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VATIKANAS PASMERKĖ
Osservatore Romano pa

skelbė Officium kongregacijos 
pasmerkimą Prancūzijoje e:- 
nančiam katalikų laikraščiui 
“La Quinzaine” dėl jo palan
kumo komunizmui. Laikraš
tis pabrėždavo reikalą katali
kam bendradarbiauti su ko
munistais profesinėse sąjun
gose, “taikos sąjūdžiuose”; 
pateisindavo komunizmą dėl 
katalikybės persekiojimo oku
puotuose kraštuose.

REIKIA UŽSIENIO
laikraščių

Austrijoje leidžiamas laik
raštis “Wiener Arbeiter-Zei- 
tung” buvo porą kartų sovie
tų okupacinės valdžios sukon- 
fiskuotas, nes jis parašė apie 
nesutikimus Kremliuje ir iš 
anksto spėjo, kad Malenkovas 
nukentės.

Dabar tas laikraštis pas
kelbė karikatūrą, kurioje Ma
lenkovas, skaitydamas “Prav- 
dą”, kreipiasi į savo sekreto
rę: “Drauge sekretore, tuojau 
atsakykite “Pravdą* ir užsa-. 
kykite “Arbeiter Zeitung”, 
nes noriu iš anksto žinoti, 
kas su manim bus”.

Neramumai Izraelio-Egipto pasieny
Arabų žemėje lauelio kareiviai nužudė 40 • Araba- degina 
JT, kuri įsteigė Izraelio valstybę • Saugumo Taryba jau 

svarsto įvykius.

Prie Egipto-Izraelio sienos 
(Gaza srityje) susirėmė egip
tiečiai su izraelitais. Egiptie
čių pabėgėlių pranešimu, buvo 
susprogdintas egiptiečių van
dentiekis. Jame buvo rasti 14 
egiptiečių karių lavonai. Neto
liese rasta dar 19 egiptiečių 
sužeistų. Buvo taip pat iš pa
salų užpultas egiptiečių sunk
vežimis, ir užmušti 22, sužeista 
14 kareivių.

Pabėgėliai buvo taip susi
jaudinę ir įnirtę prieš JT pa
liaubų komisiją, kad ją puolė 
akmenim, supėšė JT vėliavą ir 
sudegino du sunkvežimiu, iki 
atvyko policija. Skundai iš 
Egipto ir Izraelio eina į JT. O 
jau 1949 buvo padarytos pa
liaubos.

Per 3 • 4 metus 
karo nebūsią

daro 
dėl politinės

Iš Churchillio kalbos parla
mente, iš Eisenhovverio pa
reiškimų spaudai NYHT ap
žvalgininkas Lavvrence 
tokias išvadas 
padėties:

1. Amerika ir Britanija 
mano, kad yra pakankamai 
saugu, jei kariuomenė bus 
palaikoma tokio lygio kaip 
dabar ar net sumažinama, nes 
ją atstoja nauji atominiai ir 
raketiniai ginklai. Jie įgalina 
Ameriką iš bet kurios savo 
bazės pasiųsti bombas į taiki
nį už 5000 mylių ir daugiau, iš 
vieno kontinento į kitą.

2. Bijodami šito atominio
ir raketinio ginklo, sovietai 
karo nepradės ir sulaikys nuo 
jo Kiniją. . i

3. Tad karas neįmanomas 
per artimuosius 3-4 metus, 
kol šitas apsiginklavimo skir
tumas tarp Sovietų Sąjunga) 
ir Amerikos yra toks didelis.

kadangi 
Europoje 
rankose, 
gali bū-

su-
nu-

3. Atsakomybė dėl 
Formozos

Tarp kongresmanų yra 
sijaudinimo dėl Amerikos
slstatymo Formozos reikalu.

kad

— Maskvos valdžia įsakė 
išvažiuoti per keturias dienas 
katalikų Jcunigui amerikiečiui 
Georgės Biasonette. Tai buvo 
vienintelis kunigas užsienietis, 
kuria aptarnaudavo atstovy
bių narius.

Naujų susikirtimų Tol. 
Rytuose tuo tarpu nėra. Ten 
stiprinamos savos pozicijos. 
Tuo tikslu valst. sekr. Dulles, 
baigęs konferenciją Bangko- 
ke, lanko pietų Azijos vaisty

Burmoje (kuri nesidėjo į 
Manilos paktą) Dulles tepa- 
reiškė norėjęs aplankyti vals
tybės vyrus, kuriuos j s labai
gerbiąs. Laos valstybėje davė • gai šūkavusi 
pažadą ginti nuo agresijos. 
Tą pat žadėjo ir Vietname ir 
pridūrė, kad Amerika nepalai
ko Prancūzijos mint’es pa
keisti min. pirm. Ten dabar 
vadovauja Dieln, katalikas, 
Amerikoje lavinęsis, bet dide- 
Es prancūzų nedraugas. Pran
cūzų atstovam Vietname pa
reiškė, kad Amerika nesikiš 
čia į Prancūzijos ūkinius inte
resus. Buvo aptarti Vietnamo 
ir Cambodia savos kariuome
nės paruošimo reikalai. Viet
name ją apmokyti perima A- 
merika.

Arabai, tremtiniai iš Izra
elio, kurie apgyvendinti Ga
zoje, valdomoje egiptiečių, ko
vo 2 sukėlė demonstracijas ir 
riaušes prieš JT, sudegino 
maisto ir drabužių sandėlius, 
iš kurių buvo aprūpinami 50,- 
000 tremtinių. Jie šaukė: “Ne
duokite mum maisto ir dra
bužių, o duokite ginklus, kad 
galėtume grįžti į savo tėviš
kes.” Egipto policija gavo įsa
kymą demonstrantus išblaš
kyti ginklu, ir 50 arabų buvo 
sužeista.

— Prezidentas Eisenhovve- 
ris pareiškė, kad nenumato 
kviestis į svečius sovietų mar
šalą Žukovą.

Sovietai dabar kdltina Šveicariją
Dėl Rumunijos atstovybės 

užpuolimo Šveicarijoje Mask
vos radijas ir spauda, o taip 
pat kom. Kinija kaltina Švei
cariją. Esą dabar Šveicarija 
sulaužiusi neutralumą ir prisi
dedanti prie tarptautinžs pa
dėties aštrinimo. Ypačiai, kad 
esą ne pirmas kartas. Pernai 
Šveicarija be jokio pasiaiškini
mo išvijusi Čekoslovakijos ka
ro attache (kaip šnipinėjimo 
organizatorių. Red.).

Viena šnipė pabėgo?
Tą pat dieną, kai Rumunijos 

atstovybė buvo užimta, iš Švei
carijos per sieną išmovė j Ru
muniją Rumunijos pilietė Irene 
Crisovan. Manoma, išsiskubi
nusi, kad nebūtų suimta kaip 
šnipė.

Keistas sutapimas
Šveicarijos policija apklausi

nėje Ženevoje du rumunų eg- 
zilų vadus, atvykusius Iš New 
Yorko — “Laisvosios Rumuni
jos lygos” pirmininką Farca- 
sanu ir sekretorių Niculescu. 
Jiedu pasisakė esą čia atvitik- 
tinai kelionėje santykiam pa
laikyti su Rumunijos egzilais 
Europos kraštuose; ryšio su 
atstovybės užėmimu neturi. 
Bet jie neslėpė savo simpatijų 

Skaitydamas detektyvinį 
romaną, Dulles pasiekė F.li pi
nų sostinę Manilą ir ten ko
vo 2 dieną susikvietė Ameri
kos atstovų Tol. Rytuose kon
ferenciją. Iš ten dar aplankė 
Formozą ir tada namo.

Šita kelionė turi sustiprinti 
padėtį tų, kurie nepriklauso 
Manilos paktui.

Komunistinė Kinija, karin- 
dabar staiga

pereina į derybų siūlymus. 
Per Burmos min. pirmininką 
kom. Kinijos min. pirm. 
Chou En-lai pas’siūlė priimti 
Amerikos neoficialią delegaci
ją tartis dėl kalinamų lakūnų, 
dėl Formozos ir santykių at
leidimo.

Dėl Kinijos komunistų siū
lymo derėtis Dulles, spėjama, 
yra tokia nuomonė: 1. Ame
rika galėtų siųsti atstovus 
derėtis tik dėl belaisvių, nors 
normalesnis kelias tas, kurį 
pradėjo J.T. gen. sekreicrius 
Hammalskjold; 2. Amerika 
nedalyvaus jokiose derybose 

ŽYDAI susimušė su egiptiečiais 
prie Gazos. Užmušti 35 Egipto ka
riai.

įvykiui, pažymėdami, kad jis 
pasiekė savo tikslą — parodė, 
jog komunistinis režimas yra 
svetimas ir jog Rumunijoj yra 
jam pasipriešinimo. Abudu 
emigrantai pasiuntė Šveicari
jos prezidentui apgailestavi
mą, kad Šveicarija dėl to tu
rinti nemalonumų. 

DR. I.EON H. KEYSRLING, buvę< Truminfl patarėjau eknnomlninU 
idaiudmala, Senato finansinei komisijai dtoto, kad kiekvienam mo- 
kmdiy mokėtojui reikėtų mokesčiu* 20 dol. »umailnti.

su kom. Kinija dėl Formozos, 
kol ji pripažįsta nac. Kiniją.

Netenka abejoti, kad tokiu 
siūlymu Kinija nori sueiti į 
tiesiogines derybas su ameri
kiečiais ir laimėti jų pripažini- ‘ 
mą de facto.

Tuo tarpu Amerika parei
kalavo, kad Kinija paleistų 41 
Amerikos pilietį. Iš jų 26 lai
komi Kinijos kalėjimuose, 3 
namų arešte, - 12 neduodami 
leidimai išvykti. Kinija ir dėl 
jų

,— Prezidentas Eisenhovve- 
ris pasiuntė Pijui XH" sveiki
nimą jo 79 metinių proga.

APSIGINKLAVIMO DARBAI NUSIGINKLAVIMO ŽODŽIAI
Nevadoje kovo 1 buvo su

sprogdinta šiemet trečia atomi
nė bomba. Sprogdinimas buvo 
pastebimas už 475 mylių, šita
me sprogdinime nauja buvo 
tai, kad žurnalistų grupė per 
pusketvirtos valandos lėktuvu 
skraidė po sprogdinimo sritį ir 
16 kartų perskrido per bom
bos sukeltą debesį, kuris paki
lo iki 27,000 pėdų aukščio. 
Oras buvo labai palankus, ir 
instrumentai rodė, kad lėktu
vas patyrė tik 78 milirentge- 
nus atominio veikimo. Milirent- 
genas yra viena tūkstantinė 
dalis vieneto, kuris gali per-

ATEITIES GYDYMAS
Los Angeles vienas chirur

gas paskaitoje dėstė, kad atei
ty bus daugiau gydoma bio
chemijos vaistais ir mažiau 
griebiamasi operacijos* Da
bar operacijos per greitai da
romos.

— Churchillis prisipažino 
parlamente, kad 1953 jis bu
vo suparaližiuotas, dėl to ne
galėjo pasimatyti su Maskvos 
viešpačiais. Publika tada ma
nė ,kad jis tik persidirbęs.

— Paryžiuje medicinos a- 
kademija paskelbė, kad ir pas
terizuotas pienas 
gerti, nes jis dar 
bakterijų. Patarė 
nutes pavirinti.

— Vokietijoje 
sakė išsikraustyti 
gyventojų, nes ten įsikrausty- 
sią sovietų atomo tyrinėtojai.

— Maskvpj mm. pirm. Bul- 
ganinas atleido anglies j>ra- 
monės, kolchozų ministerius.

pavojinga 
gali turėti 
bent 5 mi-

Drezdene į- 
iš butų 600
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tos ANGELES rrfiestas buvo nušviestais tartum saulės aušros, kai atominė bomba buvo susprog
dinta už 300 mylių Nevados dykumoje. ’ ’ -

šviesti krūtinės ląstą. Buvo 
prieita išvada, kad gerame ore 
radioaktyvinis veikimas silp
nesnis.

Churchillis pareiškė, 
kad Amerika dabar kelis kar
tus galingesnė atominėm bom-". 
bom už Rusiją; bet po 2—4 
metų Rusija bus tiek galinga,, 
kad bus pajėgi užpulti Ameri
ką. .

Sovietinė propaganda
Maskvos laikraščiai paskelbė 

laišką Bruno Pontecorvo, ato-~" 
mo tyrinėtojo, kuris gimė Ita
lijoje, dirbo Anglijoje, atomi
nėse laboratorijose lankėsi Ka- < 
nadoje ir Amerikoje ir 1950 su 
šeima ir su atominėm paslap
tim pabėgo pas bolševikus.

Laiške jis kreipiasi į savo 
\ buvusius bendradarbius Angli

joje ir Prancūzijoje, kad jie 
atsisakytų nuo atominės ener-

KALTE YRA - IEŠKO TIKTAI KALTININKO
■į.

Daros nebeaišku, kurie su
manymai Kongrese yra kelia
mi valstybės ir piliečių geto- ‘ 
vei, kurie tik propagandai 

1956 rinkimuose. Švariausias 
• rinkimuose kandidatas bus 

Eisenhovveris^tad ir propagan
da daugiausia nukreipta arba 
už jį ar prieš jį. Tarp tokios 
rūšies sumanymų paskutiniu 
metu dėmesio

1 tas.
verti ketver-

1.20 dol.
Daugiausia 

ir prezidentą E;senhowerį pa
statė j nemalonią padėtį de
mokratų siūlymas, Atstovų 
Rūmų priimtas, sumažinti nuo 
ateinančio sausio kiekvienam 
asmeniui mokesč us po 20 dol. 
Atrodė, kad prezidentui teks 
šį sumanymą vetuoti ir rinki
kų tarpe užsitraukti nemalo
nę. Tačiau jį gelbsti 
dėties senatas. Jo 
misija 99 balsais 
manymą atmetė, 
atmesti patys 
Tad šios dulkės
r'.ui gali akių ilgiau ir negrauž
ti.

‘dovanos’’ 
dulkių sukėlė

š os pa- 
finansų ko- 
prieš 6 su- 

Pagelbėjo 
demokratai. 
Esenhowe-

2. Metegio htorijos
Senato v daus saugumo ko

misija tardo Harvey Matuzo- 
vą, 28 metų, -buv. komunistą, 
kurs anksčiau senato komisi
jai, vadovautai McCarthy, 
liudijo apie komun stų veiklą. 

. Bet pereitų metų pabaigoje jis 
pasiskelbė, kad jo liud jimai 
komisijai buvęs jo melas. Ly
giai taip pat melavę ir kiti

į 1

gijos gamybos karo reikalam. 
Kaltina Ameriką ir Angliją, 
kad jc,3 rengia atominį karą."

Tokia propaganda Maskva 
tebeieško kvailių, žinodama, 
kad jų niekad pasauly netrūks-

NORI PASLAPTIES IŠ 
GROMYKO!

Prieš savaitę Londone pra
sidėjo nusiginklavimo konfe

rencija,. kurioje -dalyvauja A- 
Amerika, Anglija, Kanada, 
Prancūzija ir Sovietai. Kovo 1 
vakarų atstovai jau apkaltino 
Sovietų atstovą Gromyko, kad 
jis nusikalto sutartai tvarkai 
ir pasitarimo paslaptis per
davė komunistiniam laikraš
čiui “The London Daily Wor- 
ker”. Gromyko užsigynė, gir
di, tas laikraštis yra Anglijos, 
o ne Sovietų.

Ilgos dstancijos bėgimas į 
rinkimų laimėjimą

buvę komunistai, paskui sau
gumo bendradarbiai — Eliza- 
beth Bentley, Chambers ir 
kt.

Tuo susidomėjo senato ko
misija, vadovaujama dabar 
jau demokrato. Jai Matuzovas 
ėmėsi aiškinti, kad McCarthy 
ir jo bendradarbis Cohn nu- 
rodinėję jam, ką jis turįs liu
dyti, davę jam 2000 dol. Aiš
kinęs taip pat, kad Arvilla 
Bentley, -buvusi Matuzovo 
žmona, davusi McCarthy rin
kimų reikalam 1^52 m. 30.- 
000. dol.

Ir McCarthy, ir Cohn, ir E- 
lizabeth Bentley, ir kt. tuos 
tvirtinimus paneigė. Kur ten 
melas, kur t:esa, nelengva su
sivokti, nes Matuzovas dabar 
naudojosi net 5 kartus kons
titucijos priedu, kad galėtų 
atsisakyti nuo pasiaiškinimo į 
senato komisijos klausimus^ 
Aišku vįena, kad savo paro
dymais jis turėjo pakirsti šen. 
McCarthy autoritetą ir ligšio
linius tyrinėjimus prieš ko
munizmą Amerikoje.

Tačiau jei jis sakėsi,
McCarthy jam pinigus davęs, 
tai kyla klausimas, X*5 iam 
dabar moka už parodymus?

ARKLIŲ GAILA
Britų laikraštis iš gailestin

gumo smerkia arklių pjovi
mą ma'stui ir praneša, kad 
daugiausia Europoje arklius 
maistui eksportuoja Danija, 
Vokietija ir Airija. Daug'ausia 
jų perka ir suvartoja maistui 
Belgija ir Prancūzija. Anks
čiau Prancūzija gabeno ark- _ 
liūs ir iš Anglijos, bet dabar, 
ši prekyba uždrausta.- Tik 
pernai Airija išvežė 9864 ark
lius. Būtų visai gera, kad prię 
arklių gailesčio dar prisidėtų 
ir žmonių gailestis; prie pro
testo, kad 1000 .kl. kcdicęię> 
arkliui sunku pakelti, dar ir 
protestas, kad 10,000 kl. ke
lionę tokiuose pat gyvuliniuo
se . vagonuose sovietų veža
miem žmonėm į S b’rą dar 
sunkiau.

įt

j
*

f-
— Komunistai priešais Que- 

moy ir Matsu stato aerodro
mą. - ", įŽ

-

Senato užsienių reikalų komi
sija reikalauja, kad valst. 
sekr. Dulles pasiaišk’ntų dėl 
Matsu ip Quemoy salų; pasi
aiškintų, ką jis sutarė su Ede-

i

Ą1-1
Trumanas laiškais girla-sea. 
Morse, kad jis kritiškai lep
tina vyriausybės nusistatymą 
dėl Formozos ir kaltina prezi
dentą atsisakius nuo prisiim
tos atsakomybės. <0

4. Repatriacijos kaltininkai .
Mažai pastebėtas, bet'pro* < ’ 

pagandai gali būti labai- iš- ♦ .i 
naudotas kongresmaho 
Albert H. Bosch vasario 11 
siūlymas sudaryti komisiją 
kuri ištirtų, kas kaltas,* kad 
Amerika 1945-7 išdavė bolše
vikam šimtus tūkstančiu pa
bėgėlių, tarp jų ir visą geft. 
Vlasovo armiją. Siūlyme. sa- 
koma, kad grąžinimas negali 
būti pateisintas Jaltos konfe
rencija (1945. 2. 11), priešin
gas valst. departamento • pat
varkymui (1946. 3. 8), nesu
derinamas su Amerikos tradi
cijom. Taigi padaroma suges
tija, kad ta priverstinė repat
riacija ir žmonių išdavimas

- mirčiai bei koncentracijos la- . 
geriam tebuvo Amerikos kari
nės ir civilinės valdžios savi
valė. Tai gali patarnauti pro
pagandai prieš demokratų 
valdžią, bet 
karinė valdžia 
buvo Eisenhoverio 
tai šita investigacija
ti panaudota Ir kitos puste.
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nu-

kad

tik 3536; Jų 
2 m U iardai

aliojimus. Tad ir 
Lt'ūoti, kad tokiu

mažalietuvių pirmininkas... kol 
jo akys neužsidarys, jokio ^ei
to pirmininko mažaliętuviai 
nesirinks. Simonaitis iš Euro
pos nesikeis. Tai yra antrasis 
faktorius, kuris lemia mažalie- 
tuvių vadovybės vietovę. Ji tu
ri būti ten, kur yra jos pirmi
ninkas”.

