimų paaiškėjo, kad. Gr. 
Necko skyrius yra tikrai daug 
nuveikęs organizacinėj ir kul
tūrinėj srity. Per praėjusius 
metus buvo surengęs tris ge
rai nusisekusius minėjimus — 
Vasario 16, baisiųjų birželio į- 
vykių ir rugsėjo 8 dienos su 
tom progom pritaikintonvs tu
riningomis paskaitomis ir pui
kia menine programa. Skyrius 
buvo opus taip pat Lietuvos 
laisvinimo reikalams ir iš su

DARBININKAS 1955m.. vasario lld.nr. 12

Kai Lietuvos Taryba 1918 
m. vasario 16 d. paskelbė at-

vok valstybę, lietuvių tautai 
sušvito naujo gyvenimo aušra. 
Su laisvės atgavimu pradėjo 
kilti Lietuvos ūkis, švietimas, 
kultūra. To niekas negali pa- 
neigti, net pats didžiausias 
mūsų tautos priešas. Mes te-

Kiti kraštai gali tik stebė
tis, kaip stengiamasi Ameriko
je pagseitmti ir atpiginti pa
tarnavimą vartotojui.

Want to

Fight
Communism?

Heru's how 
yotican:

MilHon* ot Antriems lik* 
you havs foand a way—with 
“TRUTH DOLIARS.”

"Truth Dollan“ that reach 
behi nd tba Iron Curtain with

70 minioti captiv* peopla. 

**Th>thDollarrthat •xpo««

“Iruti DoUan“ that tell

Hmgarim* and otbero tha 
nemes of tbe Red informera 
ta thair own ei tie* and t«wna.

truth turned on through Radio 
Free Europa broadeatt*. 
Twenty-nine transmittera 
wwt day and ni<ht to fight 
tho Communist* in their own

Want to fight Communitm?

Th«n »end "Truth Dollan” 
(•» many a« you can) to 
Cruaade fot Frtedom, c/o 
your local Po^tmnter.

CALL LO 3-7291 
TOPLACE^ 

CANČEL OB CHANGE 
YOUBAD

numatoma labai įvairi ir įdo
mi. Vietos scenos meno mėgė
jų būrelis, vad. Kęstučio K. 
Miklo-Miklaševičiaus, jau ku
ris laikas intensyviai ruošiasi 
šiam minėjimui ir ta proga ža
da pastatyti charakteringą 
vaidinimą iš dabar kenčiančios 
Lietuvos kolchozų gyvenimo. 
Muzikinę programos dalį šiam 
minėjimui paruošti apsiėmė 
Mykolas Cibas, o dalykėlius su 
jaunimu — S. Jakienė.

Užgavėnią vakaras / .
Tampresniems ryšiams tarp 

išeivių lietuvių palaikyti, va
sario 22 d. Kasmočiaus svetai
nėj vietos ALB skyriaus mo
terų narių iniciatyva yra ruo
šiamas šeimyninis Užgavėnių 
blynų vakaras — subuvimas. 
Visi vietos lietuviai ir svečiai 

. . . . . .. T. . iš kitų apylinkių yra kviečia-
nu dalyvauti šiame hnksma- 
vakary, pabendrauti vieni su 
kitais, arčiau susipažinti ir 
jaukiai šeimyninėj dvasioj pra
leisti keletą valandų

vių Tarybai yra pasiuntęs 
S245.42. Be to, skyriaus val
dybos iniciatyva yra nuolat 
renkamos aukos Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje ir pra
eitais metais pasiuntė jos mo
kinių išlaikymui S317.00.

Senajai valdybai ir kontrolės 
komisijai atsistatidlnus iš pa
reigų, buvo renkami nauji val
domieji ir kontrolės organai. Į 
valdybą išrinkti: pirm. A. Se
nikas (perrinktas), vicepirm. 
St. Šileika, vicepirm. ir kultū
ros vadovas M. Miklas-Mikla- 
sevičius. iždin. P. Povilaitis 
(perrinktas) ir sekretorius J. 
Telksnys. Kandidatais liko v 
V. šaudzis ir J. Kašuba.

Į kontrolės komisiją išrink
ti: V. Ciplijauskas (perrink
tas) , I. Kazlauskas. H. Mikla- 
Ševičius ir kandidatais — J. 
Šavinis ir A. Patamsis.

Ta pačia proga buvo renka
mi ir atstovai į ALB New 
Yorko apygardos metinį suva
žiavimą vasario 5 d. Brookly- 
ne. Atstovais išrinkti, be pri
valančio vykti suvaž:aviman

• valdybos pirmininko, šie: V. 
Šaudzis, H. Miklaševičius ir J. 
Kašuba.

Artėjantiems Amer. Liet. 
Bendruomenės centrinių orga
nų rnkimams vietoie pravesti 
išrinkta tam reikalui r'nkinv- 
nė komisija iš A. Sen ko, 
Kazlausko, P. Povilaičio, 
Kašubos ir V. šaudrio.

KeFas valandas užtrukęs 
susirinkimas praėjo labai tvar
kingai ir darbingoj nuotaikoj 
pirmininkaujant Kęstučiui Mi- 
klui. Sus’rinkimui sekretoria
vo O. Ka Lubienė.

I.
J.

Ruošiamasi Vasario 16 
minėjimui *

Amerikos Liet. Bendruome
nės vietos skyriaus valdybos 
nutarimu šiais metais Vasario 
16 d. minėjimas yra rengiamas 
vasario 17 Kasmočiaus sve
tainėje. Oficialioj daly bus pa
skaita .Meninė minėjimo dalis

trumpai tebuvome nepriklau
somi: pažanga buvo tokia ryš- 

- ki, kad po kitų 20 metų savo 
tėvynės būtume nebepažinę.

Užgriuvęs raudonasis oku
pantas viską sugriovė. Bet mū
sų tautai laisvės ir gerovės 
ilgesio atimti negalėjo. Todėl 
ir Vasario 16 d. pasiliko kaip 
tautos siekimų įsikūnijimo 
šventė. Pagerbkime ją savo 
dalyvavimu, prlsimiklme savo 
auka. Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimą Alto 
skyrius šiemet rengia vasario 
13 (ne 20) d. Abiejose bažny
čiose bus atlaikytos iškilmin
gos pamaldos, minėjimo aktas 
įvyks 6 vai. vak. WHK radijo 
salėj (ten pat, kaip ir pereitais 
metais). Kalbės adv. V. Vai
tiekūnas iš New Yorko, meni
nę programą atliks solistės J. 
Krištolaitytė - Daugėlienė ir 
A. Stempužiene bei pianistas 
A. Kuprevičius. Įėjimas 1 
deri., studentams ir mokslei
viams — 50 centų Rinkliava 
bus vykdoma atsilankant į 
namus.

