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EKZA TAFT BENSON, žemės ūkia sekretorius. Cbieaęos sker
dyklose. Jis nori išlaikyti kiaulienos kainas be valstybinio pritis- 
kėjimo. Bet amerikiečiai nenori riebėti riebiąja kiauliena.
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Mendes-France naujoje vy
riausybėje yra tik ministeris be 
portfelio. Jau dabar jis atsi
liepė; kad vyriausybė tenkin- 
sis tik pusiau priemonėm.

"'įį&

SAARAS NORI PRIE
VOKIETIJOS GRĮŽTI

PREZIDENTO EISENHOWERIO IR M1N.HRM. EDENO 
KONFERENCIJA BAI GĖSI

dškai. ' - Saaro pariamentas 84-balsais
4. Tos pažangos metu kaip prieš 2 (komunistus) pasisakė 

k Sovietiniame bloke buvo už prisijungimą prie Vokietijos, 
ievarta pavergti milijonai Pasisakė taip pat už dabartį* 
nonių, Įvairių rasių, tikėji- nius ūkinius ryšius su Prancū- 
u, tautybių. rija.

BALTOJI KARALIENE K ANAPUS DIDŽIŲJŲ VANDENŲ

pranešė.

Elzbieta 
Londone

kyti Afrikoje savo kolonijos. 
Didžiausios Anglijos kolonijos, 
kuri yra keturis kartus didės*

NIGERIJOJE negrė* pesirMtario* rattkti AngHjo» karaliene Elz
bieta II, kuri su savo vyru lanko Afrikoj komisijas.

ginga kelionė ir turinti paveik
ti Nigerijos vadus ir juos Įti
kinti. kad eiti prie nepriklauso
mybės palaipsniui Common- 
wealtho ribose yra geriausia 
garantija prieš atsilikimą, prieš 
tarpusavio nesantaiką ir prieš 
komunizmą.

31 mil. gyventojų.
Ne tik didžiausia, bet gal'ir 

turtingiausia. Turtai prekybai 
per ilgą laiką pasikeitė. Prieš 
250 metų Bristolio ir Liverpoo- 
lio pirkliai pralobo, gabendami 
iš Nigerijos vergus ir juos 
pardavinėdami Amerikoje. Da
bar jie gabena iš ten palmių 
aliejų ir dirba iš jo muilus, 
margariną. Gabena iš kasyklų 
anglis anglų laivam, o iš Nige
rijos cino pietų Valijos fabrikai 
dirba konservų dėžutes...

Anglija formaliai Nigeriją 
prisijungė 1900. Bet nuo tada 
iki dabar Nigerija virto nebe 
ta, iš kurios vergus gaudė. 
Nors ji suskilusi į pustrečio 
Šimto genčių ir kalba 200 skir
tingų kalbu; nors kai kuriose 
vietose baltojo koja dar nėra 
žengusi ir šventuose miškuose 
neišnykęs kanibalizmo papro
tys; nors pamokytų Nigerijos 
gyventoju tėra mažiau nei 6%, 
nors valdantieji vadai vienas i 
kitą skersuoja, — tačiau ir juo
se yra žmonių, išėjusių moks
lus net Amerikoje ,ir juose at-

Apie baltąją karalienę skel- nė už pačią Angliją ir turi apie 
bė Nigerijos valdovai savo juo
diem valdiniam, laukdami jos 
atsilankant sausio 28.

Toji karalienė tai Anglijos 
voje buvusi antruoju tautiniu Elzbieta, kuri su savo vyru ir 
himnu, yra atspausdinta dabar gausiais palydovais išvyko lan- 
naujai išleistoje lietuvių katali
kų maldaknygėje.
★ Popiežiaus Pijaus V bulė, 

kuria buvo ekskomunikuota 
Anglijos karalienė 
1569, dabar parduota 
už 522 dol.
★ Maskvos radijas

kad rusų ekspedicija i pietų 
ašigali susidūrusi su kliūtim
— esą iš laivų sunku iškrauti 
medžiagas, nes ledas Įtūžtas.

Amerikos ekspedicija jau sa
vo bazėse Įsitvirtino ir pirmyn 
varosi traktoriais .
★ Kanada nutarė kom. Kini

jos pripažinimą atidėti.
★ Kanados statistika gyven

toju priskaito jau 16 mil.
★ Westinohou«e Corp. dar

bininkų streikas eina jau 110 
dienų.
★ Jugoslavijoje drebėjo že

mė. Daug nuostolių, bet žmo
nių nežuvo.

prievarta pavergti milijonai 
žmonių, Įvairių rasių, tikėji
mu. tautybių.

"Tik venoje Europoje 100 
milijonu žmonių, tem kurių 
buvo dešimt nepriklausomu 
valstybių, yra priversti prieš 
savo valią dirbti sovietinės ko
munistinės valstybės garbei ir 
didybei... Būtų iliuzija tikėti 
kad savo užsienių politinėje ir 
ūkinėje veikloje Sovietu valdo
vai atsižveląs į teises kitu tau
tų, kaip iie neatsižvelgia i 
žmones, kuriuos jau valdo.

Kiekviena laisva tauta, kuri

Maskvos radijas pranešė, 
kad atleistas iš vidaus reikalų 

subversyvinei veiklai ir jėgai ministerių gen. S. N. Kruglo- 
vas. Jo vietoj paskirtas N. Du- 
dorov.

KruglovSB anksčiau buvo vi
sų Sovietų kone, lagerių virši
ninkas, nuo 1940 vidaus reika- tik Sovietiniame bloke buvo 
lų viceministeris. Visose Stali
no konferencijose su Roose- 
veltu (Teherane, Jaltoje, Pots
dame) saugojo didžiuosius, už 
tai buvo Anglijos ir Amerikos 
medaliais apdovanotas. Nuo 
1946 buvo vidaus reikalu mi
nisteris. Paskutiniu laiku iš jo 
ministerijos buvo išimta slap
toj policija ir atiduota Serovui.

Kruglovas buvo laikomas 
Molotovo draugu. O dabar pa
skirtasis Dudorovas vakaruose 
nieku nežinomas .tik žinia, 
kad jis esąs Chruščiovo drau
gas .

Prel. Krupavičiui,
buvusiam Vliko pirmininkui, 

daug nusipelnusiam Lietuvai ir 
katalikų visuomenei, išvyks
tančiam atgal Į Europa. New 
Yorko krikščionys demokratai, 
vasario 5. sekmadienį. 6 vai. 
vak. Maspethe. Atsimainymo 
parapijos salėje, 64—25 Perry 
Avenue. ruošia atsisveikinimo 
pobūvi.

Ar galima gelbėtis 
nuo atominiu 

bombai
Atstovų Rūmų vienoje komi

sijoje atominės energijos ko
misijos narys dr. W. F. Libby 
pasakojo apie apsisaugojimo 
galimybes nuo sprogusios ato
minės ar vandenilinės bomb- 
bos. Tarp bombos žybtelėjimo 
ir jos karščio bei atominiu da
liu veikimo yra keliasdešimt 
sekundžių tarpas. Per t* laika 
žmogus dar gali išsigelbėti, jei 
išnaudos slėptuve.

Jei sprogsta 10 megatonų 
(10 mil. tonų dinamito stipru-, 
mo) bomba už 18 mvlių. tai 
dar yra apie 80 sekundžių pasi- gyja nepriklausomybės noras.

★ Vliko pJrm’MnkAs j. Ma- slėpti. Už 15 mylių jau gali Tas noras užkrečiamas. O jei
tulionis ketvirtadienį išvyko į apdeginti, o už 12 myliu 85% dar bus. kas jĮ pakursto, jis
Torontą ir pirmadieni keliauja žmonių, kurie bus, sakysim, plis plačiau ir giliau ...

plytiniame name, bus žuvę. Karalienės Elzbietos var-

BUSHiipCK AVĖ.
OKLYN M, N. Y.

Prezidentas Eisenhovreris ir 
min. pirm. Edenas nuo pirma* 
dienio svarstė einamosios poli
tikos reikalus. Pranešta, kad 
buvo aptariami tokie klausi
mai:

A Tarp Izraelio ir Arabų į 
demilitarizuotą zoną pasiųsti 

į JT kariuomenę.
Tą minti buvo iškėlęs min. 

i Lloydas. Jai viešai buvo pri- 
į taręs ir Adlai Stevensonas. Bet 
Į konferencijoje ji nerado prita- 
| rimo. Jai nepritarę taip pat Iz- 
[ raelis nei Arabai. Tebuvo su- 
| tarta neprileisti tarp Izraelio ir 

Arabų karo.
A Atominių bombų kontrolė 

Į — Į anglų sutikimą, kad tam 
tikra kontrolė galėtų būti pri
pažinta, amerikiečiai nurodė, 
kad prieš tai reikia turėti užtik
rintą saugumą.

e liko be portfelio
a-
lą

nori turėti: Alžiras liks neati
dalijama Prancūzijos dalis; 
bus siekiama Rytų ir Vakarų 
naujos konferencijos; bus sie
kiama nusiginklavimo ir Euro
pos saugumo; bus siekiama Vo
kietijos sujungimo laisvų rin-
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Maskvos provoka
cijos Norvegijoje

Norvegai suėmė sausio 31 
sovietinių 14 žvejų laivų. Ru
sai žvejojo Norvegijos vande
nyse, prie kranto per 3 mylias, 
kur yra daug žuvies. Norvegi
jos atstovas Maskvoje protes
tavo.

MASKVA GINASI
Maskva aiškinasi, kad rusų 

laivai nebuvo įplaukę Į Norve
gijos vandenis. Reikalauja su
imtuosius laivus paleisti.

Norvegai papildomai aiški
na, kad rusų laivų buvę apie 
75. Kai tik norvegų kariniai 
laivai juos iškraustydavo už 
keturių mylių ribos, jie vėl su
grįždavo.

Norvegijos vyriausybė 
šaukė specialų posėdį tam 
kalui. '

JOHN NEPALEIDŽIA
Parbėgęs iš rytų Vokietijos 

buv. Vokietijos saugumo virši
ninkas Otto John sėdi Vokieti
joje kalėjime. Jo draugų pa
stangos paleisti jį už užstatą 
buvb atmestos. Saugumo parei
gūnai netiki jo aiškinimu, kad 
jis buvo bolševikų pagrobtas. 
Įtaria, kad jis bus išdavęs val
stybės paslapčių. Įtaria, kad 
grįžęs i Vokietiją jis norėjęs 
toliau bėgti Į kitą vakarų val
stybę, su kuria jis palaikes ar
timus ryšius. Dėl to ir nepalei
džia.

EUROPOJE ŽALČIAI
Visą Europą ištiko šalčiai. 

Šiaurės Švedijoje temperatūra 
nukrito iki 64 laipsnių Fahren- 
heito žemiau nuliaus. Anglijo
je, pranešama, du namai su
griuvo, neatlaikę sniego ant 
stogo. Maskvoje šaltis iki 36 
Fahrenheito žemiau nuliaus. 
Mokyklos uždarytos. Tokios 
šaltos žiemos ten nebuvę nuo 
1941, kuri sušaldė Hitlerio ka
riuomenę prie Maskvos. Varšu- daknygėje yra visos nuo šfrnt- 
voj sustabdytas susisiekimas, ir mečių Lietuvoje prigijusios 

we- daugel žmonių nugabenta ĮTi- maldos. Ir žinoma bažnytinė 
»iū- gonines su nušalusiom nosim, giesmė “Marija, Marija, skais- 

pirštais, ausim. čiausia lelija”, kadaise Lietu- į Europą.
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ir Atleisti varžtus prekybai 
su raudonąja Kinija.

Tam palanki Anglija. Siūlė 
kontrolę sumažinti palaipsniui 
iki to kaip su Sovietų Sąjunga 
ar jos satelitais. Amerika čia 
nenumato ka nors dabartiniu 
metu keisti Praktiškai ji pati 
neprekiauja, bet ji užmerkia 
akis, kaip su raudonąja Kinija 
prekiauja 14 jos sąjungininkų.

įspėjo agresorius Azijoje ir Europoje
Po trijų dienų konferencijos Viduriniuose rytuose pa- 

prez. Eisenhoweris ir min. pir- sisako už/sugyvenimą tarp Iz- 
mininkas Edenas paskelbė ko
munikatą ir dekliaraciją. Ko
munikate išdėstyta, kas kon
ferencijoje sutarta:

•fc Europoje bus palaikoma 
Nato sistema; siekiama Vokie
tijos sujungimo, nes be Vokie
tijos sujungimo neįmanoma pa
stovi taika; vakarų Vokietijos 
vyriausybė viena turi teisę kal
bėti visų vokiečių vardu; pasi
kėsinimas prieš Berlyną bus ★ Tolimuosiuose Rytuose 
laikomas pasikėsinimu prieš žada pagalbą taikingom tau- 
“mūsų karines jėgas ir prieš tom; Įspėja, kad bet kuriai 
mus pačius’

Lietuvoje 
maldaknyge ir 
kalendorius

Miuncheno 
chenzeitung” 
22, rašo:

Po didelių 
dabar Kauno 
dykla išleisti 
ir maldaknygę.

62-ju puslapių kalendorių ie 
yra pažymėtos visos šventųjų 
šventės. Puslapių krašte turė
jo būti nurodytos komunisti
nės šventės ir istorinės pasau
linio komunizmo datos. Tauti
nės lietuviu šventės ir pasnin
kai negalėjo būti minimi. Ka
lendoriuje patalpintas platus 
liturginis metų aprašymas, Į- 
vairios pamaldumo pratybos, 
maldos pasiruošti gerai mirčiai 
ir laidotuvių nurodymai, daly
vaujant kunigui ir be jo. Mal- 

ėmimas į Jungtines Tautas. 
Nieko nesutarta. Tik aiškėjo, 
kad spaudimas šiemet būsiąs 
didesnis pribūti Kiniją į JT. Iš 
kitos pusės Amerikos nepalan
kumą gali stiprinti dar dau
giau paskutinis raud. Kinijos 
ministerio pirmininko grasi
nimas pasiimti Formozą po
grindiniu perversmu arba ka
re.

raelio ir Arabų esamose sieno
se, kurias Amerika ir Anglija 
papildomai garantuoją; žada 
šiom tautom piniginę pagalbą; 
Įspėja, jog bus imtasi priemo
nių, jei pasikartos smurtas; at
sakomybę už Įtempimą ir karo 
pavojaus, didinimą sudeda so
vietiniam blokui, kuris gabena 
ginklus į Egiptą.

Čia jausti aiškus Įspėjimas 
kom. Kinijai Iš kitos pusės 
pareikštas pasiryžimas kalbėtis 
su Sovietais dėl baimės ir ne
saugumo pašalinimo iš. pasau
lio.

VIENU VEIDU ŠYPSOSI, 
KITU GRASINA

Kom. Kinijos min. pirm. 
Chou En-lai atmetė kalboje per 
radiją Amerikos reikalavimą, 
kad kom. Kinija atsisakytų nuo 
karo priemonių savo pretenzi
jom siekti. Jis pareiškė, kad 
Formozos prijungimo sieks po
grindine veikla, jei tai bus ga
lima. O jei ne — tai karo prie
monėm.

Į toki grasinimą , žiūrima 
kaip į antrą Maskvos politikos 
veidą. Kai Chruščiovas barstė 
pagyrimus Eisenhoweriui, Ede
nui, Faure, tai tuo pačiu metu 
Kinija prabyla grasinimais.

Chruščiovas 
apsistato savo

. Atskiroje Eisenhowerio ir 
Edeno pasirašytoje dekliaraci-

> joje iškeliami principiniai skir
tumai tarp laisvojo pasaulio ir

i Sovietų, tarp tų, kurie “tiki, 
jog žmogus yra kilęs iš Dievo 
ir jo paskvrimas yra Dievas, ir 
tų, kurie laiko žmogų mašina 
valstybės tikslam”.

Laisvojo pasaulio principai:
■ L Kadangi mes tikime, kad

valstybė'egzistuoja žmogaus 
gerovei ir ne žmogus vatsty- 
bes gerovei, tai mes laikome 
žmonių teise pasirinkti sau 
valdymosi formą.

2. Amerika ir Anglija pare
mia visų tautu nepriklausomy
bės norą, jei tik jos gali nepri
klausomai valdytis. Per dešim
ti metų neoriklausomvbe atga
vo apie 600 milijonai žmonių, 
remiami Anglijos ir Amerikos.

3. Politinės nepriklausomy
bės nepakanka. Amerika ir 
Anglija rėmė ir teberemia jas 
ūkiškai. ' “ “

P /. 

būtų paveikta grasinimu, pa
žadais, Įkalbėjimais prisiim'i 
komunizmą, praras savo nepri
klausomybę ir ios gyventojai 
neteks savo teisių ir laisvių..

5. Penkiasdešimt vahtvlyu 
yra jau susijungę ginti savo 
laisvėm.

6. Tačiau Amerika ir Angli
ja neprileidžia minties minėtą
ją vergiją šalinti

PRfFAR* 
ATSAKYMUI

TRUMANAS 
EISENHOWERIO

Buv. prez. Trumanas, pa
klaustas, ką jis manąs anie 
prez. Eisenhowerio atsakymą 
Bulganinui, pareiškė: “Manau, 
kad tai geriausias dalykas, ku
ri jis yra padaręs užsienių rei
kalų politikoje nuo to laiko, 
kai jis yra Baltuosiuose Rū
muose”.
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Patekus jai eiti, ftgfcdhr 
klaikus jnfo juokas, kuris w- 
triakė ir Eigą ir jį petį. Bga 
sustojo.
- Pihu, — metė <tar te

sekančia dieną Eiga buvo ap
niukusi ir priekabinga. Jai 
maudė'širdį naktinis grafo bal- 
dymasb. JI jam prikišo, kad 
viena patekama, aiškiai paro
dė ir savo nepasitenkinimą. 
Starienrids šiurkščiai atmetė

j&k besiderąs. Pasiremta pačiu 
leūkųiš Londono pranešimais, 
kiniuose suminimi kai kurie 
te^dyįų veikėjai,' kalbėjęsi su 
Itedatiiapie dabartinę padėtį. 
Ar to jau nelaimė? Tautinin- 
kų. spauda to ęepasako. bet ji

Kiekvienas, kas rimtai yra 
susirūpinęs laisve, kovoję su 
komunizmu. Deja, ne vien ko
munistai, bet ir socialistai, 
nors ir ne taip pastebimai lais
vąjį pasaulį lenkia tokia' kryp
timi, kuri aiškiai veda į dikta
tūrą. Kodėl taip yra?

Čia mes ir priminėme gąs
dinimą griūvančiu dangumi ir 
bėgimą į pamiškę. Tokiu būdu 
politinės problemos nespren
džiamos. Gali lenkai daryti 
kokius nori ? sprendimus Vil
niaus reikalu, mes turime savo 
aiškų sprendimą ir nusistaty
mą. Bet tai nekliudo ieškoti 

aiškinimuisi.

valstybės departamentu fr JAV 
Kongreso nariais. ./ .
; Jfc išdėstė valstybės depar
tamentui sayo pažiūrąs,, kai ku
riais užsienio politikos klausi
mais, ypačiai kurie liečia Lie
tuvos; likimą. <

ALTparejgunai išreiškė ša- 
vo ptitaninąprez. į5senbowe- 
rįoųjį;valstybės ; Jsėkr. Dulles 
padary6wūs pareiškimam apie

Šis tyrinėjimas, kaip žinia, 
buvo pradėtas žemesniuose rū
muose 19^3 m. bet nebuvo pa- 
baigtas, ALT ėmėsi žingsnių, 
kad žio gd Kkmgreso Atstovų 
Rūmupse pūtą sudarytas nau- 
jas kpmitetąs tyrinėjimui tęsti;

ir jie nėra bride tadp at
rodo. ’* Aš negiliu niekur vykti.

— Tadairaš pasilieku, — 
ryžtingai štsškė — aš 
nenoriu niekur nuo titvęs skir-

ięstokska- 
ant uodegos

Grafas dėjos brolius ginąs. 
Jis juos sutikęs Vąritevpje ir 
su jais kalbėjęs. Kartu buvęs 
ir bendras M likimo draugas.

— Kaip jb vadteėri? — pa

tiPagaliau, vadinkime jįkaip 
Įsam* patinką, bet jis turi būti 
sutraiškytas. Kartu mes turime 
pareigą galvoto kaip mes galė
tume paruošti žmonijai kelią? į 
šviesesnę ateitį — įateitį, ku
rioje būtų daugiau laisvės ir 
matite tironijos”/

tas brangenybes dėžutėn sudė
lioti. Kai viską sudėjo ir bandė 
dėžutės dangtelį užspausti, iš
krito antroji pertvara, o su ja 
■*- įrėminta nedidelė fotogra
fija. Grafo rankos sudrebėjo.

