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i Prelato Igno Albavičiaus invokacija
h Vasario 16 dieną Senate
i Amžinajai Pasaulio Kūrė- 
i jau, kuris žmogų sukūrei 
i Į laisvą, pažvelk su meile |
i šios žemės tautas, kurios
i kenčia persekiojimus už Ta-
i vo aukščiausios valdžios iš-
i pažinimą ir kurios kovoja
i už laisvės teises, Tavo joms
{ suteiktas. Palaimink jų nuo-
(1 latines pastangas tarnauti
(1 Dievui ir tėvynei taip, kad

1 jos atneštų tikrą išlaisvini-
1 ' ma iš vergijos, tironijos ir 
1 priespaudos.
1 Palaimink šį garbingą
I Jungtinių Valstybių Senatą,
i kad jojo pažadas rūpintis
II pavergtų tautų laisve taptų
11 galinga jėga prieš juodąsias
11 blogio, naikinimo jėgas.
] k grasančias sunaikinti žmoni-
'i jąi ' ■ c
11 Tu, kuris buvai kelrodžiu
11 trylikai pirmųjų Amerikos
l! kolonijų jų kovoje už lais-

vę į didingą ir vadovaujan
čią valstybę ir kuris vieno
dai žiūri į didžiuosius ir ma
žuosius kraštus, pažvelk ma
loniai į mažąsias valstybes, 
ypatingai tas, kurios yra 
prie Baltijos jūros krantų, ir 
kurios prispaustos kenčia 
tironijoje.

Išvaduok, Viešpatie, iš da
bartinių vargų Lietuvą, ku
ri yra pasruvusi ašarose ne
kaltų vaikų ir nelaimingų 
motinų. Įvesk ją Į laisvu ir 
nepriklausomų pasaulio tau
tų tarpą. Suteik, kad teisybė 
nežūtu ir kad pasaulis žino
tų priežastį, jos kančios. Ta
vo akivaizdoje žmonijos kan
čios nelieka nepastebėtos.

Iš tavęs, malonus visokių 
gėrybių Teikėjau, didieji ir 
mažieji laukia tavo, palaimos 
ir gerovės.

Kas apie Lietuvą kalbėjo Kongrese
Senate vasario 16 pareiški

mus padarė šie senatoriai: 
Irving M. įves, r. N. Y.; Hubert 
H. Humphrey, d. Minesota; 
Paul H. Douglas, d. UI.; Fre- 
derick G. Payne, r. Me.;( Earle 
C. Clements, d. Kentucky; H. 
Alezander Smith, r. N. J.; Pa- 
trick V. McNamara, d. Mich.;

Gordon Mc-
Calif.; Lester

Herbert H. Lehman, d. N. Y.; 
Thomas E. Martin, r. Yowa; 
Noris Cotton, r. N. H.; Leve- 
rett SaltonstaU, r. Mass; VVil
liam A Purtei!, r. Conn.; J. 
Glenn Beall, r. Md.; Joseph R. 
McCarthy, r. Wiss.

Atstovų Rūmuose vasario 16 
apie Lietuvą

kalbėjo šie kongresmanai: 
Daniel J. Flood, d. Pa.; Ray J. 
Madden, d. Ind.; Antoni N. 
Sadlak, r. At I>arge; John E. 
Fogarty, d. R .1.; Richard Wig- 
glesvvorth, r. "Mass.; Edmund 
P. Radwan, r. N. Y.; William 
B. Widnall, r. N. J.; Arthur G. 
Klein, d. N. Y.; James C. Au- 
chincloss, r. N. J 
Donough,
Holtzman, d. N. Y.; Gordon 

' Canfield, d. N. J.
Philbin, d. Mass.; Edna F. Kel
ly, d. N. Y.; Hugh J. Addonizio, 
d. N. J.; Edith N. Rogers, r. 
Mass.; Paul A. Fino, r. N. Y.; 
James E. Van Zandt, r. Pa.; 
Joseph W. Martin, r. Mass.; 
Louise Ra bau, d. Mich.; Tho
mas S. Gordon, d. UI.; Charles
A. Vanik, d. Ohio; Frank J. 
Becker, r. N. Y.; Henry S. 
Reuss, d. Wiss.; Laurence Cur- 
tis, r. Pa.; James A. Byrne, d. 
Pa.; Joseph L. Carrigg, r. Pa.; 
James C. Murray, d. III.; Ab- 
raham J. Multer, d. N. Y.; John 
J. Rooney, d. N. Y.; Kenneth
B. Keating, r. N. Y.; John C. 
Kluczynski, d. UI.; Thadeus 
Machrowicz, d. Mich.; Clement 
J. Zablocki, d. Wiss.; Thomas 
J. Dpdd, d. Conn.; Barratt O’Ha- 
ra, d. BĮ.; Isidore Dollinger, d. 
N. Y.; Bernard W. Kearney, r. 
N. Y.; Melvin Price, d. UI.; 
Emanuel Celler, d. N. Y.; Vic-

Philip J.