Išrinktas į apyg. kontrolės 
komisiją

Great Necko A LB skyriaus 
pirm. Antanas Senikas įvy
kusiame vasario 5 d. Brookly- 
ne ALB N.Y. apyg. suvažiavi
me išrinktas 1955 m. į apy
gardos kontrolės komisiją.

Čiurlionio ansamblio

Jau penkiolika metų kaip 
veikia Čiurlionio ansamblis. 

Gimęs Lietuvos sostinėje Vil
niuje .iškentęs tremtį Vokieti
joje, likimo nublokštas į Ame
riką, pastoviai čia įsikuria Cle- 
velande. Bet visur tas pats: 
tautinės dainos, muzikos ir šo
kių skleidėjas bei reprezentan
tas. Tautinės dvasios guodėjas 
bei kėlėjas. Tėvynės meilės ža
dintojas, tautos laisvės šauk-

Su Čiurlionio ansambliu vi
su savo gyvenimu ir siela yra 
sutapęs Jo vadovas muz. Al
fonsas Mikulskis. Jis šiam sa
vo mylimajam vaikui atiduoda 
dvasią ir širdį. Skiria savo 
jėgas ir laiką. Čiurlionio 1 an
samblis yra pats didysis i jo 
tikslas ir rūpestis. Jau penkio
lika metų kaip Mikulskis jam 
dirba. Kitus dešimt metų jis 
atidavė kitiems chorams ir ap
skritai muzikinei veiklai. Tad 
šiemet jam sukanka jau dvi
dešimt penkeri metai, kai su 
lyra rankose eina Lietuvos ke
liu.

Amerikiečių spaudoj
Karts nuo karto Great Ne

cko amerikieč’ų spaudoje pasi
rodo žinutės ir straipsniai apie 
vietos lietuvių organizacijų 
veiklą ir pavienius pasižymėju
sius lietuvius, ypatingai sporto 
srity. Nekartą, kaip pasižymė
ję futboFninkai amerikiečių 
komandose buvo minimi Ro
mutis Miklas, Algis Urbonas ir 
Jonas Kašubą. Reikia tik 
džiaugtis, kad ši negausi kolo
nija gauna progą bent tuo surengti. Šis komitetas sausio 
būdu kelti Lietuvos ir lietuvių 
vardą amerikiečių mišrioj vi
suomenėj. K.

Abiejų jubiliatų dideli ir 
darbai, ir nuopelnai. Abu jie 
verti tinkamo mūsų dėmesio 
bei reikiamo pageriamo. Todėl 
Clevelando lietuvių bendruo
menė ėmėsi iniciatyvos abiejų 
jubilėjus prisiminti. Jos pas
tangomis susidarė specialus 
komitetas jutalėjų minėjimui

— Ryllnlame Berlyne žmo
gelis, bekasdamas daržą, rado 
indą su 480 auksiniu dolerių 
Juos nunešė t-HIc’?'’’. Pažadė
jo jam 1000 rytinių markių 
radybų Kai po ilgų susiraši
nėjimų gavo radybas, jų buvo 
tik 100 markių o atskaičius 
mokesčius tik 75; tuo tarpu už 
batus reikia mokėti 130 mar
kių

tad ir į jubilėjini aktą, be abe
jo, plačiai bus atsiliepta.

Lietaviii radijo Idabss ėmė- . 
si . sveikintinos iniciatyvos 
megzti santykius su kitų lietu- ’ 
vių kolonijų radijo valandėlė- , 
mis. Pirmieji atsiliepė ■ New pbhmamj bebniukal Baigė 8 
Yorko lietuviai vyčiai: jie at- Skyrius, Vidurine mokykla ar kolegi

ja. Sekti Kristų, ganyti sielas, pasi- 
švesti pačiam būk kunigu kapucinų 
pranciškonų ordine. Jei nori savo gy- Crafts —vyrams, moterims ir vai- 
venima pašvęsti pamokslų sakymui, 
mokytojavimui, dirbti parapijoj, vi
suomeninėj veikloj, vietos ar užsienio 
misijose—būk kapucinu. Jei nori būti 
tik broliuku ir tarnauti Dievui pa
prastu rankų darbu, taip pat j-ra ge
ra proga. Jokio ypatingo išsilavinimo 
nereikalaujama. Rašyk: 
VeryBev. Fr. Provindal, OJ AL Cap.
Mt. Carinei CbureK Orange, N. J. stovio.

' _____ ' ' Jūsų senų auto — mūsų mokamos

s:untė “Lietuvišką žodį”, skir
tą lietuvių spaudos atgavimo 
sukakčiai paminėti, šis žodis 
per mūsų radijo valandėlę bu
vo perduotas-sausio 28 d. Jis 
be meninių pretenzijų Tai t k 
gyvasis šauksmas grąžinti lie
tuvišką žodį į mūsų 
mokyklas, draugijas, 
čias, ir kt. šias vyčių 
gas reik: a nuoširdžiai 
ti.

šeimas,

pastan- 
sveikin-

Vilniaus laiką čiurtioniečiai 
sausio 16 d. buvo susirinkę 
pas Oną ir Alt. Mikulskius 
pagyventi anos dar tokios ne
tolimos praeities nuotaikomis, 
kai Čiurlionio ansamblis prieš 
15 metų pradėjo pirmuosius 
savo žingsnius. Atsilankė: 
Edv. Kamėnas, A. Kavaliūnas, 
J. Stempužis, J. iP. Nasvytis, 
Vyt. Raulinaitis, broliai M. ir 
Vyt. Aukštuoliai, Vyt. Mazo- 
liauskas, L. Sagys, Z. Piva- 
riūnas (kartu su savo ponio
mis). Tiesa, jau nevisi jie ak
tyvūs, tebedainuoja jų gal tik 
kokia pusė), tačiau visus te
bejungė tėvynės prisiminimų 
dvasia. Darniai skambėjo ben
dra daina, buvo pakelta taurė : 
už lietuviškojo meno amžiną 
klestėjimą.

D1SPLAY

U. S. IR N. Y. VALSTYBES TAKSAI 
UŽ 1954 GBA2INAMI

dininkam gražinimo procedūrų pagal 
visus {statymų reikalavimus.

Atliekame per kelias minutes ir pa- 
siunčiame jum kopija ir paruoštą, 
siųsti voką.

Mes taip pat prityrę imigracijos 
. reikalais.

Kasdien atidaryta: 
9:00 A. M. ligi 6:00 P. M. 

. Šeštadieniais:
9:00 A. M. ligi 4:00 P. M. 

Nuo vasario 1 ligi balandžio
N. J. CASSAVETES 

803 West 42 St., New York 36, 
Tel. Clrcle 5-4870 

4871

Socialinio bendruomenės 
skyriaus iniciatyva »ir O. Jo- 
kubaitienės pastangomis nuo 
vasario 1 d. yra išrūpinta nuo
latinė miesto pašalpa J. Cieš- 
kienei ir jos vaikams. Miestas 
apmokės jos buto, šildymo ir 
kt. išlaidas, taip pat duos nu
statytą sumą pinigų maistui. 
O. Jokubaitienei už šld5 reikalo 
sutvarkymą bendruomenės a- 
pylinkės valdyba reiškia nuo
širdžia padėką.