Paveikslas rodė vyrą tauti
niame lenkų apdare. Grafą nu
smelkė dažnai matomas pana
šumas. Tai buvo jo mergaitės 
gelsvos sruogos ir juosvos akys. 
Grafas žiūrėjo čia į paveiksią, 
Čia į mergaitę. Jis negalėjo pri
siminti, kur yra tokį vyriškį 
matęs. Grafo akys £mė raibti. 
Jam rodėsi, kad mergaitės 
gelsvi plaukai pradėję plaktis 
liepsnomis, o tamsios jos akys 
sukaliotis it gyvačiukės. Jo

mti/kai aną naktį jisai ją užsL 
puolęs dėl tarnaitės. Daratėlė 
tebebuvo pas ją ir toliau. Eiga 
galvojo, kad grafas pasitrankęs 
apsisvarstys ir taip pat nusira- 
mins . ’ ’ * • ,

Po kurio laiko grafas pasi
rodė prie pilies, lydimas užda
ro Vėžinio. Niekas nežinojo,

giau pilyje nematė. Nebeatėjo buv^jĮŽ 
nė pietų. Tiktai vakare jis at- pašįltšįį 
sirado auklės kambaryje ir išsi- GraįĖuįr 
vedė mergaitę į pilies sodą, į Ogihį&Į 
visai nuošalų užkampį Ilgai Stefe 
grafo ieškojęs pilies užvaizdą, jautėsi j 
rado jį sėdintį ant suolelio. nėžMit: ... . _ t. v

Tarp kelių buvo pasistatęs Ramlratoil ia&ė&El^Gtofb 
mergaitę, o rankoje turėjo fo-' IŠVykfaną ji siejo su nemalonu- . t 
tografiją. Seniui buvo aišku, ns. — uno
kad grafas lygino vieną ir ki-

krripisi į savo mergaitę:
—' Eikš, dukrele, čia mums 

nėra ko veikti! Mes esame gra
fai tiktai našta.

čia apie ;treędStojAyis<5ąĮ. gamy
bos yra valstybėskontfoliuo- 
jamias,, bet.tatož fcaid/tebvė iš
lieja* ir-laisvijrnDd^nėrasuvar
žyta. Mto? netirtom į manyti, 
kad ūkjo^a5švėjr^vąįst^bės-gy
ventojų gerb^i| yra nęsūdėri- 
napii. Esu ‘- * 
mūsų ’

mergaitės čiauškėjimą. Grafas 
rate ją aut grindų, besikui- 
sfabčią tmp Eigos papuošalų. “Oginskis” 
Po grindi ant kflimo buvo iš-

•?.[ FRANZ GRILLPARZER

Vienuolynas

naišą
Kitaip _ .......
jom Tuo būdu sociadizmas no
ri . ar nema^TO yra’ Verčiamas 
eitidi^tūroskelito kai - nusi
statė, kad'valstybeipriklauso' 
teisė ūkį planuoti įr jam-vado-’ 
vauti.:,į ■.A-.7.

Ameriką lĮięhlrių Tarybos Netifirint to, .
Vykdomasis Kotnitetastiųraė- - --- AlTvi^iek nepaliaus dėjęs 
tų teUS#o23 4i-5 dienomis bu- padangę, kad Genocido Kon- 
vo^ashingtonepasitarti .šu ****riją būty. patvirtinta, 

.—- < nesti tarptautinė sutartis, 
įgijusi tarptautinio įstatymo 
galiašiandien yra. vienintelis 
teisiais įrankis, kurį galima pa
naudoti, koyyj su žiauria oku
panto politika Lietuvoje ir lo
tuose pavergtuose kraštuose.

Kitas dalykas ,dėl kurio ALT 
Vykdomasis Komitetas norėjo 
išsikalbėti su valstybės depar
tamentų, tai — -

< Liętuvos pagrobimo tyrinėji
mas. ■

musf /ėutijęteiniitię'' SeŠėte. 
GIWastaojmetatey4 priėjęs 
pri^ lango fr būrėjų j tolį. > 
ga prfeiarttaisi uždėjo jėm ant 
petite ranką. GrataJ^ovėjo

gjpt' tik aš yiąnte Mane 
užgriūva dm manio
parite Vyt smerktina 
beprotystė taip tvątkytį tėvų

Mini ąumntą ’. turtą, • mup •• ųų 
darau, DKwm taras gero nocę- 
frmMUMtėktfc tolti jw ____________ ______
tT’. y-*t**?* !"***. ,?• ntoM Sfli totu. «■* 
ventl. tow tftrM «p}»kėfc. ten toto

Kitą dieną StutosM, Btjo, 
niekam nesakydamas, kur jis 
ketina būti. Jis buvo Varšuvo
je .Ten jisai pavėluotai atsėkė, 
kokie anksčiau buvo Eigos ir 
Oginskio santykbd. Grifąs pa
tyrė, kad Oginskis, augęs Ei
gos tėvo namuose, buvo į mer
gaitę įsižiūrėjęs Ir abudu my
lėjęsi Tai pastebėjus, lengva
pėdiškas jos pusbrolis S atmuš
tos namų buvęs pavarytas, o 
paskui dėl maišto ir ištremtas. 
Kai po ištrėmimo grįžo, jis 
pratę starostą dukters rankos, 
tačiau jam buvo atsakyta ir
— * - a - *— t -1-* - J J 18bsIpIilCw« ĮTIKI (UmkISU Į 
akis nelįstų: dėl to jięai po 
starostos mirties gavo stambų 
pafflritną Eiga labai sunkiai 
davėsi nuo pusbrolio atskiria-

bus irgi privatūs, jei neside
rins su krašto valdžia ir visuo
menę. čia ir reikia klausti, 
kiek mūsų “diplomatinė tar
nyba” tos lietuviškos visuome
nės paiso? Kartais atrodo, kad 
ji tepaiso vienos partinės gru
pės, o pastaruoju laįiu — tik 
vienos “talkos”. Tai nėra dar 
visa lietuviškoji visuomenė. Ne
reikia tad stebėtis, jei dėl to 
nesusiderinimo, kuris tebėra 
tarp tos “diplomatinės tarny
bos” ir lietuviškosios visuome
nės, atsiranda ir “privačių pa
sitarimų”. Jie lygiai tokio po
būdžio, kaip ir kai kurių diplo
matų,- pasirėmusių nebuvėliais 
Kybartų aktais, privatūs pasi
tarimai su tais pačiais lenkais 
Londone ar kitur. Jie taip pat 
nesaisto visos lietuvių visuome
nės, kol nėra visų sutarimo. 
Bet ar iš viso bloga su lenkais 
kalbėtis?

ntettetei Eiga. Kur ? Ar ne
ateteė teigę namelyje? \ 

Stiūteateds tylėjo
-į- Dabar ' aš jau nuvokiu,— 

kalbėjo toliau Eiga, iš kur 
tasai tavo*
namelio?' Gal būt, tm> slepi 
naujos savo paslaptingos ke- 
fiotiės draugę? Mane jau pa
siekė gandai, kad tenai slypi 
kaž kokia žmogysta, rasi myli
moji? Naktimis, girdėjau, ten 
būni, man pažadėtą priesaką 
laužydamas. Tb tiktai betrūko 
man sulaukti.

figa kalbėjo susijaudinusi 
ir br^ekaištaudama. Paskui ji

^Staršenskis vaftštinėjo apie 
pOj ir po laukus, rūpindamasis 
ktediente teškalais, kaip ir vi
sada.GriM tereikėjo stengtis 
negalvoti apie tai, kra buvo nu
tikę: jis tiesiai tegalvojo, žmo- 
gus daro taip, kaip ir gaudo
mas strausas: įkiša galvą į krū- 
tete ię mane, kad aplink jį jo- 
kfo.Jpayojaųs nėra. Kiekviena 
žnteitete *toMs turi savo pas- 
taptfe' kurini ji pati nuo savęs

rą jo pavarte, tartim I Sratimą 
žmogų, '--*aš matau, kaip tu 
neĮpaptertai ėsi tenlkeitęs. TU 
manęs jau nebemyli, kąip ank
sčiau. Tu daug ką nuo manęs 
slepi,, nutyli...

—Ibi kaltekfoft jęi taip 
nori —’ pas&iė, atsisukęs nuo

iktai X vięnos pusės. Jei 
K) politika tūri būti su- 
ą . iT kompetetingų as- 
V^doma, tai tie asme-

nominį gyvenimą tvarkyti iš 
viršaus, pagal tam tikrą planą, 
turi būtinai įsikišti į kiekvie
nos įmonės tvarką įr nurodi
nėti, ka ji turi ir ko neturi ga
minti; kas nepaklausytų, - tam 
yra priemonių priversti. Kitais 

žinos, kąip yra. Bauginti ją, žodžiais tariant, toks . vąlsty- 
kad kiekvienas privatus su- bės aparatas ūkiniaine'gyveni* 
krabždėjimaS" čia jau gali dan- nm turi būti diktatūrinis, nes 

...........  . gumi užgriūti, yra tik noras tą jam nėra kito kelio savo pla- 
neturi monopoli- problemą laikyti vienose pa- nui vykdyti.

Žygiam^ Jie teptose rankose . Tuo nenorima dar pasakyti,

tę nelaimę. sąyp kiemo žvėrim 
ir visus nuvądtoęs i mišką. Te- 
n^a jau tųrėjte dangus negrių- 
tl pagaliau tankynėje niekas 
jų negidėjęs matyti, o ir jie 
patys įteko nematę, taigi ir 
nėstoaųgiBę.
, Tai pateka. Bet vargu kuri 
kita betttviškoji pasaka geriau 
galėjų tikti |alrirtinei mūsų 
padę&u. Mėteiausias sukrabž- 
d^Ūte’to^r lūun dabar rodosi 
jau dangumi griūna, ir imama 
šaukti: bėkim’ -

' Toliau Eiga nupeikė savo 
brolius ,kad jie tokiam geram 

kas g^jo jame būti, kai Ė jo jos ^rui tiak išlaidų ir nęma- 
vožbno buvo išsodintas žmogus Itennnų yra pridarę: 7 
su užrišta burna ir a^gyvendin- Jeigu jie ir elgėtąūdami 
tas senoje sarginėje. Buvo pa- ateitų prie mano durų, aš juos 
tepto budriai jį saugoti. Pilyje 
sklido vbokie kuždraiai, ką tai 
turėtų reiicsu.

kutte; “tebeątstovaųja užsieny 
Iletiįvos vertybę ir veda jos 
itistteūo politiką**. Privatūs pa- 
nfmūuai negalį “rišti Lietuvos 
d^pįte&tfoo* tarnybos”, ir ji 
ų£i|fcteetsakanti- Tačiau ir 

prieš juos 
pi^dė^mt, < torį būti - žinomi 

užsienio po-

domojo, 
rė-teji ..
teptebta pradedant tenato-

vaizduotėje atsistojo Hgos pus
brolis, matytas Varšuvoje, 

šuktelėjo ir nu
griebė už stalo. Dantys jo su- 

tegtakai, karoliai, dei- grikšėjo.
vilkas sujaukta ir su- Gretimam kambaryje išgir- 
Nptaft dabfaimosi sta- dęs žingsnius, StariensHs grei- 

ųHįę prteiskėtasi puoš- tai uždarė dėžutę ir padėjo j

O tai, į kur sodaltzmm * ko 
m^mizmas veda* yra ,dį^tlto^ 
Toks jų galas yra 
mas. Kįdėl W 
manas pasakoja viename tos 
savo knygos skyriuje. ■

Planas ir autoritetas
Amerikoje mes mažai ką iš

girstame apie socialistus, nes 
dauguma mūsų socialistų savo 
partinius bilietus yra padėję į 
šalį ir suėję į abį didžiąsias 
partijas. Ten jie stengiasi pra
vesti savo programą. Tuos mū
sų socialistus norėčiau pava
dinti socialistais biurokratais. 
Jie galvoja, kad visuomenė tik 
tada galėsianti laisvai ir tvar
kingai gyventi bei pasiekti di
desnės gerovės, kai visą gamy
bą į savo rankas perims valsty
bė ir ūkį tvarkys pagal tam 
tikrą planą; Bet kaip tik šis 
galvojimas, kad tam tikras 
“planas” turi mus nuvesti į 
“auksinius laikus”, nors ir gali 
būti kai kam labai trauklus bei 
gundantis, iš tikrųjų yra klai
dingas.

būdų ryšiui ir aiškinimuisi. Valstybės aparatas, kuris 
Kai Lietuvą dar buvo nuo Len- imasi bet kuriame krašte eko- 
kijos atitverta šiaudine siena, 
tautininkų valdžia vis tiek ieš
kojo kontakto per tam tikrus 
asmenis, tiktai nuo visuomenės 
tai slėpė. Dabar geriau aiškiai 
kalbėtis,, negu per kokius slap
tus kanalus. Visuomenė bent

Žmonijai tori rinktis viena iš 
dviejų ūkinių \ sistemų. Viena 
yra laisva aiha toji, kurią tvar 
ko pati? rinka' ir nuo jos. pri
klausąs; kainų svyraviinąš. Am. 
troji prievartinėj nustato
ma valdančiųjų, dargi ątsirė-



sis tik pusiau priemonėm.

Miuncheno “Katholische Kir-

pranešė.

sisako už /sugyvenimą tarp Iz
raelio ir Arabų esamose sieno
se, kurias Amerika ir Anglija 
papildomai garantuoją; žada 
šiom tautom piniginę pagalbą;

Elzbieta 
Londone

nių, jei pasikartos smurtas; at
sakomybę už įtempimą ir karo 
pavojaus, didinimą sudeda so
vietiniam blokui, kuris gabena 
ginklus į Egiptą.

kimų keliu. '♦
Mendes-France naujoje vy-

- ANTHONY EDENAS. 
EISENHOWERIO SVEČIAS

AR NEW YORKAS LIKS BE 
DUONOS? 5

stovai. .
Mollet savo būsima, politiką 

susakė taip, kad ji kuo ma
žiausiai gąsdintų kitas vidurio 
grupes, kurių palankumą jis

2 (komunistus)metu

MMU IV A MIKO S» IM*. 
Amrrfk*>> gtmori ĮiĮint, tart 
praėjarto karo mrti ■ <*■»«*- 
Jom prr ra*U* actava «V ta*

Ką sutarė ir ko nesutarė du vai
PREZIDENTO EI$ENHOWERIO IR MIN. RRM. EDENO 

KONFERENCIJA BAIGĖSI

SAARAS NORI PRIE 
VOKIETIJOS GR|ŽTI

Saaro parlamentas 84-balsais

Ei&enhoweno ir Edeno deki*

su Sovietais dėl baimės ir ne
saugumo pašalinimo iš pasau
lio.

★ Atleisti varžtus prekybai 
su raudonąja Kinija.

Tam palanki Anglija. Siūlė 
kontrolę sumažinti palaipsniui 
iki to kaip su Sovietų Sąjunga 
ar jos satelitais. Amerika čia 
nenumato ka nors dabartiniu 
metų keisti. Praktiškai ji pati 
neprekiauja, bet ji užmerkia 
akis, kaip su raudonąja Kinija 
prekiauja 14 jos sąjungininkų.

VIENU VEIDU ŠYPSOSI, 
KITU GRASINA

- Kom. Kinijos min. pirm. 
Chou En-lai atmetė kalboje per 
radiją Amerikos reikalavimą, 
kad kom. Kinija atsisakytų nuo 
karo priemonių savo pretenzi
jom siekti. Jis pareiškė, kad 
Formozos prijungimo sieks po
grindine veikla, jei tai bus ga
lima. O jei ne — tai karo prie
monėm.

Į tokį grasinimą . žiūrima 
kaip į antrą Maskvos politikos 
veidą. Kai Chruščiovas barstė 
pagyrimus Eisenhoweriui, Ede
nui, Faure, tai tuo pačiu metu 
Kinija prabyla grasinimais.

ėmimas į Jungtines Tautas. 
Nieko nesutarta. Tik aiškėjo, 
kad spaudimas šiemet būsiąs 
didesnis priimti Kiniją į JT. Iš 
kitos pusės Amerikos nepalan
kumą gali stiprinti dar dau
giau paskutinis raud. Kinijos 
ministerio pirmininko grasi
nimas pasiimti Formozą po
grindiniu perversmu arba ka
re.

■ " ■// ■■
bus pasipriešinta ir nuo jos 
atgrasinta.

Čia jausti aiškus įspėjimas 
kom. Kinijai. Iš kitos pusės

B nūn- pirm. Edenas nuo pirma
dienio svarstė einamosios poli- 

Į tikos reikalus. Pranešta, kad
' buvo aptariami tokie klausi

mai:
+ Tarp Izraelio ir Arabų j 

demilitarizuotą zoną pasiusti 
JT kariuomenę.

Tą minti buvo iškėlęs min. 
Lloydas. Jai viešai buvo pri
taręs ir Adlai Stevensonas. Bet 
konferencijoje ji nerado prita- 

- rimo. Jai nepritarę taip pat Iz
raelis nei Arabai. Tebuvo su- 

i tarta neprileisti tarp Izraelio ir 
Arabų karo.

it Atominių bombų kontrolė 
— į anglų sutikima, kad tam 
tikra kontrolė galėtų būti pri
pažinta, amerikiečiai nurodė, 
kad prieš tai reikia turėti užtik
rintą saugumą.

ERZA TAFT BENSON, žemės ūkia sekretorius, Chteaęos sker
dyklose. Jis nori išlaikyti kiaulienos kainas be valstybinio prir.ic- 
kėjimo. Bet amerikiečiai nenori riebėti riebiąja kiauliena.

džia. *
EUROPOJE ŠALČIAI

Visą Europą ištiko šalčiai. 
Šiaurės Švedijoje temperatūra 
nukrito iki 64 laipsnių Fahren-
heito žemiau nuliaus. Anglijo- nės lietuviu šventės ir pasnin-
je, pranešama, du namai su- kai negalėjo būti minimi. Ka-
griuvo, neatlaikę sniego ant 
stogo. Maskvoje šaltis iki 36 
Fahrenheito žemiau nuliaus. 
Mokyklos uždarytos. Tokios 
šaltos žiemos ten nebuvę nuo

lendoriuje patalpintas platus 
liturginis metų aprašymas, Į- 
vairios pamaldumo pratybos, 
maldos pasiruošti gerai mirčiai 
ir laidotuvių nurodymai, dalv- 

1941, kuri sušaldė Hitlerio ką- vaujant kunigui ir be jo. Mal-

TRUMANAS PRITARI 
EISENHOWERIO ATSAKYMUI

Buv. prez. Trumanas, pa
klaustas. ką jis manąs anie 
prez. Eisenhowerio atsakymą 
Bulganinui, pareiškė: “Manau, 
kad tai geriausias dalykas, ku
ri jis yra padaręs užsienių rei
kalų politikoje nuo to laiko, 
kai jis yra Baltuosiuose Rū
muose”.

J3
būtų paveikta grasinimu. Pa
žadais, ĮkalbėĮima's prisiim’i 
komunizmą, praras savo nepri
klausomybę ir ios gyventojai 
neteks savo teisių ir laisvių.

5. Penkiasdešimt vaMvtyū 
yra jau susijungę ginti savo 
laisvėm.

6. Tačiau Amerika ir Angli
ja neprileidžia minties minėtą
ją vergiją šalinti jėga.

Prel. Krupavičiui,
buvusiam Vliko pirmininkui, 

daug nusipelnusiam Lietuvai ir » 
kataliku visuomenei, išvyks
tančiam atgal į Europa, New & 
Yorko krikščionys demokratai, 
vasario 5. sekmadienį. 6 vai. 
vak. Maspethe, Atsimainymo 
parapijos salėje. 64—25 Peny 
Avenue. ruošia atsisveikinimo 
pobūvi.

tik Sovietiniame bloke buvo už prisijungimą prie Vokietijos. ; 
Pasisukę taip pat už dabarti
nius ūkinius ryšius su Prancū
zija.

Atskiroje Eisenhovverio ir 
Edeno pasirašytoje dekliaraci- 
joje iškeliami principiniai skir
tumai tarp laisvojo pasaulio ir 
Sovietų, tarp tų, kurie “tiki, 
jog žmogus yra kilęs iš Dievo 
ir jo paskyrimas yra Dievas, ir 
tų, kurie laiko žmogų mašina 
valstybės tikslam”.

Laisvojo pasaulio principai:
... * 1. Kadangi mes tikime, kad 

valstybė egzistuoja žmogaus 
gerovei ir ne žmogus valsty
bės gerovei, tai mes _ laikome 
žmonių teise pasirinkti sau 
valdymosi formą.

2. Amerika ir Anglija pare
mia visų tautu nepriklausomy
bės norą, jei tik jos gali nepri
klausomai valdytis. Per dešim
ti metų nepriklausomybe atga
vo apie 600 milijonai žmonių, 
remiami Anglijos ir Amerikos.