Jis <ira*3®£ su j®. įsakymų čia. buvo sti^iįpė- 
dalimi stojo jprieš 3&mi lietuviai. Ir Eidukevičius 

Jis pasisakė 
už toryb’nę Įtvarką ir raudo- 

Kapsuko valdžioje 
buvo sveikatos komisaru’" Ne- 
priklausomoje Lietuvoje jis 
:vįr Mg&i Maskvon, dėl to 
paardamas suėmimų ir ištrė-

' Čia tenka '"baigti istoriko 
žodž’us, kurie tani tikros švie
sos įnešė į nepriklausomybės 
idėjos raidą lietuvių visuome
nėje. ■

Nepriklausomybės idėja, 
kaip ir kiekviena didelė idėja, 
sukėlė įvairių nuomonių ir ko
vų, įvairiai ji buvo supranta
ma,, iki išaugt J tą, kuri buvo 
paskelbta vasario 16. Tačiau 
didelė ir teisinga idėją, sykį 
jau paleista į pasaulį, neša su 
savim ir tuos, kurie stengiasi 
būti, jos prieky, ir tuos, ku
rie bent iš paskos duodasi jos 
žavinčios jėgos traukiami. Lie
tuvių tautoje tik nedaugelis 
buvd, įcurie nuo jos atitrūko 
ir nuslydo kovoti už Lietuvos 
nepriklausomybei priešingas 
idėjas.

. gitai reikia konstatuoti bai
giant šią straipsnių eilę apie 
Vasario 16 aktą. Tačiau pas
kutiniu žodžiu taip pat verta 
pasilaikyti atmintyje, kad ne
priklausomybės idėja buvo nė 
tik tautos vaidu paskelbta, 
bet ir per porą dešimtmečių 
branginama daugiausia tame 
pačiame Vilniuje.

laidų ka

ai^įšttouu tų, Jkurie_iMi¥tt^-? 
žagareiviaiš”' vadinamt.|^^ *: 
- “Ar turi . tokių istorinių' 
kreditų " elsdiečiai _(socWĮfes-- 
mok ratai? Red.|. Tieąa, ^Lie
tuvos Taryboje dirbusiųjų 
vąidmuo pagal autshtį^cus 
šaltinius buvoppzityviaiįveF- 
tintas (“Židinys” 1938-39).
Tačiau .
žymi dafis soeiakiefnokrato— 
ir tai vis ne effiniai, bei jos 
vadovybes .. nariai stojo

skersa besikeliančiai
Lietuvai. . .. *■

M1ROSEAVA NACHODSKA. p«hė<u»i H kom. Įek«»lovald>» 
kė, Unze. Austrijoje. stebM. kad krautuvių languose yra ko mote
rim pasirinkti.

įsupki, statis- 
r nu

buvo 
jų apie 2248; 

•teturi ne ma- 
imilijoną mar-

Laikraštis toliau painfor
muoja ,kad į Ameriką išsikėlė 
tik apie 300 mažlietuvių arba 
dvidešimtoji jų dalis. Kiti yra 
Vokietijoje. Laikraštis tvirti
na. kad būtų nesąmonė maž
lietuvių masę turėti Vokietijo
je, o jų vadovybę laikyti už 
6000 kilometrų saugiame New 
Yorke. Ir pabrėždamas teigia:

“Tol, kol yra gyvas Erdmo- 
nas Simonaitis, tol jis ir bus“Savo tėvynėje galėjau tu

rėti viską; buvau gerai apmo
kama, žinoma; ir man trūko 
tik laisvės; jaučiausi kaip 
paukštis narvelyje”. Taip pa
sakojosi čekoslovakjos čiuo
žėja Miroslava Nachodska, ku
ri Vienoje dabar ištrūko iš ko
munistinio režimo ir paprašė 
amerikiečiui globos.

Ji ir dar 8 čiuožėjai iš kom. 
Čekoslovakijos buvo atvežti į 
Vieną reprezentuoti. Visi de
vyni turėjo vieną pasą ir buvo 
“lyd'mi” visur. Kai jau pasku
tinę dieną reikėjo grįžti iš Vie
nos į Čekoslovakiją, visi devy-

Austrijoje Tirolio provinci
joje. . buvo teismas, kuriame 
jaunas katalikų kunigas buvo 
-kaltinamas įžeidęs “Šventąjį 
Gralį”, nes jo sekėjus pavadi
nęs apgavikų gauja. Teismas 
skundą prieš kunigą atmetė. 
Bet pačiame teisme- išaiškėjo, 
kad nuo 1934 metų Austrijoje kokis 
veikia sekta, kuri nauju mesi
ju laiko vokietį Bernhard. Tas 
“mesijas” jau miręs, btt jo 
garbę Skelbia , jo žmona ir turi 
apie 8000 pasekėjų.

Sekta verčiasi “juodąja ma
gija”. Tam, kuris nuo jos*pa- 
sitrauks, grasina išbraukti iš 
“gyvenimo* knygos"; išbrauki
mui pažymėti, bado peiliais lė
lę. Baimės aptmti, kad ir su

lėktuvų konstruktorius NEko- 
janas, rašytojas Ehrenburgas, 
Simonovas ir Katajevas, bale
rina Ulanova. Tai nauji bajo
rai. -

tibolševikinėje spaudoje bol
ševikų suimti ir kalinti Jurgis 
Meižys, Jurgis Maskolius, Mar
tynas Gelžinis ir kt. yra re
zistentai. Vokiečių karatuose 
išlaikyti Simonaitis, Grigolai- 
tis, MačiulaiUs, Albreehtienė 
ir kt. yra rezistentai.

“Visi'šitie asmenys negyve
na Amerikoje, bet, išėmus Mei- 
žį, randasi Europoje. Jie ir nė
ra Rezistencijos Sambūrio New 
Yorke nariai, bet daugumoje 
priklauso Mažosios Lietuvos 
Tarybai. Tai Maž. Lietuvos 
Tarybai priklauso dar keli šim
tai. asmenų, kurie kietai ir 
tvirtai gynė Mažosios Lietuvos 
reikalus, nepafausdami ir ne- 
parusdami. Todėl seniausieji 
mažalietuvių rezistencijos or
ganizacija ir yra M. L- Tarybą, 
kuri savo kilmę, be tp, teisėtai 
gali išvesti iš Prūsų Lietuvių 
Tautos Tarybos ir Prūsų Lie
tuvių Susivienijimo”.

pasirinko Sov. Rusiją. 4 j 
Pridėti dar gįdifiBia ėia tokį 

veiklų vyrą, iš ąnlpjti susipra
tusios Matulaičių šeimos, bū
tent, gydytoją * istoriką Stasį 
Matulaitį, •• kuris 7} smalkiai 
“Varpe” buvo stmiekinęs Mai
ronį.... Tiesa, jis gri
žo Lietuvon, apsigyveną Ma
rijampolėje, komuništino re
alistinės gimnazistus, bet po 
keierių metų negalėdamas sa
vo pažiūrų sutaikinti su Ne
priklausomos Lietuvos n gyve
nimu, išsikėlė J/TSRS”

“Šis sąraSas, kuriri paimti 
ano meto žymiausieji ir veik
liausieji LSDP šulai, yra tik 
pavyzdžiai, nesiekią pilnumo. 
Jie tačiau įrodo, jog taip daf>- 
n&i elsdiečių rinniinoji progra
mos (1896) ‘neprigutmybė’ 
labai įvairiai buvo suprasta. 
Partijos vadai ją savaip inter
pretavo ir nevienodai gyveni
me parodė. Tad ji negali būti 
tapatinama su mūsąja Ne/ 
priklausomybe. Kai vieni els- 
diečlai -jai iš Visų jėgų kenkė 
h- prieš ją kovojo, kiti jų 
(Biržiškos, St Kairys, A. Ja
nulaitis ir eilė kitų) ėmėsi 
nuoširdžios — p’rmoję eilėje 
kultūrines - kūrybos atgimu
sioje Lietuvoje, t'.k nė dėl • to, 
kad programoje kažkada bu
vo žodis ‘neprigulmybė’ reiš
kęs ką kita”.

Anas Rezistencijos. Sąjūdis 
- sako laikraštis — tėra tik

Europos rytuose barasi 
zubrai tarp gyvulių, Europoj? 
vakaruose baigiasi bajorai ir 
milijonieriai tarp žmonių.

Vokietijoje 1913 buvo pri
skaičiuojama 15,500 milijonie
rių. Drauge jie visi turėjo apie. 
40 miliardų aukso markių. 
Pirmoje eilėje buvo pon'a 
Krupp von Bohlen und Hal- 
balch — ji turėjo 28,3 Bilijo
nus, antroje buvo kunigaikštis 
Kenkei su 15,3 mil. 0 savo ne
kilnojamu turtu visus buvo 
patenkąs Mecktenburgo didy-

vo.
Panaši istorija-išaiškėjo. ir wu«iote ---------

Amerikoj* Detroito teisme- F nmbose
.Altart Hym. jarijfc noa ą

vauti mažalietuvių visuomenę 
arba kalbėti jos vardu. Demo
kratiniu būdu išrinkti, arba, 
jei jie yra kooptuoti, sekančio 
susirinkimo patvirtinti yra tik 
MLT nariai. Tik jie vieni gali 
kalbėti mažalietuvių visuome
nės vardu, nes tik jiems visuo
menė pavedė kalbėti, tik jiems 
vieniems tepateikė mandatus. 
Todėl tik MLT nariai yra pil
nateisiai mūsų visuomenės bal
so reiškėjai”.

___ .. __ .. karo pnttoje buvo
1024 mJUjomriai, dabar tik

milljonle-

“mažutės mažumos 20 asmenų 
privatissimum. Taip pat pri
mena, kad tas Rezistencijos 
Sąjūdis teatsirado tik po metų, 
kai jau M. Lietuvos vardu at
stovauja Vlike ne kas kitas, 
bet E. Simonaitis. ' -

Aktyvus LSDP veikėjas 
nuo'1905 m.'-Zigmas Aleksa 
(Abgarietis) po 1917. m. liko 
Rusijoje. Prisidėdamas • pęie 
komtBustų partijos, virto vie
nų iš vadų^ Lietuvos komunis- 

Ir ėlsdiečių išpažįstamas P311*)0® » Vilniuje 1919 m. 
dialektinis materializmas-,4 .buvo\wdaus .reikalų -liau- 
vedė į dar radikalesnių jnarir- <^es komisaras.
sistų eiles. • ; čia nebėra reikalo nė minč-

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVITED

Latest Quarterly Interest - D:vidend ’
■2l/2% Per Year

Plūs Extra >4% Per Yrąr
On Recular Savinąs Account*

Interest starta the firut of the month 
<m suma Irom >25. to $10,000.

OeyMHs oMto m *r Mere tke ittk Mama dar
•T Jaoaary. AprO, Jaly ant OetoMr aaOI tba M

9AVINGS BKiMK
135 BR0ADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eaatern Parkway at Nostrand Avanua 
Yaur Depoaita in Thla Bank Are Fully Ineured 

Up to $10,000.
Member Federal Dcpoait Insurance Corporation

Ir vėl paukštis išskrido iš narvelio
ii dar užėjo į krautuvę išleisti 
paskutinius austriškus pini
gus. Miroslavą pasTsakė norln-' 
tį dar lūpų {šeštuko, užbėgo į 
kitą krautuvės skyrių, paskui 
iš krautuvės į tramvajų ir, grį
žus į viešbutį, susigrobė savo 
daiktelius ir Iš viešbučio taksi 
paprašė vežti į Amerikos kon
sulatą. Bet šoferis iš susiner
vinimo ir čekiško akcento su
prato, kas tai' per moteris ir 
ko ji nori, ir. tiesiai nuvežė į 
amerikiečių laikomą pabėgėlių 
stovyklą. Ten ji ir paprašė 
globos. "

Keleivy je; Mažosios Lietuvos 
lietuvių laikraštyje, leidžia
mam (Vokietijoje, sausio nr. 
dėmesį patraukia vedamasis 
“Mažosios Lietuvos Taryba — 
vyriausioji Ma£ Lietuvos re
zistencinė organizacija”. Jame 
informuoją:

“Pereitais metais įsisteigė 
užjūryje du mažlietuvių sam
būriai. Pirmasis — Mažosios 
Lietuvos Rezistencijos sąjūdis 
New Yorke, antrasis —r Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugi
jų Centras Montrealyje, Ka
nadoje.

“Pirmosios pavadinimas ‘Re
zistencijos Sąjūdis’ išsaukė di
delį dėmesį. Iki tol terminas 
‘rezistentas’ 'buvo taikomas as
menims,, kovojusiems ginklu 
partizaniniu būdu už Lietuvos- 
laisvę, dalyvavusiem pogrin
džio spaudoje/tištuttisienos ka
ratuose arba ^pokūkiais kali
niais kalėjimuose, dirbusiems 
aktyviai politiniuose1lietuviš
kuose sambūriuose, nesutep
dami savo patriotinės'garbės, 
nebodami nei sveikatos, nei gy
vybės. Praleidus mažlietuvius 
pro tokį spektrą, tenka pažy
mėti, kad jų eilėse tikrai yrii 
asmenų, kuriuos galima rezis
tentais vadinti. E. Simonaitis 
Viktoras Gailius, 1923 metų 
M. L. Gelbėjimo Komiteto na
riai, aktyvūs Klaipėdos krašto 
sukilėliai — jie yra. be abejo, 
rezistentai. Už pasipriešinimą 
bolševikams ir dalyvavimą an-

Laikraštis iškelia klausimą, 
kam gi atstovauja tiė, kurie 
sukūrė Mažosios Lietuvos Re-, 
zistencijos Sąjūdį: .

“Kai praeitą vtsarą Kana
doje susirinko rezistentai, kilo 
klausimas, kokia lietuviška vi
suomenė juos išrinko arba ku
rios .organizacijos susirinku
siuosius įgaUbjo jas atstovauti 
rezistentų konstituciniame su- 
sirinkame. Neteko pastebėti, 
kad kuri nors mandatų komi
sija būtų patikrinusi delegatų 
atsivežtus 
tenka ° kor 
neformaliu būdu susidaręs su
sirinkimas neturi teisės atsto-

/ "Elsdiečiai kalbėjo — rašo 
Ivinskis —t apie kitą turinį, a-’

- .pie susifederavimą su kaimy- 
fnais ,o 1918. H;. 16 aktas — 
' apše atsiskyrimą ‘nuo visų 
: ; valstybinių ryšių, kurie yra

buvę su kitomis tautomis*. 
Kad tos dvi sąvokos nėra in- 
dantiškos, kaip jas ne nuo 

seni socialdemokratų 
«>•. nori pateikti, rodo

ISMB m. Didysis* Vilniaus 
O Rainas. Elsdiečįai paprastai 

lįs teigia, kad jie vadovavo, 
tinkamos politinės progra- 

Mos. susirinkusiam seimui, 
jie davė tautiečių miniai 

wograrrią ir pačiam seimui v - 
turini— KodŠ*jie pasiliko 

Siūčiau pusiaukelėje ir, atsisa- 
luį nuo savo prieš dešimtmetį 

įV programon įrašyto ‘neppigul- 
? mybės’ punkto, sustojo tik 
p prie autonomijos^.” . • »
fe " “Kad socialdemokratui ‘ne- 

t prigulmybė’ truputį kitką tu- 
rejo tada reikšti, parodo anie 
lietuvių tautai laimingi me- 
tai, kada atėjo pagaliau la’kaę 

Z"'; pilnai realizuoti nepriklauso- 
mybę. Tik reikėjo už ją kovo- 
.ti» dirbti ir veikti. Aš/čia nę-

|||- sustosiu ties fatališkai 
^skambėjusiu Pėtraplio 

imi, kur
’šiocisfistai samprotavo, 
kegalkna skelbti nepriklauso

mos Lietuvos,
" kad negalima nutolti nuo 

;_j, pačių rusų revoliuconierų 
reikalavimų ir bet kokis tauti- 
iria ‘separatizmas’ nuo revo- 
bucinės Rusijos buvo laiko- 

į£;.nias reakc'niu ‘peilio smūgiu 
^ j-mt^arą’ rzvolįuęijai. »Je‘gu 
L. kas šiandien bando ano meto 

faktus Petrapilyje kitaip su- 
prasti, gal ina tik atsakyti, 

1 Jo® to seimo eiga yra aiškiai
- > dokumentuota.* Taip pat žino-

na, kas ką kalbėjo, jau iš 
tuo metu spausdintų leidi- 

fe nit$...
B-'' \“Eikime prie nepriklauso

mybės metų. Kiekvienam tu- 
ri imponuoti, pvz., kai Smeto- 

j nai ir Voldfmarui -galvotrūk-
| čiais pasitraukus užsienn,
f kaip tik tuo momentu, kada
įf YBahm slinko bolševikai, v.v
> (taraujami kai liurhj buvusjj
Sf; senų elsdiečių veikė'^, 

ministeriu pirmininku' ats;- 
stojo 36-rių metų Mykolas 

į Sležev'.čius. Tiesa, jis ir Pet-
§ papilio seime neabejodamas

pasisakė už Lietuvos nepri- 
f klausomybę, kai visi kiti socia-

bstai, liaudininkai ir santarie- 
fe.4/ čfai jo nepalaikė, o apie so-

socialdem. ką ir bekalbėti.
į/ Sleževičius dėjo parašą po at-

jeiNTHk
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Nikita Chruščiovas atsidėtoj'

riojeHar liko keti raudoni vy
no lašai. Ji lyg nemato, kad

sne& Ak, Vincute, nepyk už 
tokius svaisčiojimus, juk tau 
visai neaišku, apie ką aš kak

Donė buvo skaisčiai žydin
čiais skruostai*, vidutinio il
gio, gražiai apvali; kiekvienas

Prancūzijoje katalikų* misijos 
vadas. Amerikos Balso d rek
torius, pulkininkas Chabanier 
— buvęs karo atachė Uetuvo-

Taisau paskubomis vakarie
ne, o ji sėdi sofoje, kebus ap- 
slkabiitasi, sulinkusi. Jaunas, 
gražus veidas'pašiurpes ir bal
tas. Kitokią ją išvažiuojančią 
iŠ Vokietijos anuomet atsisvei
kinau. Mudvi suvedė i draugy
ste stovyklos gyvenimas. Su* 
statė lovas greta, o mes jau

Represijos prieš kun. G. Bissonnette Maskva griebėsi ta
riamai ieškodama “teisybes”. Girdi, Washingtonas nepratęsęs 
vizos metropolitui Borisui, Maskvos skirtam vadovauti šiaurės 
ir pietą Amerikos pravoslavam. Kokie tie "metropolitai”, visi 
žino, ir ką jie daro, taip pat žinoma. Be to, jo dųjejų mėnesių 
viza pasibaigė, ir jis nebuvo joks diplomatinio korpuso narys. 
Ta tik priekabė tam, kad N. Chruščiovas galėtų “atsidėkoti.”

' Vasario 16 ‘ sukaktį savo 
kalboje pirmas užstatas New 
Yorko valstybės senatorius,

tingala būtų imituojama. Pa
sukau veidą | tą pusę. Prie
šakį ma&au draHuty langą IŠ 
uVKjl) CNuX) SuVBTlBm^ A« 
dalys buvo puriau Įstumtos f 
sieną, ir taip jų gilėjo būti pamačiau Juodas akla, Oi 
pėdos platumo tarpas. Ties flas ir kartu švelniai vi

(Priamą negu spėji paklawti, juo rtMjo vytas nugara I nanfias.
kas jL , mane ir švilpavo. » viršaus > (Bus daugiau)

nusileido karstas. Jis apžiūrė
jo jj iš visų pusių, perbraukė 
rankomis ir, mygtuką spuatijĮj 
Įėjęs, pastūmė tolyn. Puišrnf' 
nusileido' antras, po to ta®* 
čias, ir taip kartojosi be gte’A 
lo. Susivokiau, kad tai buvo - 
kąrstų dirbtuvė, o stovėjęs 
prie lango vyras tikrino juost'; 
Mus skyrė tiktai kiemas, kte 
ris buvo bendras. Mane dosni- _ 
no karstai, tokia daugyt* 
karstų, aš net truputi prasč-f 
žiojusi žiurėjau j juos. Prie- 
pat lango buvo stalas, ant. jo 
gulėjo popieriai. Nepažįsta- ) 
masis sustabdė karstų pėau- . 
kimą ir atsigręžė prie statoj 
Atrodė, lyg būčiau Ji kur » j 
čiusi. Tą akimirką ir jis P*“^ 
žvelgė. Norišypaojo. Ir tta| 
šypsena man buvo stata*JPįjįj 
žjatama. Taip pat iliganliiHjJ 
Apkirpti Juodi plaukai tartoj 

» artisto. Nurririggg®

rėme. Prieš tai buvome nepa
žįstamos. Betvarkydama savo 
kambarį, užimantį ’ dalį jos 
ploto, ji nedovanotinai įsišoko. 
O aš, užuot supykusi, nusijuo- , kauliukas uflygintas, tani jų 
kiau

"Laikraštį tvarko Redakcinė Komisija. Vyr. red. S. SodtiedSHs 
SteatariM tr k»resp<md«Aeija* rrilBtTriį> taiso 
tanlptaiai sansvori Ir grsihMnni tiktai Mrtorisms prahat. Pavarde pariraty- 
tt atraipsniai nebMaai ižrei&ta redakcijos įmomone. U t Stelbimo tarini ir

nėta su Visa pagarba, kuri pri
dera šiai didelei šventei. Ne 
tik lietuviams, bet ir svetim
taučiams buvo priminta gar
binga Lietuvos praeitis ir 
tragiška dabartis. s

O .Bačkienė, PLB Prancū
zijos Krašto Tarybos pirmi
ninkė, vasario 16'vakare su
kvietė įvairių pasaulio tautų 
ir organizacijų atstovus, kad 
kiekvienam primintų šios* die
nos reikšmę. Priėmimas labai 
pavyko. Gėlės, lietuviški rank-

— Išgerkime, — sakau. — 
Vynas padorus gėrimas, jį ga
lima priimti iš kiekvienų ran-

' PAULH. DOUGLAS,
kiek ilgesnėje kalboje iškėlė 

Lietuvos padarytą pažangą 
anksčiau, dabąptinį bolševikų 
terorą, deportac* jas*,rusų kur- 
dinimą Lietuvoje. ' Senatorius 
pareiškė: “Visi basus moder
nios policinės valstybes meto
dai dabar rusų yra naudoja
mi.” Priminęs dar, kad JAV 
nepripažįsta< Lietuvos okupa
cijos, kalbą baigė: “Rusai da
bar daro pastangų, kad jų 
grobimai būtų pripažinti. Aš 
tikiuosi, kad mes. ir toliau 
priešinsimės tokiam pripažini
mui ir kad mes čia laikysimės 
tvirtai.” S.