JOS VESTUVES LAIMINGOS

LAUŽUI

CRAFT Y.W.C.A. Studentų Lyga. 
Dienomis, vakarais klasės visuose

kams. Nemokamai katalogas.
149 W. 22nd, N.Y.C. 11 

CHeisea 3-5747

Mažiausiai $258 ar daugiau ui senus 
auto, aunlcvežimiuB ar statiau vago
nus, nežiūrint senumo, firmos

BOSTON FISH MABKET 
19CS Castleton Avė. 

Staten Istond, New York 
GI 2-2525

Oysters, Lobsters, Lobster tails,
Shrimps and Filet

Complete Line Fresh Fish daily

P E T E B MOTORS

kabio*

48 Ford Coape—Gražus $295
59 (Hds. $495
49 OMs. ilydro.—SeotMs - $395
31 Fdrd—Kaip aaajas . $595
59 Poutiae — Al $495

ABergic To Cow*s BfiB?
. . * T R Y

Pavogtą dr. Vaiteno 
mobilį policija rado sugadintą 
ir grąžino savininkui.

racijos sveiksta ir tikisi netru
kus grįšianti namo.

•St. Barzdukas

DISPLAY

VIBTUVES
auto- 1. Pilnas viščiukų ar kalakutų valgis, 

įskaitant Jumbo kokteilį.
2. Vedybinis tortas su papuošalais.
3. Stalo ir vedybinių varpelių de

koracijos.
4. Kas 10 asmeny butelis Rye, žinži- 

relio, sodės ir ledų.

6. Gražus 20 foto albumas prityrusio 
fotografo iš apeigų namuos, baž
nyčioj ir pokyly.

7. Bridal Su i te viename iš Brooklynb 
geriausiu hoteliy.

8. Nemokamas nuvežimas j hotelį.

10. Tarnams arbatpinigiai ir miesto 
taksai įskaityti. v

TELEPHONE.-
DEARBORN 24)819 

TOPLACE 
HELP WANTĖD ADS. 
ASK FOK AD TAKER

Nėra jokių kitų išlaidų. -
Kiti planai nuo $L59

Be įsipareigojimų... Užeik ar pas
kambink M r. Arnold. GE 8-1973

F E L Z M A N JTS
39th Street ir 4th Avė-, B*klyn

šauk Gien Eflyn 3929
6 akrai gražaus vaizdo. 

Namų, maistas.
24 valandų slaugių 

priežiūra

Tik 36 min. nuo Chicagos

PARDUODAM NAMUS^
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Rkhmond 
Kili ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose

30 d. posėdy pasiskirstė ketu
riomis komisijomis ir išsirinko 
nuolatinį savo pirmininką — 
inž. P. J. žiūrį. Iškilmės bus 
sutelktos į gegužės 15 d., kada 
Clevelande įvyks Čiurlionio 
ansamblio koncertas. Bet jos 
norima padaryti ne tik Cleve- 
lando lietuvių meno švente, bet 
ir visos Amerikos lietuvių 
reikšmingu kultūriniu įvykių 
Juk ansamblis daugelio jau 
girdėtas ir matytas, juo džiau
giasi ir gėrisi visi lietuviai, js 
turi.daug draugų ir bičiulių,

HAROLD R0OK'. sav.

THE CASTLE
NUBSING HOME 

M L<wHl Avfe, Glea EUyn

ITS NEWH
THE HOUSE OF LEE

Popular Chinese Dishes 
also Cantonese Food and 

American Food.
Steak. Chicken and Sanduiches.

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

Kreiptis:

256 UNION AVENUE 
BRČOKLYN, N. Y.

CHINESE AMERICAN 
RESTAURANT

RO 1-3204

for prompt, courteous 
CARRY OUT SERVICl

GOATS MUK
Homogenized By Nature 

delivered to your door. TO 8 <080

HOLLYVVOOD $39,95
LOVOS ...... Reg. $69.

Kartiniai anUalvfai
Vidiaiai spyraoUilą materassi

BSx Spftag pOiU $>94fi.
HILLS* FUBNITUBE

1193 Cutietoa d W. B.
Klaosk BfflUL GI 8-9949

■1

I0SUE PLUMBING (XX 
781 ForMt Ave^ W. B.

Ktauk BIEL GI 2-MM

T. V. AB NE T. V.
Jei jūsų TV, radijas ar fonografas 

genda ir neveikia, mes rasime kliūtis, 
greit pataisydami, ir kuo pigiausia 
kaind.

Leiskite jums pristatyti paskutinio 
modelio TV, radijo, fonografo apara
tus. Jums bus maloni staigmena.

Kas tik reikalinga elektrinėj srity, 
mes galime pristatyti. Pamėgink ir 
užeik pas mus.

VERNON ELECTRONICS

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE 

8656 85tb Street.
Tel. Vliginia 7-1896

JUOZAS CRABAU
UAL E8TATE BROKEB

patalpų bei butų nuomavimas; parūpinamas paskolų 
(mortgidžių) ir t.t '

227 BKDFORD A VE. BBOOKJ
Tel ST*nę 2 -75M



■ ■ ■ . .
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ROOMING HOUSE

SPORTAS
LAIDOJIMO IŠTAIGOS

su latviais 3:1 ir ukrainiečiais

THE

Žaidynes įvyks YMCAsslė- 
je»l|axvyAve.(prie Lietuvių 
Atletų klubo). Jų pradžia 5£0 
vaL Krep&ęto mėgėjam Mos

Family Santoy Diner. Chineae ettnen 
now avtalabie Individu*! A Family 

’ Seniną*. Orden apeciaDy prepartd

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
433 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Šį sekmadenį, vasario 13 d., 
12,45 ir 2,30 vat mūsų vienuo- 
Hk& svečiuojasi pas New Yor
ko Ungarians, kurių aikštė 
Grote Bark yra Brome, gi 
jauniai taurės rungtynėse su
sitinka su Coltege Point jų 
aikštėje 1 vai

WHTTE PLAINS. jaukus senesnis na
mas, žaviam rajone, 34 nūn. ekspresu 
lig NYC. 5 miegam. 2 židiniai, kny
gynas,, powder kamb. butler dažy
mas, gražus fojeris, laiptai, plotis 
106x150. Arti kate, mokyklos ir baž- 

išsikėlimo j

MESAZUOTOJA—gera proga ge
ram asmeniui, ligoniai reikalingi pa
tarnavimo, komisinė bazė. Turi sutik
ti gyventi Albany, N. Y. Rašykite: 

Mias Mae Brady, 17 So. Hawk St, 
Albany, N. Y.

GUNNAR NELSEN, danas spor- 
tinžnkas, New Vaike, Medfeona 
aikštėje, sukarę yienps mylias re- 
kerda, nubėgės per 4,53.6- min.