3. Politinės nepriklausomy
bės nepakanka. Amerika ir 
Anglija rėmė ir teberemia jas

ginga kelionė ir turinti paveik- ą 
ti Nigerijos vadus ir juos įti- 4 
kinti, kad eiti prie nepriklauso- J, 
mybės palaipsniui Common- 
wealtho ribose yra geriausia 
garantija prieš atsilikimą, prieš 
tarpusavio nesantaiką ir prieš 
komunizmą.

Mendes - France liko be portfelio
Prancūzijos parlamentas va

sario 1 pareiškė pasitikėjimą 
naujai vyriausybei, kurią pri
statė Guy Mollet, socialistų 
partijos sekretorius. Vyriausy
bėj yra socialistai ir radikalai 
ministeriai. Tačiau pasitikėji- kietijos sujungimo laisvų rin- 
mas buvo pareikštas tvirtas — 
už 420, prieš 71, ir 83 susilai
kė. Už balsavo socialistai,, radi- riausybėje yra tik ministeris be 
kalai, komunistai, daugumas portfelio. Jau dabar jis atsi- 
MRP ir kL’ Prieš — poujadis- fiępė; kad vyriausybė tenkin
tai, susilaikė daugiausia ūki
ninkų ir nepriklausomųjų at-

nori turėti: Alžiras liks neati
dalijama Prancūzijos dalis; 
bus siekiama Rytų ir Vakarų 
naujos konferencijos; bus sie
kiama nusiginklavimo ir Euro- 

-pos saugumo; bus siekiama Vo-

įspėjo agresorius Azijoje ir Europoje
Po trijų dienų konferencijos . k Viduriniuose rytuose pa- 

prez. Eisenhoweris ir min. pir
mininkas Edenas paskelbė ko
munikatą ir dekliaraciją. Ko
munikate išdėstyta, kas kon
ferencijoje sutarta:
★ Europoje bus palaikoma įspėja; jog bus imtasi priemo- 

Nato sistema; siekiama Vokie
tijos sujungimo, nes be Vokie
tijos sujungimo neįmanoma pa
stovi taika; vakarų Vokietijos 
vyriausybė viena turi teisę kal
bėti visų vokiečių vardu; pasi
kėsinimas prieš Berlyną bus ★ Tolimuosiuose Rytuose 
laikomas pasikėsinimu prieš žada pagalbą taikingom tau- 
“mūsų karines jėgas ir prieš tom; įspėja, kad bet kuriai 
mus pačius”. subversyvinei veiklai ir jėgai

Chruščiovas 
apsistatę savo

Kepėjų unijos 7000 narių 
reikalauja pakelti atlyginimą 
ir grasina streiku. Reikalauja 
35 valandų savaitėje, trijų sa
vaičių atostogų ir 12 dienų ap
mokamų švenčių; atlyginimą 
reikalauja pakelti po 1,50—5 
doL dienai.

Streikui įvykus duonos gali 
sumažėti perpus, o tortai, sau
sainiai ir kiti skanėstai net 
90%.

NIGERIJOJE aeffrėA partrnetaskm Mrtflcti Anglijos karaliene Elz
bieta II, kuri su savo vyru lanko Afrikos domisijas.

Maskvos radijas pranešė, 
kad atleistas iš vidaus reikalų 
ministerių gen. S. N. Kruelo- 
vas. Jo vietoj paskirtas N. Du- 
dorov.

* &U^ovas anksčiau buvo vi
sų Sovietų kone, lagerių virši
ninkas, nuo 1940 vidaus reika
lų viceministeris. Visose Stali
no konferencijose su Roose- 
veltu (Teherane. Jaltoje, Pots
dame) saugojo didžiuosius, už 
tai buvo Anglijos ir Amerikos 
medaliais apdovanotas. Nuo 
1946 buvo vidaus reikalų mi- 
nisteris. Paskutiniu laiku iš jo 
ministerijos buvo išimta slap
toj policija ir atiduota Serovui.

Kruglovas buvo laikomas 
Molotovo draugu. O dabar pa
skirtasis Dudorovas vakaruose 
nieku nežinomas .tik žinia, 
kad jis esąs Chruščiovo drau
gas .

Maskvos provoka
cijos Norvegijoje

Norvegai suėmė sausio 31 
sovietinių 14 žvejų laivų. Ru
sai žvejojo Norvegijos vande
nyse, prie kranto per 3 mylias, 
kur yra daug žuvies. Norvegi
jos atstovas Maskvoje protes
tavo.

MASKVA GINASI
Maskvą aiškinasi, kad rusų 

laivai nebuvo įplaukę į Norve
gijos vandenis. Reikalauja su
imtuosius laivus paleisti.

Norvegai papildomai aiški
na, kad rusų laivų buvę apie 
75. Kai tik norvegų kariniai 
laivai juos iškraustydavo už 
keturių mylių ribos, jie vėl su
grįždavo.

Norvegijos vyriausybė su
šaukė specialų posėdį tam rei
kalui.

JOHN NEPALEIDŽIA
Parbėgęs iš rytų Vokietijos 

buv. Vokietijos saugumo virši
ninkas Otto John sėdi Vokieti
joje kalėjime. Jo draugų pa
stangos paleisti jį už užstatą 
buvo atmestos. Saugumo parei
gūnai netiki jo aiškinimu, kad 

-jis buvo bolševikų pagrobtas.
Įtaria, kad jis bus išdavęs val
stybės paslapčių. Įtaria, kad 
grįžęs i Vokietiją jis norėjęs 
toliau bėgti Į kitą vakarų val
stybę, su kuria jis palaikes ar
timus ryšius. Dėl to ir nepalet;

prievarta pavergti milijonai 
žmonių, įvairių rasių, tikėji
mu. tautybių.

"Tik venoje Europoje 100 
milijonu žmonių, tern kurių 
buvo dešimt nepriklausomo . 
valstybių, yra priversti prieš 
savo valią dirbti sovietinės ko
munistinės valstybės garbei ir 
didybei... Būtų iliuzija tikėti 
kad savo užsieniu politinėje ir 
ūkinėje veikloje Sovietu valdo
vai atsižvelgs i teises kitu tau
tu, kaip jie neatsižvelgia i 
žmones, kuriuos jau valdo.

Kiekviena laisva tauta, kuri

BALTOJI KARALIENE IŠ ANAPUS DIDŽIŲJŲ VANDENŲ
nė už pačią Angliją ir turi apie 
31 mil. gyventojų.

Ne tik didžiausia, bet gal ir 
turtingiausia. Turtai prekybai 
per ilgą laiką pasikeitė. Prieš 
250 metų Bristolio ir Liverpoo- 
lio pirkliai pralobo, gabendami 
iš Nigerijos vergus ir juos 
pardavinėdami Amerikoje. Da
bar jie gabena iš ten palmių 
aliejų ir dirba iš jo muilus, 
margariną. Gabena iš kasyklų 
anglis anglų laivam, o iš Nige
rijos cino pietų Valijos fabrikai 
dirba konservų dėžutes ...

Anglija _ formaliai Nigeriją 
prisijungė 1900. Bet nuo tada 
iki dabar Nigerija virto nebe 
ta, iš kurios vergus gaudė. 
Nors ji suskilusi į pustrečio 
Šimto genčių ir kalba 200 skir
tingų kalbu; nors kai kurtose 
vietose baltojo koja dar nėra 
žengusi ir Šventuose miškuose 
neišnykęs kanibalizmo papro
tys; nors pamokytų Nigerijos 
gyventoju tėra mažiau nei 6%. 
nors valdantieji vadai vienas į 
kitą skersuoja, — tačiau ir juo
se yra žmonių, išėjusių moks- 

,.........................    o_. . _ ...>, --------- __ „ .............. — lūs net Amerikoje ,tr juose at-
riuomenę prie Maskvos. Vartų- daknygėje yra visos nuo šimt- nežuvo. (jar apje go sekundžių pasi- gyja nepriklausomybės noras.

★ Maskva fobosbpta nuo gy- voj sustabdytas susisiekimas, Ir mečių Lietuvoje prigijusiosz ★ Vliko ptrmHlnka* J. Ma- slėpti. Už 15 mylių jau gali Tas noras užkrečiamas. O jei
ventojų prezidento Eisenhove- daugel žmonių nugabenta į 'Ii- maldos. Ir žinoma bažnytine tulfonis ketvirtadienį išvyko į apdeginti, o už 12 mylių 85% dar bus, kas jį pakursto, jis
rfo atsakymą į Bulganino siūi- gonines su nušalusiom nosim, giesmė “Marija, Marija, akais- Torontą ir pirmadienį keliauja žmonių, kurie bus, sakysim, plis plačiau ir giliau...
lymus. pirštais, ausim. čiausia lelija’’, kadaise Lietu- • Į Europą. plytiniame name, bus žuvę. Karalienės Elzbietos var-

U2 LAIŠKUS BUS 4 cn?

Prez. Eisenhoweris kreipėsi į 
Kongresą, kad pašto mokestis 
už laiškus būtų pakeltas iš 3 
cn. į 4. Dabar paštas turi kas 
minutė po 1000 dol. nuostolių. 
Nuostoliam išlyginti reikią 
gauti 406,5 mil. pajamų dau
giau nei dabar.
★ Vokietijoje panelės gali 

vadintis poniom. Taip jau su
tarta visose Vokietijos valsty
bėse ,kad netekėjusios moters, 
jei nori, gali vadintis “Frau”. 
Tik prieš tai turi atitinkamą 
pareiškimą raštu padaryti poli
cijai.
★ Amerikos proMinfy 9 

dvasininkai kovo 9 išvyksta į 
Sovietų Sąjungą.
★ Valstybė* departamentas 

pakvietė į svečius Ispanijos už
sieniu reikalų ministerį.
★ Ir tokiy vaikę esama. 

Scrantone, Pa., šešiolikos metų 
mergina mėgino nušauti savo 
motiną, taip pat užmušti tėvą, 
kad gautų jų namus ir automo
bilius ir galėtų ištekėti. Jei 
motina mirs, “herojė” bus tei
siama už nužudymą.

voje buvusi antruoju tautiniu 
himnu, yra atspausdinta dabar 
naujai išleistoje lietuvių katali
kų maldaknygėje.
★ Popiežiaus Pijeus V bulė, 

kuria buvo ekskomunikuota 
chenzeitung” Nr. 4, 1956. I. Anglijos karalienė
22, rašo: -

Po didelių sunkumų galėjo 
dabar Kauno katalikiškoji lei
dykla išleisti nauĮą kalendorių 
Ir maldaknygę.

62-ju puslapių kalendoriuje 
yra pažymėtos visos šventųjų 
šventės. Puslapių krašte turė
jo būti nurodytos komunisti
nės šventės ir istorinės pasau
linio komunizmo datos. Tauti-

maldaknyge ir 
kalendorius

1569, dabar parduota
už 522 dol.
★ Maskvos radijas

kad rusu ekspedicija į pietų 
ašigali susidūrusi su kliūtim 
— esą iš laivų sunku iškrauti 
medžiagas, nes ledas Įlūžtąs.

Amerikos ekspedicija jau sa
vo bazėse Įsitvirtino ir pirmyn 
varosi traktoriais .
★ Kanada nutarė knm. Kini

jos pripažinimą atidėti.
.★ Kanados statistika gyven

toju priskaito jau 16 mil.
★ Westinqhouso Corp. dar

bininkų streikas eina jau* 110 
dienų.
★ Jugoslavijoj* drebėjo že

mė. Daug nuostolių, bet žmo-

Apie baltąją karalienę skel
bė Nigerijos valdovai savo juo
diem valdiniam, laukdami jos 
atsilankant sausio 28.

Toji karalienė tai Anglijos 
Elzbieta, kuri su savo vyru ir 
gausiais palydovais išvyko lan
kyti Afrikoje savo kolonijos. 
Didžiausios Anglijos kolonijos, 
kuri yra keturis kartus dides

Ar galima gelbėtis 
nuo atominiu 

bomhy
Atstovų Rūmų vienoie komi

sijoje atominės energijos* ko
misijos narys dr. W. F. Libby 
pasakojo apie apsisaugojimo 
galimybes nuo sprogusios ato
minės ar vandenilinės bomb- 
bos. Tarp bombos žybtelėjimo 
ir jos karščio bei atominiu da
liu veikimo yra keliasdešimt 
sekundžių tarpas. Per tn laika 
žmogus dar gali išsigelbėti.'jei 
išnaudos slėntuve.

Jei sprogsta 10 megatonų 
(10 mil. tonų dinamito stipru-, 
mo) bomba už 18 mvlių. tai



Kur dingsta pavogti automobiliai?

POSĖDŽIAI

dan;

DIENOS VEIDAI

lusomybės 
•Viename

iš . Philadelpl 
W.orcesterio, 
fordp ir kiL.

T.> Pats sąskrydis prasidėjo šeš- 
.tadienio popietėje senojoje pa- 
,rapijos mokykloje konferenci
ja. Klebonui kun. J. Valantie

JP atkalbėjus . inv^cįj^ &

NeujM prietaisas prie* girtus 
Šoferiu*

minėta suma

Konferencija laiko aktualiu 
reikalu, kad į laisvinimo veik
la ir organizaciją butų kuo 
plačiau atvertos durys jauni
mui^

Sausio 21 ir 22 dd. Waterbu- 
ryje Įvyko rytiniu Amerikos 
pakraščių Lietuvių Fronto Bi- 
čiulių sąskrydis, rengtas pačių 

Avaterburiečių ir praėjęs entu- 
’idazmo ženkle. •

n didžioji parapijos sato prisi
rinko pilnutėlė. Po ;tĮęįįHyxį-:J. 

■.Ęjrazaįčto , įdedamojo ,-žpdžio. 
aktorius Henrikas Kačinskas 
paskaitė VI. Prosęįūnaitės eilė
rašti “Vienos šalies legendą“, 
kuris sudarė foną tolimesniam 
minėjimui. Pradžioje prisimin
ta pirmoji bolševikų okupaci
ja. Vaizdus iš 1941 metų sukili
mo (paruošė dr. A. Darnusis) 
skaitė J. Gelumbauskas; iš po
grindinės spaudos prieš nacius 
(paruošė dr. K. Ambrozaitis) 
skaitė J. Brazauskas. Pirmoji 
akto dalis baigta Audronės

KIEK LĖKTUVŲ GAMINA

Amerika numato karinių lėk
tuvų pagaminti ,šiais metais 
nepilnus 8000; 1955 buvo 
8500, 1954 buvo 9600. Tai ma
žiau nei Sovietų, kurie per me
tus gamina po 10.000 iki 16,- 
000.

pajėga“, nors tų per Vilniaus radiją žinių iš 
'' . - . .... Liekni Tuo keliu gaunamas

žinias jau prieš porą metų Lai
svosios Europos skyrius buvo 
pradėjęs siuntinėti laikraščiam 
panašiais biuleteniais. Tik grei
tai sustojo. Buvo spėliojama, 
kad gal norėta tas žinias telai
kyti konfidencialiai komiteto 
pareigūnų žiniai, krauti jas ar
chyve ir iš jo traukti, kada bus 
aktualus reikalas. Dabartinis 
biuletenio atgaivinimas parodė, 
kad jos nelaikomos konfiden
cialia medžiaga. Tačiau nuste-

kovotojus; laikė kleb. kūn. J. 
Valantiejus, pamokslą pasakė 
kun. St. Yla. ' *

Tuoj po pietų Fronto Bičiu
liai. dalyvavę posėdžiuose, vėl 
buvo susirinkę trumpam pasi
tarimui, kur priimtos rezoliuci
jos, o 3 vai. p. p. parapijos sa
lėje Įvyko

laisvės kovotojų. pagerbimo 
aktas.

x “Yra gatLngy ^jėtgų, susi- 
rūgįnusių vergovįnpjatakusio- 
mįs tautomis. Jpjyre įr Lietu
vos laisvės švytvrn. Su jomis 
bendrai rengti* Lietuvos Vergo
vės pančių traukyti yra patiki
miausias kelias mūsų Didžiajai 
pareigai atlikti"
- Tokis pareiškimas primena 
“T. Žiburiam“ 1941 metus, ka
da kai kurie politikai skelbė, 
jog Lietuva neprivalanti pati 
viena nieko daryti, bet turinti 
Įsijungti Į “Naujosios Europos 
kūrimą“... Valstybių žvalgy
bos visada esančios susirūpinu
sios žiniomis apie padėti kraš
te, ir laikraštis nuogąstauja, 
kad “Talka”, kuri taip supran
ta savo uždavinius, kartais iš 
“talkos” nevirstu “tarnyba”. 
O tikrasis lietuvių kelias esąs
— “stebėti galingų pajėgų” 
politikos liniją, sugestijonuoti 
posūkius ir tezes, kurios mūsų 
reikalą daugiau iškeltų bei ak
tualintų. bet nesiremti nei

The 1946 baby
In your ffamily- 
Is growing up

Gaigalaitės (iš Philadelphijos) bimo. aktas pąį visiems gra- 
gražiomis dainomis. Reikia pa- žirįspūdį ir' rfįJteflam išspau 
sidžiaųgti šios jaunos solistės;.įdę ašarą. .... ; *
daroma didele ? pažanga. Joą 
dainos, buvo, .itin • šiltai sutiktos 
ir palydėtos karštais plojimais. 
AkOmponavo A. Kepalaitė.

Antroji dalis skirta dabarti
nei sovietų okupacijai. A. že
maitaitis perskaitė partizanų 
kelją (pągąl .Dąųrnanto knygą

Daumanto knygą) . iš partizanu 
statuto /ištraukas perskaitė EI 
Marijbšiūtė ir V. Skladaitis. 
Kun. K. Balčys papasakojo sa
vo pergyventus vaizdus iki 
1947 metų.

Partizanų poeziją deklama
vo aktorius Henrikas, Kačins
kas. Minėjimas baigtas bend
rom partizanų dainom: Pražydo 
jazminai po langu • ir Aš ver
kiau ...

Pats laisvės kovotojų pager-

vtena “gąpnga pajėgą”, norą 
ir palankiausia, nes kartais gali 
susidaryti situacija, kad nebe
liktų jokio pagrindo tolimes
nei veiklai”. \"

Esamom sąlygom tai dau
giau teorinis svarstymas. Prak
tinis klausimas jau iškeltas to 
paties laikraščio kitame pusla
py “Lietuviškuose apmąsty
muose”. Iš jų patiriame, kad 
Laisvosios Europos Komiteto 
informacijos skyriaus lietuvių 
sekcijos vedėjas (V. Rastenis) 

tarnybiniu keliu gaunamas 
žinias panaudoja tik vienam 
Clevelando . laikraščiui "Dir
vai". Ne visiem lietuviu laik
raščiam, o tik savo partijos or
ganui.

Prie tos informacijos tenka 
pridėti, kad paskutiniu laiku 
ta medžiaga biuletenio forma 
imta siuntinėti ir kitiem laik
raščiam. Ji gali būti naudinga,

FORDO MAŠINŲ PARDUO
DAMA DAUGIAUSIA

Ford Motor bendrovė prne- 
ša, kad 1955 m. buvo didžiau
sias Amerikoje ir visame pa
sauly Ford V-8 pardavimas. 
Per 11 mėnesių parduota 
1,241,742 Fordo V-8 automobi-

> .Tiek, pačių Fro.ntor- Bičiulių 
posėdžiuose. kitoje są
skrydžio progra$}ėį4 dalyvavo 
bičiulių be Wžtejburio taip 
pat iš New. YorW (daugiausia).

Putnamo, 
o, Hart- 
’ B.ki.

Amerikoje jie niekur ne
dingsta. Jais važinėjama čia 
pat, gal būt, pro tavo namus. 
Tik mašinos perdibamos ir 
perdažomos. Europoje yra ki
taip. Tęp pavogti automobiliai 
keliauja už geležinės uždangos. 
Daugiausia jų patenka i Jugo
slaviją, pas Titą, kadangi jis 
nori užsieniečiam parodyti, jog 
jo valdomas kraštas ne kažin 
kuo besiskirta nuo Amerikos. 
1955 metais tik per vieną Ita
liją pavogtų automobilių į Ju
goslaviją pateko 1300. Pėdos

Forthp big thinge in your lito, be ready 
"\with U. S. Savinga Bonds.

Tas parodo, kaip yra įverti
nama šios rūšies Fordo maši
nos. Jokia kita automobilių 
firma negali pralenkti pana
šaus Fordo išpardavimo.

Aštuonių cilinderių Fordas, 
pradėtas gaminti 1932 m., iš
augo į milžiną, kuriam nėra 
lygaus.

(The Inter-Racial Press of 
America, Ine. 405 Lexington 
Avė., New York, N. Y.)

vadinas, “Lietuvos Naujie
nų ątrimka”; leidžiama “Lietu
vos I^eprikiausomybei Talkos”.