— Tai visų moterų numylė
tinis filmose.

— Nemanau, kad visų. Aš 
net neatmenu, ar kada filme jį 
mačiau.

Ji nusišypsojo: .
— Mano išrinktasis turės 

būti panašus į jį. Kol tokio 
nerasiu — netekėsiu. »

. PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams — $&00 
Brooklyn, N. Y. ___ 7.____ _ $6.50
Pusei metų ....... $35Q.
Užsienyje - ------------ ---- -— $6.50

mažą kraštą, kuris 20 mėtų 
tavo 'šviesiu pažangos pavyz
džiu, bet dabar kenčia prie- 
spaudą, deportacijas ir žudy
mus, padarė išvadą: “taip ko
munistai demonptrūoją pasau
liui,' kaip jie supranta išlais
vinimą.”

New Yorko valstybės sena
torius, demokratas,

* Darbininko skaitytojai tikriausiai dar prisimena, kaip pra
ėjusių metų pabaigoje Nikita Chruščiovas, generalinis komu- 
nistų partijos ęekretorius Kremliuje, pasiskardeno, kad jis 
draudžiąs “persekioti- tuos, kurie bažnyčią lanko.” Už tą savo 
j«ffkymq jis susilaukė padėkos ne iš ko kito, o iš katalikų kuni
go George Bissonnette, JAV ambasados kapeliono Maskvoje. 
Ta padėka buvo išreikšta Nikitai Chruščiovui asmeniškai, su
sitikus su juo vienose vaišėse, kur dalyvavo ir Malenkovas, ta
da nenuverstas. Kun. G. Bissonnette buvo pristatytas Malen- 
kovui paties N. Chruščiovo su tokia rekomendacija: “Turiu 
garbės pristatyti didžiai kultūringą ir šviesų žmogų”. Dabar 
tas žmogus iš Maskvos pavaromas. Kas atsitiko?

— Taip... šitą vyną aš pa
žįstu... kartą jis laikė savo 
rankoje taurelę, o aš gėriau, 
ir buvo toks gražus pasaulis. 
Jis buto taip panašus į aną, o 
gal man tikėtai? atrodėt Kol 
buvau vieniša, tau rašyda
vau, Vince, apie senus ponus 
ir dulkes užuolaidų klostėse, 
rašydavau apie vienumą ir 
nuobodulį. O paskui nutilau. 
Laiko nebebuvo. Mano men
kuti* gyvenimas įgavo pras
mę. Mylėjau ir buvau myliriia . . 
ir taip laiminga, jog nebuvo tęsia toliau:

Komikam Amerika išleidžia 
apie 100 mil. dol. taigi daugiau 
ne vadovėliam ir 4 kartus dau
giau nei viešųjų bibliotekų 
knygom.

Kongreso nariam atlyginimas 
pakeliamas metam iš 15,000 
iki 22,500. ....

— Maskva nori dęsti dekr 
gadįą į Ameriką žemės ūkio

visai nebūtų. Smakras kiek Iš
keltas su apgamu dešinėj* pu
sėje. Akys didelė*, melsvai pil
ko*; plaukai tantalai ita 
rišti siauru, šviestai mfiynu 
kaspinu, o< vistiek atrodė su
taršyti . \ . . .. _ „
jaunyste, mąsčiau tada, ko
kia .ta žvali ir 
patikti namai,

SUBSCRIPTION KATES 
Domesttc yeariy ....------------ $6.00
Brooklya, N. Y. ___________$6.50
Half yeer .—......................... $3.50
Foreign------- --- „....----  $6.50.

ministeriui Ed. Turauskuį> 
jo gynimą Katalikų-BažnyS^s^ 
ir išgyrė dr. S. Bačkio gartak- 
gą Lietuvos atstovavimą. KąĮ-;; 
bą baigė bučiuodamas mūsų 
vėliayą. I

Meninė dalis prasidėjo miš- 9 
riu choru, ‘ kuriam sėkmingai ' 
vadovavo Užpoleviaus. Tatrti- ^ 
niai šokiai, paruošti skulpto- 3 
riaus A. Mončk) ir nuota'kin- 3 
gai lydimi B. Venckuvienės a- ' I 
kordeonu, susilaukė daug k»- 
tučių. Deklamavo J. A. Sirtau- 
iaitė. Minėjimas baigtas Tau^ 
tos himnu. ■

darbiai puošė Bačkių ' butą. 
Tautiniuose drabužiuose lie
tuvaitės svečiams siūlė ska
niai pagamintus lietuviškus 
patiekalus, šeimininkų lietu- 
viškąs nuoširdumas visus ma
loniai nuteikė. Tarp svečių 
buvo matyti: vyskupas J. 
Rūpp — visų užsieniečių

IBVĮNG M. IVE&, 
kuris pareiškė, ( kad tuo

Možiam. Nemofefi meta, “kai Lietuva dajpsi rerbERT H. LEHMAN, 
laisvojo^, .pasaulio pagąSios, kurią tavo prel. J. Balkūno 
mes jungtinėse Valstybėse pa- ^jonseris, priminęs Vasario 
tvirtiname mūsų tradicinį ( jg paskaitė savo pareiškimą, 
draugiškumą su tuo tauriu kuriame siūlė, kad JAV su- 

(galant) kraštu. Mūsų vy-' supytų AmerIkęs Balsą, ra- 
riausybė tvirtai laikosi nusi- tifikuotų Genocido konvenci - 
statymo nepripažinti Baltijos ■------------ ,--------------- i---------------
kraštų . prievartinės aneksijos^ t
įvykdytos Sovietų Sąjungos. 
Ši Nepriklausomybės diena 
tepriartina Lietuvos išsilaisvi
nimą iš Sovietų Uranijos.”

Antruoju kiek ilgiau kalbė- ' apyEn^ės lietuvių būvą, pami- 
jo Illinois valstybės senato
rius, respublikonas,

Nesistebėk, Vincute, kad 
tokį vėlų vakarą padedu savo 
lagaminą ant tavo slenksčio. 
Atleisk, kad prikėliau tave iš 

ptanamiegio. Negaliu juk pa
keisti traukinio tvarkaraščio 
ir to, ką dlMuoja gyvenimas
— tarė ji pasisveikindama.

-i- O, kaip malonu, 
kad mane suradai šita
me * užpustytame užkampy; 
vistiek kpkie vėjai tave atpūtė
— dttaugiuori begalo. Bet ko
dėl man neparašei? Būčiau 
taikus! tavęs stoty.

Ak, atvažiavau lyg pati 
nežinodama, kad važiuoju...

— Gerai. Atšildysiu tave 
karšta arbata, o paskui pasi-

— Kaimyne, jūs išpjovėte 
langą į mano pusę, bet a| jū
sų vistiek nematau.

— Kaipf — nustebusi ji 
praskleidė “sienos” kraštą.

— Reikalas netoks jau .pa
prastas, —tariau — Nežinau 
kaipgi išspręs stovyklos vado
vybė, jeigu mudvi geruoju ne- 
suritaratm, — akimis paro
džiau į antklodę. Ten buvo bal
tu siūlu stambiais < dygsniais 
Išsiūtas sta&akarppainta.^ Ma
no kaimynė prapliupo juoktis:

— of mano galva, o, mano 
galva!
" Ji prisiuvo popierinį paveik- , dėdavo 

slą, taikydama 'savo pusėje trsmtia 
VOS pnSUMMl uMKZU CiygSMllU PMNOBI ________ r.
balto pakraštėlio, | mano pu- ^mns. ta yętafojs 
sę išvarydama visą tambiadyg* stantM ptarita > 
snę siūlę. Atsiprašiusi ji nuar- nosį šioje, srityje pi

Savo metu rašydami apie aną padėką buvome pastebėję: 
“Gaila tos padėkos už melu pamuštus žodžius.” Nurodėme taip 
pat ir Vatikano oficiozo “Osservatore Romano" įspėjimą: "Kas 
norėtų komunistų partijos įsakymą laikyti sensaciniu pasikei
timu, bus prigautas”. Iš tikrųjų, pasikeitė Kremliuje raudonos 
viršūnės, Nikitai Chruščiovui dar sustiprėjus, bet paliko senas 
antireliginis nusistatymas, kaip ir buvęs. Jis pritaikjtfas ir kun. 

"G. Bissonnette. Už savo padėką jis susilaukė "šnekaus ir mei
laus" Nikitos Chruščiovo "atsidėkojimo”: tuojau apleisti Mask
vą, nors buvo sutarta, kad jis išbus bent dviejus metus ir jo 
viza tesibaigįa rugpjūčio mėn. Dar daugiau: N. Chruščiovas 
sulaužė 1933 metų sutartį su JAV. Ta sutartimi —tarp Roose- 
velto ir Litvinovo — buvo sutarta, kad JAV ambasados nariai 
Maskvoje galės turėti kapelionus. Jie dabar paliekami be ka
peliono*

Done .vėl nugėrė porą gurk
šnių vyno ir tarė:

— Man darosi geriau, nebe
noriu staugti kaip šuo, tik 
noriu viską išsipašanti. Aš 
neturiu nei tėvo, nei. motinos, 
nei sesers. Jau nieko nebetu
riu šiame krašte. Aš norėjau 
nebegyventi — godžiai rijau 
akimis traukinio prožektorius 
iš tolo...' norėjau savo krauju 
suteršti jo ratus. Net tu trau-

Iskgmfagos pamaldos
su lietuviška trispalve ir-J 

garbės sargyba įvyko tėvų jė- 
zuitų koplyčioje vasario 19 d- ^ 
11 ryto. Pamaldas atlaikė iSį^i 
kun. F. Jucevičius, rag'no būti į 
vieningais ir dar didesne jėga ;; 
ginti lietuvio krikšč-'on:o 
sės, kaip to laukia mūsų brp- J 
liai kankiniai toliname S'bineų

> Tos pačios dienos vakare E- s 
Iena Turauskienė vaišino pą- 
čios keptais tortais, pyragai 
visus minėjimo raigėjus ir 
Ivvius — "artistus.” š

J. A. SiitatalM i

mokėsi ir anglų kalbos; vienur kaip puošei paveikslu* Vokieti- 
kitur jau būdavo vertėja. Taip joje savo kamUhrį?
mes dalijomės stovyklos duo- Ji krūptelėjo. Tyla. Ji lai- 
na ir nuotaikomis beveik pus- * ko dviem pirštais prispaudusi 
antrų metų. Paskui ji, gavusi prie stalo vyno taurelę, ku- 
darbo sutartį, išvažiavo į A- 
meriką — Wisconsin valstybę.
Aš vykau ta pačia kryptim . taureles vėl pripildau. 
keliais mėnesiais vėlau ir pa
sukau dar labiau < šiaūrę, kur 
žiemos šaltos ir ilgos, 
kur elniai iš aplinkinių miškų 
atbėga į miestą, ir niekas dėl 
to nesistebi. Argi galima va
dinti miestu tarp trijų ežerų 
tą daugybę vilų, kurtos vasa
ros metu paskęsta žalumoje.
Dabar ir ji, šitoji mergaitė, 
pšsuko pas' mane, ir jos lūpos 

Ak, nerūpestinguji mano tarpdury grauddai išta
rė pirmuosius lietuviškus žo- 

Nei dta
Ji vis tebetrlna rankas, nors 

jos jau seniai atšilusios. Kaž
koks suhkumas guli ant jos 
jaunų pefių, 4r akys pilnos 
nuovargio. Pb taureHs vyno 
Ir karštos aitafot Jos akruos* 
tai kMc atgiję bet tt akių te
kėjo ttūdėsy*, toks didelis ir

EVERETT M. IHRKSEN, 
, kuris priminė caro laikų ir 

dabartinę bolševikinę okupaci
ją Lietuvoje ir pastebėjo, kad 
“vadinamieji išlaisvintojai pa
vertė lietuvius vergais ir jų 
gimtąjį kraštą atjungė nuo 
laisvojo pasauTo”.\ Tačiau se
natorius išreiškė viltį, kad ir 
žiauriose komunistinės prie
vartos sąlygose "lietuvių la’s- 
vės ir nepriklausomumo dva
sia išliks ir prieš tironiją lai
mės.”

Maine valstybės sena t orus, 
respublikonas,

FKEDEBICK G. PAYNE,
pastebėjo, kad Lietuvos Ne

priklausomybės dienoje yra* 
“privilegija jungtis su venų 
milijonu lietuviškos kilmės a- 
merikiečių ir atiduoti pagarbą- 
narsiem lietuviam už geležinės 
sienos; mes laukiame dienos,

— KaRčk, mieloji, kalbėk, 
visa žinant, ir padėti leng
viau.

— Taip esu apsunkinta, .jog 
savęs nebeęekeHu, — atsidu
sti ji.

Nieko nematau joje tiktai 
liūdesį; ji truputį nusišypso ir Tikrai likimo išdaiga— 

niau. Pro samų lraaMj*W i 
drėgnas pavasario vėjata 
vatvorts Jau žybčtojo R 
kiato iaMata karoMab* 
jas pagriebė nuo £alo pi 
riavn lapą Jr nusviedė 
mano kOte PirŠtų gaMs 
ėmiau popierių ir pro M 
padaviau Jam. Tada *;

Primityvios melodijos
KOTRYNA GRIGAITYTfi

je, latvių mimsteris Grosval- 
das, vija latvių valdyba su pir
mininku nūn. Berends, pasto
rius Lapukė, mins. Ed. Turau
skas, J. Baltrušaitis su pon;a, 
pulk. Lanskoronskis, dr. kun. 
F. Jucevičius ir k.

NepriEdansomybes šventės 
mine^nas,

surengtas PLB Krašto Val
dybos, įvyko vasario 19. Pary- 
ž* aus ir jo apylinkės lietuviai, 
palikę kasdieninius rūpesčius,’ 
atskubėjo savo Tautos šventės 
švęsti Prie jų prisijungė lat
viai, gestai ir lotų tautų įvai
riausio luomo bičiuliai.

? Minėjimą atidarė PLB Kraš
to Vaidybos p'rm. Ed. Turaus
kas trumpa įžangine kalba ir 
sveikinimais bei padėka atėju- 
siems svečįąm^.' Lietuvos at
stovas dr? & BaČkis' perska tė 
sveikin'mus, siųstus į Lietuvą 
per Prancūzijos radiofoną.
^rof. J. Oeto paskaita “žvilg

snis praeitin — žvilgsi s 
ateitin” —

priminė tuos didž us laikus, 
kada Lietuva buvo nuo Balti
jos iki Juodosios jūros ir su
laikė mongolų veržimąsi Eu
ropon. “Anksčiau ar vėliau,— 
kalbėjo prof. J. Eretas, —lie
tuviai sulaužys juos slegančius 
pančius, drauge su savo bro
liais ir seserimis latviais ir es
tais eis .kurti iš naujo* laisvus 
Baltijos kraštus laisvoje Euro-

FK&L. 1, BSSąCDNAB tr MM. Herbert H. Lehmann. kuris buvo pre- ropoję. , 
lutu, tarvultMtaM Sesate apomeris. Vyskupas J. Rupp dėkojo

PATRŠCK V, McNAMARA, 
priminęs, kaip nepriklauso

ma Lif^uva klestėjo ir krip ta 
šalis ve tavo užgulta tamsos 
po. “raudonuoju jungu”, pa
reiškė, kad'JAV. “nepripažįsta 
Lietuvos teritorijos Sovietam, 
ir mes savo širdyse turime ti
kėjimą ir vilti, xjog Lietuva 
vėl' bus laisva”.
! Minnesoto valstybes senato
riuj. demokratas, z

HVBERT H. HUMPHREY 
savo specialiam pareisime 

iškėlė nesutarimus Kremliuje 
ir nurodė, kad tokia sistema 
negali ilgai tvėrfi. “‘Ji turi ga-

Tai jau antras kartas, kai Maskva savavališkai pasiekia, 
aną sutartį pasirašius. 1933 metais ji neleido toliau savo parei
gų eiti kufl. J. O. Brassard, o dabar — kun. G. Bissonnette. Pa
starojo komplimeitai N. Chruščtovui nieko nepagelbėjo, kaip 
ir žinomos iš graikų mitologijos Odisėjam pagyros žmogėdrai 
Polyfanin, kuris atsake: “Tave aš paskutinį sudorosiu”. Tokia 
yra Maskvos šneka, kas ją gerai supranta.

a
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’ parapijoje, kovo

Pranciškony pas
toraciniai darbai

rupijoje, kovo 27 ir balandžio 3 
d.misijos. Veda Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM.

praėjo labai greitai, tačiau pa
liko nuoširdesnė meilė Mari
jai/ gilesnis tikėjimas į -greitą 
Lietuvos laisvę ir giedros dau
giams mūsų parapijiečių šir-

gegužės 8—15 d. lietuvių ir an
glų kalba 40 vai atlaidai ir 
jaunimo rekolekcijos. Veda 
Tėv. Gediminas Jočys, OFM.r 
YouBgstown, Ohio.

šv. Pranciškaus parapijoje 
40 vai atlaidai lietuvių ir ang-

Šv. Kazimiero parapijoje, 
kovo 6—12 d. misijos. Veda T. 
Jonas Adomavičius, OFM. 
Brooklyn, N. . Y. *

Apreiškimo parapijoje, kovo 
20 ir 3 balandžio vyrų ir mo
terų misijos. Veda T. Juvenalis 
Liauba, OFM.
Efizabęth, N . J.

šv. Petro ir Povilo parapijo
je, kovo 13—20 d. misijos ir šv. 
Juozapo novena. Veda Tėv. Le
onardas Andriejus, OFM.

Aštuonjos dienos Dievo Mo
tinos statulos svečiavimosi

per kurias šios parapijos uo
lus klebonas T. Alekšandras 
Žiubrys, O.F.M. sakė šiai pro
gai pritaikintus pamokslus* 
Sekmadienį, vasario 27, išlei
džiant'statulą buvo pakviestas 
pasakyti pamokslą svečias iš 
Fittsburgjio kun. V. Karavec- 

• *

Toronto, Ont
Prisikėlimo parapijoje, kovo 

6—13'd. misijos. Veda T. Juve
nalis Liauba, OFM.
Amsterdam, N. Y. .

Šv. Kazimiero parapijoje, ko
vo 18—20 d. 40 vaL atlaidai. 
Veda Tėv. Bernardinas Graus- 
lys, OFM.
London, Ont

Lietuvių kolonijos rekolekci
jos, kovo 24—26 d. Veda T. 
Paulius Baltakis, OFM.
Gary, Ind. *

giedamas. Giedamas tekstas gyvuosius, 
sužadina jausmus ir padėklą 
pačią širdį. Melodijų pagalba 
liturgija pakelia savo baįąą. 
tarsi Viešpaties šauklys, kad jį 
galėtų išgirsti esantieji arti ir 
toli ir įsijungti ~į Viešpaties 
garbinimą*. Gražiausiai Jis gar- 
namas giesme. -

Senosios giesmės paprastai 
yra ne kas kita, kaip pakarto
jimas Evangelijos minčių, pra-

zimiėro iškilmės Vilniuje,'kaip 
sklinda jo kultas tautoje ir ki
tuose kraštuose. Sustojama ir 
ties nepriklausomybės laikais, 
ties kulto atgijimu, suminimas 
švv Kazimieras ip Amerikos 
lietuvių tarpe, mūsų dailėje, 
mene. Gale duodamas platūs 
literatūros sąrašas.