LEVITTOWN, Wantagh, 1951, 3 mie
gamieji, patio, erdvus garažas. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios (Šv. 
Pranciškaus . parapija). Bušai ligi 
LIRR. Knotty Pine virtuvė, vėtrų 
langai, sietai, visi įrengimai, i pietų 
puse. $12,800. LE 3-4408.

dar su škiB0ta - pašaukavimu 
ir meile augtefiam lietuvį- 
nm jnOKS prie
šventės tvarkfago pravėdinto 
ir atvažūivuskins svečiams 
neleis vaišingumu bei nuošir
dumu nurnirųuti.

Šitokio masto žaidynių pra- 
vetfenas reikalauja iš organi
zatorių dkiefio pasišventimo ir 
fizinių bei dvasinių jėgų įtem
pimo, o kas svarbiausiai nema-

su Har- 
nutraukė 
2.-0. Trys 

(Merkio

BAŽNYČIOS SALĖJ — 
’CHURCH OF NOTRE DAME 

Morningside Drira ties W. 114th Street 
(du blokai i pietus nuo Columbia 

* universiteto).
UŽKANDŽIAI .

V Y R A M S
Visi kostiumai nupiginti 

10%—30%
Kai kurie su 2 kelnėm, 

geros rūšies 
EGBERT #AN SHOP

BARASEVIdUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME

GARDEN CITY, naujai erotom staty
tas padalintas, K*. balkonas, žMinys, 
3 miegam., 2J4 vonios, pine rekr„ 
kamb, 2 aute garažas. Arti kat. mo
kyklos ir bažnyčios. $32^55. Trans- 
verse R«L, prie Washtegton Are.

PI 1-2588

LAIDOTUVIŲ REIKMENYS 
Šviežiai skintos gėlės iš mūsų 

žaliu gėlynu. 
WIESNER BROS. INC. 

24*2 Victory Btvd. 
GOrattor 2-5141..,

Opposite Stapleton Pąrfc convent to 
Ali Bus & Tratas.

95 Water St Stapleton, S. L

Pardavėju pageidaujama dėl Shop- 
ptag Center ir Farmers Market Wal 
den, N. Y., 60 mylių nuo N.Y.C. Pa
stogės Ir stalai pigiai nuomojami sa
vaitėm. JE 6-0829 — WA 9-2970.' 

Klausk Sol Schnier.

vių daktarų dovanos.
Turnyro baigimo proga — 

pravestas žaibo turnyras. Nu
galėtojas Vyt. Grybauskas, 
II-III v. Dr. A. Ramonas ir J. 
Saladžius. _ _ ■

CALL LO 3-7291 
TO PLACE, 

CANCEL 08 CHANGE 
YOUEAD

JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB N0W

Atskiriem priėmimam įkeis
ti vadovėlius su dalyvaujančių 
asmenų pavardėm, titulais ir 
foto jau praktikuojama Angli
joje.

Bet reiktų diplomatam dar 
vieno vadovėlio, kad jie neap
siriktų diplomatinėse derybo
se: reiktų atspausdinti ir jiem

Po šių rungtynių pirmeny- 
b;ų lentelėje lietuviai atsistojo 
antroje vietoje (pirmoje ispa- 

pralaimėjimu 
prieš lietuvius) su šešiomis

YONKERS, 809-813 No. Bway, 2 
nauji namai. Geriausia vieta, j Hud- 
son pusę, tinka daktarui. Visos susi
siekimo priemonės. Pasiekiama pėkš- 
čiam kat. mokykla ir bažnyčia. 
$32,000. YO 3-1656

Latest Quarterly Interest - Dividend 
2^% Per Year

Ptas Extra Per Year 
On Regolar Savtngs Account* 
ra sshm fron $251 to

NOTARY PUBLIC 
TeL 80 8-5815 

SOuth Boston 8-2555

SPORTO ŠVENTE
Jau penkeri metai l’etuviai 

sportininkai laikinojoj tėvynėj 
Amerikoj palaiko gražią tra
diciją — rengia šiaurės Ame
rikos lietuvių sportines žaidy
nes. *. •
\ Pirmą kartą tokios žaidynės 
įvyko Toronte, antrą — O- 
velande, trečią kartą sportinis 
jaunimas sugtfiėjo į Amerikos 
lietuvių sostinę Chicagą, ket
virtą kartą vėl svečiavosi To
ronte ir štai šiais metais to
kias 
teko

L. L Sumodernintas, gyvoj biznio 
daly. Nuoma $250, išnuomota 10 me
tų, gerai Rengto- $1000 savaitinių i- 
eigų. Partneriui pasitraukiant, su 
nuostoliais už $15,000. AX 7-5444.

Mr. Hora

JAMAICA—2- šeimų plūs butas (7 
kamb.), tinka asmeniniam ar profe
siniam naudojimui. Geros sąlygos, 
pusė bloko nuo 'fttž.. dvigubas gara
žas, $295 mėn,~jpąjanios. Turi par
duoti ligi sausio 30, Kaina $22,500. 
Skambink ĄX T-1613. Arti kat. mo
kyklos ir bažnyčios.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo, 
gtiprintuvai (anyiifiers)., plokštelių automatai 

(racOcd changers).
Aptarnaujami rajonai: BrocMyn, Maspeth, Woodhaven, 
Rirhmnnd HiH, Ozone Forest Hffl, Jamairit-

80 ST., W.—Park blokas; pinigais 
$17,500 kiti paskolon; net 6400 ar 
daugiau; 19 raktų, legalizuoti C. O. 
1954; $15,000 pajamų, 2^ kambario 
butas pirkėjui. Tik betarpiai. 9-10 
A_M. TR 4-8385; SC 4-4373

NOTRE DAME KATALIKŲ 
KLUBAS

ruošia nuo 20 metų jaunimui
MĖNESINIUS iOHUS 

ŠeštofieaMB* Vasario 12 ir 26

Namų i»awŲ fr dažų krautuvė 
gerai vedama, niominalė nuoma, iš
nuomota 4 metam, metinė apyvarta 
$20000, atidaryta 6 dienas, pagrindi
nėj biznio gatvėj. Prekės ir įrengimai 
įkainoti $14000. Kaina nustatyta dėl 
greito pardavimo. Parduoda dėl kitų 
išskaičiavimų. BA 7-5287.

J. B. SHALINS - :
ŠAUNSKAS :

Laidotuvių Direktorius ;
84-02 JAMAICA AVĖ. ]

(prie Forest Parkway Station) '
Woodhavea, N. Y. J

Suteikiam garbingas laidotuves.1
Koplyčios nemokamai visose1 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.'

TeL Vlrgmia 7-4499 1

JAV - Sov. Sąjungos šach
matų rungtynės numatomos 
gegužės m. Maskvoje.