Tai jau dėmesio verta:
•r-.-fih tarnybinė padėtis ne

išnaudojama vienos partijos »o- 
taresut? «r viešai ir visiems 
bamba Laisvosios Europa* Ko
miteto įstaiga nestoja vienos 
partijos tarnybai?

Tai gal buvo suprantamas 
dalykas laikais, kada viena par
tija tarėsi esanti visa, .tauta ir 
valstybė, bet demokratiniais 
laikais tai yra anapus padoru
mo ribų.

Į Washingtoną atvyko iš An
glijos Anthony Edenas. Su juo 
ir naujasis jo . ministeris. Sel- 

salėje wyn LJoyd. Juodu susitinka su
... . . Eisenhovveriu ir Dulles, ir ši-

Et * 7 ... tas kvartetas pradeda koncer-
Salė buvo ką tik atremon- tą. kuriame turi būtf susigiedo

ję Amerikos ir Anglijos ir vi
so pasaulio balsai, balseliai.

Veną? iš kvarteto dalyvių 
mažiausiai pažįstamas — Ede
no draugas. Ta proga ir kelia
mas klausimas, ar tas draugas 
yra tik Edeno šešėlis, jo nuro
dymu vykdytojas . ar iis gali 
pasirodyti ir su savo gaidom. 
Klausimas rūpi dėl to, kad Edee 
nas iš seno žinomas esąs minkš
tas žmogus prieš sovietinius 
meisterius, o paskutiniu laiku 
jis pasidaręs dar ir neveiklus. '

ten nuvedė, bet automobilių at
gal jau nebuvo galimą' gauti. 
Jie perdirbti į “jugoslavišką 
markę”.

Juoda prekyba keroja visu 
geležinės uždangos pasieniu. 
Abejose pusėse yra “specialis
tų”, kurte čia vykdo koegzis
tenciją. Tokiu būdu iš Vengri
jos patenka į vakarus vengriš
ka dešra “salami”, o pas kę- 
munistus nueina penicilinas, 
streptomicinas ir kiti medika
mentai. .

L. F; Bii 
Waterbury

Lietuvių Frontas 
buvo ir tebŽ& 'u

tonfėreacijoj 
ita rezoliucija:

visą laiką 
: vieninga 

bendrą laisvinimo darbo vado
vybe, kuri žengtu Laisvinimo 
pastangų priekyje, derintų jas 
ir apjungtų gyvąsias visuome
nės jėgas.

Konferencija apgailestauja 
sąlygas, dėl kurių didelė gyvų
jų visuomenės^ jėgų dalis ne

pasirodė esąs energingas tos 
ministerijos šeimininkas. —"T

Kai dėl nusistatymo Sovie
tų atžvilgiu, tai būdamas Ang
lijos atstovas prie Jungt. Tau
tų, jis keliais atvejais ’ kandžiai 
su jais kirtosi. Manoma, kad ir 
virtęs užsienių reikalų minis- 
teriu, jis nerodysiąs pataikavi
mo Sovietam, kiek jis galėtų 
būti laisvas nuo savo boso 
Edeno. Bosas norįs savo ranko
se užsienių reikalus laikyti, ta
čiau Lloydas nesąs iš tų, kurie

tuota, naujai perdažyta.' išla
nkuotos grindys; darė labai gra- 
•,žų ir jaukų įspūdi. Tokios gra- 
,.žtos parapijos salės daug kas 

įjlalėtų pavydėti. Čia buvopa- 
įįų waterburiečiu , gražiai pa- 

.. rengti stalai bendrai vakarie- 
kurią malda pradėto kleb. 

•<kun. J. Valantiejus. Publikos 
tiek, kiek gali sutalpinti 

Aątalal Sienos išdekpruotos ak
tualiais humoristiniais paveiks

lais. Pati programa pagrista 
tJmmoru, skaitytas “Skersvė- 
•fjįs” — humoristinis laikraštis.

Aktorius Vitalis Žukauskas

bėra Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto atstovauja
ma, su dėmesių konstatuoja 
jo paties pripažinta sanacijos 
būtinybę ir laiko šio momento 
lietuviškuoju reikalu visiems 
ieškoti kelio ir būdų sutelkti 
visas lietuviškąsias jėgas vie
ningai vadovaujamai Lietuvos 
laisvinimo kovai.

Kol tai bus pasiekta, konfe
rencija pabrėžia, kad, ir kol 
kas dirbdami kas sau. visi lais
vinimo veiksniai ir veikėjai tar
pusavio santykiuose privalo lai
kytis moralės, geros valios, 
tarpusavio pagarbos bei vieni 
kitų apykantos, politinės iš
minties ir apdairumo, kad or
ganizacinė nedarna nevirstų 
kad ir netiesiogine tarnyba 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės priešui.

Kelyje Į Lietuvos laisvinimo 
kovai vieningos vadovybės at
statymą konferencija laikytų 
pozityviu dalyku visų rezisten
cinių sąjūdžių santykių su
glaudinimą.

Konferencija kreipia visų 
laisvinimo veiksnių ir veikėjų 
dėmesį į reikalą laisvės kovos 
frontan labiau įtraukti tauti
nės kultūros kūrybines apraiš
kas ir sveikina P JT pastangas 
suorganizuoti pavergtųjų tautų 
draugų Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse organizaciją.

savo ministerijoje norėtų bū
ti antruoju žmogum.

Tokis Lloydas ir šiame kon
certe. manoma, geriau galės 
suprasti Dulles - taip . kaip 
Eisenhovveris supranta Edeną. One of the few things that has almost kept pacė 

with the rapid growth of your 10-year-old child is 
your 1946 investment in U. S. Senes E Savings 
Bonds. For evample. the $75.00 you paid then for a 
Bond has grown into an investment worlh $100.(X) 
today—and that's just part of the story.

Your Bond's eurrent growth. just likę your 
youngster's, is only an ihdication of greater things 
to come. For under the present Bond la* the eaming 
power of Series E Bonds has been evtcnded a full 10 
years past the original maturity date. That mcafrš 
that 10 years frotn now the Bond you bought.for 
$75.00 will have grown to l»e worth $134.08— SlKi 
more tlian it was bark in 1946.

There’a nothihg for you to sigu—no visit to the 
Bank reųuired for you to take advantage of thesu 
extended earnings. Just hold your Bonds and let 
them’go right on growing and eaming citra money 
for you. That's what 3 out of-4 present Bond holdera 
•re doing—why more and more Americans are in- 
▼esting in Bonds now on the eonvenient Pavrol! 
Savings Plan or are huving Bonds rcgularly uhere 
they Bank.

Lotkutg for a prnrnt for th^. nrir baby in yotirfntnily? 
1 ob CBn't brUtr thnn a U. S. Savings Bond, the 
gįft dtat trill gn>K right along uith the child.

apie tarptautinę padėti (jefe- 
’Srentui. negalėjus atvykti, , jo 

pranešimą skaitė Ą. Pocius), 
koreferentas LL komiteto ’na- 

,.jys V. Vaitiekūnas. Antras pra- 
^.nešimas. padarytas J. Brazai

čio, lietė L. Fronto Bičiulių 
organizacinius-klausimus .ir vi
daus padėti. Diskusijose iškel-- 

;tą įvairių klausimų bei suma
nymų.
.Konferenciją pasveikino gen. 

konsulas J. Budrys, LLK pirmi- 
-jjfnkas V. Sidzikauskas. Vieny- 

sąjūdžio atstovas Vlike J. 
.Pažemėnas. Waterburio Alto 
pirmininkas V. Aleksisj iš Eu
ropos prof. Z. Ivinskis,, Detroi
to bičiulių pirmininkas dr. V. 
Majauskas.

' - Vakare naujoje parapijos

Vokietijoje išmėgintas nau
jas būdas patikrinti, ar šofe
ris yra gėręs, ar jo kraujas yra 
alkoholio paveiktas. Tiriamąjį 
asmenį sodina ant sukamos kė
dės ir paleidžia suktis. Nuo 
to ima virpėti akies lėliukė, 
veikiama pusiausvyros centro. 
Blaiviem žmonėm ji nustoja 
virpėjus tper 8 sekundes, alko-

Kas Edeno draugą Selwyn 
j^ayė įdomia ir plačią humoris- F/^yd iš arčiau pažįsta, tvirtina, 
•tinę programa, paskaitė cili», 1*4 tas 51 metų advokatas, ne
suvaidino “Vliko posėd’”. . y-įklausęs nei prie turtingųjų 

r.e< prie kilmingųjų; o tik gy
dytojo sūnus. Bet js priklausąs 
prie tų, kurie turį aiškų protą, 
aštrų žodį .talentą organizuoti 
ir atkaklumą darbe.

Nuo 25 metų savo amžiaus 
jis sukasi konservatorių politi
koje .bet Į parlamenta pakliu
vo tik 1945. kai grižo iš karo, 
ordinuotas ir pakilęs iki briga
dos generolo. Sako, tai didelė

klebonas kun. J. Valam

Vakarienei pasibaigiant.
dr. V. tmulkitvs Fronto Bi- 
idfo -centro vildvbąi Įteikė 
IflO dolerių
sudalyti pradžiai fopdo kul- 
riniąms reikalams. Savo su- 
ąjtyiną dr. V. šmuikštvs iškė- 
dąr posėdyje if ta pačią die- 

į tik vienu walcrburiečiu jau 
sudėta, 

šimtą'dotorių paauko-
pažanga karjeros laiptuose.

Parlamente jis iškilo dvejo- 
baigėsi linksmais pais gabumais — aštriai, kan-
. a .. dU’1 ’■*’**"• MĘ*

į,'11 ■



SIUNTINIAI LIETUVON

Prityrusi “Haskoba” Ltd., (Londone, Anglijoje) at
stovybė priima užsakymus siuntiniams į Lietuvą ir Sovie
tų Sąjungos kraštus. Maistas, vaistai, įvairios medžiagos 
rūbams ir avalynei bei kitos gerybės išsiųstos iš Londono 
sandėlių, pasiekia Lietuvą 4—6 savaičių bėgyje. Siuntinio 
gavėjas, priimdamas siuntinį nieko neprimoka, nes siun
tinys pilnai apmokamas siuntėjo.

Atvykite asmeniškai, ar skambinkite EV 8-6163 dėl 
kainoraščių. Patarnausime greitai ir sąžiningai.

n a c ionaliniais viršininkais. 
Tiek respublikonų, tiek demo
kratų centre buvo gautas pri
žadėjimas, kad mūsų pasiūly
mai bus išklausyti ir perteikti 
atitinkamiem komitetam, kai 
tik jie bus įkurti.

“ mSSTku; i
Kongreso nariais ir politinių sPūdin<ato su®““ 

gaustom aukom Liet vinimo reikiSul 
kad jų visų nusistatymas Ue- .
t™ atžvilgiu yra palankus. ALT Vykdom—ia

Vtoakymai ai—tini iiuo «dr—u:
J. KAPOČIUS, LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 

m c Street,
PASKUBĖKITE — ATSARGOS RIBOTOS!

OVERSEAS PARCELS AGENCY 
of “HASKOBA" Ltd.. London 
c o LAIMA
335 Union Av., B’klyn 11, N. Y:

dkttiaiMfa* lituanistikos žinynas, lietuviu kultOros paminklas.

Ii suprojektuoti) 20-21 tomo septyni jau Mtepsusdinti. kiti ren
gtam!. Redaktoriai visą. LE raoSimo darbe P««»l atskiras raides 
paskirstf iki galo.

Laikas Įsigyti,
nes nuo VIII tomo LE bus spausdinama tik prenumeratoriams.

Lengvos sąlygos:
{mokėjusieras bent ui vieną tomą, visi i—juste ji tomai siunčianti 
B karto. Ukuilos symoo mokėjimas iMėstomaa užsisakiusiam 
prttmtinootis dalimis. Vieno tomo kaina J. A. V. >7.75, visur kitur 
18.00.

tuos

šviesos

Nepriklausomybės me-

Skambinti tel HYadnt 7-4677

išrinkta nauja

autoriai turi gražių 
skelbia dideles idėjas,

Geestachto lietuviai labai

WASHINGTONE
Atrodo, jog šiandien nėra pa
vojaus, kad JAV sutiktų tie
sioginiu arba net ir netiesiogi
niu būdu sankcijonuoti Lietu
vos pagrobimą. Tačiau mes 
norime veiksmų, kurie priartin
tų mūsų tėvu žemės išvadavi
mą iš komunistinių barbarų 
jungo. Mes turime dirbti: ne
paliauti klabinę JAV valdžios 
įstaigų durto, stengtis gauti 
galimai daugiau paramos iš 
Amerikos visuomenės ir visą 
laiką kovoti su komunistų me
lo propaganda. Labai gerą pro
gą visuomenės opinijai mobili
zuoti Lietuvos naudaf turėsime; 
minėdami Lietuvos nepriklau
somybės šventę. ALT prašant, 
ši lietuvių tautos šventė bus 
oficialiai paminėta vasario 16 
d. ir JAV Kongrese.

Taigi ALT Vykdomasis Ko
mitetas dar kartą kviečia ir 
ragina Amerikos lietuvių visuo
menę pasistengti, kad kiekvie
name mieste, kur gyvena lietu
viai, Uętuvoe nepriklausomy
bės sukaktis būtų pažymėta į- 

‘ ( susirinkimais ir 
gaustom aukom Lietuvos išlais
vinimo reikalui.

Norint to pasiekti,,reikia pa
siruošti ii anksto. Turėdami tai 
galvoje, ALT Vykdomojo Komi
teto nariai atsilankė respubli
konų ir demokratų centruose 
ir pasimatė šu abiejų partijų

*liu skųstis, ji buvo gera man, 
ji stengėsi 

mylėti mane. Ir tada pra
dėjau jos vengti. Aš išsipjoviau

REKOLEKCIJOS GAVĖNIOJE I
R. F. D. 2, Putnam, Conn. j

Telef. WAlnut 8-5828 J
Tremtinių moterų — pirmą- j 

jį gavėnios savaitgalį, vasario J 
17, 18 ir 19 d. — veda Tėvas 
V. Gutauskas, S. J.

Vyr. mergaičių —vasario 24, 
25 ir 26 dieną — veda Tėvas V. 
Gutauskas, S. J

Jaunųjų moterų — kovo 2, 3 
ir:4 d. iki 12 vai. — veda Tė
vas J. Kidykas, S. J.
^Jaunesn. mergaičių — kovo 
9, 10 ir 11 d. — veda Kun. V. 
Paulauskas.

Mergaitės dalyvauja rekolek-. 
rijose nuo 13—17 metų am
žiaus.

Mergaičių anglų kalba —ko- < 
vo 16, 17 ir 18 d. Hartfordo ] 
grupė — Sodalietės. ;

Norinčios dalyvauti rekolek- ; 
rijose prašomos laišku arba te- ; 
lefonu pranešti (kiek galima ; 
greičiau), kuriose rekolekcijo- ; 
se dalyvaus. Atlyginimas už Į 
rekolekcijas tik 37.00. ;

Taip pat, jei kas norėtų, su- ; 
organizuoti savo atsiras grupes ] 
po Velykų, prašome pranešti ! 
mums. Grupę sudaro bent 15 I 
asmenų. . !

Iki pasimatymo! ]
Uždarų rekolekcijų sąjūdžio I

‘‘Raudoniji vyną”. Sėdi » kairės | deėinę: K. Buranas, SemMrio reži
sierė A. Gustaitienė, aktorius H. Kačinskas. Stovi: A. VBenHkus, B. Nor- 
vaHaitė ir Z. Zarankaitė.

gės, o motina r glostė jo plau- 
kus”...“Ką aš pasakojau 
apie karklo dūdelę ir liūdnas 
melodijas? Tai ne viskas. Kai 
mūsų motina glostė tęvo plau
ku^ aš palaidojau gyvą skruz
dėlę. E lėto. Užbėriau ją smė
liu, leidau išslapstyti, ir vėl 
užbėriau. Leidau jai kovoti už 
gyvenimą, žinodamas, kad ji. 
nai žus. Skruzdė nusilpo, ir aš 
ją užbėriau galutinai Vėliau, iš 
lėto, pasmaugiau jauną ožiuką, 

• jis bliovė, jo akys pasruvo 
krauju, jis nurimo, ir man bu
vo gera... Vėliau supratau, 
kad visu savimi nekenčiu... 
tavęs’ Kodėl aš išdaviau dėdę? 
Neš jis slėpė tavo kūrybą, 
švelnią, raminančią, net ir kan
čia joje... atšipusi Kodėl aš 
išdaviau kitus? Jie mėgo tave. 
Aš pamažu selinau prie tavęs. 
Improvizuojami akordai Bacho 
Toccatoje buvo smėlis pilamas 
iš lėto. Supranti?“ ...

Kraštutinis individualizmas 
ir vienišumas pripylė neapy
kantos nuodų sklidiną Kosto 
sielą. Jo muzikoje skambėjo 
juodas dangus be žvakidžių, 
jam šviesa buvo juoda, o tam
sa darėsi raudona. Ir demoniš
ka neapykanta augo ypač dėl
to, kad Antano poezijoje jis 
matė mėlyną dangtį, plaukian
čius debesis, skrendančius ir 
giedančius paukščius, šlaman
čius rugius, per akmenis žy
dinčioje pievoje čiurlenantį 
upeliūkštį. Tai įtūžusi Kaino 
siela. Ir švenčiausioje vietoje, 
bažnyčioje prie altoriaus, atsi
klaupusį melstis užmuša Kos
tas brolį Antaną. Užmuša žva
kide — daiktu, kurs skirtas 
nešti šviesą. Kostas toks tam
sus visoje savo būtyje, kad 
pradedame abejoti jo psicholo
giniu tikrumu. Ir visas veika
las būtų bekus savo pesimiz
mu, jei autorius neatneštų gai
vinančios šviesos.

Tą šviesą neša visi kiti penki 
dramos veikėjai, šviesus savo 
giesmėmis poetas Antanas, 
ypač kupina; šviesos Liucijos 
siela, teigiamas Adomas, tokia 
pat Agota, tikrai kilnus klebo
nas. Kontrasto priemonėmis jie 
skaidrina anuos tamsos šešė
lius, kuriuos sėja Kostas. Ir pa
ti mirtis veikale nėra tragiška, 
nes ji yra naujo gyvenimo pra
džia: “Mano Viešpats įsakė 
man ... ir aš pa&liau galvą. 
Nurimo didelis vėjas iš Rytų, 
ir vėl degė žvakės, ir jų lieps
nos kilo į šventyklos skliautą... 
Aš atsikelsiu, susisiūsiu per
plėštą rūbą ir su žvakėmis ran
kose išeisiu į ilgąją gatvę. Ir 
žmonės eis paskui mane, ir ši 
procesija vadinsis — Giesmė 
Viešpačiui. Ir mes pasieksime 
kryžkelę, kur tarp rugių ir

Norite geros—meniškos fotografijos 
portreto, šeimos, vaikų, įvairių progų 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

“Darbininko” redakcijos 
prašomas, jaučiu malonią pa
reigą pasidalinti ir su mielais- 
siais skaitytojais patirtais įspū
džiais dirbant jury komisijoje.

domisi lietuviškos- kolonijos 
statybos projektu. Apylinkė 
yra viena pavyzdingiausių Vo
kietijoje. Gražiai veikia A. 
Midverio vedama vargo moky-

....—
- . A_

liūdnas melodijas. Vienas. Lau
kuose. Ir. aš negalėjau žiūrėti

Luebecke _____ __
apylinkės valdyba; pirminin
kas P. Rimeikis. sekretorius 
Masiulionis, iždininkas Stai- 
gys-

Autoriai ir tematika
Iš viso buvo atsiųsta konkur

sui 22 veikalai parašyti 21 au
toriaus. Taigi dalyvių skaičius 
gana didelis. Jų tarpe randa
me net 10 žinomų mūsų rašy
tojų, o kiti 11 autorių litera- 

_ toros pasaulyje pasirodo gal 
pirmutinį kartą. Buvo tik dvi 
komedijos, o kitos 20 — dra
mos. Rimtasis žanras pasirink
tas daugiausia dėl to, kad auto
riai vaizduoja labai rimtus ir 
svarbius įvykius. Net 13 veika
lų vienu ar kitu atžvilgiu lie
čia artimiausios praeities ir 
dabarties mūsų tautos tragiš
kuosius įvykius — bolševikų 

’ okupaciją. Keliuose veikaluose 
.. užkliudoma ir vokiečių okupa- lis. Jos sprendimas perkeltas į' iš karklo dūdelę ir dūdavau 

rija. Du veikalus turėjome iš artimiausių žmonių santykius, 
spaudos draudimo . laikotarpio. į šeimą ,kur vienas brolis ne- 
Dų veikalai ėmėsi medžiagos 
iš naujosios emigracijos gyve- g
nimo. Pora veikalų nukelia 
mus į tolimesnę mūsų\ istoriją. 
Ir tik du veikalus turėjome, 
kur vaizduojamas gyvenimas 
ramiais 
tais.