Šitame leidinyje ^>irmą kar
tą mėginta sutelkti kiek gali
ma daugiau iliustracijų iš šven
tojo aplinkos ir jo kulto. Tai 
nebuvo lengvas darbas. Ilius
tracijos rinktos iš įvairių 
šaltinių: iš Vatikano, Romos, 
Florencijos archyvų, iš Vokie
tijos, pasinaudota ir Philadel- 
phijos unversiteto biblioteka, 
senaisiais leidiniais.

Pirmiausia čia randama Ka
zimierą Jogailaitį, šv., Kazi
miero tėvą, motiną, gyvenimo 
aplinkumą, toliau pačius senuo
sius šv. Kazimiero paveikslus/ 
šv. Kazimiero koplyčią seniau 
ir dabar, senuosius leidinius, 
jų iliustracijas, dokumentus, 
kultą užsienyje (ypač įdomūs 
paveikslai iš Florencijos), šv. 
Kazimierą Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių bažnyčiose, liau-

Naujų dalykų pasitaiko to paties pasninko ir gavėnios 
praktikoj. Antai, lietuvių aviacijos karininkai Kaune (ne
žinau, ar visi), atėjus gavėniai, mesdavo rdkyti. Ne vienas 
pelenų dieną atsisveikindavo ir su stikleliu, ir taip ligi Ve
lykų. Aviatorių pavyzdį pasekė ir daugiau karininkų.

Yra žmogiška, kad žodis primeną, o pavyzdys patrau
kia. Santūrumas, žiūrint jau žmogiškai, yra patrauklus. 
Doroviškai jis žmogų apvaldo. Religiškai — turint prieš 
akis gavėnios motyvą — parengia jo dvasią prisikėlimui 
per Kristų, Viešpatį.

Kiekviena feitadfeoĮ nuo 11 Jkį 12 vaL vtdudteokk norite 
aon pMveOdtatf ar' proneiti, tai amenitkai MuoMte ar siuskite 
veMM ANTANUI f.KMO1ICI -LNMm BaMa Hm, W ©H-

• paaaloms.
Ggvenkim kasdieną, tarytum šiandienų >
Jau mums reikės stoti,- apyskaitų duoti 

t prieš Dievų.
It melskim švenčiausią Mariją geriausių, 
Kad rankų paduotų, nuo pikto vaduotų . 

t » • - , - . - mirtyje.

l&s uždegti dieviškąja meile.
Skaitomas tekstas, nors ir 

giliausiomis ___ ________
.mintimis persunktas, nesudaro* suteikta amžinoji ramybė ir lai- 
žmogui tokioįspūdžk), kaip mė. Kitos jų kviečia atgailon 

primindamos, kad 
o ji mirtis slankioja 

apsukui ir kiekvieną gali ne
lauktai ir nepasiruošusį už
klupti. Kitose vėl giedamą, apie 
Dieyo teismą, į kurį turės sto
ti minimojo šiela. Tos giesmės 
yra ne kas kita, kaip Evange
lijos mokslo skelbimas, išreiš- 
štas liaudies kalba. Būtų labai 
vertintinas, girtinas ir visais 
gūdais palaikytinas tų senųjų 
mūsų giesmių atnaujinimas ir 
pritaikymas šių dienų lietuvių 
kalbai. Čia galima pasidžiaugti, 
kad toksai darbas yra jau už
simotas ir gerokai pavarytas į 
priekį. -

Šias suglaustas mintis tegu 
pagrindžia, viena kantičkinė 
giesmė apie mirtį. Ją taisė Ty- 
ruolis. Čia jam tebūna išreikš
ta nuoširdi padėka. Kantiško
se ši giesmė prasideda “O dū
šia kiekviena, mislyk sau kas
dieną” ir yra labai ilga, 42 pos
mų. šiandieninei giesmei netin
kami posmai yra išleisti, ta
čiau esmė yra palikta.

(Giesmę žiūr. apačioje, po 
paveikslu).

/ šv. Jurgo parapijoje, kovo 27 
ir, balandžio 3 d. misijoA Veda 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM.
Kantam, N. J.

BcpuŠngodos Dievo Motinos 

parapijoje, kovo 27 ir bahn- 
dtoSd. mtajos. VedaTh. Mo- 
deetai Stepaitio. OFM.

Sįv J šią lietuvių negausią, ta- 
čiau jaukią koloniją vasario 21 

i Tebuvo atvežta keliaujanti švč,- 
v Panelės statula. Apylinkės gy-
•- ventojai labai gausiai lankė

žpacbUai jai skirtas novenos 
| pamaldas rytais ir vakarais.
A Dievo Motinos'statula pasken

dusi gėlėse, patraukė net ir 
f svetimtaučių akis ir, sužinoję,

kad tų maldų tikslas yra iš- 
; «melsti komunizmo kryžiuoja- 
£/•• mai Lietuvai laisvės, neliko, 

tur būt, nei vieno; kun nebū-
P* tų pasimeldęs už Lietuvą. Per 

aštuonias dienas buvo suorga- 
. nizuOtos rytais ir vakarais Uę* 

tuviškof P* sngĮliėkns pamaldos>

lų kalba. Veda Tėv. Gediminas 
Jočys, OFM.

Gerbiami klebonai visais mi
sijų ir pastoraciniais reikalais 
prašomi kreiptis šiuo adresu: 
Very Rev. Jnrgb Mhdto, OFM 

Kraąriamfr Port, Maine .

O siela kiekviena, svarstyk tai kasdieną, • 
Kam esi sutverta, ko tu esi verta 

už darbus.
Ęakelk tik blakstienas: daiktas aliai vienas -• 
Skelbia žmogui mirtį, reikės persiskirti 

su visais."
Ponus ar ponaičius, vadus, kunigaikščius
Iš gražiausio dvaro su žmoneliais varo 

sau mirtis.
Vistiek kas tu būsi, mirčiai neišsprūsi: 
Karžygį, teisėją, kurpių ar siuvėją 

lygiai ims.
Karaliai, regentai, vadai, prezidentai, 
Žmoneliai ir ponai, vikarai, klebonai 

s mirti gaus.
Pirkliai ir pinigiai su elgeta lygiai,
Nors pinigus7 duosit, neiSsivaduosit 

, , . iš mirties.
Rūsčius ir lėčiausius, piktus ir geriausius,— 
Mirtis tai nesvarsto,— ilsėtis į karstą ,

* dės. visus.
Varguolių lūšneles, vienuolių net celes 
Mirtis žiūrinėja ir išvaginėja

pamažu.
Senutės verpėjos, martelės audėjos'
Negelbės audimų didžiausi rietimai

> nuo mirties,
Jaunutės dukrelės, gražiausios mergeli, 
Ar seną ar jauną,— visus lygiai pjauna 

mus mirtis.
Mažiems kūdikėliams, skaistiems angelėliams, 
Gyvčnimo rytas, tik dienai prašvitus, 

gęsti tuoj.
Atminkit, broleliai, tvirtieji berneliai, ’ ‘

dies mene ir dietuvių dailėje..
Nors tąi nėra dar plati šv. 

Kazimiero monografija, bet ji 
parašyta su visa moksline pre
cizija. Panaudoti Vatikano ir 
kiti Italijos archyvai, kurie 
kadaise mums buvo beveik ne
prieinamu ' ,

Kad knyga pasiektų ir ne 
lietuvius, pridėta santrauka, tęsimas jų į kasdjėnišką žmo- 
angliškai po iliustracijom pa- gaus gyvęnijną. Jos čią žmogų 
rašai taip pat eina lietuviškai sustiprina, duoda jam vilties ir 
ir angliškai. J. P. drąsos pakelti sunkumus, ąpra-

paskutinį patarnavimą miru
siai ir palydėti į kapines. Pas
kutinį patarnavimą kapuose 
suteikė klebonas kun. A. Gra- 
deckas, kviesdamas visus mels
tis už velionės vėlę. Kaip 
graudu! Štai ašaros veide kiek
vienam, stovint prie naujai 
supilto kapo, ypač šeima ne
gali dar įsivaizduoti, kad tai 
tikrai yra jųjų, motinėlės ka
pas.

A. a. Antanina paliko liūdė
ti savo vyrą Praną Cičirką, dvi 
dukras — Sofiją Radžiūnienę 
ir Eleną Bohan, šesutę Kotry
ną Valičkienę, 5 anūkus ir 
daug kitų giminių ir artimųjų.

Šio gilaus liūdesio valando
je reiškiama nuoširdi užuojau
ta visai Cičįrkų šeimai, sesutei 
K. Valičkienei ir visiems gi
minėms, netekus brangois Žmo
nos, motinėlės' ir giminaitės. 
Velionės vėlei tegul gerasis pa
saulio Sutvėrėjas/suteikia am
žiną atilsį danguje.

Velionė buvo ilgametė narė 
Susivienijimo Lietuvių Romos 
Katalikų 116 kuopos.

Mirtis aplankė Čičirkų namus 
Vasario 17 d. negailestinga 

' mirtis aplankė Prano Cičirkos 
namus ir iŠ gyvųjų tarpo po 

; . trumpos, bet rimtos ligos, at
skyrė mylimą žmoną- ir moti
nėlę Antaniną Dakniūtę-Cičir- 
kienę. Antanina Cičirkienė bu- 

ty vo labai rimto būdo, dora ir 
L geros Širdies moteris, ištikima 

katalikė ir gera parapijietė.
* Išauklėjo pavyzdingai dvi duk- 
. < reles, kuries jau ištekėjusios 
flįf ir gražiai dirba parapijoje.

Velionės kūnas buvo pašar
votas Markevičių laidojimo 

, koplyčioje, kur gausiai lankė 
velionės karstą giminės, drau
gai, pažįstami ir kaimynai. 
Gražios gėlės, daug vainikų ir 
mišioms aukos liudijo, kad ve-

* lionė laivų visų mylima.
Šeštadienio rytą, vasario 19 

d., įvyko iškilmingos laidotu- 
vės iŠ šv. Kazimiero parapijoš 
bažnyčios, kur buvo atgiedotos 
egzekvijos ir atlaikytos trejos 
mišios: kleb. kun. A. E. Grl- 
decko, kun. A. Zanavičiaus ir 

* misionierių kun. Tėvo Ernesto, 
-f Bažnyčia buvo pilnutėlė žmo

nių, kurie susirinko. atiduoti

KUNIGAS ŠUNŲ NEVALGO
: -j - \-ji -i

Kartą vieųas lietuvis l^migas važiavo Naujorios ‘Angli
jos taukiniu. Priė jo prisėdo gerąi įgėręs vyras. Jis laivo 
ne tik kalbus, bet ir vaišingas. . f’

— Fąther, gal čokolado? Gal sandvičių? Q gal kavos? 
—- siūlė kiekvieną kartą, pamatęs ateinantį maisto parda
vėją. . , ' ■ '

— Ne, ačū! ■— gynėsi kunigas. ’ ' .
Bet vienoj stoty įpuolė pardavėjas su “karštais ąuni- 

mįš”.
— Šito, Father, tai jau neatsisakysi! — kalbėjo vyras 

ir tuoj pat užsakė sau ir kunigui.
— Klausyk, žmogau, — įsiterpę kaimynas, 

gas negali “šunų” valgyt, šiandien penktadienis!
Vyras nuleido rankąs. *
— Žinoma, kad negali! — pakeitė toną ir paliko ku

nigą ramybėje. - ■> / >
Jis, matyt, -buvo daug ką pamiršęs. Gal dėl to ir gėrė, 

kad pamirštų.'Bet nepamiršo viena,, kad yra žmonių, kurie 
penktadieniais laiko pasninką. Jam reikėjo tik priminti.

Kartais ir mums reikia priminti: dabar gavėnia! Au
gęs ir auklėtas krikščioniškai, žino, ką tai reiškia. Žino, bet 
kartais pamiršta. Pamiršta dėl to, kad įgeria visokių pan
ties svaigalų, nuotaikų, apsileidimų. Kas nors blaivesnis turi 
mums priminti laiko perkaltą ir laiko reikalavimą.

,Visokių būna priminimų. Vienoj šeimoj savaitės die
nos bėgo be skirtumo/ Ir taip tęsėsi, kol vaikas pradėjo lan
kyti mokyklą. Kartą grįžęs pietų, jis suvalgė sriubą ir 
laukė, ką mama atneš antrojo. Mama padėjo jam mėsos.

— Valgyk, negaišk! — kalbėjo jinai, pastebėjusi, kad 
vaikas nerodo didelio noro.

— Šiandien penktadienis, mama!
To užteko. Penktadieniai vėl grįžo į savo vietą šeimo

je, ir motina, vėliau pasakodama šį įvykį, mėgdavo pridėti:

—Jis ir dabar yra geras sūnus!
Yra gerų ir dukrų. Štai viena jauna rumune Studentė

1934 m. vasarą atvyko Prancūzijon, Grenobliu, to , krašto 
kalbos pasimokyti. Apsistojo pensionate, kur buvo gausus 

būrys tuo pačiu reikalu suvažiavusių įvairių tautų studentų 
ir studenčių, tarp jų ir pora lietuvių. Rumune ni^uo neiš
siskyrė, nebent jaunų metų grožiu, skoningu ąpsirėdymu 
ir kuklia laikysena. Vieną dieną ji pasidarė visų dėmesio 
centras.

— Kodėl tu nevalgai? Sergi?* — klausinėjo stalo kai
mynai.

Mergaitė šypsojosi.
Žinia pasiekė ir šeimininkę. Si, norėdama -įtikti sve

čiams, susirūpino, kas galėjo atsitikti. Paaiškėjo, kad mer
gaitė yra pravoslavė, ir nuo šiandien pradek dviejų sa
vaičių pasninką. 7

Kitą dieną mergaitei buvo atnešta skirtingas valgis. 
Kaimynai ir kaimynės vėl klausinėjo, kiti su ironiška šyp
sena lūpose. Ji atsakinėjo rimtai. Nesivaržė pasakyti, kodėl 
pravoslavai tokiu metu ir tokį ilgą pasninką laiko. «

Visas pensionas ėmė rodyti šiai mergaitei tylios pa
garbos. Gražią ir paprastą jos būtybę nūnai .puošė dar kaž
kas nauja.

Literatūros apie šv. Kaži-' 
mierą lietuviškai tikrai maža. 
Bd šiol pasirodę leidiniai buvo 
daugiau brošiūrinio pobūdžio, 
pagražinti driem trim liustraci- 
jom. Nuolat trūkstant medžia
gos apie šį mūsų tautinį šventą
jį, šiuo reikalu susirūpino Dar
bininkas. Praeitais metais jis 
išspausdino dalį prof. Zenono 
Ivinskio didesnio darbo. Dabar 
pihią stadiją apie šventąjį iš- 
lrid£a atskira knyga.

Tai bus pati didžiausia iki 
šiol išleista knyga apie šv. Ka
zimierą. Ji'turi 222 puslapius 
'(romaninio formato). Prie jų 
prisideda 72 puslapiai gerame 
popieriuje iliustracijoms, kurių 
yra TZ.

Prof. Z. Ivinskis pradžioje 
apžvelgia šventojo gyvenimą, 
jo tėvus, aplinkumą, įvertina 
prmuoshis šaltinius. Plačiau 
sustojama ties kanonizacijos 
byla, kur pateikiama įvairiau
sios medžiagos iš Vilniaus, Va
tikano ir, pasinaudodamas dar 
iki šiol mūsų nepaliestais ar
chyvais, rašo, .kada šv. Kazį; 
mieras buvo paskelbtas šven
tuoju. Toliau aprašoma šv. Ka-

i Giesmės liturgiją kpĮųeatooja, bai dažnai apgiedamas vądina- 
pratęsįa ir papfldo nau jomis Se-

t mintimis. Savo mdodijpm^ pope $ąptįč|ę0pe jų Tęstinę ga?-
11 giesumą padeda htųrgijąi sie-. fcąt užvis daigiausią. Vienose 

apmąstoma Kristaus kančia & 
njaldąujama, kad dėl Išganyto- 

grajfaūfoinmfa jo nuopelnų minimiems būtų



u
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amerikiečių svečių prąbilo į tik- ° w ^n»ų j^niaaų.
rai gausiai susirinkusius lietu- • ' , * ;5 c
yįus miesto galva B. E. Deal ir Prieš keletą* dienų išgirdau 
teisėjas R. Zierak. r \ kalbant, kad lietuvis greitai

Turiningas kalbas pasakė nutausta, o nutautėjusį atlie
tuvinti nepaprastai sunku. To
kią mintį pareiškęs mano pa
žįstamas, tikriausiai turėjo gal
voje savo giminaitį, neseniai

kun. dr. Jonas Mockus is Glo- 
versville, N; Y. ir kūn. Anta
nas Grigaitis iš- Schenectady, 
N. Y., Rochesterio Liet. Bend- Tėvyne LĮetęvą”. Lietuvišku 

kryžiumi, aukuru ir tautiškam is- 
sininkas A. Ragelis pasidžiau- rikonėjusia lietuvaitė. ' . spalvomis papuoštoje sekoje
gė Ąmsterdamo lietuvių veik- Norėčiau čia patiekti paguo- prabilo Lietuvos dvasią, sęspp- 

dos faktą, jog sunkumams nu
galėti . reikia vien didžiulio pa
siryžimo, gerai apgąlvbto pla
no ir nuolatinių pastangų. Kaip 
pavyzdį, paimsiu lietuviškumo 
atgijimą šv. Kazimiero mokyk
loje Amsterdame.

Prieš keletą metų ten nesi
girdėjo nė vieno lietuviško žo
delio, nesimatė nė vieno lietu
viško ženklelio ar paveikslėlio. 
Daugelis gal džiaugėsi, kad 
“amerikoniškasis katilas” jau 
viską “sulygino”’. Tačiau jie 
apsiriko.

šiandien visos klases papuoš
tos lietuviškomis vęliavaitemis 
bei paveikslais. Lietuviški šū
kiai kalba į moksleivių širdis 
nuo klasės sienų. Kadangi mo
kyklos atlietuvįnimo planas 
vykdomas atsargiai, tai šios 
nesitikėtos naujenybės atnešė 
visiems — kunigams, seselėms 
ir tėvams — gražaus džiaugs
mo.

Šią darnią džiaugsmngą nuo
taiką labai puikiai išreiškė įvy
kęs Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės jninėjimas mokyk- 

kilimų fabrikas iš loję. Salė buvo perpildyta mo- 
miesto ir daugelis lietuvių liks kinių tėvhis ir svečiais, 
be darbo, tačiau Lietuvos iais- Programos pradžioje dvi mo-

Šv. Kazimiero parapijos cho
ro nariai suvaidino 4 veiksmų 
dranįą “Sugrįžo”. Režisavo ar
tistas J. Olšauskas. Labai gra
žias dekoracijas veikalui paga
mino mūsų talentingasis meni
ninkas Jonas Hartvigas. Vaidi
no R Gerutytė, B. Žiaušytė, A. 
Miškinytė. J. Olšauskas, VI. 
Keiba, V. Rimkus, J. Sincius, 
V. Kunavičius, A. Beleckas, S. 
Ralys, J. Vaičyš, St. Vaškelis, 
R. Kriščiūnas ir kiti choristai.
Tenka nuoširdžiai pasidžiaug

ti, kad Amsterdamo vaidybos 
grupė pasirodė žymiai geriau, 
negu bet kas galėjo tikėtis. VĮ., 
Keiba nepaprastai gerai atliko 
senelio vaidmenį. Gražiai į savo 
roles įsigyveno taip ‘ pat V. 
Rimkus, St. Vaškelis, J. Sin
cius ir kiti. Tiek darbo įdėjus į 
veikalo pastatymą, norėtųsi 
tikėtis, kad bus surasta kur 
nors proga ir pagastroliuoti.