Rochesterio sporto klubo 
“Sakalas” kvalifikacinis šach
matų turnyras buvo pabaig
tas sausio 8 d. I vietą laimėjo 
Vyt. Grybauskas, II — Dr. A. 
Ramonas, III-IV — pasidalino 
Vyt. Zmuidzinas ir J. Sala
džius.

Pirmųjų vietų laimėtojams 
ir per turnyrą didžiausią pa-

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas įvyks vasario 27 d. 
4 vai. p.p. šv. Jurgio d-jos sa
lėje, 180 New York Avė.’, Ne- 
wark, N. J.

Tarpininkaujant adv. C. F. 
Pauliui, gautas N. J. guberna
toriaus R. Meynsr sutikimas 
paskelbti Lietuvos Nepriklau
somybės reikalu proklamaciją. 
N. J. Lietuvių Taryba skatina 
kitų miestų atstovus, draugi
jas bei veikėjus prašyti vietos 
miestų majorų, kad irgi pas
kelbtų proklamaciją.

Minėjime kalbės J. Audėnas 
iš New Yorko ir adv. C. F. 
Paulius. Kviesta dalyvauti 
šen. Smith, Newarko majoras 
Karliri ir N. J. Valstybės kon- 
gresmanas. Dainuos Newarko 
Šv. Trejybės liet, parapijos ir 
Liet, radijos d-jos Rūta cho
rai. Bus deklamacijos ir kita 
meninė programa. įėjimas ne
mokamas.

Minėjiųią ruošia N. J. Lie
tuvių. Taryba.

MBUŲ P4M0MMnUV» gerbi Br**- 
lyne vtetoL rato! i^eigUu pigi nuo
ma Ag*m ItouomottL Stt nueeUūiais 
atkfaodama ąt . $7000 pbi* prekės.

UL 6-5145

Krepšinis
Lietuvių Atletų klubo krep

šininkai baigė pirmąjį pirme
nybių ratą, nugalėdami Irving 
Sq. krepšinio penketuką 55- 
46 (33-31). .Dar pradžioje 
judrūs priešmiko žaidikai ban
dė laikyti pasekmę savo nau
dai, tačiau nuo antro ketvir
čio pabaigos mūsiškiai perėmę 
žaidimą į savo rankas ir išlai
kė iki pat pabaigos.

Lietuvių Atletų klubą atstp- 
vavo ir taškus pelnė: Kesko- 
nis 18, Daukša 16, Mikulskis 
11, Kazlauskas 6, Narbutas ir 
Krūtis J. po 2«

vu. šitas ir panašus nesupra
timai verčia užsienių ministe
riją sudaryti “diplomatinį va
dovėlį- — tokį, kad jį galėtų 
nešiotis liemenės kišeniuje.

ra* ■ *» r¥<ų eH »» ra *

Hallett & Hallett
LAIDOJIMO ĮSTAIGOS

Laidojimo įstaigos nuo 1854
HALLETT HOMESTEAD, 

FLUSHING.' L. L 
Northern Blvū. and 147th St. 

FL 9-5962
Howard L. Hallett, Jr., Lic. Mgr.

Wesley Hallett, Treasurer 
Hallett Chapei, Astoria, L L 

8-17 Astoria Blvd. AS. 8-0011
Donald P. Trudden^ Lic. Mgr.

Vienuoliniame gyvenime tarnau
ja Dievui dėstydami universite
tuose, aukštesnėse mokyklose, 
berniukų namuose, užsienio misi
jose bei užsiiminėja kitokioje 
veikioje. Prašyk literatūros:

BR MAURUS, C.S.C. -
. St. Joseph Jnniorate

VALATIE 1, NEW YORK

žaidynes surengti garbė 
New Yorkui.
pavasarį, gegužės 28-29

į New Yorką suplauks 
šimtai lietuvių sportininkų iš 
JAV ir Kanados pademons
truoti ir pasidžiaugti savo 
sportiniais darbo vaisiais, o 
kas svarbiausiai — paben
drauti lietuviškoje nuotaikoje. 
New Yorko visuomenes rūpes
tis ir .pareiga bus tinkamai 
sportininkus priimti, rūpintis 
jais žaidynių ir laisvalaikio 
metu. •

įvykusios Toronto, Cleyelan- 
do, Chicagos ir vėl Toronto 
žaidynės parodė, kad lietuviš
kai visuomenei sportinis jau
nimas nėra svetimas, ir toji vi- nyfios. Parduoda 
suomenė nešė didžiąją tų žai- Westus. $22,000. wh 8-8676' 
dynių vargo naštą, aprūpinda--------- - -■ ė, - 7^-, —

nuomos, vaizbų įrankiai, do
vanos k tit. ir titi

Mietas tautieti, žinau, kad 
tau rūpi Ketuviško^ jaunimo 
ateitis. Prisidek prie tos jauni- 
md demonstracijos sėkmingo 
pravetfimo, paskirk tos sporto 
šventės sąskaiton dalį savo 
fietuviškos širdies. O mes ti
kime, kad. uipratęs tokios 
šventės svarbą, rasi būtina 
skirti vienokios ar kitokios rū
šies auką, kuri sustiprins lie
tuviškojo jaunimo viltis į 
šviesesnę ateitį.

Tad visi į darbą, kuris yra 
mūsų visų bendras reikalas ir 
pareiga.

Vateofe įveikė buv. Veng~ 
rijos mastelį Fuster, tąrpkte 
binėse Ti^onto rungtynėse: 
Lietuviai - Vengriai. Pažymėti
na pergalė. Fuster neseniai 
baigė mafčą su Kanados čem
pionu F. Anderson 4Vž5|4. 
Hamiltono miesto p-bėse Vai
tonis eina pirmuoju su 3:0.

Toronto “Vytis” (Vaitonis. 
Matusevičius, Stepaitis, Fab- 
ricijus, 'Rimas, Sirutis) puikiai 
pradėjo tarpklubines p-bes. 
Pirmasis priešininkas —Ven
grai įveikti santykiu 5Vž:^. 
Fabricijus baigė lygioA, visi 
kiti laimęjo.

Bostono fietuviai 
vardo universitetu 
rungtynes, turėdami 
partijos nebaigtos 
Kontauto, Starinsko). Po taš
ką laimėjo: Keturakis prieš 
Freimaną, Karosas— be ko
vos. Su Boylston klubu, kuris 
pirmauja draug su Harvardo 
universitetu Bostono p-bėse^ 
lietuviai užbaigė antram rate 
lygiom 21/2^1^- Lemiamą taš
ką laimėjo Starinskas, įveikęs 
atidėtoj partijoj Edelstęiną. 
Pirmame rate lietuviai pralai
mėjo Boyistoifui V2:4’X».

Lietuvių jaunių turnyre pir
mauja Romas Bričkus su 7:1, 
turėdamas vos vieną pralaimė
jimą Herkuliui Stroliai.