Visi 
minčių, 
mėgina spręsti problemas, tik I
deja, ne visiems pavyksta vai- |
dyti nelengvą draminės’ kury- 1 
bos formą. Daugelyje veikalų 
pasigendame gyvo, tikro žmo
gaus, gilesnių charakterių, gy- Į
vėmimo tikrovės vaizdų ir tin- I
karnos draminės veikalo sąran
gos. Daugumas veikėjų sako di- 
dėlės mintis ir mėgina spręsti 
gyvenimo problemas ne veiks
mu, ne dramatine kova, bet il
giausiais monologais, laikrašti
nės kalbos stiliumi Buvo jun
tama, kad daugelis autorių ne
pažįsta nė scenos ir jos reika
lavimų. Tai toki pagrindiniai 

- trūkumai daugelio konkurse 
g. dalyvavusių veikalų.

Premijuotasis veikalas
Visais balsais komisija pasi- 

sakė už Kupiškiečio slapyvar-

Dramos konkursui praėjus
PR. NAUJOKAITIS ateina čia ir Kosto tėvas Ado- ' 

mas, vėliau ir brolis poetas 
Antanas. Abudu dramos veiks
mai ir vyksta toje zakristijoje. 
Liucija, kuri artimųjų- laikoma 
truputį pamišusi, vitražo švie
soje mato vizijas, mato savo 
dėdės klebono kančias ir mirtį. 
Paaiškėja, kad klebono ir kitų 
18 suimtųjų įskundėjas yra mu

zikas Kostas. Tai daro jis iš 
neapykantos savo broliui Anta
nui. Ta Kosto demoniška nea
pykanta ir yra visas dramos 
pagrindas. Jis pats šitaip at
skleidžia tos neapykantos prie
žastis ir augimą:

‘Teturėjau kelerius metus, 
kai motina numirė. Ji kliedėjo 
panašiai kaip Liusė, ir ji gla-

reikalaus 
didelio me-

Autorius, 
sunkumus, 
pagalbinių 

ir spalvų 
elementų,

glaustas, taip sukondensuotas, 
kad labai dažnai tiesioginis 
vaizdas nebeišlaikytų krauna
mos minties svorio, jei jis ne
virstų simboliu. Simbolinis vei
kalo pobūdis ir veiksmo sutel
kimas charakterių viduje iš šio 
veikalo vaidintojų 
gilaus įsijautimo ir 
ninio sugebėjimo, 
jausdamas
duoda kai kurių 
priemonių: 
efektų, muzikos 
daiktinių simbolių, bet vis dėl
to-visas svoris kris ant aktorių 
pečių. Kažin ar mėgėjų- teat
rams šis veikalas bus įkanda- monėjo Antaną. O ne, aš nega
nias? ' r ' ' *"- - * j -

Veikale vaizduojama blogio •bet aš jutau, 
ir gėrio kova. Problema tokia - 
pat sena, kaip senas šis pasau-

(Atkelta iš 3 psl.)

yra senato užsienių reikalų 
komiteto narys ir komisijos Eu
ropos reikalams pirmininkas.
šiemet bus renkami JAV pre

zidentas ir Kongresas. Politi
nės partijos savo nacionalinėse 
konvencijoje priims rinkimines 
programas (platformas,) mums 
rūpi, kad

ibi dMžioefos partijos į-

j ALTAS LANKĖSI no tema, bet ji perkelta į lie
tuviško gyvenimo .aplinkumą, 
į konkrečius dabarties gyveni
mo vaizdus, į žiaurios rusų 
okupacijos foną.

Mažo Lietuvos miestelio baž- 
dfiu pasirašytą dramos veikalą nyčia uždaryta, klebonas suim- 
“ŽVAKIDE”. Pasirodė, kad jos tas ir kalinamas. Paskui jis va- 
autorius yra " mūsų aktorius, 
dramaturgas ir beletristas AN
TANAS ŠKĖMA. Jo “Žvakidė'' 
sava stipria dramino įtampa 
fr idėjiniu gilumu HHskyrt » 
eitos kitų geriausių konkursui

romas kažkur ir kartu su kitais 
kaliniais iš užpakalio nušauna
mas. Į bažnyčią turi teisę atei
ti jaunas muzikas Kostas ir gro
ti vargonais. Tačiau su slaptu 
raktu į zakristiją slapta pasi

siusiu ū«Mų. melsti įslenka ir Kosto sesuo
“Žvakidės” stilius taip su- Liucija, jų kaimynė* Agota;

smilgų sėdi Tavo Sūnus, medi
nėmis rankomis parėmęs Savo 
sunkią galvą, k mes klūposime 
tyliai tarp rugių ir smilgų, o 
mūsų širdys dangaus. Tokia 
yra tavo valia Viešpatie, ir aš 
esu jos tarnas. Aštriose uolose 
granitinėse uolose, pakils mū- skamba mirusio klebono žą
sų maldų liepsnos į dangaus džial “Svetimieji bėga iš mū- 
skliautą” — šįuo žuvusio poe- .. sų krašto. Laimi mūsų žmonės, 
to monologu užbaigiamas vei- Svetimieji nebegrįš. Niekados”.

kalas.
Sudėta duoklė ir ant patrio

tinio mūsų vilties aukuro. Pa
vergėjai iš Rytų bėga, nes atei
na anie iš Vakarų. Patys suki
lę žmonės veja lauk pavergė
jus iš savo šalies. Viltingai

Nors pati veikalo idėja ir jo
je keliamos problemos yra vi
suotinės ir ne naujos, bet nau
jas yra tas pavidalas, į kurį jas 
autorius įvilko. Visuotinėse 
problemose pajuntame lietu
viškos aplinkumos šilumą, ir 
net pačios tamsiausios spalvos 

■- savo simboliniuose. vaizduose 
šiuo žuvusio poe- sų krašto. Laimi mūsų žmonės, nėra nepakeliami liūdnos

(Bus daugiau)

SLAPTAI KALBĖJOSI SU KARDINOLU A STEPINAC
• Bonnos kioske galima gau

ti Pravda. Nors ji regimoj vie-
1 toj iškabinta, mažai kas ją nu

perka. Maskoliškas “drukas” 
nemėgiamas, .

• Bavarijos valdžios sluoks
niuose kalbama, kad jau 1960 
m. bus baigtos statyti Bavari
jos atominės jėgainės.

• Dešimt metų suėjo sausio
16, kai Miunchene buvo atida- 8aleue,,,s ''°Iaeaams-

• ryti Amerikos Namai. Per šį ★
margą dešimtmetį Amerikos
Namus Miunchene aplankė 10 LIETUVIAI VOKIETIJOJE

• Paderborno klierikas, ke
liaudamas po Jugoslaviją, turė
jo laimės pasimatyti su Tito 
komunistų kalinamu Zagrebo 
arkivyskupu kardinolu A. Ste- 
pinac. Tam klierikui pavyko 
kartu su vienu kelionės draugu 
prasmukti pro sargybą, kuri 
mažame kardinolo tėviškės kai
me nuolat saugo kleboniją, ir 
kiek ilgėliau pasikalbėti su ko
munistinę priespaudą kenčian
čiu Bažnyčios hierachu.

• NCWC igaliotšrris Father 
W. A. Schneider. sausio mėn. 
pradžioj apleido Vokietiją ir 
išvyko atgal į JAV, Green Bay 
(Wisc.) dieceziją. Jo veiklos 
metais Vokietijoje buvo išda
linta gėrybių 71 mil. dolerių 
vertės.

• Miuncheno universitetas
yra didžiausias Vak. Vokietijo
je. šį žiemos semestrą jį lanko 
12,659 studentai Iš 50 kraštų 
užsieniečių skaičius siekia 
385, jų tarpe keli lietuviai. 
Studenčių skaičius yra pakilęs 
iki 2.680. Filosofijos fakulte
tas turi daugiausiai klausytojų Į 
— 2.592. Po jo seka ekonomi- ' 
jos ir teisės fakultetai. Antras I 
savo didumu yra Koelno uni- ; 
versitetas. 1

nes, kurie čia laisvai ir nekliu
domai galėdavo pasikeisti min- . 
timis”, pareiškė Amerikos Na
mų direktorius Clyde J. Hanna 
dešimtmečio minėjimo iškil
mėse. Į jas atsilankė f augšti 
vokiečių valdžios ir visuome
nės atstovai kurių kalbėtojai 
gražiai įvertino šios kultūrinės 
įstaigos darbą, skirtą kare nu
galėtiems vokiečiams. (Eli).

mil. žmonių. Juos ten traukė 
dykai ruošiama įvairi ir turi
ninga programa: parodos, kon
certai, vaidinimai, kinas, skai
tykla. Amerikos Namų pramo
gomis bei įrengimais naudojo
si ne tik studentai žurnalistai, 
mokslininkai, bet ir darbinin
kai bei šeimininkės.

“Aš didžiuojuos daugiau ne 
tiek įvairių parengimų skaičiu
mi, kiek tuo . faktu, jog šito 
darbo rėmuose susieidavo žmo-



HAVERHILL, MASS.

d. liet, katalikai 
A. Baltrušiūnui 

vakarienę, kuno- 
kunigo tėvai ir

kam. rašoma), ‘‘Mūsų Lie- 
Caixa Postai 4118, Sao

penktadieni lietu-
šventąją valan-

MES NORĖTI ME SUSIRASINfcTI — būrelis aukštesniosios lie
tuviu k. klasės mokinių šv. Mykole mokykloje, Sao Paulo, Bra
zilijoje. Viduryje mokytoja Halina Mošinskienė, baigusi “Sau
lės” mokytoju seminarija Kaune.

neles ar vyro, bet ir pačią vai
ko tautybę. Maloniai Jūsų.

Kun. J. Šeškevičius (dėdė 
Juozas), sesuo M. Julija, sesuo

vasano

dai gerbiamas ir mylimas.
Kun. Jonas Bakšys, nors pa

jau taip, turbūt, pats Dievulis 
lėmė, kad Rocbesterio lietuvių 
parapija nuo pat savo įsikūri
mo dienų 'lietuvybės atžvilgiu 
pasiliko nepasikeitus. Jai pri-

džiūtė,, :R;, Irena Bendoraitytė, 
11; Vincas Bilevičius, 14; An
tonija Blekaitytė, 12; Juozas 
Bliujus, 7; Milda Bliujutė, 10; 
Aldona Boguslauskaitė, 9; Sil
vija Boguslauskaitė, 12; Valde
maras Braknys, 10; Olga Bud- 
reikaitė, 18; Elena Butvydaįtė, 
18; Jonas Buitvydas, 21; Birutė

rėdavo praeiti ne pro viena ne
lietuvių bažnyčia." Abu buvo 
visais atžvilgiais susipratę ka
talikai. Vincas priklausė ir bu
vo ištikimas Svč. Vardo Drau
gijos narys nuo pat Įsikūrimo 
pradžios. Magdalena buvo

Visi Bridgeporto ir apielin* 
kių kolonijų lietuviai kviečiami 
tą dieną dalyvauti minėjime ir 
atlikti savo lietuvišką tautišką 
pareigą ir paremti savo auko
mis Lietuvos laisvinimo darbą.

Kubiliūnas ir Jo- Braziluos lietuvių berniukų 
anasIkoresponden- k mergaičių, ^orinčių susira- 

cijų vedėja?). šinėti yra toks sąrašas: Nardis
-o- Antanaitis, 19 metų; Audra An-

Motina M. Aloyza, persiun- tanaitytė, 16; Marija C. Bag- 
tusitą laišką;- prideda tokias ■~ 
savo pastabas:

bus ir gerų kalbėtojų, kurie 
nušvies dabartinę Lietuvos pa

sitraukė iš aktyvios parapijai dėtį.
tarnybos, bet reikia tikėti kad LDS 112 kuopa Lietuvos ne
gerai pailsėjęs .dar labiau pasi- priklausomybės dienai užpra-7 

ir priklausys reikš Tėvynės ir Bažnyčios šė mišias-už visus kankinius ir

Patida rykite »avo»

Z V R R V V K O S
keletą tix«rtfel«v imp»rW«to« tikėta 

įtumbmdlį i buteli gryno degtine* Ir H- 
Kalte paaigardtiaoti gerUūaiv paaaartyfe are- 
matuku gerintu. Viena pakelia uiteke olai amt 
metama. Patenklnimaa garantnataa arba gra. 
tinAmi pinigai. Utaiaakyklte nedelalam. Pp? 
kelia kaina gt.OO. Raayktte:

Čemerkaitė, 9; Milda černiaus-
Eyjk - • • -* kaitė, 11; Apolionija Deveiky-

_■ . tė, 18; Karimiera Deveikytė.
Na naštų Veronika Deveikytė, 15;

Laimutis Dovydaitis, 15; Romu-

’ < O
TONY SAILER, atitras slidininkas, laimėjęs antrąjį aukso medalį 
olimpinėse žiemos sporto varžybose Italijoje. Cortina d’Ampezzo.

1. Ne visose Brazilijos kolo- 
nijose laiškai pašto pristatomi 
į namus. Dėl to, kad būtų sau
giau ir tikriau, jog laišką gaus, 
geriausia juos siųsti lietuvių 
laikraščio “Mūsų Lietuva” ad
resu, būtent: (vardas ir pavar-

ŠVENTĖ AUKSINĘ SUKAKTĮ 
Auksinis ^bi

• Washingtona Lietuvos ne-,
priklausomybės paskelbimo su- S 
kaktis bus iškilmingai panai- 
nėta vasario 19 <L, sekmadienį. Jgg 
Rengia Amerikos lietuvųį 
draugija, kuriai vadovauja 
lys Paramskas. Tos dienos ry-tJ|| 
tą VVashingtono katedroje 
prel. Cartwright atlaikys iškiL '.;^ 
mingąs pamaldas. Po pietų 
puošnioje salėje įvyks pats mi- ;’^S 
nėjimas, kuriame dalyvaus, ek 
lė Amerikos žymių asmenų bei 
Lietuvos ministeris Washingto-^|| 
ne Povilas Žadeikis. Kongreso 
atstovas Daniel Flood iš Pen^.i^^ 
sylvanijos minėjime pasakys 
pagrindinę kalbą. Meninėje da- 
iyje dainuos solistė Barbora 
Bariys. ’ ’ '^||||

Gabrielis Rajeckas, Washing- 
tone laimėjęs iškalbos konkur- 
se pirmą vietą, vienas iš ketu- 
rių visos Amerikos, vid. mo- įį 
kyklų kalbėtojų, sausio 27 kal
bėjo Amerikos General Federa- 
tion of Women’s CIubs šuva- ' 
žiavime. Dovanos už varžybas 
jam bus įteiktos vasario 22 d.

V. Kerbelis neseniai atvykęs 
iš Argentinos į Kanadą, pa
kviestas Montrealio Aušros’̂ " 

‘ Vartų parapijos vargonininku 
vietoj mirusio A. Piešinos.

• Montrealyje vasario 16 
minima vasario 19 d. 4 v. p. p, 
Plateau salėje. Kalbės V. Si
dzikauskas iš New Yorko.

• Juozas Vencius, buvęs Lie
tūkio užpirkėjas, dr. Ksavero 
ir dr. Blado Vencių brolis, mi- ? 
rė po sunkios ligos Kaune sau
sio 6 d.

• Leonas Bagdonas, buvęs
Liet kariuomenės vyr. leite
nantas, tarnavęs Žem. Naumie- 
styje, Kaune ir Vilniuje, mirė. 
Vokietijoje. Jis buvo baigęs 
odontologijos mokslus Erlan- i
gene. .--zj

• Sol. Vac. Verikaitis pakvie- 
stas dainuoti Opera FestivaI 
Company of Toronto statomo
je operoje Madame Butterfly 
Bonse partiją. Pastatymas vyks 
vasario 24 — kovo 10 d.

siuneaui o c. Dojrydąitis, 13; Gražina
naštw“laiška.s Brazilija pasie- _ . " * . ’

....___ _ . ________________ _____ ___ GudavKSute,13; Eduardas. Jak-
n. sau- . ; ■ ■ Sys, 16; Amelija JokubSuskai-
««6<x> M Uueija. *,>• per dvi >r tos sa- Rimgaudas Juraite, 10;

S- J-*’ :'-;y.. LeonardaiMarašaųskas, 11; Jb- .
- ana Kaupaitė; 14; Anupras 

Kindurys, 12; Juozas > Klimą* 
šauskas, 29; Julija Kraujalytė, 
11; Rožė Kraujalytė, 12; Jonė 
Krutulytė, 13; Olga Krutulytė. 
15; Emilija į- Kučinskaitė, 18; 
Marija Kuflnskaitė, 13: jAde- 
maras Lapienis, 8; Teklė Ma- 
čiulevičiūtėr > 17; Petras Makuš- 
ka, 13; Olga Masiulytė, 12; Ja
nina Mošinskaitė. 11; Liuda 
Mošinskaitė, 16;. Vygandas Na
vickas, 19; Valteris Paleliūnas, -r 
8; Jonas Pagonis, 21; Rikardas 
Petraitis, 12; Antanas Petrovas, 
11; Sergijus Pilipavičius, 11; 
Janetė Pociūtė, 11; Bronė Pra- 
nuskevičiutė, 12; Janeta Pauk
štytė, 17; Vilhelmas Pundzevi
čius, 22; Stasys Raulušaitis, 
15; Antanas Rimkus, 10; Joana 
Satkūnaitė, 15; Algirdas Savic
kas, 19; Albinas Seliokąs, 14; 
Aleksandras Skalandis, 12; Er
nestas Skurkevičius, 18; Irena 
Skurkevičiutė, 11; Alfonsas 
Slivinskis,, 11; Reinaldas Stal- 
ba, 10; Pranas Šukys, 12; Liu
cija šukytė, 9; Kazimieras Ta- 
leikis, 13; Albertas Tijūnėlis, 
9; Juozas Tijūnėlis, 18; Anta
nas Tūbelis, 18; Vincas Tūbe
lis, 20; Rožė Tūbelytė, 11; Ire
na Urbonaitė, 13; Povilas Urbo
nas, 9; Elena Vaitkevičiūtė, 17; 
Pranciška Vaitkevičiūtė, 14; 
Dalia Valeikaitė, 14; Giedrė 
Valeikaitė, 13; Gražina Valei
kaitė, 9; Eduardas Vinkšnaitis, 
10; Nijolė-Zita Vinkšnaitytė, 
13.

PHILADELPHIJOS ŽINIOS ?
Spaudos platinimo vajaus 

parengiamieji darbai buvo gra- 
žiai užbaigti klebono kun. J. 
čepukaičio pamokslu apie 
spaudą, kuris buvo pasakytas .-įl 
sausio 29 d. šv. Andriejaus ■ 
bažnyčioje. Spaudos platintojai . 
pradės lankyti lietuvių namus

ma aplankyti šv. Andriejaus 
parapijos nariai. Kiek anks
čiau. kun. J. čepukaitis savo 
parapijiečiam išsiuntinėjo laiš- 
ką spaudos platinimo vajaus 
re0K‘,u i*

Inžinierių ir architektę są- 
jungos skyrius Vasario 16 pro- ? 
ga Lietuvos laisvinimo reika- 
lams paskyrė auką — 325.00. 
Skyrius turi 16 narių, iš kurių 
5 priklauso senųjų ateivių A
kartai. Valdybą sudaro Alton- ‘ 
sas Jurskis — pirmininkas ir - - ;F. 
Pranas KaČionis bei Andrius 
Romanauskas — nariai.

Advokatas Stasys Mankos 
pasakys kalbą prel. Igno Valan- . 
Čiūno pagerbimo bankete, luiris 
vyks vasario 5 d.. Šv. Kazimie- 'JJ 
ro parapijos salėje. Pradžhf S 
vai. vak.. šokiai — 8 v. v. .

Vytautas Karalius pakviestas 
išstatyti tautodailės dirbinius 
šešiolikos tautų pasiro<tyme. 
Pasirodymas vyks kovo men. 3 £
ir 4 d. d . • —

Jonas žemaitis 63 metų, mi-. ; 
rė sausio 16 d. Gyveno 2661 
Mublfield St.

įvairiomis progomis paraginti 
jų tėvefius ar atskirus inteli
gentus, kad jie padėtų vaikam

• atsakinėti į laiškus, ko prašo
me ir iš jūsų .