Šis patrijotinis veikalas* iš 
spaudos draudimo laikų kaip 
tik ir prisidėjo prie minėjimo 
dalyvių gražaus nusiteikimo. 
Nors šiuo metu išsikrausto

* .didžiulis

VASARIO 16 MINĖJIMAS BROCKTONE
Šv. Kazimiero parapijos mo

kyklose, kaip ir kasmet, Vasa
rio 46 šventė buvo pradėta iš 
ryto mišiomis mokiniams. Pas
kui parapijos salėje įvyko mi
nėjimas. Salėje, be mokinių,' 
matėsi ir būrelis tėvų, atvy
kusių pasidžiaugti savo vaiku
čių gražiomis pastangomis. 
Meninėje dalyje pasirodė visų 
klasių mokiniai. Minėjimas bu- 
vov baigtas prel. Pr. Strakaus- 
ko kalba. Paskui vėl visi grįžo 
į bažnyčią ir prie Šv. Panelės 
Marijos altoriaus sukalbėjo ro
žančių už Lietuvą. Po pamal
dų vaikučiai buvo paleisti į na
mus.

Iš Brocktono radijo stoties 
vasario 16 d. 8 vai. vak. Ka
talikų Federacijos Brocktono 
skyriaus pastangomis buvo 
duota graži ir, įdomi radijo 
programa. Programai vadova-

• Adelaidės lietuvių teatras 
Australijoje repetuoja A. Škė
mos “Živilę”. Režisuoja Pau
lius Rūtenis.

vo “Kądmęis buvom” ir “Bal
tos burės”.. ■

Pagaliau visi 4—8 skyrių "■
mokiniai pastatė patrijotinį i 

vės vaidila ir būtys vaidilučių 
kartu su Lietuvos vaikučiais, 
šiame veikalėlyje padeklamuo
ta keletas eilėraščių apie tėvy
nę, pašoktas “Žiogelis” ir “Kal
velis”. Girdėjome daiųas “Leis
kit į Tėvynę”, Vieversėlis”, 
“Plaukia Nemunėlis”, “Balti
jos Vėjelis” ir pabaigai “Lietu
va Brangi”.

Tenka tikrai pasidžiaugti la
bai nuoširdžiu seselių vyresnio
sios Koronatos, S. Giles, S. Ra- 
kelės ir S. Imaculatos darbu. 
Juk šios seselės nesimokė Lie-* 
tuvos mokyklose, iš viso nėra 
mačiusios savo Tėvynės. Tačiau 
dabar skaito', nagrinėja lietu
viškus veikalus, mokosi lietu
viškų dainų. O koks sunkus 
darbas mokyti mažyčius moki
nukus kalbos, kurios jie. namie 
negirdį- Bet seselės turi didžios 
kantrybės — jos liętuvina jau
nimą ir, jį belietuvindamos, 
pačios lietuvėja.* ,

Baigdamas, tad, noriu pri
minti, kad gal ir ima kiek di
desnių pastangų atlietuvinti 
nutautėjusį lietuvį, tačiau kai 
jis įsitikina lietuviu esąs — jo 
širdis užsidega karšta meile 
savo Tėvynei. Kęst. B?

vo Federacijos pirmininkas L. tu prel. Pr. Strakauskas per- 
Kumpa. Kalbėjo I. Moncevi- 
čius angliškai ir V. Grybaus; 
kas lietuviškai. Programos me
tu buvo perskaityta Brockro- 
no miesto majoro proklamaci
ja, skelbusi vasario 16 lietu
vių dieną Brocktono mieste. 
Meninėje dalyje dainininkas 
A. Baranauskas sugiedojo: 
“Marija, Marija...” Programą 
baigiant prel. Pr. Strakauskas 
lietuviškai sukllbėjo “Tremti
nių maldą” iš kun. St. Ylos 
maldaknygės “Sveika Marija”. 
Programa baigta Lietuvos ir 
Amerikos himnais

Šv. Kazimiero bažnyčioje 
vasario 20 d. 10 vai. ryto mi
šias už Lietuvą aukojo naujai 
paskirtas šv. Kazimiero para
pijos vikaras kun. Vincentas 
Valkavičius, o pamokslą pasa
kė prel. Pr. Strakauskas.

šventoji valanda už Lietuvą 
buvo tą pačią dieną po pietų. 
Melstasi už lietuvius savano
rius, karius/partizanus, žuvu
sius dėl Lietuvos. Pamaldų me-

skaitė specialią šiai Sv. Valan
dai skirtą maldą. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu.

Iškilmingas minėjimas va
sario 20 d. 2 vai. p. p. pradė
tas prel. K. Urbonavičiaus sa
lėje, bažnyčios varpams iškil
mingai skambinant Lietuvos 
himną ir įnešąnt JAV ir Lie
tuvos vėliavas. Jas įnešė vete
ranai Juozas Barauskas ir Ed
vardas Waitt’as. Federacijos 
pirmininkas L. Kumpa trumpa 
kalba visus pasveikino ir pa
kvietė sugiedoti Lietuvos him
ną. Paskui pristatė garbingą 
svečią Gerald Lucey — Brock
tono miesto majorą, kuris nuo
širdžiai pasveikino taip gausiai 
susirinkusius lietuvius ir bai
giant perskaitė proklamaciją, 
skelbusią vasario 16 d. lietu
vių dieną Brocktono mieste. 
Šią proklamaciją iškilmingai 
įteikė prel. Pr. Strakauskui. 
Įteikimo momentas buvo už
fiksuotas. “Brockton Daily En
terprise” laikraščio korespon
dento. SekarfČią dieną tame 
laikraštyje buvo įdėtos dvi iš 
minėjimo nuotraukos, kurias 
sekė ilgas ir išsamus straipsnis.

Pagrindinis kalbėtojas p. A. 
Kneižys, buvęs “Darbininko” 
redaktorius ir šiuo metu sėk
mingai vedąs lietuvišką radijo 
programą, savo kalboje su
stiprino viltį sulaukti Lietui 
vos nepriklausomybės.

Prel. Pr. Strakauskas per
skaitė angliškai laišką, kurį 
lietuviai partizanai 1947 m. 
rugsėjo 20 d. parašė Jo Švente
nybei Pijui X^II. Prelatas pa
aiškino, kokiu būdu šis laiškas 
buvo perneštas į laisvąjį pa
sauli.

Be anksčiau minėtų svečių 
ir 15 organizacijų, sudarančių 
Katalikų Federacijos skyrių, 
^ūnėjime, dalyvavo Kazimiėro 
klubo pirmininkas V. Juzėnas 
ir Franklino klubo pirmininkas

(Nukelta j 6 psl.) ,

Laiškas parapijiečiams ■'
Prieš pat gavėnią prel. Men- 

delįs kreipėsi laišku į kiekvie
ną šv. *AlfOhso parapijos šei
mą. Pranešęs gavėnios pride
damąsias lietuviškas pamaldąs 
ir paraginęs gyventi gavėnios 
dvasia, prelatas visus lietuvius 
kviečia laikytis savo parapijos 
bei bažnyčios ir nepamiršti nei 
savo tautas, nei savo kalbos, 
nei savo bažnyčios. Laiškas 
baigiamas šitaip: “Iš savo pu
sės, aš duodu Jums visiems, 
mano viengenčiams, savo gar
bės žodį, kad aš nepailsiu Jū
sų tarnybofc^Nėra man bran-
gesnio žmogaus už lietuvį, ku- “ 
riam aš galiu patarnauti bet 
kokiu būdu. Iki pat paskutinės 
savo gyvenimo dienos steng
siuosi būti lietuvis, kunigas, 
Jūsų dvasibs vadas, ir kartu 
kiekvieno lietuvio nusižeminęs 
.tarnas”.

x Gavėnios pridedamosios 
pamaldos

Šv. Alfonso bažnyčioje šiais 
metais yra šios: trečiadieniais 
vakare, 7:30 vai., Graudūs 
Verksmai su pamokslu apie 
Kristaus kančią, penktadieniais 
(7:30 vai. vak.) ir sekmadie
niais (4 vai. popiet) Kryžiaus 
keliai. , L- -

Kviečia aukoti misijoms.
Prel. L. Mendelis pasiuntė 

kiekvienam parapijos nariui 
“Gavėnios apsimarinimo kor
tą”.. Ji yra taip pagaminta, kąd 
kiekvienai gavėnios dienai 
skirtoje vietoje galima įdėti 10k 
.centų. Gavusieji tą kortą pra
šomi kiekvieną gavėnios dieną 
tai padaryti. Kortas prašo 
sugrąžinti Verbų sekmadienį, 
šiuo keliu surinktos aukos bus 
pasiųstos katalikų misijoms.

Atsiminė tremties draugus
Baltimorėje veikia jaunes

niųjų ateitininkių būrelis, turįs 
10 narių. Jo pirmininkė yra 
Ramutė Kudirkaitė. Užgavė
nių proga būrelis sugalvojo ir 
įvykdė gražų dalyką: pačias 
būrelio narės prikepė meduo-

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė Lindene New Jersey į- 
vyks kovo 6 .d. 3 vai. p.p. Lie
tuvių Laisvės Parko svetainė
je, 340 Mitchell Avė., Lindyne. 
Minėjimo programa numatyta 
sekanti:

1. Invokacija ir šventės ati
darysiąs. Žodį tars prel. J. 
Balkūnas. " *

2. Minėjimui pritaikytą kal
bą pasakys Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirm. Vaclovas Si
dzikauskas.

3. Lindeno miesto majoro 
Wiliam J. Hurst sveikinimas.

4. Lindeno Vyčių 113 kuo
pos pirm. iP. V. Guzevičiaus ir 
kitų lietuviškų organizacijų at
stovų sveikinimai.

5. Lindeno moterų ansamb
lio dainos. Vadovauji muzik. 
S. Cherry - Mulks.

6. Brooklyno dperetės«4horo 
vyrų oktetas, r Vadovauja mu
zikas Juozas Stankūnas.

7. Solo dainos. Išpildys Ire
na Stankūnaitė ir, Oni Zubavi- 
čienė. . ;

8. Efttefšščiai. . Deklamuos 
Audronė Butvydaltė iš HilJside 
ir sesutės Vaičiūnaitės.

w ----------„-r-— 9. Tautiniai šokiai. Atliks
nuo 17 metų. Šias rekolekcijas Lindeno lietuvių šeštadieninės 
ves Tėvas A. Jurgelaitis, OAF. mokyklėlės mokiniai, vado- 
Mergaitės kviečiamos gauste! vaujant seselėms pranciškis- 
jose dalyvauti.*Maionėkite apfe ttmssĮT Elizabeth.
savo atvykimą pranešti šiuo . Lindeno Alto vaidyba ir lfe- 
adresu: tuviškųjų, organizacijų atsto-

R, R D. 2.1. a ęouvent vai maloniai kviečia visus guu- 
“ ' “ ’ štai brangioje šventėje daly

vauti. I minėjimą įėjimas ne

REKOLEKCIJOS* 
MERGAITĖMS

Nekalto Prasidėjimo Vienuoly
je kovo If, 12 ir 13 dd. įvyks 
jaunesniom,mergaitėm nuo 13 
iki 17 metų uždaros rekolekci
jos, kurias ves kun. V. Pau
lauskas. Kovo mėn, 18,19 ir 20 
dcf įvyks vyresnėm mergaitėm

lių ar kitokių saldžių skanės
tų ir jais apdovanojo kaimy
nus lietuvius, drauge paprašy
damos aukų Vasario 16 gim5 
nazijos mokiniams. Šitaip su
rinktas aukas, iš viso 15 dol., 
mergaitės su visų pasirašytu 
bendru laišku pasiuntė gimna
zijos direktoriui. ,

Baljo skyrius
savo metinį susirinkimą tu

rėjo vasario i20d< Lietuvių 
svetainės salėje. Iš visuotinio 
Balio skyrių susirinkimo, įvy
kusio Clevęlande, pranešimą 
padarė N. Rastenis. Apie Bal-

nešė valdybos nariai, kiekvie
nas apie jam pavestą sritį. 
Apie pranešimų davinius pa
informuosiu sekantį kartą. < 
Naujoji valdyba išrinkta šios 
sudėties: EI. Armanienė — pir
mininkė, N. Rastenis — vice
pirmininkas, K. Matuliauskas
— iždininkas, Br. Budrėikaitė
— iždo sekretorė, J. Laukaitis
— sekretorius.

vakaiiaię.yGausiaį sppūrmku- ' 
šapą svečius a^tarųaim įpūsįų 
gabios šeiiųininkės, ^rn^ovau- 
jamos Stasės Stanilienęs ir 
Onos Sidabrienės.

Prie šio minėjimo pasiseki
mo daug prisidėjo darbščioji 
kuopos valdyba su savo pirmi
ninke Marcele Watkins. Taip 
pat nuoširdus ąčiu priklauso 
kiekvienai kuopos narei už, jų 
pasiaukojimą ir uolų rėmimą 
kiekvieno užsimoto darbo.

Meninė programa buvo gyva 
ir įvairi. Sąjungiečių choras, 
vedamas *p. G. Kaneb, gražiai 
išpildė- keletą dainų. Jaunuo
liai savo audringais šokiais 
parengtais I. Savickaitės, susi
laukė šilto pritarimo/ o Aušros 
Vedeskaitės švelnus balselis, 
gyvai išpildytas armonikos so
lo, jaunučių pasirodymas su 
šokiais ir deklemacijoms — vi
sa tai sudarė malonią ir jau
kią nuotaiką.

Malonią staigmeną padarė 
svetys kun. V. Martinkūs' iš 

%Providence R. L paragindamas 
susirinkusius bendrai užtraukti 
daugumai žinomas dainas. V. 
Martinkūs judrus kaip gyvas 
sidabras, apdovanotas skambiu 
galingu balsu, tiesiog sužavėjo 
ir išjudino publiką. Po vakarie
nės dar parodė įdomius spal
vuotus paveikslus iš Lietuvos.

Kuopa, minėdama savo su
kaktį, pagerbė ir visas savo 
buvusias pirmininkes ir tas, 
kurios priklauso kuopai nuo 
pat įsisteigimo. Jos. iššauktos 
vakaro vedėjos M. Paulukonie- 
nės, buvo labai šiltai publikos 
sutiktos.

Kuopa taip pat pagerbė sa
vo narę ir pirmutinę Moterų 
Sąjungos centro pirmininkę, 
vieną iš sąjungos steigėjų ir 
pirmąją Moterų Dirvcfe* redak^ 
torę Uršulę Jokubauskaitę- 
Daukantienę, dabartinę Centro 

i vicepirmininkę. Jai įteikė grą
žę gėlių puokštę ir knygą “Lie
tuvių poezijos antalogija”. 1

Trumpas kalbas apie sąjun
gą pasakė kun. V. Martinkūs, 
centro pirm., Julė Mack Moterų 
Dirvos redaktorė M. Pauluko- 
nienė, S. Stanilienė ir M. Wat- 
kins. x Rutvilė.

tu būtų renkamos aukos tėvy
nės vadavimo reikalams, tai 
duok kiek gali, o jeigu ir nie
ko neduosi—ateik, nes esi lie
tuvis; šventėje dalyvauti 
kiekvieno lietuvio šventa 
reiga. r »

Šios šventės nuotaika tik
rai atgaivins mūsų lietuvišką 
dvasią, sustiprins visų viltis 
ir pasiryžimą dar kiečiau ko
voti dėl mūsų brangios tėvy
nės laisvės ir nepriklausomy-

Lindeno Alto Skyriaus 
Vaidyba .

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

tocoucmcefieocececc oiMMuąąą——•rate

PARDUODAM NAMUS 
X ' •; ____  - •

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Rietenai 
H01 ir kitoue apyiihkėse. Taipgi išnuomojune kambarį 
k patarnaujame visokios apdraudot (tatennce) reikatea 
- greitai ir gerai. / •

J. P. MACHUUS 
REAL INSURANCE

•MM 8Stb Street, W«atem n, N. T;

mentų orkestrą. Orkestrų^ 
rėš auklėjamąjį tikslą .ir 
naus Prisikėlimo parapijos 
prezentacijai., ' '

• Skautų Aidas vasario m&M 
atžymėjo kuklią sukaktį — TS|| 
ronte išleisdamas 50-tąjį
rį, skirtą Vasario 16. Skaubį^ 
Aidas Toronte . pradėjo e£į| 
1951 m.

• Skta. A- Matonis. Ątlaite 
pakraščių rajono skautų vadefc| 
va, paskelbė skilčių ir 
skautavimo varžybas. Varžytu 
objektas yra praktiško
vimo žinios ir tėvynės pąžufež 
mas- Laimėtojai gaus dovanų^ 
Visas rajonas suskirstytas' jš 
keturias grupes: Bostono; 
Hartfordo, Waterburio ir.JKteiO 
Yorko. Šių grupių laimėtojai! 
Susitiks baigminėse varžybose^ 
Šiuo reikalu vadeiva yra .ijĮniĮjjg 
tinėjęs smulkias instrukcijas? 
atskirų vienetų vadovams. \

•. Hamiltone, Eanądp^ jbO 
steigė kreditų kooperatyvas;' 
“Taiką”. x '

• Čiurlionio ansamb^s ią 
velando kovo 19 koncertuoji^ 
Hamiltone, Kanadoje. Koncertą, 
rengia Tautos Fondas. „ • -

• Aukštesnieji fitnąnigtB^g 
kursai veikią Montrealyja, Ka^į 
nado je. Paskaitos vyksta, šefe ■

* Kolumbijoje gyvenai peri
700 lietuvių, jų tarpe keturig 
kunigai. ...

• Antanas Mackevičius, aO 
vykęs iš tremties 1951 tarnanį 
ja Amerikos karo aviacijoje^ 
pakeltas Į pirmos klasės lakfej 
nų laipsnį, šiuo metu jis yra 
JAV. aviacijos bazėje Anglijo^

• Neštiuptarais Da 
paremti prisiuntė 2 
aukų. Ačiū!

• Amerikos Lietuvių Bemfe l 
ruomenės Vyriausioji Btakte^^ 
Komisija, atsžvelgdama. į'žaąiS 
kad Bendruomenės Organiząpa-i 
nis Komitetas tarybos rinkimą’^ 
sistemą galutinai nustatė 
š. m. vasario 26 d. ir kad 
šiolinis sistemos netikrumas 
galėjo turėti įtakos į kandulfe- 
tų statymą, nutarė:

Jungtinių Valstybių Liete* 
vių Bendruomatkės Taryliteh 
kandidatų statymą pratęsti 
š. m. kovo 10 dienos.

Pagal Loko vasario 26 
nutarimą tarybos rinkimai tet^ 
vykdomi taip, kaip yra .rastis** 
tyta ir paskelbta Vyr. Rinkteag 
Komisijos — “Rinkimų t teikusį

Bendruomenės apygard 
apylinkės ir rinkimų komiai 
labai prašomos rūpintis ar 
mis kolonijomis, kur bendr 
menės organų dar nėra, i 
tarybos rinkimų proga Jte 1 
tų sudaryti ir rinkimuose 1 
daugiau lietuvių dalyvautų.

Vyr. IHuktesų
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dalyvių užriKį^stravo tikLie- 
tuvių Atletų Kulbo ir Newarko 
s. k. Tauro penketukai Lauk
tasis Rochesterio Sakalas ne
galėjo ‘atvykti. Buvo pariten-

šį šeštadienį prasideda Rytų 
Apygardos stalo teniso žaidy
nės. .Kiek teko patirti iš Phi- 
ladelphijos aLvyJurta pajėgusis

k Šiandien Lietuvių Sporto 
Klubas, mano nuomone, stovi 
prieš didelę kryžkelę. Čia Lie
tuvių Sporto Klubas turi pasi
rinkti vienų iš trijų galimų at
eities veikimo kelių, būtent: IT 
tęsti toliau savo darbų i pla
tėjantį bei laimėjimas va'n:-

Uetavių Bendruomenės reikalu 
vasario 21 vietos skyriaus pir
mininkas J. Valiukonis sušaukė 
prel. Pr. Juro bute posėdį. Da
lyvavo valdybos nariai: pirm. 
J. Valiukonis, vicepirm. S. Ma-

Pniešporą. aavaiftų 
riu išvyko. kariuosnag

muz. Alt. Mikulskis) ir dauge
lis skautų ėjo šv. komunijos.

Iškilminga sueiga įvyko lie
tuvių salėj tuoj po pamaldų. 
Buvo perskaityti raportai, eilė 
skaučių bei skautų pakelti į 
augštesnius laipsnius, kalbėjo 
vyr. sktn. O. Zhilskienė, G. 
Modestavičienė, P. Kudukis ir 
kt., pagerbtos vėliavos, sugie
dotas Tautos himnas ir giesmė 
“Marija, Marija** ir 1.1/ Šitos 
kasmetinės tradicinės skautų 
ir ypačiai skaučių iškilmės yra 
ne tik gražios, bet prasmingos 
bei įspūdingos ir labai tinka 
Lietuvos laisvės šventės nuo
taikai bei rimčiai.