Dr. Plato, N. England vice- 
meisteris, davė simultaną 
Hartfordo lietuviams, laimėda
mas 11 partijų ir baigęs 2 ly
giom (su T. Sereika ir St. 
Liauksminu).

SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eratcm Partoray at Noatrand Arame 
Your Deprafta fa Thta Bank Art Fully Iraured 

Metnber Fedsral^epa^bnmaee Corporatta

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

. Kur tobulumas yra tnkEdja 
STEPHEN FUNERAL HOME

2851 Pitkili Ave^ Brooklyn, 
AP 7-8340

133-20 Cross Bay Blvd.
Ozone Park, VI 3-9268 '.

BESTOHANAS YorijMlfc, 6 darbo 
dtaK», Įsteigta* daugiau kaip prieš 
20 metų. Gerai Mėuomota, geros pa
jacus. Dabar laikomas dviejų mer
gaičių, kurios išsikeldamos £itur par
duoda su nuostoliais už $9000.

SA 2-9636

Įvairenybes
Kas daryti, kad d^tomatai 

nesuklystų
Mendes - Frąnce kabineto 

direktoritd Andrė Pelabonui 
nutiko oficialiame priėmime 
taip, kad jis vyriausią kelnerį 
palaike kurios ■raKyb&atsto-

EVergreen 8-9770

Josepli Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūdės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas 
Apfiūrč^nas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valančios 10-2 ir 4-9 

Mokslui baigęs Europoje
128 E. 86th STREET NEW YORK CITY

Viri Ledngton Avė. pažeminto traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
8 visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

JOSEPH BARACEVKfUS
Laidotuvių Direktorius 

Tei. SOuth Boston 8-2599 :

Rochesterio Sakalas 
New Yoike(?) 

Neseniai įsisteigęs Rocheste- 
ryje sporto klubas “Sakalas”, 
kuris jau spėjo vykusiai užsi
rekomenduoti sportinėje are
noje,* yra pakviestas į ruošia
mas krepšinio žaidynes, kurios 
bus šį šeštadienį, vasario 12 d. 
Sakalo pajėgumu netenka a- 

žangą padariusiam J. Jurkui- bejoti, žinant, kad jo eilėse y- 
nevičiui, buvo įteiktos lietu- ra krepšininkai J kaip Vytautas 

Grybauskas, Vytautas ir Juo
zas Saladžiai ir eilę jaunesnių, 
kurie sėkmingai atstovavo klu
bą Kanadoje ir kitur.

Be Rochesterio Sakalo žai
dynėse dalyvaus jauna ir pa-

GratoiM ir B^ramsotojM 
Patarnavimas diena ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai

į TeL STągg 2-5043

Mattbe\ P 
(BIELIAUSKAS) I FUNERAL HOME

M. P. BALLAS—Direktorius
ALB. BALTRŪNAS-BALTON

Reikalų Vedėjas* 
660 Graad Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC j

Montrealio tarpklubinėse 
lietuvių C komanda (laukelis, 
Blauzdžiūnas, Sirvydas, Ker- 
šulis, Lesinskas) stovi antroj 
vietoj su 12 įaškų. Rųstaškiu 
daugiau tmr MeGUl universi
tetas. Lietuviai sulošė: su In- 
come Tax 3:1, Northern Elec- .. . _ , __ . . o o KT 4. nai su vienutnc 3:1, Montreal CC 2:2, Not
re Dame 3:1 ir McGill 1:3.

Patarnavimas dieną ir rakti
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že- 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.

ReScale šaukite: TeL TR 6-5484

čia yra' naarinS 
gyduolė: miliny* 

Fphn šaknų, žolių ir»®k* 
lų. Ji vartojama aiw 

nSt bato* formoje h»». 
\\ šių ligų: skilvio ne^ 
Fl virškinimo, 1

(kidney*), odo* ®M
bėrimo, gerklės užkimiato,^
plaučių uždegimo, vktai|^
liuoaavimo, pūslės ligų, 
supykinto, šiurpuliavūno, 
šalimo, dieglių, reumaUMM 
bronchito, rožės, rienMB W

T . x .__ pergalėmis ir dviem pralaimė-Lietuvių turnyre pirmauja „ . ■
Viliušis su 8, giaučiulis 7, Ju- Jimais-
dzentavičius 5 ir kt. mažiau. Reikia tikėtis, kad antrame 

Lietuvių B komanda stovi 4 pirmenybių rate lietuvių Atle- 
vietoj. Sulošė su lenkais 0:4, klubo krepšininkai, o ypač 

tie; kurie pastaruoju laiku ne
randa laiko į rungtynes at
vykti, rimčiau susikibs ir išsi
kovos vėl nugalėtojo vardą, 
kaip prieš ketvertą metų.

ZALETSKAS ;
FUNERAL HOME; 

564 EAST BROAD WAY ’ 
South Boston, Mas*,

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS' 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC



Valdyba

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS

: - į.

paprašyti plačiąją lietuvių 
suomenę parengime 
dalyvauti.

Atsilankykime visi, 
rūpi mūsų švietimo

Kaminsko paskaita: “Kauno miuuose oaiyvavo Kone visa 
miesto kanalizacija ir vanden- P^pųa.
tiekia”, bendras vizų susirinki- :..Po tosesersZitos kūnas bu
mo dalyvių fotografavimas s vo palydėtas j Rožančiaus Ka- 
ir kiti svarbūs organizaciniai ^enes koplyčių, kur pamal- 
reffialai. Prašoma visus inž. ir kunč Eugene Craw-
archit. susirinkime dalyvauti. f°rd- Po pamaldų apie 300 se- 

serų domininkonių ir gimimų

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI FEBRUARY

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIME

Šokiams gros JOE THOMAS orkestrasPradžia 3 vai. po pietų Įėjimas: $2 ir $1 
i

Webster Hali, 119 East 11 Street, New York
,/ »

Kalbės: PROF. J. KAMINSKAS, Lietuvos Nepriklausomybes akto signataras
KONGRESM. T. J. DODD, Kersteno Komisijos narys

Meninę programą išpildys: LILIJA MICKEVIČIŪTE, kontraaltas, garsėjanti solistė iš Worcester, Mass.
JUNGTINIS CHORAS:' Karalienės pąj„ dirig. M. Ltabenlds
* Operetės, dirig. J. Stankūnas

Maspetho lietuvių par., dirig. A. Visminas *

atskrenda '

mokyklos palai-

Katalikų seimelis

šventė ' primena laimingiems 
lietuviams laisvoje Amerikoje

* metinis plaukas įvyks lie
pos 24 Suphim Blvd ir 108

; Avė., Jamaikoj. Iš anksto pra- 
išorna kitų tą dieną neruošti
* jokių parengimų.

Chmielinski, 
einančio lenkų

Bostono Rašytojų klubo su
sirinkime kalbėjo apie Vilniaus 
įkūrimą. B. Brazdžionis skai
tė paskaitą apie amerikiečių 
ir lietuvių knygų klubų veik
lą.