Medžiaga laiškams. Greta į- 
spūdžių aprašinėjimo bei susi
pažinimo per raštą ir nuotrau
kas, ją vaikams siūlysime įvai
rią, pav.: 1. Perskaitytos lietu
viškos vaikų literatūros pasi
keitimas paštu 2. Asmeniškus 
prisiminimus bei tėvelių pasa
kojimus apie tėvynę Lietuvą 3. 
Įvairūs paveiksluoti ir nepa
veiksluoti laikraščių iškarpų 
papildiniai 4. Pasikeitinėjimai 
pašto ženklais 5. Lietuviškų 
laikraščių spausdiniai, kur būtų 
aprašytas jo ar laiško gavėjo 
vietovės lietuviškasis gyveni
mas ir tt 6. Žinutės apie religi
ni bei parapijinį lietuvių gyve
nimą, mokykline veikla, orga
nizacijų veiklą. 7. Prie šių dar 
galima pridėti visą eilę kitų 
žinių, pačiam rašytojui įdo-

■ mių.
Pastaba. Kiek galint, reko

menduojami, kad susirašantie
ji vartotų savo pavardžių lie
tuviškąsias galūnes. Paštinin
kui vistiek, nes visais atvejais 
laišką įteiks tik pagal adresą. 
Tokiu būdu mes vaikams išaiš
kinsime ne vien, kaip galima iš 
galūnių atskirti ponią nuo pa- laiškus .Paskui tą reikalą ko

respondencijų vedėjas Jonas 
Kaseliūnas sutvarkys.

3. Geriausia siųsti oro paš
tu; tai kainuoja 10 centų (oro

Kovos šauklys traukiasi poilsio 
ROCHESTER, N. Y.

Senosios lietuvių kartos ve 
teranas, kun. Jonas Bakšys, va 
sario 1 d. savo pareigas perda 
vė kun. Pranui Valiukui kurk 
šioje lietuvių parapijoje buv 
12 metų vikaru. Kun. Jonas 
Bakšys tai padarė dėl save 
sveikatos, pasilikdamas garbė 
klebonu — emeritu.

Kun. Jonas Bakšys visa 
Amerikos lietuviškai visuome 
nei yra žinomas, kaip nepalau 
žiamas lietuviškos kovos šauk 
lys. Jis ir savo atsisveikinime 
pamoksle parapijiečius ragine 
pasilikti ištikimais Tėvynei i 
Bažnyčiai, nes tik šie pradą 

* esą didieji formuotojai pilnut! 
nės asmenybės, teikiančios vi 
šokeriopą palaimą.

Kun. Jonas Bakšys Rocheste 
rio lietuviškai visuomenei tai 
navo .25 metus. Dar būdamas 
vikaru pradėjo dalyvauti įvai
riuose lietuviškuose pobūviuo
se, posėdžiuose ir kongresuose, 
o taip pat kelis kartus dalyva
vo Washingtone su kitais lie
tuviais patriotais Lietuvos pri
pažinimo reikalais.

šv. Jurgio liet, parapiją, ku
riai šiais metais sukanka 50 
metų, palieka gerai suorgani
zuota. , Parapijiečiai yra susi
klausą ir drausmingi savo Baž
nyčios ir Tėvynės reikaluose. 
Tai vis kun. Jono Bakšio nuo
pelnas. Malonu pažymėti, jog 

dė, 
tuva’ 
Paulo, Brazil South America.

2. Kas nori rašyti pasirenka 
kurią nors pavardę iš žemiau 
dedamo sąrašo. Nieko neklius, 
kad vienas kitas gaus ir kelis 

-.3.. j

a unm

parapijos laiminga "geografi
nė” padėtis, — viena viskupi- 
joje.

Kun. Pranas Valiukas (Va
liukevičius) yra čia gimęs, su
sipratęs lietuvis ir energingas 
kunigas, šioje parapijoj jis 
yra buvęs 12 metų vikaru, to
dėl šios parapijos tiek jaunąjai 
kartai tiek ir senai kartai yra 
gerai pažįstamas ir visų vieno-

Naujas kunigas
Prieš kuri laiką į šv. Ritos 

parapiją buvo paskirtas kun. 
Antanas Baltrušiūnas. Šiai pa
rapijai yra priskirta ir lietuvių 
šv. Jurgio bažnyčia. Kun. An
tanas Baltrušiūnas visa laiką 
'pamaldas laiko šv. Jurgio baž
nyčioje ir kas pirmą ir trečią 
mėnesio 
viams atlaiko 
dą.

Sausio 22 
suruošė kun. 
susipažinimo 
je dalyvavo 
brolis su žmona iš S. Bostono. 
Mass. žmonių prisirinko pilna 
Gedimino klubo salė, progra
mą vedė Juozas Belskis. Kal
bas pasakė šv. Ritos klebonas 
kun. J. A. Keegan, kun. C. 
Pėsčia ir kun. A. Baltrušiūnas. 
Dainavo šv. Jurgio bažnyčios 
choristai, vadovaujant vargo
nininkei Irenai Daniels. Tauti
nius lietuviškus šokius pašoko 
jaunos mergaitės, kuriom va
dovavo Sofija Sprindžiukaitė.

Kiek teko sužinoti, parengi
mas žmonėms labai patiko. 
Rengimo komitete darbavosi 
šie žmonės: - pirm. Mrs. Juzė 
Galvin, raštininkė Mrs. Elena 
Hardimann, pagelbėjo A. šau
kis, P. Jankauskas. B. Jurkevi
čius, P. Svirskas. M. Kuliešie
nė, Sofija Sprindžiukaitė. P. 
Radišauskienė ir daugelis kitų 
patarnavo svetainėje. Rengimo 
komitetas visiems taria ačiū.

Vasario 16 minėjimą
rengia Amerikos Liet*. Tary

bos ir Balfo 59 skyriai vasario 
19 d. 2 v. p. p. Gedimino klu
bo salėje, 324 River St.

Muzikinę ir dainų programą 
išpildys šv. Jurgio bažnyčias 
choristai ir iš Nashua, N. H., 
šv. Kazimiero parapijos vargo
nininkas Jonas Tamulionis, 
šioj apylinkėje pagarsėjęs mu
zikas ir dainininkas. Taip pat

vės. Mišios bus atlaikytos šv. 
Jurgio bažnyčioje 10:30 ryte.

Vedybinio gyvenimo sukaktis

LDS 112 kuopos nariai ir il
gamečiai Darbininko skaityto
jai — Antanas ir Agnieška 
Marčiulioniai sausio 29 minė- 
jo 50 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Marčiulioniai yra 
geri katalikai ir lietuviai, iš
auklėjo gerą šeimą, penkis sū
nus ir vieną dukterį.

Petras Jankauskas. L. Ame
rikos Tarybos vietinio skyriaus 
pirmininkas, su žmona išvyko 
poilsio ■ į Floridą neribotam 
laikui. Vietinis.

NORWOOD, MASS.
Lietuvių . Radijo Valandai 

paremti A. R. K. Federacijos 
10 skyrius rengia įdomią dai
nų, muzikos ir šokių popietę 
vasario 5. sekmadienį, šv. Jur
gio parapijos salėje (St. James 
Avė.) Programą išpildys iš Bos
tono Onos Ivaškienės vadovau
jama tautinių šokių grupė, iš 
Nashuos solistai Jonas Tamu
lionis ir Ona Skirkevičienė, iš 
Cambridge solistas K. Somalis 
ir iš Norvvoodo A. Kontrimas. 
Solistam akompanuos muz. V. 
Kamantauskas. Programa bus 
labai įvairi ir turininga. Visi
.maloniai kviečiami atvykti ir - 
tuo paču paremti A. Kneižio 
vadovaujamą Lietuvos Radijo 
Valandą. Programa prasidės 
3:30 vai. po pietų. Žvalges.

BRIDGEPORT, CONN.
MūsiT kolonijoje Lietuvos 

Nepriklausomybės |ventės mi
nėjimas bus vasario 12 d. 4 
vai. p. p. parapijos svetainėje 
kur kalbės parapijos- vietiniai 
kunigai ir svečias iš New Yor- 
ko — Vytautas Vaitiekūnas. 
Meninę programą atliks para
pijos choro vyrų kvartetas, 
mišrus kvartetas ir' solistas.

Auksinis jubiliejus

Sausio 29 d. visiems Balti- 
morės lietuviams gerai pažįsta
mi Vincas ir Magdalena Vaške- 
vičiai minėjo garbingą ir retai 
keno sulaukiamą sukaktį —šei
myninio gyvenimo 50 metų, 
arba auksinį jubiliejų. Pati 
svarbiausia minėjimo dalis Į- 
vyko šv. Alfonso bažnyčioje— 
iškilmingos mišios, kurias už
prašė artimi jubiliatų bičiuliai 
Kašinskų ir Mačiulaičių šeimos.
• Buvo-miela ir gražu, kai ju
biliatus, giminių lydimus, prie 
altoriaus vedė judviejų anūkai 
dukters vaikai, — Jonas Men
delis, Polytechnic studentas, 
ir Ona Mendelytė, Notre Dame 
studentė. Jubiliejaus palaimi
nimą suteikė ir mišias aukojo 
prel. L. Mendelis. kun. J. An- 

-toszewski ir kun. K. Pugevi- 
čiaus asistuojamas. Iš giminių 
pamaldose dalyvavo: jubiliatų 
dukra Ona su savo vyru medi
cinos daktaru Chr. Mendeliu 
ir vaikais, prel. Mendelio ir jo 
brolio daktaro sesuo Felicija; 
brolis Tomas ir jo žmona Vaš- 
kevičiai (Vaškiai).staip pat ne
senai atšventę auksinį jubilie
jų, ir jų vaikai: Veronika Ulec- 
kienė, V. Vaškys ir Monika 
Dulienė su savo šeimomis; be 
to, gausus būrys draugų ir ar
timų pažįstamų. Atvykusieji su 
jubiliatais jungėsi ne tik mal
doje. bet ir komunijoje, kurią 
su jais priėmė per mišias. Ju
biliatų džiaugsmą temdė tik 
nebuvimas dukrelės, mirusios 
prieš 30 metų.

Mišių pamoksle prel. L. Men
delis nuoširdžiai ir iškalbingai 
nušvietė moterystės ištikimy
bės reikšmę ir tos ištikimybės 
gyvu pavyzdžiu nurodė Vincą 
ir Magdeleną Vaškevičius, ku
riuodu šią didžią ir iškilmin
ga savo gyvenimo dieną atėjo 
Dievui padėkoti už gautas iš jo 
malones ir priimti Bažnyčios 
palaiminimo ateičiai. Prelatas 
priminė, kad juodu buvo ištiki
mi ne tik vienas antram, bet 
Dievui ir savo lietuviškajai 
bažnyčiai. "Dirbu šioje bažny
čioje jau 28 metai. — kalbėjo 
Prelatas. — ir tikrai galiu pa
sakyti. kad kiekvieną šventa
dienį abu Vaškevičius mačiau 
šioje bažnyčioje: vasaras karš
čiuos ar žiemos šalčiuos, ly
jant ar sningant jiedviem nė 
karto nebuvo persunku ateiti 
į savo bažnyčią, nors gyveno 
nuo jos atokiai ir pakeliui tu- 

ir yra uoli Altoriaus ir Ražan- 
čiaus Draugijos narė ir treti
ninkė .Savo uolius ir gerus pa
rapijiečius, garbingąjį jubilie
jų švenčiančius, sveikininda- 
mas, prel. L. Mendelis linkėjo 
jiems sulaukti deimantinio ju
biliejaus. Iš sakyklos buvo per
skaitytas Šv. Tėvo palaimini
mas jubiliatams.

Abu Vaškevičiai yra Lietuvos 
žemės vaikai. Vincas gimė 
1883 metais Kaupiškių kaime, 
Pajavonio parapijoj. Į šį kraštą 
atvyko 1899 m. Dvejetą metų 
pabuvęs Pensilvanijoj, apsigy
veno Baltimores mieste ir lig 
šiol čia be pertraukos laikosi. 
Būdamas darbštus, blaivus ir 
sumanus, Įsigijo savo siuvyklą, 
kurią perleido kitiems, tik su
laukęs amžiaus, kada sveikata 
ima reikalauti lengvesnio dar
bo. Magdalena, gimus Babiniū- 
tė, yra Vazniškių kaimo, Liud
vinavo parapijos dura. Gimė 
tais pačiais metais, kaip ir Vin
cas. Atvykusi į Baltimorę. sa
vo ranką 1906 metais atidavė 
Vincui Vaškevičiui. 50 metų 
ji buvo ne tik jo ištikima žmo
na, bet patarėja ir bendradar
bė.

Po pamaldų jubiliatai su sa
vo giminėmis ,ir artimaisiais 
susirinko į Mrs. Brokienės sve
tainę pasisvečiuoti. Visi džiau
gėsi Vaškevičių gražia sveika
ta ir reiškė neabejojamą viltį, 
kad Juodu, kaip linkėjo prel. 
L. Mendelis. sulauks dar nau
jo jubiliejaus. Dieve, duok!

Eglė, žalčių karalienė
Tai* lietuvių liaudies pasaka. 

Sausio 29 parapijos salėje ją 
mums keturiais paveikslais at
pasakojo lietuvių šeštadienio 
mokyklos mokiniai, mokytojų 
ir tėvų komiteto vadovaujami. 
Pirmas paveikslas: Eglė su sa- 

'vo sesutėmis (R. Kudirkaitė. 
D. Bendoravičiutė ir St. Kudir
kaitė) žaidžia pajūryje ir, žal
čio verčiama, prižada už jo te
kėti. Antras paveikslas: žalčio 
Žilvino pasiuntinys (A. Vaškys) 
reikalauja, kad tėvai (J. Bogu- 
ta ir E. Drazdytė) ir broliai (E. 
ir R. šilgaliai. R. Balčiūnas. A. 
Uleckas. L. PrasčiūnasV išleis
tų Eglutę į marčias už žalčio. 
Trečias paveikslas: Eglė su sa
vo vaikučiais (V. šeškūnas. G.

(Nukelta i 6 psl.)



ĮU

ROCHESTER, N. Y.

NEW HORIZONS

Vasario 16 minėjimas, kaip

Calrfornia Loėatioii
R A L TIM O R fi S ŽWIO S

Jei nori ką paskelbti
N. Anglijos Apskrities Vai*

DARBININKE.

SIUNTINIAI | LIETUVĄ

/LIETUVĄ 
sąrašų:

the address betow and let us help yoų with ifty ųbestions 
you may have regąrding refocttion. -

PerManent positions.
CALL CLtffcide 4-1000

Mr. VValter Rich.

bilietus, kuriuos galima gauti 
pas kojniteto narius, maršalkas, 
motinų klubo nares ir kleboni
joj. Bilietas tik §2.00.

Rinkimų komisijos vardu inž. 
A. Gargasas pranešė, kad slap
tu balsavimu Į Clevelando Liet. 
Bendruomenės apylinkės val-

buvo 
1955. 

Tokiu 
pakilo

A limited number of men who are ęxperieneedin&ętoę- 
chanical design of electronic assemblies can ųowadvance 
to semi-professional or profęssįonal status wiįh one^of Ųto 
world’s lieding electronic firms!. ■

These are pennanent, steady jobs?Worktiigoa ėotomėro- 
ial telephone carrier eųuipment J , -S;
Work and live on Cąltfornb's t^ųtįfui Penfnšįda^ wtoė 
the climate is best by govermnent tesf: ^ -

TOP WAGES — STfeADY JOBS

electronic prototype / construction ezperiepę&ąmĮJbąvę 
done drafting you may ųualify for oiie ^ these p^ritions. 
Kere is your chance to ądvance; įn ,ą posjtjontbąteąltę ^r 
good experience rather ;thaų*eųJJ^ 
not satisfied with yūųr preąęnt
growth and develojmient contaet Jfc.jf^^mD^ ^^ , z

Wonderful Transportation 
COMBINATION B1LLER 

AND TYPIST ? ;• 
Dayš.

ALSO OPENING FOR BILLER 
and ore TYPIST for night 

work with truėk line

skambink telefonu:
GLenmore 5-7069

KNIGHTS OF L1THUANIA WLOA 
BRADDOCK. PA

Tarpininkavimą* perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t.

tis, kongresmanas Elmer J. 
Holland ir James G. Fultpn iš 
Washingtono. Menine progra
mą išpildys vyčių choras, va- 
dovaujamas muz. P.Nazip, ir 
šv. Pranciškaus akademijos 
mokinės. Visi' Pittsburgho ir 
apylinkių- lietuviai :■ prąšomi 
gausiai dalyvauti '

O formą, įvyko nemalonus 
ę«mflSias, kūno pasekmėj 
^iafisų centro puolėjas Roberts 
ir vienas Hobokeno gynėjų tu
rėjo apleisti aikštę. Rungtynės 
buvo tęsiamos abiejose pusėse 
tik su 10 žaidėjų.

Antram puslaiky Hoboken 
vyrai atkakliai spaudė mūsų 
vartus, bet puikiai dirbąs gyni
mas sugebėjo atmušti geriau
sias priešininkų pastangas. 
Ypač kritišką padėtį mūsiškiai 
turėjo* pergyventi, -kai vienas 

“gynėjų, gelbėdamas vartus, 
ranka atmušė kamuolį. Neiš
vengiama 11-kos metrų bauda 
atrodė nulems rungtynių pa
sekmę, tačiau mūsų vartinin
kas sulaikė baudos smūgį. Dvi 
minutes prieš galą Gražys -į- 
kirto lemiamą įvartį, ir rung
tynės baigėsi mūsų naudai 2:1.

L. S. K. žaidė: Duffy, Mileris, 
Jėgeris, Jokūbaitis, Arenas, 
Wells, Boulos (Kalašinskas), 
Sabaliauskas, Roberts, Remėza 
ir Gražys.

t Lietuvių Sporto Klubui šio 
sezono pirmenybėse liko žaisti 
tiktai trejos rungtynės. Atei- 

: nantį sekmadienį Schuetzen 
1 Park, North . Bergen, N. J., 
2:30 vai. p. p. lietuviai žais 
prieš pirmoj vietoj esančius 
N. Y: Hungarians. Likusios dvi 

‘rungtynės Įvyks L SK. FaT-

NEEDEp IMMKMĄTaY 

P AID HOUDAYS AND VACATTON

Liet. studentu — dailininku 
meno paroda

TnwnH«te> M Mtprim ra4l> TVLOC kr1»wyc’<-«

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1 IKI 2:00 VAI., 
Jei norite Šioje radijo programoj? nkeibtlu/ kreipkite ndrroti

kūrimo • šeštadieniais paveda 
klasės pamokoms. Mokyklos 
vedėjas* paskelbė ir mielą ži
nia, kad : advt. N. - Rastenis, 
LTB. bendruomenės pirminio- pamokslą Vasario 
kais, ir jos iždininkas J. Auštra 
Baitimores apylinkės vardu 
mokyklai sušelpti įteikė $100.- 
OO čekį. Aukotojams pareikšta 
padėka už tokią gadsią para
mą. P., K.

jau praėjusiame Darbininko 
numeryje buvo pranešta, bus 
vasario 12 d. Minėjimas prasi
dės 10 vai ŠV; Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioje. Mi
šias, prašant Dievo pagreitin
ti Lietuvos išlaisvinimą, laikys 
kleb. kun. Magnus J. Kazėnas, 
asistuojamas kun. V. Karavec- 
ko. Po pietų 2:30 vai. Lietu
vių Piliečių Draugijos klubo 
salėje (1723 Jane St., S. S. 
Pittsburgh 3, Pa.} bus prakal
bos ir meninė programa. Kal
bės Alto pirmininkas L Simu-

JaęųĮįgą' • Gulbtid^iė^' Edvardas 
ęėnafoąs, 'r- ■' Jįį&& . "LjudBus, 
tinginas Lekbiekas ir Ignas 
Maldas. - ■

Prašiausia buyo / papildyta 
rinkimų komisija. 1 -- Anksčiau 
buvo išrinkti inž. -A. Gargasas, 
A. Bukanis, L Sagys, EŽSkra- 
bulytė ir J. Urbšaitis; dabar 
susirinkimas papildė • šiais na- 
riais: lešmantaite, Staniškyte, 
Januleričiūte, Nasvyčih ir D. 
Starriškiu. '

IE apyskaitinio pranešimo 
paaiškėjo,

kad padaryta 14 valdybos 
posėdžių, daug dėmesio kreip
ta į Kultūros Fondo skyriaus 
perorganizavimą, Bendruome
nės Tarybos rinkimus, litua
nistinį jaunimo ugdymą. Apy
linkės valdybos pastangomis 
surengta: Jablonskio ir Būgos 
minėjimas, K. Žuko paskaita, 
pravestas mokinių rašinio kon
kursas (“kodėl aš kalbu lietu
viškai”), sušaukti pasitarimui 
Clevelando kultūrininkai ir 
kultūros darbuotojai, surengta 
treėioji Lietuvių diena, senųjų 
Amerikos lietuvių veikėjų pa
gerbimas, mokinių deklamavi-'. apdraudose. 
mo> ir varžybos, atsiliepta į V. 
Krėvės paminklo statymą ir k.