Amerika atšventė Lietuvos šventę
> APIĖ LIETUVĄ KALBĖJO 15SCNATOR1Ų IR 53 KONGRESMANAI

tor L. Anfuso, d. N. Y.; John 
W. Heselton, r. Mass.; Michael 
A. Feighan, d. Ohio.; James 
Roosevelt, d. Calif.; VVilliam 
E. McVey, r. III.; Lavvrence H. 
Smith, r. Wiss.; John D. Din- 
gell, Mich.; Harold D. Dono- 
hue, d. Mass.; Alvin M. Bent- 
ley, r. Mich.; Peter W. Rodino 
jr., d. U. J.; Aime J. Forand, 
d. R. L; George H. Fallon, d. 
Maryland; James T. Paterson, 
r. Conn.

Lietuvos 
paskelbimo 
tas metines 
visur labai 
jas ir Amerikos valdžios žmo
nės bei įstaigos — valstybės 
sekretoriaus J. F. Dulles pa
reiškimas, gubernatorių 
skelbtos Lietuvos dienos, se
natorių ir kongresmanų kal
bos lietuvių minėjimuose. La
biausiai atkreipia į save dėme-

nepriklausomybės 
trisdešimt aštun- 

paminėjo lietuviai 
gausiai. Paminėjo

pa-

Kongrese. čia neįmanoma pakartoti tų
taio ir šiemet teistoW> Palankių ir šiltų žo 

I Stoviai Belieka tenkintis suminint in- 
vokacijas, kalbėjusių vardus ir 
vieną rezoliuciją, kurią pasiū
lė atstovas Daniel J. Flood iš 
Pennsylvanijos, baigdamas sa
vo kalbą. Ji vaizdžiai rodo nuo
taikas tą dieną rodytas Lietu
vai Kongrese.

sį Vasario

Kaip pe 
buvo pak\ 
gai atkadbėtLinvokacijas Sena
te ir Atstovų Rūmuose. Sena
te savo pareiškimus padarė 15 
senatorių; Atstovų Rūmuose 
teko priskaityti net 53 kon- 
gresmanų kalbas, kurios buvo 
išspausdintos “Congressional 
Record”.-

REZOLIUCIJA DEL LIETUVOS ATSTOVŲ RŪMUOSE
KADANGI Lietuva buvo ne 

priklausoma karalystė ir di
džioji kunigaikštystė nuo try
liktojo amžiaus;
KADANGI Lietuva viena stojo 
ir sulaikė germaniškąjį ”Drahg 

nach Osten” arba užpuolimą; 
apsaugojo Rusijos lygumas ir 
tuo pačiu metu konfederaci
joje su Lenkija sulaikė mon
golų ir Maskvos agresiją iš ry
tu;

KADANGI Lietuva savo val
džioje davė religijos, kalbos 
ir kultūros laisvę įvairių ra
sių katalikam, protestantam, 
ortodoksam, musulmonam ir 
žydam;

KADANGI Lietuvos valdžio
je Lietuvos Akademija Vilniu
je ir žemesnės mokyklos apy
gardose buvo židiniai vakarų 
krikščioniškosios kultūros, ku
rios labiausiai į rytus pasislū-

muši riba si .po su Lietuves 
1772 metų sienom;

KADANCįl Lietuva su savo 
decentralizuota administracija, 
pagrįsta visuotiniais kilmingų
jų ir miestų bendruomenių 
rinkimais, padėjo plėtoti savi
valdas ir renkamųjų instituci
jų tradicijas rytų Europos 
srityse tarp autokratinių Rusi
jos ir Prūsijos;

KADANGI iš Lietuvos kilu
sieji prisidėjo prie Jungtinių 
Valstybių pažangos — Alek
sandras Karolis Curtius buvo 
pirmasis mokytojas aukštes
niojoj mokykloj .olandų,kolo
nijoje Nieuw Amsterdame 
(1659—61), Tadas Kosciuszko 
didžiai pasitarnavo Amerikos 
revoliucijoje, ir masės lietuvių 
imigrantų- bei jų palikuonių 
ištikimai tarnavo Jungtinėm 
Valstybėm kiekvienoje gene
racijoje;

SU TRIUKŠMU KRAUJA 18 tanki* i laivą Nrw Yarkr; tankai ridrti Pirtį* Arabijai.

Tankai išplaukė pas Izraelio priešus
Prezidentas Eisenhoweris 

pereitą penktadienį leido iš
gabenti 18 tankų Į Pietų Ara
biją. Už kiekviena tanką jie 
sumokėjo po 135,000 dol. I ei- 
do taip pat išgabenti ir •* Izrae
lį atsarginių dalių lėktuvam, 
sunkvežimiam, jeepam už 100,- 
000 dol.