Gero žodžio verta ir jų pro
grama. Buyo vykusiai pavaiz
duota, kaip lietuvis 'su savo 
daina gimsta, kaip su ja ir to
liau nebesiskiria — su ja Žai
džia, į mokyklų eina, šoka, 
liūdi ir džiaugiasi, myli ir 
vargsta, į? karų žygiuoja, į 
tremtį važiuoja, vaidina (paro
dytas “Meškiukas Rudnosiu- 
kas”). Programoj rodėsi nuo 
mažiausių iki didžiausių, šo
kius šoko L. Sagio vadovauja
ma lituanistinės mokyklos 
grupė, kurioje idell dalis yra 
taip pat sk..ut3j. Dekoracijos 
-buvo Al^lo Mui ollo, muzika-^- 
lietuvių radijo klubo. AtsilaA- 
kii&iųjų įspūdis? daugiau tokių 

parengimų su rasiniu pasiro- 
kongresme- ^dymu, jei rimuri hvrim jauhi- 

mo lietuviškų dvasių išlaikyti.
Korinrieras ir Marija Mas- 

tetekai, .gyv. 18901 Remvood 
Avė., vasario 20 d.iškilmingai 
atšventė vedybinio gyvenimo

Su KLB Centro Valdybos 
nariais, -.pietaujant < pas K. 
Stankevįčįų, įvyko jaukus po- girdas $urira.Tbtttinlų 
būvis, kurio metu patriotines 
mintis pasakė: J. šivickas, ge#A šokėjet ir bęndrai ' tfdti- 
pulk. J. Giedraitis, J. Ęlužas,^ širiiaUK. šioakolonijos vęilK^ 
J. Paužuolis, J. Staškevičius, jo. X" < X < Ig’nrnįp

Kiti 
viso

niu metu viena iš -stipriausių 
rytų Amerikoje.

1953-54^ metų sezone .Lietu
vių pirmoji komanda laimėjo 
valdybos pereinamųjų taurę, 
kuri buVo pakeista šiais me
tais į “Dr. R. Manning Memo- 
rial Trophy”. Lietuvių vardas 
tapo įrašytas pačių pirmųjų 
ant šios taures, kuri yra bran- 
giauisa’ futbolo pereinama 
taurė, iki šioiiai pagaminta A- 
merikoje, pagerbiant didįjį 
futbolo tėvų — Dr. R Man
ning.

Šiuo metu yra džiugu kon
statuoti, kad tiek savoje lygo
je, tiek plačioje futbolo spau
doje visada atsiliepiama apie 
lietuvių komandas kaip pavyz
dį sporte. Taip pat paminėtina 
yra lietuvių žiūrovų sportiškas 

bei korektiškas elgesys, kuris 
padėjo išlaikyti sklandų bend
radarbiavimų su kitais klu
bais. / .

Iki šiol pasiektų laimėjimų 
kreditas priklauso mažai gru
pei New Yorko bei New Jer- 
sey lietuvių, kurie suorganiza- ■ 
vo pradžioje vienų komandų, 
iš kurios vėliau išaugo keturios 
vienuolikės bei įkorporuotas 
klubas.

Dabar norėčiau pasisakyti 
svarbiausiu klausimu — Lie
tuvių Sporto Klubo ateities 
perspektyviniu klausimu.

AbL bažnyčios dedikuotos Die
vo Motinos garbei. Viena jų 
yra j vakarus 10 mylių nuotoly, 
kita — 32 Siera Blanca. Vietos 
vysk. J. M. Metzge> Van Horno 
bažnyčioje vakare laikys mi
šias, dalyvaujant apylinkės ku- .• 
nigam? bei šv. Grigaliaus ir | 
Kotambo vyčiams. į

šioje tolimoje vietoje apaš- j

Esu tikras, daugumai mūsų 
New Yorke Lietuvių’ Sporto 
Klubo vardas yra girdėtas. Pa
prastai lietuvių tarpe, kada 
kalbama apie Lietuvių Sporto 
Klubą, yra suprantama lietu
vių futbolo komandos.-Iki šio-1 
liai tas išsireiškimas atitinka 
Lietuvių Sporto Klubo apibudi
nimą, nes šiuo metu klube pa
sireiškia tik futbolas, suside
dąs iš jaunučių, jaunių, rezer
vinės ir pirmosios komandos. 
Tarpe 4* komandų yra 
jaunių, rezervinės ir pirmo
sios komandos. Tarpe 4 futbo
lo komandų yra apie 60 akty
vių žaidėjų, kurie gina lietu
vio vardą sporto aikštėse*.

Lietuvių Sporto Klubas yra 
veikęs porų metų kaipo futbo
lo vienetas, o 1952 m. ta
po įkorporuotas ir yrą nuvei
kęs gražų darbų, skeisdamas 
gerų lietuvio vardų tarp kita
taučių.

Lietuvių futbolo komandų 
laimėjimai per penkiūs egz s- 
tencijos metus tapo įamžinti į 
futbolo rekordų knygas. Lie
tuvių pirmoji futbolo koman
da fiuo pat pirmos egzistenci
jos dienos kopia aukštyn, neš
dama vis didesnius laimėjimus. 
Lietuvių pirmoji futbolo ko
manda, laimėjusi žemesnių ly
gų čempionatus, įkopė į aukš
čiausią diviziją Vokiečių Lygo
je, kuri yra skaitoma dabarti-

Po.ilgesnės pertraukos futbo- 
lo'aikštėje vėl pa&rodėgdto- 
nai žalieji, kurie, deja, pralai
mėjo vengram 3—1. Tuo pir
muoju šiais, metais pralaimėj- 
mu netekta 2 vertingų taškų. 
Pirmajame rate mūsiškiai ven
grus buvo sutvarkę 3—2, ta
čiau priešininkas pasirodė daug kinta tik vienomis rungtynė-’ 
judresnis ir laimėjo. Visa vie
nuolikė buvo žemiau savo vidu
tinio lygio. Kiek ryškesni pasi
rodė tik kovingasis JokubjGtis 
ir Vaitkevičius.
- Antroji vienuolikė atjaunin
ta dešimtimi jaunių žaidikų. 
pralaimėjo 
2—1. garbės įvartis Remėzos, 
o jauniai be kovos parsivežė iš 
Macabi jaunių 1—0 pergalę. 
~ Šį sekmadienį futbolo mėgė
jai turės progos vienu šūviu 
nušauti tris zuikius: 12 vai. mū
sų jaunųjų vienuolikė Jaunių 
Taurės rugtynėse (National 
Junior Chiallenge Cup) susitin
ka su Blau-Weiss Gottschee 
vienuolike; 1 vai. mūsų antroji 
vienuolikė New Yorko taurės 
varžybose susitinka su stipria

X ■ _ (Atkelta iŠ 5 psL)
V. Zinkevičius. Tenka džiaug
tis, kad minėti klubai ne tik 

MSgražiai tvarkosi, bet yra jaut-* 
rūs lietuviškų reikalų rėmėjai. 
Ir šiuo kartu V. Juzėnas Ka
zimiero klubo vardu įteikė 

o V. Zinkevičius Frank-

nė. ižd. V. GeceviČienė ir narė 
J. Lisauskienė. Posėdy svečiais 
dalyvavo prel. Pr. Juras ir Lo- 

X,5ko pirm. prel. J. Balkūnas iš 
f į' Maspetho. Prel. Balkūnas nu- 
X .pasakojo ALB veiklą ir davė 

konkrečių nurodymų, kaip pra- 
i- vest rinkimų, eigą.

Šv. Elzbietos draugija 
a- Vasario 20 suruošė blynų balių. 
* Atsilankęs prel. Pr. Juras tarė 

, < žodį ir ragino nares daugiau 
K ' jungtis į kultūrinį parapijos 

gyvenimą.
r-/ , Maldos Dienoje
. Bostone dalyvavo daug žmo- 

[ nių. Buvo suorganizuotas auto
busas ir kelios privačios maš- 1t nos. 1

» Šv. Pranciškaus per. choras 
1 ?- kovo 27 stato bažnyčioje Du- 
f boto oratoriją “7 Kristaus žo- 
X džius.’’ Chorui ir muzikai diri- 
Lr guos Iz. Vasyliūnas.

J. ir J. Boliai 
n Susilaukė dukters, kuri pakrikš- 

tyta Paulinos-Joanos vardais.
J. Padvztekis

||| Vasario 21 palaidotas iš šv. 
ftanciškaus bažnyčios. Nutiū- 

fe?./dime liko žmona ir 8 vaikai. 

iŠ ■■ • a-1.

. dėtį. J.' Sadauskas pa^celbė, 

.kad yra likę iš mirusio P. Mu- 
liolio pirmininkavimo laikų 
užsilikusių Federacijos piųigų 
59 dpi. Toliau buvo svarstyti 
įvairūs organizaciniai reikalai. 
Taip pat buvo pasiraginta ak
tyviai dalyvauti bendrumnėnės 
tarybos rinkimuose, kurie 
įvyks balandžio mėn. vidury.* _

Į naują skyriaus valdybą bu
vo išrinkti: A. Tamulionis, J. 
Sadąuskas, P. -Karklius, B. 
Graužinis ir Vikt. Palubinskas. 
Dalyvavo šv. Jurgio ir nauj. 
parapijos katalikiškų draugijų 
atstovai ir keletas svečių.

Skautų, vasario 21 d. surengi 
tas Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo-minėjimas tapo vi
sais atžvilgiais reikšminga ir 
įspūdinga tautine jaunimo 
švente. Visų pirma skautai or
ganizuotai dalyvavo pamaldo
se šv. Jurgio bažnyčioj, kur 
buvo pašventinta skaučių Ne
ringos tunto vėliava (šveritini- 
mo apeigas atliko kun. B. Iva
nauskas, vi 
iš Chicagos atvykusi vyr. skau
tininke O. Zailskienė ir Čiur
lionio ansamblio meno vadovas

jo futbolo vienetus žengiant 
pirmyn, bet, gal būt, lietuvių 
visuomenė nejaučia tos sun
kios klubo vadovybės padėties, 

. kuri negalės toliau pasilikti .šininkais. Rungtynės vyksta 
kaip kad paskutiniu metu YMCA salėje MarcyjAve,.

Labai gaila, kad kalbant a- ' 
pie sportą kaip kultūrinį dar- stalo teafeas 
bą, tęs iškelti nemaloniausią 
klubo priešą — dolerį. Išsky
rus Liętuv. Sporto Klubo val
dybos narius, niekam nėra su
prantama, kaip sunkiai ir kar
tais beviltiškai tenka blaškytis 
po savo'kišenes ištempti klubo saais vyrais, laukiama dalyvių 
finansus iki geresnių dienų. I- 
ki'šiol vienu ar kitu būdu, t.y. 
aukomis, parengimais, etc., 
buvo išsitempta bent arti ly
giųjų. Lietuvių Sporto Klubui 
komandų išlaikymas, aikštė, 
mokesčiai šiuo metu vienam 
sezonui kainuoja apie 5000 do
lerių.

Dabar kaip tik ir priėjau 
prie pačio kryžkelės ženklų pa
aiškinimo. Jeigu Lietuvių 
Sporto Klubas rinksis platųjį, 
į laimėjimą vedantį stadijono 
kelią, tada klubas turės sukel
ti 5000-70^0 dolerių į metus, 
kad tą tikslą atsiektų. Jeigu 
klubas rinksis šoninį kelią, su
mažės visos išlaidos ir gal už
teks 2000 dolerių į sezoną, bet 
tai reikš: apleisti aukštąją ly
gą, atsisakyti nuo pirmaujan
čių klubų varžybų etc. 'Paga- 
liau, jeigu klubas rinktųsi grį
žimo atgal rkeEą, tai reikšti) 
likvidavimą^.

Turint prieš akis šiuos tris 
mano pasiūlytus projektus, aš 
norėčiau New Yorko lietuvių 
visuomenei rekomenduoti pir
mąjį, neš po penkių metų sun
kaus darbo \ Lietuvių Sporto 
KhAui mes neturime leisti da
ryti jokių posūkių, o turime 
paskatinti veržtis pirmyn, ke
liant gerą lietuvio vardą visoje 
Amerikoje, t Juk kas lietuvius 
išgarsino visoje Europoje, jei 
ne laimėjimai krepši
nio čempionatų?

(nukelta į 8 psl.)

iš Bostono ir kitų vietovių. Kas 
nespėjo laiku užsiregistruoti, 

galės tai padaryti žaidynių die
na Liet Atletų klube, arba pas 
stalo troiso vadovą Br. Ga
rankštį, TeL: lfidway 7-1014.

mis. L. A. K. krepšininkai pa
sirodė tnfputį pajėgesni ir įvei
kė jaunuosius. Tadro krepšinin
kus 67—57. Pergalė išryškėjo 
tik paskutiniojo ketvirčio gale. 
L. A. klubą atstovavo ir taš- 

_ kus pelnės Daukša 22, Krūtis 
vengrų antrajai A. 18, Kazlauskas 9, Keškonis 

7, Mikulskis 6, Šlepetys 4, Re1- 
mėza 1 ir Birutis J. Nebark 
Tauro — Kidžius 30 (iš gautų 
15 baudų Kidžius įmetė 14), 

^Razminas 18. Laukžemis, 5, 
^GaUan ir Navickas po 2, M3y- 

nis, Saveikis ir Miknevičiuą.

Lietuvių atletų klubo krepši
ninkai pradėjo savo grupės 
pirmaiybių antrąjį ratą gražia 
75—59 pergale prieš Lafayette. 

f Šiose rungtynfee gabus taškų 
medžiotojas pasirodė R. Kaz
lauskas, pasiekęs net 27 taškus, 
Mikulskis 13, Keskonfe 12,^ 
Daukša H, Narbutas 8 ir Bi-" 
ratis J. su Remeza'po 2 taškus.

Šį šeštadienį, kovo mėn. 5 d. 
7 vai, LAK. krepšininkai su
sitinka su^pirmo rato nugalė
tojais — Spanish Presb. krep-

C L E.V ELAN D, O HIQ
ALRK Federacijos skyriaus teįvyko kėli susirinkimai, štį- 

susirinkimą vasario 24 d. ,lie-t rengtas Kristaus Karaliaus 
tuvių klubo patalpose atidarė minėjiinas ir kt- P.
pirm. A/Tamnitanfe.' PinniinžP^apie i^do pa- 
kauti buvo pakviestas H. Idze- 
levičius, sekrdtoriauti — Vikt 
Palubinskas. Apie centro val
dybos veiklą kalbėjo ALRK 
Federacijos pirmininkas dr. 
Ad. Darnusis: valdybai labai 
rūpi išspręsti jaunimo stovyk
lų klausimą, suintensyvinti lie
tuvišką ugdymą, sudaryti vi
sam tam materialinę atramą, 
todėl bus skelbiamas lėšų tel
kimo vajus, iš kiekvieno pra
šant bent 3 dol. aukos.. Iš tik
rųjų: jei ALR Katalikų Fede
racijai pavyktų sukelti reikš
mingesnę sumą pinigų, jčs 
veikla tuoj pagyvėtų, suinten-

^syvėtų ir duotų naudingų vai-

^>5*0 vasario 20 d- Pamakfes Bfiaėjimas Ijaigtas Ąngtijū
ĮJefe&ą ir pamcdmlą, tai ir Uetgeoa hmmais, teržuos 

ĮĮĮiifoai pritąifrytąi pasakė T. Imtinais balsais . sqgiędo9» 
^Sumabas Mikateiakas, OfM. choras. ‘ -

rio 16 minėjimas, kurį atida- « .
gfcrė LB vicepirm. J. Blužas,
L pakviesdamas į garbės prėzi1- 

diumą pulku J. Giedraitį, LĖ
£ -.centro valdybos vicepirm. J. 
feįljjįivieką, kleboną kun. B. Mi- 

kalauską ir laisvės kovų sava- 
‘P, Naiduškevičių.

^^*; Minėjimas pradėtas invoka-
rija, po kurios sekė giliai jaiu- 
sminga ir turininga pulk. J. 

g^Giedraičio paskaita. Sveikini- 
^Wimo. žodį tarė: J. šivickas, J.

Blužas ir P. Naiduškevičius

Meninėje programos dalyje
K. pasirodė tautinių šokių grupė
||g “Gfiitaras”, vadovaujamas J.

Biliūno. Gražiai sušoko Len- 
g^ęiūgėiį, Kalvelį ir žiogelius. 
’l^-.jAkordeonu palydėjo J. Lian- 

ga. Solo padainavo R. Ramą- 
nauskaitė, jaunutė, bet kylan- 
ti šios kolonijos solistė. Nia- 

5^'garos pusiasalio lietuvių cho- 
ras, vadovaujamas solisto A. 

f Paulkmio, puikiai išpildė Te- 
r' kėjo saulelė ir Oi liūdnas ber- 

želis — Šimkaus; Eisim gi- 
l^^rion ir Leiskit į tėvynę— Ba- 

naičio; Subatos vakarėlį — 
^ "haūties dainą-Padėkos žodį ta- 

rė J. Blužas, gėlių buketą cho- 
pįf ro vedėjui įteikė R. Rama- 
^ nauskaitė. . Įžangas dainoms, 

parašytas A. Skaistienės, la- Skyriaus veiklos pranešimą 
bai gražiai paskaitė N. Bąr- padarė pirm. A. Tamulionį^:

Van Horn, Texas
Uetoyis stato bažnytėles

Kun. Raymundas Klumbis 
pernai pastatė Van Horne ne
didelę bažnyčią su klebonija. 
Dabar jau jis baigė statyti dvi 
misijų bažnytėles, kurias kovo 
6 pašventins iš Chicagos atvy- _____ ___________
kįpi augziliaras arkiv. O’Brien. kuojantį kelią, 2) pasukti 1 

«_ ...j. siaurągoninįkelią ar pagaliau
3) giįžti atgal, iš kur kelionė 
prasidėjo. Aš manyčiau, kad 
daugumas lietuvių norėtų ma
tyti Lietuvių Sporto Klubą ir

lino klubo vardu — $25.
Lietuvai ’ laisvinti • aukavo 

dar po $10 — pp. Gureckai ir 
J. *Stažaitis. Po $5 — prel. Pr. 
Strakauskas, kun. A. Abra- 
činskas, A. Stočkus, Sakalaus
kas, Cijūnėlįs, M. Tūbis, *P. 
Keižinas, Keblinskai, Kutaus- 
kas, V. Grybauskas, K. Parei- 
gis, Wollantas, Čirbulėnas, M. 
Klimavičienė, M. Bartkevičie- 
nė, A. Norkus, Akstinienė, L 
Kumpa; po $3 — S. Reivydas, 
B. Kamockis, V. Senu ta; po $2 
— J. Kucinas, L Andruška, 
Jakimavičius, J. Matulis, Bau
ža, B. Karvelienė, O. Naujelie- 
nė, U. Petkienė, K. Bielskas, 
M.x Margelis, F. Pribašauskas, 
Šidlauskas, Šeduikis, 
smulkiomis sumomis. Iš 
aukų surinkta $321.711

Meninę dalį išpildė daininin
kai S. Ventre ir A. Barauskas. 
Be to, dalyvavo par. mokyk
los choras, ateitininkų būrelis, 
pastatęs grąžų montažą, ir dek- 
lamuotojai: K. Barauskaitė, Z. 
Kasparavičiūtė, L- Tūbytė, R. 
Bielkevičiūtė, J. Kumpa, M. 
Stevens, V. Bakaitis, R. Kuci- 
naitė, J. McGinnis ir k. Meni
nės dalies išpildytojams — A. 
Barauskui ir Z. Kasparavičiū
tei — prel. Pr. Strakauskas 
įteikė dovanas: po gra£ą tau
tinę juostą. Sais dovanas pa
skyrė Janonienė ir Adamkevi- 
čienė.

Minėjimą baigiant buvo per
skaitytas Bostono estų sveiki
nimas ir priimtos rezoliucijos, 
kurios pasiųstos JAV preziden
tui ir Massachusetts valstybės 
senatoriams 
nšms. Minėjimas baigtas JAV 
vėliavos pagerbimu ir himnu.

Pagerbimo aktą atliko p. I. 
Moncevičius—Brocktono mies
to valdybos narys.'

Smilga



Kursuoja autobusai iš

New Yorko ir atgal

Staien Islando Juvelyrų dirbtuve

Reikalų Vedėja*

AKORDEONAI PARDUODAMI

AKORDEONAIALIEJUS
,'NUT

’NEVDORP

RAY'RIDGE—O.LJ’Ji. parapijoj, piy-V 
finis, pusiau dalintas, • paritu* vieta ,tę?; 
rūsys, 14 kambariu, visi tušti, aliejaus '•? 
šildytuvai. $15.000. Broker, ĘŽeea 
Lindroth, 51159 St. HYacmth 2-78SRt

PORT RICHMOND—naujas 3 kaiu- 
bariu narnąs su prijungtu garažu, 
priekis kieto akmens. Arti kat. mo
kyklos, bažnyčios ir visoks susisieki
mas. GI 2-8122.