Bendruomenė padarė sutar
tį su Vaidilos teatru, kuris vyk-

. Biznierių vakarienė

Sy. Kazimiero .par.'motinu 
klubo globoje, įvyks vasario 
14-- d., ' Užgavėnėse. Rengėjai 
maloniai kviečia visus gausiai 
atsilankyti ir jiŠ anksto įsigyti

Lietuvių Jungtinių Organiza
cijų Komitetas metiniame savo 
susirinkime sausio 29 d. Lie
tuvos laisvinimo reikalam pa
skyrė 100 dol. Pinigai bus 
įteikti Vasario 16 minėjimo 
šventėje Alto skyriui.

Balfo skyriaus f vakarienė, 
įvykusi šv. Kazimiero parapi
jos salėje sausio 29 buvo, labai 
sėkminga. Programoje buvo 
dainų, kalbų ir šokių. Susirin
kusius linksmino "Linksmieji 
broliai”. Europoje palikusiem 
lietuviam ligoniam ir vaikam 
aukų surinkta 77 dol.

Kun. V. Budreckas pasakys
............i 16 šventę 

minint šv. Kazimiero bažny
čioje po 10 val.» pamaldų vasa
rio 12 d.........................Koresp.

LENKURT ELECTRIC 
COMRANY

(Atkelta iš 5 psl.)

Pečkaitis, K. Uleckas ir D. Be- 
pirštytė) prašo Žilviną, kad 
leistų juos atlankyti tėvus. Ket- 
virtas paveikslas: motina šau
kia pajūryj Žilviną, bet pasi
rodžius kraujo putai, paverčia 
save ir- vaikus medžiais. Prane
šėja (Ir. Radauskaitė) eiliuota 
kalba nusakė įvada | visą pasa
ką ir ryšį tąrp atskirų paveiks
lų. Vaidintojai buvo pasirėdę 
tautiniais drabužiai*.. Veikalo 
pastatymai buv1 kuklus, be 
jokiu auk.'tv v d1 ojimų, bet 
pritaikintos jaunų vaidintojų 
pajėgumui, natūralus ir savas, 
pajėgęs atskleisti keliais trum
pais paveiksią’- Krėviškosios 
pasakos dvasia ir grožį. Antro! 
programos dalyj patys mažieji 
(R. Diliauskaitė, V. Vaškytė. N 
Meidūnaitė. EI. ir Jurų. Bradfi- 
nai, A. Cipkus ir U. Mildažytė) 
padeklamavo ar padainavo 
j’ems pritaikintų dalykėlių. 
Baigta mokinių tautiniais šo- 
kiais, kuriems vadovavo D 
Dulytė.

Pradėdamas vakarėli, mo- ■ --
kvklos vedėjas A. Rodžius svei- H||Į|
kino atvykusius, šį karta labi! ■
gausiai, ir dėkojo visiems, šfa ■
mokyklos darbą remiantiems. ■
Tfekhrtinai buvo padėkota mvl 
L Mendeliui, kurtt leMp Mam 

-------- »>-- —. ja
6

_ - ją a *-DĖS ' CyyWOIŽfe*a
ays BeBoraomeBes Kuttunmus.pareigoms, , Juozas žemaitis, Jonas Virta-

Pajamų praeitais metais gau
ta 4738JB8 doL, - išleista įvai
riem reikalam ir šalpai — 
3203.24 dol. š. m. sausio 15 d. 
kasoje buvo 1535.64 dol. .

Po pirm. SL Banduko pra
nešimo papildymus padarė: vi- 

i|š&ikta ceptrm. Jonas Virbalis, vice- 
pirm. Feliksas Eidimtas, ižd. 
Jonas žemaitis, reikalų ved. K. 
Žukas ir komisijos vargo mo
kykloms Vokietijoje remti — 
Pr. Karalius. Kontrolės komisi
jos aktą perskaitė V. Kasakai- 
tis, papildė E. Karhėnas .

Reikalų ved. K Žukas pra
nešė, kad apylinkėje iki sausio 
l^rd. registruotų ir užsimokė
jusių nario mokestį buvo 373 
asmenys.

St. Barzdukas atskiru žodžiu 
atsisveikino su bendruomenės 
valdyba, iš kurios jis, kaip 
Centrinės Bendruomenės Val
dybos pirmininkas, pasitrau
kia. St' Barzdukas apylinkės 
valdybos pirmininku išbuvo 
nuo 1951 m. gruodžio 28 d. 
Už jo darbą Bendruomenei pa
dėkota karštais plojimais ir 
sugiedota “Ilgiausių metų.”

Einamuose reikaluose buvo 
eilė kalbėtojų. Vieningai pasi
sakyta, kad visi lietuviai turė
tų įsirašyti į Liet Bendruome
nę,/paraginti, kurie nėra apsi
draudė ligos ir mirties atvejais, 
apsidrausti lietuvių draudimo

TYPIST

• 5 DAY WEEK 
• PATO VACATIONS

♦ PENSION

Waughah4s Seed Co.
601 W. Jackson
CHICAGO, ILL .

MECHANICAL ENGINEERING • DESING DHAFTIHG 
ELECTRONIC PROTOTYPE • O)N$TWUCT1<m - - 

' TECHNICIANS ' ? ’

Šv. Jurgio Kof. parapijas meti- —- Jonas Musteikis vyksta į 
nė apyskaita 48,732.98 Buffalo, N. Y. kur Lietuvos 

Nepriklausomybės minėjime, 
Vasario 26 d. pasakys Lietu
vos laisvinimo klausimu kalbą. 
Meninę programą rengia Vyt. 
Žmuidzinas, Ant. Sabaliauskas 
tai dienai rengia liet knygų 
parodą, kurios metu, norintie
ji galės įsigyti liet, knygų. Gi 
Rochesterio liet, studentų sky
riaus valdyba išstatys liet, stu
dentų — dailininkų meno pa
veikslus, viso apie 42 darbus.

— Feliksas Manelis, senosios 
kartos lietuvis, komunistinei 
Laisvei (kaip Laisvė praneša) 
iš Rochesterio surinko 200 do
leriu. Sb.—

l iet studentu — dailininku 
meno naroda Rochesterv vra 
rengiama Lietuvos Nepriklau
somybė* minėjimo metu šv. 
Jurpfo liet naranijos mokvk- 
los bibliotekoje. Paroda vlnhn- 
ia Rochesterio bet. studentu 
skvr. valdvba. Paveikslai b«s 
išstatvtr N. Barfuškaitės. D. 
Juknevičiūtės, A. Pa<»alvtės. D. 
?alkau«kai*ės, J. £?»n»rsmcirn. 
N. Vedevvfės. Vvtautn V. Vir- 
kau. R. Žukaitė*. Grinos v^į. 
sauskaHės. ir Melniko. Viso 
anie 42 darbai. temnA’-i. pUo. 
jaus, litoerafiios. medžio raiti- 
nhi ir graviūrų. įėjimas nemo
kamas.

— Jonės Žuro»ūdr»<
kad i ’etuvnie mirea tėvas 
ir Sibire rnirė iaonesni* brolis 
Juoras. kuris buvo »5ve*tas 
1940 metais, o brnH« inž Pra
nas. k”r*s buvo wrr»ąnta« Si
biro. dabar vėl ištremtas .

Kun. J. Vaitekūnas, 
dvasios vadas 

Vincas J. Kudirka, 
pirmininkas

Jonas Beinortus, 
sekretorius.

riais laimėjimais ir 11-ką pra
laimėjimų pirmenybių lente
lėj stovi priešpaškutinėj vie
toj. Bajoras.

Kazys Kmįftis; 
kandidatais lieka: Fdiksas Ei- 
dimtas, IMras Mažęfis, Lkmgi- 
naš I jekniekas. | kontrolės ko
misiją išrinkti: Pranas Joga, 
Edvardas Karnėhas^ Stasys

Šv. Jurgio liet parapija pa
jamų turėjo 33,034.04 dol., ba
lansas iš 1954 metų — 2,874.08 
doL, Statybos fondo 11,824.86 
doL Tad viso: 47,732.98 dol. 
Išlaidų per 1955 metus 
27,037.25 dol.' Balansas 
12. 31 — 3,014.51 dol. 
būdu Statybos Fondas 
iki 17,681.22 dol.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas

Minėjimas ruošiamas vasa
rio 12. Programoje: 11 vai. iš
kilmingos mišios už mirusius ir 
gyvus Lietuvos laisvės kovoto
jus. Pamaldose visos liet, or
ganizacijos dalyvauja organi
zuotoje eisenoje su savo vėlia
vomis. - Esenai vadovauja liet. 

£mers Ovai aikštėje prieš S. C. legionierių Gudino postas. 3 
- Bisabeth ir S. C. Eintracht vai. p. p. parapijos salėje iš- 
šiuo metu lietuviai su ketu- kilmingas minėjimas, kurio 

metu svečias iš Chicagos, Alto 
iždininkas Mikas Vaidvla. pa
darys pranešima Lietuvos lais
vinimo klausimais. Po minėji
mo •— koncertas. Dainuos P. 
Armono choras ir kt.

Visi Rochesterio lietuviai 
yra maloniai kviečiami daly
vauti.

Lietuvių bendrovė OVER- 
SEAS CARGO CO., atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Londone, siunčia į 
LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu, avalyne, 
vaistais ir kit. 100% garant. — 
pilnas draudimas. Visus reika
lingus mokesčius sumoka siun
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Londono, Anglijos tad labai

m parpuninkas prisiminė miru- 
W (praeitais metais’' Oeve- 
laodm LB neteko 60 narių), jų

KATALIKŲ SEIMELIS
A. L R. Katalikų Federaci

jos N. Anglijos apskrities me
tinis seimelis šaukiamas Jur
gio Washingtono dieną, vasa- 

. rio 22, šv. Petro lietuvių para- 
" pi jos salėje. Seimelis bus pra-
- dėtas 10 vai. ryto mišiomis, 
' kurias aukos kun. J. Vaitekū- 
r- nas; pamokslą pasays Federa

cijos Centro Valdybos sekre- 
torius kun. A. Juška iš Chica-

* gos. Po pamaldų 11 vai. prasi
dės posėdžiai.

Federacijos skvriai ir kata-
- fflnŠkosios draugijos prašomi 

atsiųsti savo atstovus ir para
ginti. kad ir atskiri asmenys

; gausiai seimelyje dalyvautu.
* Tarn kitu klausimu bus taria-
* mari dėl Federaci jos Kongreso, 

kuris Bostone įvyks spalių 12,
2 13 ir 14.

f 'Žį*
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REAL ESTATE NEW YORKAS

REAL ESTATE EVergreen 8-9770

ir jos

DISPLAY

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

VI 6-2164
po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

maras, etc.

Intcrcrt starta every month. 
Compounded semi-annuany on 

Janu^ry Irt and Jtrty Irt.

?<<

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo padu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai Ši
toji yra katalikiška ligoninė, 
pripažinta New Jersey slaugy
mo bordo.

dnttas,> sąiintaCM palanuvimas. **
Kreiptis: Mokladlėniatt Iki 8 vai vak., šeštadieniais iki « 

vai vak.

ST. LAVVRENCE ACADEMY 
4SE.84 St, New York City

BU 8-3681.
A privalė Elcmentary and High 
School for Girls and Boys. Kinder-

VILLA JOSEPH MARIE 
High School, Newtown, Bucks Co. 
Pa. Newtown: WOrth 8-8918; Sis- 
terš of St. Casimir; Sister M. Luc- 
retia, Snperior; 68 Students; Tn>- 
tion $80; Board $489.

LONDON — NEW YORK

MOUNT ALOYSIUS JUNIOR COL- 
LEGE, Cresson,!**.; Sirters of Mercy 
of the Union; Sister Mary Magda
lena, BJ3JL, Prertdent; Sister Ma
ry Anac, RS2ML, Dean; 157 Stud_ 
ents; High School and two-year 
ceHege eourse; Commercfatf and 
Pine Arfa, High School $610; College 
$755—$845.

lietuviu visuomenė. T
Vienybės klausimais lietuvių 

politikos ir Lietuvos laisvinimo 
darbe kalbės K. Žukas, J. Liū- 
džius, Ig. Malėnas ir P. Stra
vinskas

OCR LADY OF THE ANGELS 
ACADEMY, 1879 Enfield St, En- 
field, Conn.; FeBcian Sfaters of St 
Francis, Sister M. Viterbia, Princip
al ;128 Studente; Day.

Bloek from parochial 
School and High School 
7 rooms - (3 bed rooms) 

Double lot, Doublt Garage 
3 fire places 20 x 14 T. V., 

and reacreation room. 
Walk to LIRR and Buses 
Mušt be seen, to be ap- 

preciated
Asking 22000 - This is 
it - Phone IV 6-4032

Josėjotarp2-jų khibų: Ral
ston '€. ’C?TBostonb meisteris) 
ir Lietuvių. Hardvardo Uni
versitetas šiemet nedalyvauja, 
o Cambridge, Quincy ir New- 
ton savo komandas perkėlė Į B 
klasę.' Po * ketvertų rungtynių 
Bpylstono klubas išėjo laimė
toju, sukoręs iš rungtynių 3:1 
ir partijų 11^:8^. Mums taš
kus laimėjo: Kazys Merkis. 3, 
Ahdrius Keturakis 3, A. Kali- 
nuškovas 1, Tadas Naginionis 
1, Petras Kohtautas ii. Boyl- 
stono klubui 3 taškus laimėjo 
tik vienas R. Tirrell, bet jų 
galas pelne kiek daugiau, negu 
mūsų. Lietuvių B pr., penkta-

N O T I C E ! 
Al! Junk Cars & Truks 
Wanted. We Pick up at 

once. Highest Prices 
VA 1*6675

Visais draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovą

JUOZĄ ANDRIUI
LSCKNSED INSURANCE BROKER

. Baigęs tam mokslus ir išlaikęs valstybinius egzaminus.
prairtose draudimo Įstaigose apdrauditama automobiliai, 

namai, baldai, Usniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar Įvairią 
rūšių atsakomybių bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 

tą bei Bgoe, kartu apmokant Ir ligoninės

ATLANTIC CITY, N. J.
SPEČ1AL RATES 

$3.00 and $4.00 Per Day 
Restaurant — Grill

AUdrnon, N. Y- Tim- 
_ * "Gfeirinj!" Hąr. Tv. N. 

Cįrefe in thė Sąuare, 5 Sberid- 
an Sųuare (7 Avė. & W. 4 St.) 
Res. OR 5-0437. Closed Mon. 
Eves. Inci. Sun. 8:40. Mats. Sat 
and Sun. 2:40.

TARRYTOWN — 5 bedrooms 
iii baths, 15x23 living room,. 
garage, ideal for doetor, dent- 
ist or bortnecs operating from 
heme, seperaie eatrances in cu- 
tbolic area, near all trans- 

portation, mušt be seen.
Owner built in 1948 — $29966 

ME 1-4418.

Robuden 18 amp. 
Robuden 60 tabl 
Serpasil 120 tabl. 
Streptomycin 10 grąm. 
Terramydn 16 caps. 
Vitamin B-l 100 tabl. 
Vitamin B-12 100 tabl. 
Vitamin C 100 tabL 
Multivitamin 500 tabL

Nauja moderniška koplyčia šer* 
menims dykai. Aptarnauja Cam* 
britlge ir Bostono kolonijas še- 
mi&usiomis kainomis. Kainos , tos 
pačios ir i kitus miestus.
Be&ale šankite: TeL TB 8-8484

GET THE BEST!
Wedding invitations, shower 

decorations and favors. 
Imported souvenirs, umbril- 

la and shower cans for sale or 
rent, at low low prices. 

The MiUian Co. 
136- 19 — 38 Avė. 

FLUSHING, L. I, N. Y. 
IN 1-5289 

Ask for Dept "L”

SCHOOLS

ANNHCBST COELEGE, S. Wood- 
stock, 589, Putnam, Conn.; Put- 
nam 8-4977; Daughters the Haly 
Ghest; Sister Anne Enrilienne, Pres
ident; Sister Gertrnde Eknilie, Dean; 
96 Studente; Courses leading ta B. 
AB. -S. Degrees in Uberal Arte, 
Srtenees and Cemmercial suhjects;

.. Tadtton $256; Board $556, and In
cidentai Fees $169; tar vonaenonly.

7.68 
5.53 
4.42 
3.75 
9.21 
1.53 
£53
3.04 
3.20

Flatbush Brick 2 Family 
ST. JEROME'S PARISH

Corner — 1-4 room, possession 
1-5 room upper. Oil, decorated 
short walk IRT Newkirk, $15,- 
500 G. I. Resale. IMMACU- 
LATE. Walk IRT.

Lucflle M. Kelly 
BU 4-5681.

a O M h 
Avenne

Po pranešimų bus leidžiami 
pasisakymai ir diskusijos vi
siems. .

Pritardami šios rūšies susi
rinkimui, bene pirmajam Cle- 
velande, negalime nepareikšti 
ir savo4 pageidavimo:' tokiame 
storinkime bus neišvėngiama 
^Ritinių priešininkų kritiką; 
bet jei susirinkimas siekia po
zityvių vaisių (o jų nesiekti 
negali), tad visiems jo kalbė
tojams, ir čia Įvardintiems, ir 
savo iniciatyva ateisiantiems, 
reikia linkėti ko didžiausio ob
jektyvumo, džentelmeniškumo 
ir konstruktyvumo siūlymų bei 
pare^dmų atžvilgiu. Visuome
nės pareiga yra tokiame susi- 

’ rinkime dalyvauti.

Cbėks, houseworkers, 
chanberinaids, couples, 

all combinątions and na- 
tionalities, highest wages, 

steady work, sleep in or out 
finest famalies,

Juozas Andriušis
Mt l Bruuklyn U, N. T.

BVergretn 7-8M7.

$8.64
I 3.04

5.90
10.67
8.70
3.75
4.25
3.18
5.95
4.80
3.68
4.35

$4.00' i M i VStap^Se^falAive.

7.20 New York 28, N. Y.
8.40 (REgent 7-7008)

ASSUMPTION, ACADEMY Of The. 
Bsvenhin, 3486 West Sehoolhouse 
Lane.- Germaatomi, PhUadel^da, 
FU, GErmantov^ 8-3991; Religious 
•f the Assmnption; Mother Marle 
Verenfca, Snperior; 256 Studente; 
Pre-Sehool througfa High School; 
Board and Tnition $1,666 te $1,266.

J. B. SHALINS- !
ŠALINSKAS ;

Laidotuvių Direktorius j 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) i
Woodhaven, N. Y. J 

Suteikiam garbingas laidotum.' 
Koplyčios nemokamai visose] 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.]

TeL Virgiui* 7-4499

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki'

SAVINGS ACCOUNTS CORDIALLY 
' INV1TED

VA. IT’ 
lUNEBAL 

197 Weteter 
Cambridge, Mms.

PRANAS WATIKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTABY FUBUC

Susirinkimas su diskusijomis
Nevienas jaudinamės dėl po

litinio savo gyvenimo negero^ 
vių. Dažnas ieškome jų kalti
ninkų Nėrime sprendimų, kū
ne vėl grąžntų vienybę ir 
bendra darbą.

Cleveiando demokratinės 
grupės vasario 5, sekmadienį, 
11:30 vai. lietuvių saloj šdbicia 
susirinkimą, kairiame, J^us ^1-

EMMA ANDERSON 
33 E. 60 St. 

New York City.

DESCLEE CO.. INC 
Publishers to the Apostolic See and to the 

Sacred Congregation of Rites.

280 Broadmay, New York 7, N. Y.

SETON HALE UNIVERSITY. 
SCHOOL OF NUBSING, 31. CHnton 
St, Newnrk2,N. E,MItcheH 2-8509; 
Margnret C. Haley, B. N„ B.
.M. A, Dean; Barte coOegiate progr- 
am Itadlng to B. S. N.; Degree 
pjogiam for Groduate Nuneš.

URSULINE NURSING HOME 
24 hour professional caro, 

elderly, conyalescents, 
post-operative, invalida. 
Special dieta; resonable. 

SAyvilIe 4-2560. Durt. 'L'

COLUMBUS 
HOTEL 

formerly Krtgfats of Cotambus 
HoteL Pacific Ave^ Opp. St.

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

GrabothB-BalsamuotojM 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br oklyn, N. Y.

r.

FAST ISUP 
ST. MAKYS PAB1SH

Graciaus spadous 7 room house 
white frame, high ceilings, big 
windows, largę entrance hall 
dnining room, sitting room, 
powder room. high coat eloset 
modem kitehen with enclosed 
porch, 4 bedrooms and bath on 
2nd floor, new carpet, bot 
water heat, new four car gar
age, landseaped grounds, fac- 
ing endoved home, One block 
from church and parochial 
school, selling far below cost, 
mušt be seen. Phone Juniper 

1-2340. Write - Box 47, 
ISUP, L. L, N. Y.

CLEVELAND, OHK> 

(Atkelta iš 6 psl.)