LT. CH. F. SALMON (k.) iš Port Jervis, N. Y. ir kapt. G. F. Wil- 
liams (Austin, Tex.), nušovę du rusų migus Geltonosios jūros vande
nyse.

Stud. santariečhi
rengia lietuvišką seminarą 

jaunimui. Pirmą paskaitą apie 
kooperatyvų reikšmę Liet, 
ūkiui vasario 12, 8 v.v. Grand 
Paradise salėje skaitys J. Au
dėnas.

Visiems inžinieriams, archi
tektams ir studentams

Vasario 26 d. (šeštadienį) 
7 vaL vakare kviečiamas Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos New Yorko 
Skyriaus narių visuotinis susi
rinkimas V. Baleckio svetainė
je, 1883 Madison St, Rldge- 
wood 27, N. Y. Bus prof. J.

Angelą Karalienės
Į parapijos salėje vasario 22 
. rengiamas “Blynų vakaras”. 
;Visi lietuviai maloniai kviečia- 
Jmi atsilankyti.

Kun. Dr. Valiušaitis
per J. Ginkaus radiją Vasa

rio 16 proga vasario 12 pasa
kys kalbą.

Palaidota sesuo 
Zita

Kaukių balius studentijai 
paremti

Studentų pastangomis pas
kutiniu laiku yra varoma di
delė akcija sutelkti lėšų Stu
dentų šalpos Fondui. Ta proga 
studentijai paremti “šviesos” 
Samb. Nevy Yorko Skyrius 
rengia kaukių balių.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
New Yorko Skyriaus Valdyba

kuriems 
reikalai.

Savo gausiu dalyvavimu prisi
dėsime prie Studentų šalpos 
Fondo. Bendras fondas— te
gul bendros būna ir mūsų pas
tangos jį paremti.

Liet. Studentą S-gosi New 
Yorko Skyriaus Valdyba

Lietuvių-Lenkų draugija
Lietuvių ir lenkų inžinieriai 

tariasi apie šių dviejų tautų 
bendradarbiavimą. Tam tikslui 
norima steigti Bostone lietu
vių-lenkų draugiją. • Pasitari
muose dalyvavę lenkai laikėsi 
nuomonės, kad Vilnius su visa* 
savo teritorija -turi priklausyti 
Lietuvai. Lenkai atsiųs savo 
atstovus į Vasario 16 minėji
mą pasveikinti lietuvius Nepri
klausomybės šventės proga.

Pasidarbuokime visi, kad šį 
sekmadienį Webster Hali salė
je būtų užpildytos visos vie
tos. Tai bus geriausias įverti
nimas programos dalyvių pasi
aukojimo ir rengėjų pastangų 
visapusiškam minėjimo pasi
sekimui.

Iki malonaus pasimatymo 
Webster salėje.'

New Yorko Lietuvių Taryba

Sesuo M. Zita paliko nuliū
dime savo seserį Magdaleną 
Stučienę ir 6 seserėčias. Ypač 
Lūsta lietuvaitės seserys domi- 
ninkonės, nes ji buvo viena iš 
3 pirmųjų lietuvaičių, kurios į- 
stojo į domininkonių vienuoly
ną Brooklyne. Tesuteikia Die
vas jai amžiną atilsį!

S. M. N.

kiekvieno laisvėje gyvenančio 
lietuvio yra šventa ir garbin
ga pareiga prisidėti prie išlais
vinimo * pavergtųjų lietuvių. 
Parodykime, kad mes brangi
nami laisvės idealus ir esame

Pranas X. Kneižys,
baigęs Bostono kolegiją ir į- 

stojęs į marinų karin'nkų mo
kyklą, pagrindinį lavinimosi 
kursą atlieka Quantico, Va.

Dr. V. Statutis,
atliekąs mokslinius tyrinė

jimus Air Force Research 
centre Cambridge, Mass., iš
vyko mėnesiui atlikinėti moks
linių bandymų.

Patyrusi mokytoja priima pa
vienius mokinius ir grupes. 
Mokoma anglų kalbos, tarimo 
ir gramatikos, ir paruošiama 
pilietybės egzaminams. Pamo
kos rytais ir vakarais. Skam
binti TeJef. EVergreen 1-6104

pie save bičiulius ir rėmėjus 
bei tampriau sujungia juos į 
darnesnį lietuvių bendravimo 
vienetą, kas yra labai pagei
dautina, kasdien lietuviams 
tolstant nuo lietuvių ir viso to, 
kas yra lietuviška. K.VJL

je Lietuvoje ir vargstančius 
lietuvius tremtyje. Vasario 16 
yra Lietuvos Nepriklausomy-

■ . dalyviai didžioje kovoje už at
statymą Lietuvos Nepriklau
somybės — gausiai dalyvauda
mi -Vasario 16 minėjime.

Būtų nelietuviška ir negar
binga Lietuvos Nepriklauso
mybes dieną sėdėti namieje, 
prie televizijos aparato, bute
liuko, kortų ar snauduTo kom
panijoj — kai tuomet mūsų a- 
pylinkės chorai renkasi Webs- 
ter salėje mums padainuoti 
gražių lietuviškų dainų, kai so
listė LiFja Mickevičiūtė net' iš 
Worcester, Mass., 
mus sužavėti solo aidais, kai 
Amerikos kongresmanas ir ki
tų tautų atstovai atvyksta lie
tuvius pasveikinti didžiosios 
švenės proga ir padrąsinti di
desniam pasiryžimui kovoje už 
tautos laisvę. Parodykime, 
kad mes esame sąmoningi, su
sipratę, veiklūs ir vieningi ko
voje už Lietuvos Nepriklauso
mybę.

Nepamirškime patys ir 
priminkime savo draugams, 
kaimynams ir bet kur sutik
tam lietuviui, kad šiais metais 
Vasario 16 minėjimas įvyks šį 
sekmadienį, vasario 13 d. 3:30 
vai., po pietų Webster Hali, 
New Yorke. (Kurie turite — 
pasipuoškite tautiniais rūbais).

iii

Stud. ateitrainką 
susirinkimas įvyksta vasario 

’ 11 d. 7 v.v. Apreiškimo par. 
ęi salėje. Programoje — paskai

ta, einamieji reikalai.

J. (rinkaus radijo 
valandėlė, anksčiau veikusi 

. trečiadieniais, dabaar vėl per
kelta į šeštadienį. Girdima tom 
pačiom bangom 1:30 v. p.p.