ALTO UORES IK FENDERIU TAI
SYMO IMONft Brome, KrikeHairt B 
■Berta, parduodama. Bus ataitvegite j

New Yorko Metro "lygos 
rungtynės prasidėjo pirmoj di
vizijoj: dalyvauja 8 komandos. 
Antroji divizija turės 12 ko
mandų (2 grupės po 6) kurių,

CTANDARTINE 
KOKYBE

VALATIE 1, NEW YORK

pridėjo dar 2 pergales: prieš 
Saarą 18:2 ir Ltucemburgą 
W3:%.

DEER P ARK, 2šeimų gramas, 5Tr3 
kamb. butai, garažas,' užbaigtas rtt 
sys, aliejum, prie susisiekimo ir knta4 
tuvių. Arti traukinio stotis, kat. baž
nyčia ir mokykla. $17.700. ..

Deer Park 2-9633.

ir brangiau
Pirk MfetrpM H urmtnMro. 

Vtaad Hiafcialtiii kalno* 
Nėra terptaMto

PRIVATE HO8PSTAL* 
allentown, new jersey 

1 Wfee, CaJl or Apply < 
Pboae ĄUentown, N. d. 9-3791 

Ask for Miss Ritter

VISU ROMU IR VISOKIO 
DYDŽIO

DARBININKU 
skambink telefonu:

OTf rwt

pačių daly* U kontraktai, kurie apima iermoetatų, 
*, tnrtrforinerf, aliejaus pompą, spaudimo kontrole, 

pdetafata -.—.$13-00

8-KAMBARIŲ, vonia, rezidenemėj »F-. 
no j, artvferry. Karštas vanduo ajte- 
jpm. Geras stovis. Arti kat. mcdq^_ 
los, bažnyčios ir susisiekimas. A

GI 7-8981 prieš 5 PJt, / A; 
GI 2-2849 po 5 PAS. . , " .

LEV1T1X>WN. ’49 ranch, didelU. ga
ražas, padidinta virtuvė • _ 4~ 
kamb, patio, daug kitų priedų. Gert' 
vieta, arti kat. mbkyklpE ir,bažny
čios. Prašo $13000. LE 9-70742

APOSTOLATE CENTRE- 
399 N. Ptaa St 
Battimore, Md.

U* Dievą The New South vienuolijoj 
Moterys nuo 16 ligi 30. Junkis j 

Pietų Pionierių Bendruomene. Ra
šyk: Rev. Motber Superior. Sisters of 
Our Lady of Mercy, 68 Lcgare St, 
Charieston. S. C arba kreipkis: Sister 
Superior, Regionai Convent, Hlghts- 
tovvn, N. J.

KAST VVILLISTON, 2 aukštų kotan- 
nis 1 'metų senumo, didelių medžių 
pavėsy, ant 1/4 akro kiemelio, cent
rinė hale, sunker gyv. kamb. su židi
niu, virtuvėj naujas pečius ir J. pian- 
tuvas, dideli miegamieji, valgumarit 
powder kamb., denis ir 2 pitoos vo
nios 2 aukšte, palieps su langu, patio, ( 
pilnas rūsys, ir prijungtas garažas 
Ąrti "kat bažnyčios ir mokyklos^ 
$29,500. M 9-4391. '

'*• Per 1,000Mišių kasmet
Kasmet laikomos .iškilmingos 

už mirusius Mišios visžse .vieauo-/ 
MųPalotlečių bažnyčiose ir kop-

iik ■imralikai J
- . WARNER MFG. CO. 

‘ 265 W*f*wwing Avė. 
Bloomtteld, N. J.

*gggį£' 
raMMctaaii

MOTHER PROVINC7AL
ST. MICHAEL’S NOV.

Englewood, N. J.
ST. MARY'S NOV.
Bellingham, Wash.

AnkšMo lytbMOd pėdų. C AMPMABQUETTE Berniukai 7 Hgi 16 
Prie Long Likt Adfrendacks širdy. Dvidešimt penkių keleivių valtis—Smė
lėtos maudynė—Nauja beisbolo aikštė — Labai puikios kabinos su šiltu ir 
šaltu yandeniu ir modernia sanitarine priežiūra — Koplyčia ir slaugė — 
įvairi programa — PrityTusi vadovybė. Kaina: 2 savaitės $60; visas sezo
nas' $200. Rašyk ar skambink: Room 103 4796 BargenUne Avenue, Union 
City, N, J. Telefonas UNIon 3-8849 arba Rev. J. P. O'Brien. Long Lake, N.Y.

$2006 pintais GI paskola. 3 miega
mieji,. praplėsta paliepė. Įrengtas 
žaidimų kamb^ tvo^Įs/: aliuminiai vėt
rų langai ir ateta£ užuolaidos. 
•mtrurtnUaia, aavtninlcait' kelia. 
kat. mokyklos* ir bažnyčios.

Mobavk 9-7052

EAST ROCKAWAY 
NURNNG HOME

Puikus namas nediskriminuejant 
žmonių. Tinka po operacijų. Šir
dies ligoniams,, chroniškiems ir 

šiaip sveikstantiems.
. LYateoek $-$m

LONG BEACH. $23,500. IŠsikeldamas 
savininkas su nuostoliais parduoda. 
3 miegam., vonios rančius, 160x 
120 kampinis. Ancjior tvora, 2 auto 
garažas, atviras patio, plytų kepyk
la. Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 
LO 6-7645. ’

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

KAMBARIAI vmfa, MtoR k* 
taBM bKi«y«to* KKAykkM. 4 
Nakai Rd B, R. rfbtfea, btato 
CCKteBK

WHeatley Kilto 5-2310

toms ligoms.
Be mediciniško ištyrinėjimo tu negali te žinoti. Tu gali tik 

spėlioti, tikėti, girtu, kad niekad netikrinai savo sveikatos ir tik tuo 
remti savo vilti, kad eri sveikas. Protingas žmogus remia savo vilti 
ne pasigyrimais, bet tam tikru žinojimu. Jis pasitikrina. Tu gali at
sikratyti abejonių. . > '

ŠV. JUOZAPO 
SESERYS 

NEWARKE

ROSLYN ESTATES, koloninis plytų 
shingle; 2/3 akrai, 8 kambariai. 3 vo
nios. geram stovy, pine įrengtas rū
sys, žaidimų kamb., 2 aut. garažas, 
didelis patio, gražus kiemelis, visiš
kai privatu, priedai. 'Arti kat. mo
kyklos ir bažnyčios. $35.000.

ROslyn 3-2548.

ST. FRANCIS HOSPITAL, tarnaojeuna VutKeašų «e. PnumBkaus 
Seserų, kovo 19 d.. 1955 m. atidaro autorizuota kuna paruošti X-Ray tech
nikams. Kutus užtruks dvyliką (12) mėnesių mokant rentgenologijos 
skyriuj Ir vieneri metai vidaus praktikos. įstoti galima kovo ir rugsėjo mė
nesiais. I

Informacijom rašykite ar skambinkite:
SISTER EMANUEL MARIE, B.Tn ASXT, Suęervbor of the X-Ray De

partment, St Francis Heepttal, SU Etet 14tad St, Brenx M, New York.
TeL CY e-9999

STATEN ISLAND — kalvos viršui 
custom statytas, 13 kambarių, pri^ 
kiam stovy, tuoj galima kraustytis. 
Arti kat. mokyklos ir bažny&os.. 
$45000. Constance Stevens, 51 Easfc' 
42 St, N. Y. Jt5ty. MU 2-5089.

Visa tai ir kiti dalykai prieina
mą kaina. JBL MISS. Klausk SaL 
Mes "taip psij patarnaujam pa- 
rėmst banketams, socialiniams 
pobūviams. Valgyk—■.

* TITE LAKE,
Pačioje Parko širdyje.

Aš NIEKAD GYDYTOJO 
NEBUVAU APŽIŪRĖTAS

Rašyk: Botert Q. Gicgengaek, 
Yale Univ. AtkletŠce Assm, New 
Haven, Cosa. ar skambink ORe- 
gon 7-7007 (Bronx>; VIrginia 
7-3518 (VVoodhaven). Direkto
riai: Rev. Herbert McElroy — 
Robert Q. Glegengack.

MOZZARELLA 
su D Vitaminais 

Mažiau kahrijųt

ŠILTNAMIAI <2) O’akdale, L. L 
Biznis eina gerai, apie 2 akrai že
mės, Montauk Hway. Namas su 4

PORT JEFFERSON Vfc, 12 kamb. 
3^ vonios, masyvinis židinys, pdlnas 
rūąys .žaidimų kamb.; aliejum oro 
šiluma, šaulės denis, 2 ant garažai 
Jįi .akro, pigios taksos, arti krąirta- 
vės, stotys, maudynės, golfo- klubas. 
Pėkščiom pasiektam^ tat mokyklos, 
bažnyčios ir figtmiąė. TR 3-725B; 'į

Nr.,2 ALIEJUS 
po 13’/! c. už galio

ną. Nemokamas 
pečių apžiūrėjimas

CINCILOS. GeriauriM rūšies — 8399 
pora ir daugiau. Pirma pasiteirauk 
pas mus — N.CAA. narys. Nemoka
mai pristatėm oro siunta!! Rašyk ar 
kreipkis: ANDES CHINCHILLAS 

v ParaiHUs. N. J.
arba Room 839. 11 AV. 48 St, NYC.

tSEA*HX DAŽO, : BENGIA, 
CEMENTUOJA, TDiKVOJA

Kų tik piaautjat savo namams da
ryti, paritŪrHt r tenaiau paiiiricelbu- 

•siaiB dėl pakaus darbe!! 
GERIAMOS KAINOS!!

Yra taupu, įUmt ir taip lengva!
'Atsiųsk T® c. (grąžinama pir

mu užsakymu) dėl smulkiai iliu
struoto katalogo ir nurodymų.

Rašyti tik angliškai.

HalletV & Hallett
LAIDOJIMO ĮSTAIGOS 

Laidojimo įstaigos nuo 1854 
. HALLETT HfBDEŠTEAD, 

FLC8HING, Ei Ir 
Nortitecn Bivd. aaA 1471h St 

FL 9-9962
Hovvard L. Hallett . Jr., Lie. Mgr. 

Wesley Hallett, Treasurer 
HaBett Cfaapel, Astoria,. L. L 

8-17 Astoria Blvd. AŠ. 8-0011
Denald P. TrudAen, Ue. Mę*.

255 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIUS
Laidotuvių Direktorius 

Td. SOoth -Boston 8-2590

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI 3

- 29 Weodhaarea Biyd. 
Wnndharrw, N. Y. '

VI 7-2*33

PER GAVĖNIĄ 
' Gardfiuolds , 

geriaosta šviežių sūriu 
Pirk 
AieHo ' 

Pieninėj gamintą 
RICOTTA

Jugoslavija įveikė Vokietiją 
ir -pakeliui į namus

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
F U N E R A L HOME

RAŠMENŲ KRAUTUVE — Wet $600 
savaitinių pajamų, įsteigta priešu20 
m., 3 m Išnuomota, 6% dienos atida- 
ryta,/jpigi nuoma, arti kat bažnyčios 
ir mokyklos, nereikalinga kompetici- 
ja, parduoda už $7500 su galimu 4 
kamb. butu. CE 9-9640.

Prašyk nribų RECEPTO KNYi 
GELIS gaminti ITALIŠKUS 

VALGIUS! ,
KOSLUS

DAIBV FABMS CO. 
168$ «M 8L, BroeUyn 4, jf. Y.

TeL BEtaonhunt 6-7968

lapinė prie kelio.' Tinkamam žmogui 
geras pirkinys^ Savininkas pasitrhu- 
kia. Tik betarpiai. Ax J-28, Rm. 
8^, 11 W- 4L NYC.

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

Kur tobulumas yra tradicija 
STEPHEN FUNERAL HOME 

8691 PMda Aveu. Breoklyn, 
AP 7^340

133-29 Crees Bay Blvd. 
Osoae Parfc, VI $-$268

* Visos Mišios, nuopelnai, ir 
kita visų vienuolinių bendruome
nių jsirašushi prieš 1847 m. liepos
1 < ‘ : ' - '

* Kasdieninės maldos visų'Pa- 
lotiečių kunigų, broJių ir sėmimu- 
ristų. '—.

T.V.AB'NET.V. .
Jei jūsų'TV, radijas ar fonografas 

genda ir neveikia, mes rasime kliūtis, 
greit pataisydami ir kuo pigiausia 
kaina. * Tj 

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

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

VEKNON ELECTRONICS

AUTO PlffiMAI D«M»iIO„ 
Mūsų nusiirta Unkamų Velykų 

spedoHil Jum duoda , 
Mes padėtim Jura padėti Jūsų 
bažnyčiai. Jta vardu Hrašyrtm 
čeki 82fi vertės už kiekviena 
pirkta nauje auto. (Proga bai
giasi per Velykas, bal. 10).

Plūs: Geriausias pirkinys mies
te su naujais '55 £tudebakers. 
COmmd'r V-8. Delv’d N.Y.C. 

-$1781. 3 metam mokėti, žinoma 
visam New Yorice kaip "Nega
limas pralenkt pirkime.”

GEBHABD MOTORE, INC. 
2431 Boston Rd.

(prie Pel Fkvay) KI 7-«fi«5

Tikime, kad New Yorko lietu
viai bu^ dalyvių skaičiųje; jie 
pr. metais-laimėjo trečią vie
tą 10 klubų varžybose.-

Namy savininkai
Sataųyidt 73% 

naujini stogui 
Nemokamai įvertinama

113-5392

$21.75

$17.45

" Vis dar yra daug asmenų, net šiame šviesiame amžiuje, kurie 
džiaugiari b giriaiti, lęad Jie niekad nebuvo gydytojų išsamiai ap
žiūrėti. Dėl saviško protavimo ir didžiavimosi jie ignoruoja patikrini
mus savo sveikatos. Nesistengia sužinoti, kaip jų organizmas vei
kia, kaip veikė, kaip gali veikti esamose sąlygose. Nesistengia 
sužinot, ar trumpu laiku kūnas Unkšta 4 mažą negalavimą ar j dide
le ilga. Jie ne tik to nežino, bet tGomi dar didžiuojasi. Jie prilygsta 
nusikaltėliams, kurte didžiuojasi, kad jie, nepagauti, niekad nestojo 
prieš teisėjų, kad jų rekordas nebuvo ištirtas.

Jie bijo, kad jų rekordai būtų išegzamfhuoti.—kaip nesuimtas 
nusHcaltėlis bijo, kad jo rekordas nebūtų patikrintas.

Išdkfamas, gyrtinasis, ignoravimas, baimė—tai visa yra neišmin
tinga šiais modemiškais GEROS SVEIKATOS VISIEMS LAIKAIS. 
Gal tu esi .tas vienas, kuris niekad netyrd savo sveikatos, tačiau 
ar nenorėtum sužihoti, kad tavyje nėra nė šaknų nei priežasčių

Joseph Garavę 
GRABORIUS> 
BALSAMUOTOJAS :

įsijunk vienuolinėii šeimon dar- } 
buotis Kristui mokyklose, ligo-i 
ninėse, prieglaudose, aklųjų in-J 
s tituluose, katechizacijos cent-j 
ruošė .mergaičių bendrabučiuose, | 
spaudos leidyklose. Jei nori savoj 
gyvenimą Jam pašvęsti, rašyk: į

Rašyk ar skambink

Sag Barter 5-9571

pačios ir j kitu* miestu*.
Retai* šaukite: TeL TR3-MM 

...............................................................

DRL DERUHA
123 E. 86tih ETBEET NEW YORK CITY

Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims. Kasdien 
nuo 10—2, 4—9.

YpaUnga* dėmesis kreiptoms J vyrų Ir moterų ligas, nereguliaru
mų*, nusilpimus. Pilnas tyrimo*, iškaitant kraujo tyrimų. $3.

gK9C9CXX300C8tM3Dt3C8t9(9^
g Tel. ST$gg 2-5043 . ; |

| Matthew P. BaTIąs |

VALLEY STREAM NORTH. Plytinis 
Cape CodL Patraukliai sutvarkytas ,5 į 
kamb. katežius su prijungtu garaža . 
,ir. saulės deniu. Statybos žymės:. ; 
plasterio sienos, pilnas rūsys, var4į.-į 
vamzdžiai, aL šiluma, pratęstos 
liepės. Arti krautuvės, kat. mokykla* 
ir bažnvčios bef susisiekimas. 
kaina $17,900. Tik betarptaL ‘ 1» Į. 
North Drive*. Valley Stream 5-3851

Nauja mctiernlška koplyta š*r- ■ 
menims dykai. Aptamoujo CMn> 
bridge ir Bostono kolonijM že
miausiomis kainom!*. Kalno* to*

CampSt. John’s h
Paežerių kalat* stovykla 1 

Berniukai, 6-16. 2^00 pėdų aukš- I 
tis. Smėlio maudynės prie Hun- 1, 
ter ežero. 100 myL nuo N* Y. C. | 
Modernūs pastatai. Prausykla ' 
kiekvienoj kabinoj, šiltas purkš- I 
tas. Geras maistas. įvairios 
poilsio ir auklėjimo i 
pratybos. Suaugę, prityrė vado-, 
vai. ’-Kapettonu jėzuitas. Sezono 1 
mokestis $475 už viską. KataJo-1 [

DIRBK ROŽANČIUS
LAIKUI PRALĖKTI AR

■:GoriyJos baigėsi: - ši
taip? 15^ Borfeeoko ir
Furman po 14, Simagin 13 1P 
Mikėnas 12»/.»..Iš šitų nlngty- 
nnį j baigmę nepateko Akįmeis- 
t^iai Boleslavsky ir Bemaarfev- 
sky, likę tanfom Mikėno. Kitos 
pusbaigntin£i3 buvo Leningrade 
ir Erevank ^Leningrade suklu
po Rogozm 4r Tolus. Kaip se
kasi Mikėnui baigmėje, dSr 
neturime Šimų. •

Toronto “Vytis" tarpklubinė- 
se įveikė stiprųjį Torontą Chess 
Club (kelerių metų Toronto 
meisteris) santykių 51/.:Vi. Taš
kui pelnė: Vaitonis 1, Matuse
vičius 1, Stepaitis Mj, Rabrici- 
jus -1, Rimas 1 ir^Širutis 1. 
Prieš tai, vytieėiai Jveikė veng
rus tokiu pat sgrifcykiu ir uk
rainiečius 3^1'• (2 nebaigtos). 
Beliko rungtynės su ėstais ir 
vokieektiSf “Vytis” šiuo metu

Toronte p-bėse.
Įlsmiitosi mieste p-befeę pir

mauja Povilas . Vaitonis, turė
damas 5:0 taškų. '

Kazys Merkto išrinktas į 
Massachusetto valstybės šach
matų vadovybę, būtent: į Mass. 
State Chess Assta vic^ūrmi- 
ninkus. MSCA. p-ku išrinktas. 
Dr. J. Keilson, Ma$s- moteris.

S. Reshersky davė simultaną 
Bostone, tepralaimėdamas 1

ŠV. KRYŽIAUS BROLIAI
Notre Dame Indiana

WAITKUS
FUNERAL ITO M E 

197 Webster Avenne
Cambridge, Mass. v -i

PRANAS WATTKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Batoamuotojas 
NOTARY PUBUC



M. ari l AUTO COLLISION VORKS

AMMiil

JUOZAS GRABAI)

256 UNION AVJENUĖ 
BROOKLY&, N. Y.

Marijos Pečkauskaitės 
vardo moksleivių ateitininkų 
kuopa vasario 26 susirinkipie 
paminėjo šv. Kazimierą. Kun. 
A. Račkauskas nušvietė jo gy
venimą, B. Šėtikaitė skaitė re
feratą, L Sandanavičiūte de
klamavo. Susirinkimas baigtas 
himnu.

Pasisekė Šurum Burum 
' Vasario 22 d. Jėzaus Nukry
žiuotojo seselių vienuolyno rė
mėjai parapijos salėje surengė 
Katąlikų seimelyje dalyvaus 
jantiems svečiams pietus, o 
vakare Liet. Piliečių klubo sa
lėje surengė Šurum-Bmfum. 
Parengimai atnešė 486 doL 
pelno. Pinigai seselių rėmėjų 
seimelyje bus perduoti vienuo
lynui. > . -

1MWHITEarr HIUSM.NJ.

jvto specialistų 
IR AUTO TAISYMO D-V® 
K dąžyno Ir mete UkjBiiutau.