TALARSKI
FUNERAL HOME

Joseph Garszva
G RABORIUS
BALSAMUOTOJAS

l£$K0MAS Vladas Kačėnas, 
kilę& S Joniškio. Žinantieji ką 
nors apie jį prašome atsiliepti: 
Mr. Eduardas Vitkus, 449 
Grabam Avė., Brooklyn 11,

Siunčiant į Rusiją 
užimtas sritis, muitas apmoka
mas iš karto; todėl imama dvi
guba kaina. I

* TeL STagg 2-5043

Matthew P. Balląsį 
(BIELIAUSKAS) J 

FU NEBAL HOME 4

M. P. BALLAS—Direktoriui J 
ALB. BALTRONAS-BALTON j 

Reikalu Vedėjas

'' <60 Gnuad Street j
Brooklyn, N. Y. . x 

NOTARY PUBLIC į

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
t. L Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo Į926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

Woodhav«n 21, N. Y.BAYLEY-EUABD HIGH SCHOOL. 
Madfooa, N. 9.; MA 8-2488; Dpmin- 
ieM flbtora •< CaMsrcH, Staers of 
Ctaritr, Stotim «■* 8ta
ten «f Chffctfan Otarity; V«7 Bev. 
Denfe A. Baėm Direetor; ffrter Bo 
m Mtattta Friniifsl; 886 studento; 
Duy; $88 for Btoeesua itsMvnto; 
$188 soteide Otoene.

Vaistų siuntinėlius pristato
me į visus Europos kraštus, iš
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai 
rodo kaip žemą kainą reikalau
jame: > ;

A. C. T. H. 12 amp. 
Cediląnid 80 tabl. 
Cortispne 20 cc 
Cortisone 40 tabl. i 
Hydergin 120 tabl. 
Hydergin 12 amp. 
Hydrocortisone? 25 tabl. 
trgapyrin 1x5’amp. “ 
Irgapyrin 10O tabl. 
Kombetin 25 amp. 
Largactfl 100 tabl. 
Largactil 10x2 cc 
P. A? S. 600 Ūfeb H | 
P. A. S. 1000 tabl. 
Rimifon 1000 tabL

346 RIDGEWOOD AVI

Garantuotai taisoma tetertdjaL. kambariniai bei auto radto, 
stiprintuvai* (ampBftrs), plokštelių automatai 

. (noord changen).
Aptarnaujami rajonai: BrooMyn, Maspeth, Woodhaven, 
Riebmond Hm, Oaone Ptfk, Forest Hm, Jamafca.

Mm atMMMi pHmBto treMus pripaBata 
BOA No«r Y«tfcs

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
388 Maple Avenne, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose, 
prieinama kaina,

TeL CHapel 6-1377 1

f aktyviau- rungtynės. Pirmoj vietoj stovi 
tja visose Quinęy su 6^ taškų.
tį» laipu, Meisteris lt Arlauskas Ade-

B®8* laidėje davė simultaną Sėtuvių 
tono klubai: Boylston ir Cam- s k šachmatininkams

^*se ^s^se' Arlauskas laimėjo 7, bef 2 pra- 
laimėjo.

Miuncheno šachmatų olim
piadoje (1936) Lietuva įveikė 
Prancūziją, Bulgariją, Estiją, 
Braziliją, Italiją ir Islandiją. Su 
švedais, čekais, latviais ir ru
munais sulošė lygiom, žemiau 
Lietuvos liko 10 valstybių: 
Suomija, Olandija, Rumunija, 
Norvegija, Brazilija, Šveicari
ja, Italija, Islandija, Prancūzi
ja ir Bulgarija.

Ramunės
dfiL Ramunių arbatą vi- 
įį ( sada yra gera gerti 

Ramunių šviežu 
žiedų pusė svaro 
kainuoja $1.25.

A <✓* Liepas žiedų arba- 
Un ta geriama prakai- 

t a v i m u i sukelti, 
pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25. 
Pupalaižkis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25. 
Trejanke tinka pašalinti Įvai
riom vidurių piktybėm. Tre- 
janka — 75jf.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO. 
414 Broadway 

South Boston 27 Mass.

TeL APplegate 7*0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

BBOaaVN, N. i.



NEWARK, N. J.

PADĖKA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO

PARDUODAMI 2 namai su 
keturiais garažais 293 Maujer 
St., Brooklyne. Kreiptis: 
STagg 2*1454.

Dypukai jau nesusikalba
Bostono žinutėse kartą mė

nesy paduodami vardai pa
krikštytų, vedusių ir mirusių. 
Šiuos vardus Darbininkui pri
siunčia kun. J. Klimas, kuris, 
nepajėgdamas juos atlietuvin-

Brooklyno operetės choras, 
vadovaujamas muz. Juozo Stankūno

1M4 WHI7F tfr. HIUSUK.NJ. 
. 4-3»5

Klausykite •
^UETUKOSJTSIAIINLMU^

joms.
Plačias kalbas apie celebran 

to nuopelnus pasakė prel. J.

Mirė kun. J. Žiuromskio tėvas
Sausio 29 d. iš šv. Petro baž

nyčios buvo iškilmingai palai
dotas šv. Petro parapijos vika
ro kun. Jono Žiuromskio tė
velis Andrius žiuromskis. Lai
dojime dalyvavo arkivyskupo 
sekretorius prel. L. Riley, se
minarijos prof. prel. F. Rossi- 
ter, prel. Pr. Strakauskas, prel. 
O’Brien, prel. P. Water ir 34 
kunigai. Šv. Mišias laikė ir ki
tas laidojimo apeigas atliko ve- 
lionies sūnus kun. Jonas.

Sudėjo vitražus
Šioj savaitėj šv. Petro bažny

čiai buvo sudėti dar 3 nauji 
vitražai Vitražai sudėti į baž
nyčios zakristijų langus. Vitra
žų įdėjimu rūpinosi ir įdėti 
pagelbėjo kun. A. Abračins-

PARDUODAMArŽ-ję birtų po 5 
kambarius geras mūrinis na
mas su veranda ir šildymu už 
$7,000. Grynais tik $2,500 arba 
dar mažiau.

Kreiptis: Juozas Grabau, 
227 Bedford Avė. Brooklyn 11, 
N. Y. STagg 2-7524.

New Jersey apskrities suruoš
tame bankete iškilmingai buvo 
pagerbtas Juozas Boley-Bolevi- 
Čius, Liet vyčių 41 kuopos pir
mininkas, už jo didelį pasidar
bavimą vyčių organizacijai ir 
apskritai lietuvių tautai. Puoš
ni Robert Treat Hotel salė Ne- 
warke buvo užpildyta įžymiais 
svečiais, jo draugais bei ben
dradarbiais. Dauguma jų buvo 
vyčiai, suvažiavę ne tik iš New 
Yorko, New Jersey, bet ir iš 
Bostono, Worcesterio, Detroi
to, Pittsburgho, Philadelphijos 
ir k. Atrodė, lyg būtų sušauk
tas vyčių seimas pagerbti savo 
narį, kuris be pertraukos veik
liu šios organizacijos nariu iš
buvo per 30 metų, kuris visada 
ir visurtsavo pavyzdžiu ir darbu 
kėlė organizacijos vardą bei 
jos kilnius idealus.

Rengimo ' komisijos vardu 
banketą atidarė trumpa Įžan
ginė kalba inž. A. J. Mažeika, 
pristatydamas programai va
dovauti veiklų vytį ir radijo 
valandos vedėją Jokūbą J. 
Štuką, kuris plačiai suminėjo 
Juozo Bolėy nuopelnus L. vy
nams ir kitoms organizaci-

Pikotavo
Sausio 29 vyko komunistinės 

“Laisvės” rėmėjų suvažiavi
mas, kurį piketavo antikomu
nistinis frontas. Nors ir lijo 
smarkus lietus, bet piketuoto
jai išstovėjo su plakatais nuo 
2 v. p. p. iki 4 v., tuo atlip
dami praeivių dėmesį ir gadin-

Dalyvavo posėdyįo Ir bankete 
Kun. Albertas Kantautas, 
kuris dabartiniu laiku yra 

vyčių dvasios vadas, buvo nu
vykęs | New Yorką ir sausio 
28 dalyvavo vyčių centro val
dybos posėdyje, kuris įvyko 
pirmininko A. Vasiliausko bu
te Great Neck, Long Island. 
Beto, sausio 29 d. dalyvavo 
Juozo Bolevičiaus pagerbime, 
kuris buvo surengtas Robert 
Treat viešbučio salėje Newark,- 
N. J. Vyčių valdybos posėdyje 
ir pagerbimo bankete taip pat 
dalyvavo “Vyties” laikraščio 
redaktorė F. Grendelytė.

Balkūnas, prel M. Krupavičius 
ir kun. J. Jutkevičius, Lietuvos 
reikalų gynimo komisijos gar
bės pirmininkas. Taip pat Juo
zą sveikino AL Wesey-Vasiliau- 
skas — Centro pirmininkas, 
kun. A. Kontautas — Centro 
dvasios vadas, Felicija Gren
delytė — “Vyties” anglų sky
riaus redaktorė, kun. J. Karale- 
vičius — apsrities dvasios va
das, kun. J. Pakalniškis — 41 
kuopos dvasios vadas ir L. Ja
nonis — N. Y. ir N. J. apskri
ties pirmininkas.

Didžiai sujaudintas Juozas 
dėkojo visiems už šio pokylio 
suruošimą, už gausų atsilanky
mą, pažymėdamas, jog šis po
kylis yra ne tiek jį patį kaip 
asmenį pagerbti, kiek mūsų 
Lietuvos vyčių- idealus — dirb
ti savo tautaįįp  ̂bažnyčiai.

Daug sveikinimų atėjo tele
gramomis ir laiškais. Iš žy
mesnių svečių dar buvo prista
tyta Juozo sesutė Ona Stan- 
kienė, Homestėad, Pa., Centro

Valdybos bei komisijų nariai: 
W. ir M. Cinikai, St. ir M. Onai- 
čiai, Pittsburgh, Pa.; Edv. Da
niels ir Rita Pinkus, Worces- 
ter, Mass.; J. Sakevičius, Ne- 
wark, N. J. Buvusieji Centro 
Valdybos nariai — A. M. Uzny- 
tė, Detroit, Midi., Helen 
Shields, Philadelphia, Pa., J. 
Totilaitė, Woręester, , Mąssj 
Jos. Adomaitytė, Newark, N. 
J. ir k. Balfą atstovavo St. Lū
šys, New Yorko A. L. Tarybą 
— adv. J. Briedis, ir kiti pro
fesionalai bei biznieriai.

Oficialiai programai pasibai
gus, buvo šokiai.

Banketo rengimo komisijai 
pirmininkavo Kazys Bason-Ba- 
sanavičius, kiti komisijos na
riai: Vera Laukžemytė, V. Gu- 
zevičius, Helen Pinken, A. J. 
Mažeika ir F. Vaškas. M.

WHIL — 1430 kilocycies — Medford, Mass.
Kiekvieną, sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jdūokite. ar siuskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEEMUI
tage St, Norwood, Mass. Skyriai: Lithuanian Furniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1949; KErkland 7-8533.

f Amerikos meno muzėjus 
Vhitney New Yorke paėmė iš 

^parodos vieną paveikslą, kuris 
Irtis išstatytas pavasarinėje to 

. įpuzėjaus parodoje. Parodoje 
atsilankęs Carnegie Instituto 

ų^neno departamento direkto- 
Sęius Gordon B. Washburn at- 
^siuntė A. Galdikui kvietimą da- 
\3yvauti tarptautinėje parodoje 
įPittsburghe.

šiuo metu Feigl galerija 
New Yorke, 601 Madison Avė. 
įų 57 E. St., išstatė A. Galdiko 
^5 paveikslus grupinėje parodo
je su žymiais prancūzų tapyto
jais, būtent, Matisse, Lege, 
Metzinger ir kit

2-jų butų gražus mūrinis na
mas su veranda, šildymu ir ga
ražu gražioje vietoje. Kaina 
$14,000. Grynais $6.000.
8-nių butų gražus mūrinis na
mas, visai atskiras, dideliais 
šviesiais kambariais, gražioje 
vietoje, naujas aliejaus šildy
mas. Kaina $16,000. Grynais 
$6,000.
35-kių butų geras mūrinis na
mas, naujas aliejaus šildymas. 
Pajamų per metus $18,400. 
Viską apmokėjus lieka gryno 
pelno apie $6,000., kuris gali 
būti padidintas net iki $8,000. 
Tatai graži pensija nedirbant 
Grynais įmokėti $20,000. Tiek 
neturint galima susidėti dviem 
ar trim. Pelno užteks kiekvie
nam.

Vilniečių Sąjungos
Bostono skyriaus susirinki

me vasario 5, Kulbokų bute 
(Thomas Park), 5 vai. p. p. J. 
Sonda kalbės apie velionį pro
fesorių Vai. Biržišką, o dr. M. 
Gimbutienė archeologinėm te
mom. Bus renkama taip pat 
nauja valdyba. Maloniai kvie
čiami atvykti nariai ir besido
mintieji šia organizacija.

vinto dalyviams. Nors “Lais
vė”. ir plačiai skardenosi, nors 
ir laukė iš kitur suvažiuojant, 
bet susirinko jų labai maža, 
vos keliolika; nesimatė nei au
tomobiliu iš kitų valstybių, ne
buvo nei specialių autobusų.

Lietuviška televizijos 
programa

bus šeštadienį, vasario (Fę- 
bruary) 18 d., 6:30 v. y. iš New 
Yorko televizijos stoties WA« 
TV 18 kanalo. Programa skir
ta Lietuvos nepriklausomybės 
šventei paminėti. Ją režisuos 
radijo direktorius Jokūbas Šlu

bi. Y. Dalininkų Sąjungos
visuotinas narių susirinki

mas kviečiamas vasario 12 d., 
sekmadienį, 3 v. p. p. Free Bal
de House, 131 East 70th St., 
New York City. Dalyvavimas 
būtinas. Po susirinkimo Užga
vėnių blynai .

šiuo metu sąjungai priklau
so šie dailininkai: M. Balkus, 
A. Belapetravičius, A. Elskis, 
A. Galdikas, V. K. Jonynas, A. 
Kašuba, V. Kašuba, P. Lapė, 
A. Merker, P. Osmolskis, T. 
Petraitis, E. Urbaitytė, R. Vie
sulas.

Tuo pačiu pageidaujama, 
kad dailininkai, kurie dar nė
ra įsijungę į sąjungą, tai pada
rytų pagal priimtą sąjungos 
statutą, paduodami prašymus 
ar žodžiu pareikšdami norą 
įstoti valdybos pirmininkui ar
ba bet kuriam valdybos nariui. 
Dabartinis sąjungos adresas: 
316 East 55th St, New York 
City 22, N. Y, c/o Pranas La
pė. ' N. Y. L. D. Valdyba.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

WBMS, 1690 kilocycies Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS > -
SI Bunker Avė., Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R.

LIETUVIŲ STUDENTŲ S-GOS NEW YORKO SKYRIUS 
kviečia lietuvišką visuomenę ■į ----’

MENO - LITERATŪROS
VAKARĄ, 

įvykstantį vasario 4, 1956, lt34 vaL vak 
- Apreiškimo Panpijoo SnlSje,

N. 5th & Havemeyer gatvių sankryžoje, Brooklyn, N. Y.
Programoje: studentų menininkai, dainininkai, solistai 

ir literatai su nuotaikingais išpildymais.
Smagūs šokiai, grojant puikiam orkestrui. Ištrošku

siem-; — alutis bei vaisvandeniai.

4:30-530
SttH WEVP 

,, 1330 tai OZO

ti, nurašo taip, kaip juos tėvai 
ar giminės užrašo metrikų kny
gose. Tokiu būdu tikrai reikė- 
ti| kaltinti Darbininką ne už 
vardų iškraipymą, bet už ne
sugebėjimą juos atlietuvinti.

Redakcijos prierašas: Dar
bininkas pavardžių ir vardų 
savavališkai nelietuvina, o 
ypač metrikinėse žiniose. Čia 
tik korespondentai tegali žino
ti, ar Ruth yra Senojo Įstatymo 
Ruth ar lietuviškoji Rūta. Ne 
redakcijos reikalas' aiškinti, ar 
vardai ir pavardės metrikuose 
užrašomos visai taip, kaip tė
vai yra pareiškę. Redakcija 
gauna pataisymą ir jį deda, o 
korespondento dalykas pa
reikšti, kad jis teisingai buvo 
žinias suteikęs. Redakcijai ką 
nors čia prikaišinėti yra pro 
šalį, kaip nuošalyje paliktinas 
ir niekinamos prasmės “dypu-

38 metų Sukakties minėjimas įvyks

1956 m. Vasėrio-Februaty 19, sekmadienį, 4 vai. po pietų

Mažosios Lietuvos 
" Bičiulių Draugija

* t ir Maž. Liet Rezistentinis 
-JŠąjūdis rengia Užgavėnių die- 
^įą, vasario 14, 7:30 v. v. J. 
^Valaičio svetainėje “Arlington 
Restaurant”, 385 Arlington 
Avė.,-Brooklyn, linksmą šiupi- 

-Jiįr Visi maloniai kviečiami tes
ėti šią seną Maž. Lietuvos Už
gavėnių tradiciją. Norintieji 
dalyvauti, prašomi apie tai 
pranešti iki vasario 8 d. A. Ky-

. nastui, 188 Logan Str., Brook
lyn 8, N. Y., tel. MI 7-0935. 
Šiupinio, gėrimu ir viso kito 
kaina — 3,50 doL

Romas Viesulas
savo kūrinių parodą atidaro 

; ne vasario 4, bet 6 ir tęsis iki 
vasario 29 d. Paroda vyksta 
New Yorko miesto biblioteko
je, Hudson Park skyriuje, 10 
7th Avė. So. Lankymo laikas: 
nuo pirmadienio iki penktadie
nio 9 v.* ryto iki 9 v. v., šešta- 

Idieniais uždaryta.

. Kongresmenas Ray Madden, 
iš Indianos, kalbės New Yor

ke Vasario 16-sios minėjime. 
Madden yra buvęs Katyne nu
žudytų lenkų tyrinėjimo komi
sijos pirmininkas, paskui buvo 
Kersteno komisijos narys, ge-

CAMBRIDGE, MASS.

Vasario 16 minėjimas, su
jungtas su parapijos metiniu 
banketu, bus vasario 12 d. 
Lietuvių Katalikų klubo salė
je. Programa prasidės 5 vai. p. 
p. Programą išpildys parapijos 
mokyklos mokiniai ir choras, 
vadovaujamas vargonininko M. 
Karbausko. Visi Cambridge 
lietuviai kviečiami gausiai da
lyvauti. Bilietus po 2.50 dol. 
galima gauti jau dabar pas A. 
Daukantą ir kitus platintojus, 
o taip pat klebonijoje.

iš; Ahgėių E$r«; pąrą^jps tai 
jįnsaHo 2 dL Kadyarįjos 

ta^Siėse. / / ■ ■ .
Leonarda Budi, sausio 27 d. 

palaidota iš Angelų Kar. baž
nyčios šv. Kazimiero kapinėse.

Ona Greenwald, palaidota 
sausio 2^ d iš f Aėgdų Kar. 
bažnyčios šv. Jono kapinėse.

JokūbasKavaliauskas, pa
laidotas sausio 28 d. iš Angp- .Sekmadienį, sausio 29 d., 
lų Kar bažnyčios §yč. Trejy- Lietuvos vyčių New Yorko ii 
bės kapinėse. ■ . f; '.

Antanas Kaminskas, pianino 
derintojas, mirė sąųsio 29 
laidojamas vasario 4 d. 10 v. 
iš Angelų Kar. parapijos baž
nyčios Šv. Jono kapinėse.

Susituokia
Rovėna Uogytė ir Jeroni

mas Kubilius susituokia vasa
rio.4 d., šeštadienį, 5:30 v. p. 
p. Angelų Karalienės par. baž
nyčioje. '

' Praėjus mūsų laikraščio 
“Darbininko” tradiciniam vaka
rui, maloniai dėkojame visiem 
prie jo pasisekimo prisidėju
slėms. Ypač reiškiame padėką 
Bostono Įdėt Dramos Sambū
riui už puikiai atliktą vaidini
mą; inūsų darbščiai šeiminin
kei .Sieliai ir jos vyrui James, 
Lycato, M. Janulaitytei, Jonui 
Adomėnui, Jonui Kašinskui, J. 
Oliva, Lottie Ulrich, Pranciš
kai Mažeikienei, Jonui Gru
žauskui, P. Litvinui, Nadzeikai, 
C. Poderiui, Irenai Banaitytėi.

Visiems ir visom, vienu ar 
antru būdu prie šio vakaro pa
sisekimo prisidėjusiem, reiš
kiame gilią padėką.

T. T. Pranciškonai.