ANGELŲ KARALIENĖS...
(atkelta iš 5 psl.)

stingimo jausmas, panašus di
desnis Angelų Karalienės cho
ro vakaras yra visais atžvil
giais sveikintinas. Pirmiausia 

. _, duoda visuomenei progos iš-ford. Po pamaldų apie 300 se- ........................
. . -SsutrauMaT aukštai vertina’ ir tus. Ją nupirko italas,

palydėjo į kapines Amityville,

Lietuvių R. K. Federacijos 
N. Anglijos apskrities metinis 
seimelis įvyks Šv. Petro lietu
vių par. salėje (prie 5-tos gat
vės) vasario 22 d. 1 vaL p. p. 
Maloniai prašomi Federacijos 

bių konsulai su savo žmono- skyriai ir katalikiškos rirangi- 
mis, kurių tarpe ir mūsiškis prisiųsti savo atstovus, o

• J V Tautvaiša konsulas adv. A. šalna su žmo- katalikai kviečiami gau-
oardavė savo restorana ir ?a‘ iVyk° Y3^0 šiai dalyvauti. Bus paskaitos,

i f ” t juos rengė tarptautinis insti- diskusijos ir na si tariniai atei-aludę “Strand C^e”. Jo ran- Lietuvius atstovavo Q k£^^
randa reikalo šį šviesiečių pa- koše _si užeiga išbuvo 3o me- Ivaškienės tautinių šokių gru- Seimelio dalyviai turės ge

rą progą tą pačią dieną daly
vauti lietuvių maldos dienoje.Šv. Jono draugija

savo senąją vėliavą nutarė Bendros pamaldos bus 10 vai. 
atiduoti Alkos muzėjui Brock- Bostono Šv. Kryžiaus katedro- 
tone. je. Šv. Mišias atnašaus ir pa-

Prof. J. Purinas moksią pasakys arkivysk. Ri-
chard J. Cušhing.

APSKRITIES VALDYBA
Dvas. vad. kun. J. Vaitiekūnas

Pirmininkas V. J. Kudirka
Raštininkas J. Beinoris

Vasario 2 d. domininkonų 
seserų kapinėse, Amityville, L. 
L, palaidota sesuo M. Zita, su
laukusi 68 metų ir vienuolyne 
išbuvusi 41 metus. Mirė smė
lių namuose, Melville, N. Y., 
sausio 29 d.

Velionė sesuo M. Z.ta dvi
dešimts trejus metus buvo Ap
reiškimo parapijos šeiminin
kė. Ji sunkiai ir kantriai dirbo 
iki 1953 m. lapkričio mėn. Su
sirgusi širdies liga, aštuonis 
mėnesius pragulėjo šv. Kotry
nos ligoninėje, o paskui buvo 
išvežta į šv. Rozalijos vienuo
lyno senelių namus, kur ir mi
rė.

Mirusioji buvo pašarvota 
Apreiškimo parapijos vienuo
lyne, kur ją lankė daugybė 
draugų ir prietelių ir aukojo 
apie 100 šv. Mišių. Vasar.o 2, 
antradienį, Apreiškimo para
pijos bažnyčioje buvo atlaiky
tos gedulingos mišios, kurias 
laikė kun. B. Kruzas (velionės, 
krikšto sūnus), asistuojamas 
kun. J. Pakalniškio ir kun. A. 
Račkausko. Prie šoninių alto
rių mišias laikė kun. J. iParan- 
cevičius ir kun. W. Kelly. Pa
maldose dalyvavo kone visa 
parapija.
i J*o to sesers Zitos kūnas bu
vo palydėtas į Rožančiaus Ka
ralienės koplyčią, kur pamal
das atlaikė kun. Eugene Craw-

- *
 . .... ■ .......!....

/ Vasario 6 ir 7 dd. įvyko šv. 
Petro par.MinstnH Show, ku
ri rengė ir jam vadovavo tam. 
J. žuromskis. Programą išpil
dė 130 dalyvių, kurie savo dai
nomis, šokiais, muzika ir a- 

. nekdotais žavėjo ir juokino su
sirinkusius. Programa buvo 
vedama anglų kalba, todėl ir 
žiūrovų suoluose sėdėjo įvai
rių tautų jaunimas, kuris en
tuziastiškai plojo ir jungėsi į 
bendras dainas. Apie šio Mins- 
trel Show pasisekimą ameri
koniško jaunimo tarpe liudija 
tai, kad jis buvo statomas tris 
kartus ir ^į aplankė 2200 žiūro
vų.

Po pirmosios dalies įvyku
sioje pertraukoje kalbėjo pa
rengimo rengėjas kun. Jonas 
Žuromskis, kuris padėkojo su
brinkusiems, programos daly
viams ir jų mokytojams už 
taip didelį darbą. Padėkos žo
dį rengėjas tarė ir parengimo 
komitetui. Taip pat kun. žu
romskis savo kalboje priminė 
kenčiančią Lietuvą. Visus 
kvietė dalyvauti maldos die
noje vasario mėn. 22 d.

Šokiai
Parapijos šv. Vardo draugi

ja ir sodalės vasario 11 d. 8 
v. v. Liet. Piliečių klubo salė
je rengia “Valentine šokius.” 
Šokiuose surinktas pelnas eis 
šv. Petro par. 
kyti. >

Henry H.
So. Bstone 

dienraščio Kuryer Čodienny 
leidėjas, mirė beatostogauda
mas Floridoje.

Lietuvių “Malūnas”
ir pilipinų “Tinikling” iš

šaukė daugiausia plojimų Stat- 
ler viešbuty tautinių šokių 
programoj, šokiuose dalyvavo 
daug tautybių, juos stebėjo a- 
pie 2000 žiūrovų ir 23 valsty-

VitefeSą Sąjungos -
Bostono skyrius susirinkęs 

sausio 30 pas česnulius, Hyde 
Park. Vasario 16 proga sudė
jo $60. Ten pat išrinkta nauja 
valdyba: pirm. V. Kulboklenė, 
sekr. Pr. Averka, ižd. dr. Pr. 
Galinis, narys A. česnulienė.

S v. Petro par. berniuką ■; 
dūdų orkestras pirmą kartą 

pasirodys vasario 22 Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų naujos 
koplyčios statymo fondui ruo
šiamame parengime, kuris bus 
Lietuvių (Pil. draugijos salėj.

Pakrikštyta
Sausio 30 d. šv. Petro par. 

bažnyčioje pakrikštyta:
Edvardo Rakausko ir Janet 

Lane - Rakauskienės sūnus 
Jokūbo ir Mykolo vardais. Tė
vai gyvena 133 Bolton gatvė, 
Sot Boston.

Jeronhno DabrSos' ir Aldo
nas šeikūnaitės - Dabrilienės 
sūrius Lino ir Juozo vardais. 
Tėvai gyvena 23 Romsey gat
vė, Dorchester.

Antano Sinkevičiaus ir An- 
na Shyp - Sinkevičienė, sūnus 
Juozo ir Mykolo vardais. Tė
vai gyvena 284 W. 5-ta gatvė, 
So. Boston.

Vasario 6 d. šv. Petro par. 
bažnyčioje pakrikštyta Ri
chardo Sandos ir Danutės Ma- 
Ušauskaitės - Sandięnės duktė 
Devora ir Regina vardais. Tė
vai gyvena 33 Pearl gatvė, 
Dorchester.