1) visi, kurie turi galimybę 
ir kuriems rūpi LSK egzisten
cija, įsirašo į klubo narius;

2) visi klubo nariai yra ak
tyvūs savo nario mokesčiu ir 
darbu;

3) lankomos LSK rungtynės 
savo aikštėje; '

4) ieškoma naujų žiūrovų ir 
jie atvedami į aikštę;

5) rungtynių metu laikoma- 
si džentelmeniškai, korektiš-

Vtadte ir Jteva Braisuihii, 
gyvena 12 Tfcknor St, buvę 

» m. vedybinio gy
venimo sukaktį. ,Ta proga su- 
kaktu vininkų intencija Iv. 
Petro par. bažnyčioje kovo 6 
d. • vaL. ryto bus atlaikytas 
mišios. *■

Šv. Vardo draugija kovo 5 d. 
*7:30 vai. vak. par.~k^ėje ren
gia Whist Party. PehiasVfctai^ 
mas parapijos orkestrai (band)

Vasaro 16 gimnazijai 
remti T—Įdubas suorganizavo 
rėmėjų būrelį ir jau pasiuntė 
sudėtinį mokestį už sausio ir 
vasario mėnesius. Būreliui duo
tas Nr. 3 ir pavesta viena VU 
klasės mokinė. Gimnazijos di- 
rektoriatas atsiuntė gražų pa
dėkom laišką. Rėmėjų būrį su
daro: Ed. Leleiva. J. Ginkus, 
A.' Jurgėla, P. Narvydas, J. 
Jankus, V. Norvaišaitė, J. Šu
kys, J. Steponaitis, S. Danuse- 
vičius. A. Kondrotas, P. Kyrius, 
St. Opolianskas, K. Kybartas, 
K. Buivydas, D. Klinga, V. Ka
tinas, J. Vaizgenis.

globėją šv.Akvinietį.
Stud. atdtininkų New Yor- 

ko draugovė, susitarusi-su vi
sų vienetų dvasios vadais, šią 
Pax Romana dieną rengia to- 
Jdą prograrbą:

, Šeštadienį: kove 5, 7:30 v. 
v. TT pranciškonų koplyčioje, 
680 Bushwick Avė., Brooklyn 
21, Nr Y., įvyks konferencija. 
Kalbės T. Leonardas Andrlę- 
kus, OFM. Po konferencijos 
ten pat bus klausoma išpažin-

Darieus - Girėno valdyba 
praeitame susirinkime užgy- 

rė komis'jos rengiamą vakarą 
Dariui - Granui pagerbti. Va
karas įvyks balandžio 24 d. 
Piliečių klubo salėje. Progra
moje — Operetės choras ir So

driai. Nutarta pas’ųsti pasvei
kinimą poniai TamoŠūnienei 
Boston, Mass., jos pageri/mo 
vakarui. Taip pat nutarta pa
siųsti padėkos žodį Liet Enci
klopedijos redakcijai už l5a- 
riaus - Girėno aprašymą.

Nauji skautų* vadovai
Augant skautiškajam viene

tui, mišri New Yorko skautų ir 
skaučių vietininkija skeliama į 
dvi atskiras — skautų ir skau
čių. Skautams vadovaus psktn. 
R. Kezys, skautėm — psktn. T. 
Šukienė. Naujam jaunesniųjų 
skautų vienetui vadovaus vyr. 
sk. inž. J. Bilinas, 311 Eldert 
St. Brooklyn 27, N. Y.; skautų 
(12—16 m.) draugovės draugi
ninkas J. Ulėnas, 315 Eldert 
St Brooklyn 27, N. Y.; vyčių 
d-vėi (nuo 16 m.) —.V. Gobu- 
žas. Draugovės būrelių vadovais 
išrinkti V. Alksninis ir G. Sur- 
dėnas.

Bayonne, N. J.
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas
Nedidelė Vietos lietuvių ko

lonija Vasario, 16 sukaktį mi
nėjo vasario 20 Šv. Mykolo lie
tuvių parapijos salėje. Minė
jimą atidarė ir jam vadovavo 
kun. V. Karalevičius. Paskai
tą skaitė A. Pocius, meninę 
programą sudarė dainos, para
pinio choro sudainuotos, va
dovaujant vargonininkui Alf. 
Jakupčioniui. Po to Kazys Mo
tuzas parodė gražių lietuviškų 
filmų. Ekrane teką vaizdai vi- 
'sus bent valandėlei nukėlė į 
tolimą Lietuvą. Pertraukų me
tu daryta rinkliava davė 111.60 
dol. Lietuvos laisvinimo reika
lams, kurie pasiųsti Alto cen
trui į Chicagą. Tenka paminė
ti, kad šiais metais pirmą kar
tą * Bayonnės miesto majoras 
Vasario 16 proga tą pačią die
ną paskelbė vieša proklamaci
ja Lietuvos respublikos diena. 
Sis majoro aktas atsirado kleb. 
kun. dr. J. Starkaus pastango
mis.

Kleb. kun. N. Pakalnio * 
rūpesčiu visose mokyklos kla
sėse įdėti nauji suolai ir atre
montuota mokykla. ,

ginimo, gaivos skaudijfea^ aą- 
narių gėlimo, ir dMgtito 
kitų vidurių figų. gos «Mm 
svaras kainuoja MjOOl

_ Aągelų Karalienės par.
Šv. Vardo narių mėnesinė bend
ra šv. Komunija bus kovo 13 
per 8 vai mišias, po kurių bus 
pusryčiai ir susirinkimas ten 
pat salėje. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti;

IŠVYKSTANT figoms gastrolėms, esame priventi 

parduoti gerai įrengtą maisto krautuvę ir mitinę su 

gausia kfijentūra. Labai pageidautume lietuvio pirkėjo. -

(atkelta iš 6 p.)
Iki šiol kalbėjome apie nu

veiktus Lietuvių Sporto Klubo 
darbus, jo sunkumus, bet-esu 
tikras, kad kiekvienas jautres
nis lietuvis norėtų žinoti, kuo 
jis galėtų prisidėti prie Lietu
vių Sporto Klubo tolimesnės 
egzistencijos,' arba kaip New 
Yorko apylinkės lietuvių visuo
menė turėtų įsijungti į Lietu
vių Sporto Klubo veiklą. Siū-

Jei lietuvių visuomenė tin
kamai supras šį reikalą, esu 
tikras, kad ateityje mūsų aikš
tė “New Farmers Ovai” pasi
pildys Žiūrovais, nežiūrint ar 
mūsų vienuolikė laimi ar gar
bingai pralaimi; be to, tikiu, 
kad su lietuvių visuomenės pa
galba bei parama ateityje Lie- 
tuvių Sporto Klubo vardas bus 
užrašytas ant visos Amerikos 
Challenge Cup, kaip kad yra 
užrašytas ant N. Y. State Cup.

dovavo S.. K. Lukoševičitm, da- ruošia 
lyvavo 15 draugijų atstovai, kartu 
Praeitų metų veikios ir Katali
kų seimelio plačią apžvalgą pa
darė pirm. S. K Lukoševičius 
ir sekr.V. Stasiukynas. Kat 
akcijos fondo reikalus referavo 
kun.: V. Dabušiš ir kun. J. Pa- 
kalniškis. Po trumpų diskusijų 
nutarta laukti iš centro aiškių 
veikimo nurodymų. Jaunimo 
stovyklos reikalu kabėjo dr. B. 
Radzivanas. : Iš" New Yorko 
Liet Tarybos veikimo praneši
mą padarę K Poderis.

lietinius mokesčius Federa
cijai Užsimokėjo: Tretininkai ir 
Maldos apaštalavimo draugija 
iš Apreiškimo par., šv. Vardo 
d-ja ir Kat Susiv. 115 kp. iš šv. 
Jurgio par., šv. Vincento Pau- 
liečio ir Altoriaus d-jos iš Mas- 
petho. »

Apskričio valdyba prašo vi
sas kat organizacijas padaryti 
savo valdybų ir atstovų į Fede
racijos apskritį sąrašą su pa
vardėm ir adresais ir įteikti 
apskrities valdybai S. K. Lakas

9) steigti darbovietėse arba 
tarpe savųjų ratelius - grupe
les, kuriosrpadėtų sukelti pini
gų išlaikymui paskirto žaidėjo 
eta.

Juk tie penketas tūkstančių 
yra menkniekis, jeigu mes su
prastume pareigą, kai. yra lais
vas sekmadienio popietis, ne
apleisti futbolo rungtynių savo 
aikštėje. Esu tikras, kad nie
kam tyras oras nepakenks! 
Per sezoną turimė apie 15 na
muose — savo aikštėje rung
tynių; tai reiškia — tik 350 
asmenų turėtų atvykti pažiū
rėti kiekvienų rungtynių, kad 
galima būtų padengti visas 
klubo! išlaidas. Paimkime ma
žą pavyzdį iš svetimtaučių 
klubų. Pav. German Hunga- 
rian S.C., praeitą vasarą su
rengė pikniką ir padarė 4800 
dolerių pelno. Kodėl mes nega
lime paaukoti vieno sekmadie
nio Lietuvių Sporto * Klubo 
piknikui Ir trio savo atsilanky
mu prisidėti prie klubo gražes
nės ateities. *

6) lankomi LSK parengimai 
ne tik "dėl “gbod time”, bet iš 
pareigos pasemti klubą;

7) kiek k& gali, remia LSK 
aukomis; "

.8) steigiami moterų skyriai, 
kurie rūpinasi LSK kultūrine, 
menine dalimi bei sukėlimu lė-

daug metų* Rnstaoo vyčių kvo* * 
pai 
Kontautas, kuris prieš suTOftę 
iš New Yorko su išima perti- 
kčiė į Wakefield ir čia eta A- 
delė^parduotuvės vedėjo pa- 
reigas\

Brolių Motuzų spalvotame filme į
Vhai skirtinga programa. Jtalis Almos niekur nerodyta 
VASARIO 16 1938 M. Iškilmės prie Vytauto D džiojo

Muziejaus. Pamatysite Amerikos lietuvių dovanotą ;j 
Laisvės Varpą ir iširsite jo skambėjimą.

LIETUVOS KARIUOMENES įžengimas Vilniun.
AMERIKOS LIETUVIAI ta jų veikla. Ši filmos dalis by

loja apie senųjų Amerikos lietuvių meilę Lietuvai. i j
LIETUVOS ARCHITEKTŪROS įžymybės. »

Sekmadienį, Kovo-March 13 d^ 1955 ;!
Pradžia 3:80 vai. p.p. Ir 7 vai. vak. 

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE 
' Bilietas 1.00. Vaikams 25c.

Rengia Lietuvos vyčų 41 kuopa. Pelnas Ralfo naudaL

SMh WEVD
Dlrttoirh'į__________

Jūrų kadetų 
mankšta vyksta kas ketvirta
dienį Apreiškimo mokyklos sa
lėje. Mankštą baigia malda 9 
v. v. Jų kapelionu yra .kun. J. 
Pakalniškis. Į kadetus priimami 
visų tautybių katalikai į^erpip- 
kai ir mergaitės, (^ganizacija 
gera, bet savo kilme ne lietu
viška.' ’

_P. Putino —- L DubauskaitSs 
vestuvės įvyko vasario 20, ku
riose dalyvavo daug svečių.

A. ir F. Gedrimai iš Somer- 
ville vasario 26 minėjo vedybi
nio gyvenimo 25-ją sukaktį. 
Jubiliatų namuose įvyko vaišės, 
kurių metu artimieji ir drau
gai įteikė gražių dovanų bei 
palinkėjo pasisekimo ateičiai. 
Tėvus pagerbti'buvo parvykęs 
iš KahforaijOB sūnus Ričardas, 
kuris ten tarnauja JAV ka
riuomenėj. Panašiai vedybinę 
sukaktį atšventė J. ir C. Pa- 
tambergai.^

Pr. Janiūnas jau grįžo iš li
goninės, ir sveikata namie.

Karšt Patr.

Šv! Petro par. mokyklos mo
kiniai kovo 6 d. 3 vai p. p. 
parapijos salėje rangia šv. Km 
zimięm minėjimą MinTjhmi 
mptn mokykloa mokiniai vai
dins irvašpOdys gražią Įritą 
meninę programą.

\ šv. Petro pmpijs 
sdmacfienį, kovo 2t <L, 2^0

Prisimins preL K. tJrbanavičnĮ vai p. p.-savo bažnyčioje ren- 
1952 m. kovo 5 d. iš šv. Pet-

i ro parapijos bažnyčios buvo 
. palaidotas kun. prel. Kazimie- 
ras Urbanavičius. Už velionį 
kovo 5 d. 9 vai. ryto bus at
giedotos mišios. Mišias giedos 
ir pamokslą pasakys prel. Pr. 
Strakauskas.

Prisiminė savo bendradarbę
Vasario 26 d. buvo atlaiky

tos pamaldos už a. a. Stasės 
Lizdenienės sielą, kuri gyva 
būdama keletą metų buvo li
tuanistinės mokyklos mokyto
ja. Pamaldose dalyvavo visi 
lituanistinės mokyklos moky
tojai ir mokiniai.

Grįžo iš ligoninės
Vasario 21 d. kun. Jonui- 

Klimui ligoninėje buvo pada
ryta operacija. Operacija pa-' 
vyko gerai ir ligonis, išgulėjęs 
beveik ftrvaitę ligoninėje, su
grįžo štgal į kleboniją.

Religinis žodis per radiją.
N. Anglijos Katalikų seime

lyje vasario 22 d. buvo nutar
ta gavėnios metu kviesti apy
linkės lietuvius kunigus reli
ginėmis temomis pakalbėti iŠ 
Lietuvių Radifo valandos, ku
riai vadovauja Antanas Knei- 
žys. Pereitą šeštadienį kalbėjcF

, Mišios vakare
Šv. Petro par. bažnyčioje vi

sais gavėnios .trečiadienįais 
7:30 vąl. vakaro yra laikomos palaikyti, 
mišios ir sakomas pamokslas 
lietuvių kalba.'

Palaikomas senas paprotys
Šv; Petro par. bažnyčioje ga

vėnios 'metu sekmadieniais 
vietoje mišparų 2:30 vai. p.p. 
giedami Graudūs verksmai ir 
sakomas pamokslas. Šiomis pa
maldomis paprapiečiai donysi 
ir jas gausiai lanko.

Sekmadienį: kovo 6, 11 v. 
mišios Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Pax Romana inten
cija, bendra komunija ir 
šventei pritaikytas pamokslas. 
Tuoj po sumos įvyks iškilmin
gą akademija. -

Akademijos programoje: 
T. Tomo žiūraičio, G?, pas
kaita; meninėje ' programoje 
dalyvauja: Aušra Blekaitiene, 
Aldona Kepalaitė, Leonardas 
Ralys. '

Šventėje kviečiami daly
vauti visi ateitininkai: moks
leiviai, studentai, sendraugiai. 
Į akademiją kviečiami visi.

Studentai ruošia žornalistikos

^Skaičiuojama, kad pamaldose 
dalyvavo apie 2,200 lietuvių. 
Pamaldų metu padaryta rink
liava arkivyskupo labdaros 
fondui. Surinkta 750 dol. Priežf 
kelias dienas arkivyskupas pa
rašė padėkos laišką rengimo 
komiteto pirmininkui prel. Pr. „ 
Jurui. T^iSkę prašė prelatą ' 
perduoti jo nuoširdžiausią pa- 
dėką visiėms lietuviams už d a- l^ovo ų u. 9 Y“- Vyliai

lyvavimą pamaldos ir už gau- 
sias aukas. pusryčiąuu pti^ftjos teiėjp.

Fusrycių; Monttttcui 
kauja Joana Kleperia Mtiro-

Cambridge, Mass..
VyiSų 18 kuopos nariai šv. 

Kazimiero šventę minės kovo 6 
bendra šv. Komunija ir savo 
maldas skirs už Lietuvos išlais
vinimą. Paragintas visas lietu
viškasis jaunimas jungtis su 
vyčiais.

Misijos mūsų parapijoj pra
sideda kovo 20. Pirmoji savai
tė bus lietuviška, antroji — 
angliškai

LDS 8 kuopos narių susirin
kimas šaukiamas kovo 14 d. po 
paskutinių mišių, 1:15 vaL po 
piet

Maldos Dienoje šv. Kryžiaus 
katedroj vasario 22 dalyvavo 
daug mūsų žmonių. Jiems va
dovavo po trumpų atostogų 
grįžęš~iš Floridos kleb. kun. Pr. 
Juškaitis ir kun. J. Petrauskas. 
Žmonėm suburti veikė atskira 
komisija. Daug prisidėjo A. 
Kneižio vedama radijo valandė
lė informacijom ir paskatini
mu. .

gia religinį koncertą, fto^a- 
moje dalyvaus šv. Petro par. 
choras, vadovaujamas Jeroni
mo Kačinsko, solistai folija 
Grimavičienė ir Adomas Ba
rauskas. Herkulis Stzptia, ku
ris dabartiniu, laika yfa Quin- 
cy simfouiiHD orkestro narys, 
pagmg du kirmiu imrilrm

^prie Apręiškimo bažnyčios su- 
1-prganizavo ir išmokė 65 bmr- 
niukų eho^ kuris kas antras 

- sekmądienią gieda pėr 9 vai. 
^mišias. K<d kas tegieda tik ang
eliškai ir lotyniškai, bet ateity- 
*je mėgins A*, lietuviškai, nors 
^choristų lietuviukų tėra labai 
<inąža dalis Kitais sekmadie- 
-niais tuo pačiu laiku gieda mp- 
^kyklos margaičių choras.

Apreišknuo parapija, 
ekaip reikalauja bažnytiniai į- 
^sta^rmai, šią vasarą viltuos 
, vyskui»s ir ta proga bus tei- 
Įriamas sutvirtinimo Sakramen-

Tonikas viduriam
Čia yra naminė 

Al j gyduolė: Brittnys 

šaknų, žokų ir sėk- 
3K\4if lų. Ji vartojam ar- 

batas foraaoje nuo 
A J £ų figų: tidfrto ne- 
W virttitiinią inktių 

(kidneys>, orioa iš
bėrimą, gerkite rfrinteo, 
phuSų uŠdegiinD, vidurių 
fiuooavimo, purite Igų, Mtao 
stąoddmo, šhaptitevftB^ |nr> 
šalimo^ v tfiegfių, reronttitintą

Visi, kurie nori įgyti dau
giau žinių apie žurnalizmą, 
turės progą atvykti šį sekma
dienį, kovo 6 d., 9:30 ryte į 
Apreiškimo parapijos mokyk-, 
lą, kur žurnalistas V: Rastenis 
skaitys pirmą įžanginę paskai
tą apie žurnalistiką. New Yor
ko studentų skyrius tokias pa
skaitas žada rengti kas sek
madienį. Paskaitas paruošti 
yra pasižadėję New Yorko 
skyriaus žumąpstų sąjungos 
nariai. Visi esate kviečiami, la
biausiai studijuojantis jauni
mas. >

N.Y. stud. skyriaus valdyba 

s Literatūros vakaras 
Brooklyne

Didžiulį literatūros vakarą 
ruošia Balfo 100 skyrius kovo 
27 d. 5 v. v. Apreiškimo par.: 
salėje./Vakare pakviesta daly
vauti 15 rašytojų. Pelnas bus 
paskirstytas tremties vargo 
mokyklom remti. Pakviesti da
lyvauti šie rašytojai: O. Audro
nė- Balčiūnienė, J. Aistis. T. L. 
Andriekus, OFM, VI. Prosčiū- 
naitė-Brazaitienė, L. Dovydė
nas, V. Jonikas, P. Jurkus, K. 
Grigaitytė, Al. Landsbergis, N. 
Mazalaitė, J. Petrėnas, J. Tys- 
liava, St. Zobarskas. L. Žitke
vičius ir kiti. Be to, šame va
kare kalbės prof. J. Braraitis.

K Apreiškimo par. mokykloj, 
grupei priklauso 

SU mokinys, iš kurių 49 telanko 
j&etuviškas pamokas. Susipra- 
'twsių tėvų vaikai lanko šešta- 
tdienmes lituanistikos bei tiky- 
_bos pamokas.

Mokyt D. Kunskaitė 
šeši metai moko lietuvių kalbos 
bei kitų lituanistinių dalykų 
čia gimusius lietuviukus. Į jos 
pamokas noriai lankosi apie 40 
mokinių. x z

\ T. Mt Ji