Sprendimas sukėlė Izraelio 
ir žydu sionistų nepasitenkini
mą. Sionistai New Yorke prie 
laivo sukėlė demonstracija su 
šūkiais: “Nepadėkit raudonie
siem”. “Siųskite ginklus Izrae
liui”, “Jokios paramos toliau 
Dulles”. Izraelio atstovas per 
televizija kaltino, kad Ameri
ka, Anglija, Prancūzija duoda 
ginklus Izraelio priešam, bet 
neduoda Izraeliui, Arabų spau
da džiūgavo, kad pietų Arabi-

ANGLIJA BE KARTUVIŲ
Anglijos parlamentas nutarė 

panaikinti mirties bausmę — 
kartuves. Bet rytojaus dieną Į- 
vykus naujai žmogžudystei ki
lo reikalavimas kartuves vėl 
grąžinti.

Amerikoje tik Maine, Minne- _______o_._, ___  _____
sofoje ir Wtsconsine yra mir- pasiekė tik savo griū
ties bausmė panaikinta. tu nusistatymu. Esą ji grasinu

si Amerikai atšaukti bazes 
priimti. Sovietų siūlomus gink
lus. Tada tik Amerika nusilei
dusi.

Nepatenkintas ir senatas, 
kad Amerika arabų akyse 
esanti sukompromituota. Už
sienių komisijos pirmininkas 
George pakvietė valst. sekre
torių Dulles, tik dabar grįžusi 
iš atostogų, ši penktadieni aiš
kintis..

• Argentinoje uždarė komu
nistinius laikraščius. Dar ne
nuspręsta. ar uždarys partija.

• Savaitės galas žada būti ir 
New Yorke šaltas. Vasario 22 
buvo šalčiausia diena.

• Brazilijoje aviacijos suki
limas nelaikomas svarbiu daly 
ku. Vyriausybei ištikima ka
riuomenė jį greitai numalšin
sianti.

ir

• New Yorko seimelis priė
mė įstatymą, kad už vaikų iki 
16 metų padarytus nuostolius 
iki 250 dol. atsako tėvai.

• Pietų Vietnamas pareika
lavo, kad Prancūzijos kariuo
menė visai išsikraustytų.

• Alžire 50 vietinių kariu 
pabėgo iš prancūzų ir ginklus 
atidavė sukilėliam.

• Graikijoje naujame parla
mente iš 300 atstovų komunis
tai turės 40; Vakaram palanki 
vyriausybė savo pusėje turės 
170.

• Amerikos komunistai sten
giasi naimti i savo rankas pi
lietinių teisiu konferenciją, 
kuri Įvyksta Washingtonc ko
vo 4.

• Maskvos "hvestija" pra
dėjo pulti Vokietijos kanc. 
Adenaueri ir užsieniu reikalų 
min. Brentano. Kaltino juos 
nenuoširdumu Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu.

KADANGI Lietuva 1795 bu
vo padalyta tarp Rusijos ir 
Prūsijos; atgavo nepriklauso
mybę trumpam laikui 1812; 
sukilo prieš Rusijos priespau
dą 1830 ir 1863—4; taikingai 
priešinosi 1905; turėjo išken
tėti visuotinį lietuviškų spau
dinių draudimą per 40 metų 
1864—1904; išlaikė laisvės 
dvasią, ir 1918 vasario 16 vėl 
atstatė savo nepriklausomype;

KADANGI Lietuvą pripaži
no Jungtinės Valstybės nepri
klausoma valstybe 1922, ir 
draugiški santykiai tarn šių 
kraštų buvo pastoviai išlaiko
mi;

KADANGI per 22 nepri
klausomybės metus Lietuvos 
respublika staigiai atsigavo 

-.nuo karo ir svetimos okupaci
jos sunaikinimo; darė pažangą 
visose valstybinio, sociabnio 
ir kultūrinio gyvenimo srity
se; išlaikė demokratines insti
tucijas sunkiu metu, kada kai
myninėse nacinėj Vokietijoje 
ir sovietinėje Rusijoje buvo i- 
sigalėie tironai, ir lietuvos 
respublika ištikimai vykdė su
tartis ir tarptautinius įsinarei- 
gojimus kaip lojalus Tautų 
Sąjungos narys;

KADANGI Lietuva buvo vie
na iš pirmųjų nacinės ir sovie
tinės konspiracijos prieš t ūka 
ir žmoniškumą auku—Ribben- 
tropo - Molotovo paktas 1933 
rugpjūčio ir rugsėjo mėn; 
Lietuva buvo Sovietų Sąjungos 
raudonosios armijos okupuota 
po ultimatumo tuo pač’u me
tu. kai Prancūzija pateko po 
nacių jungu; ir Lietuva So
vietų Sąjunga aneksavo 1940. 
ir

KADANGI Jungtinių Valsty
bių vvriausvbė iškHmingai pa
smerkė sovietinę agresija prieš 
Lietuvą, Latvija ir Estija, pa
skelbdama pareiškimą 1940 
liepos 2-; atsisakė prinažinti 
Sovietų Sąjungos įvykdytą Lie
tuvos aneksija: Lietuvos pa
siuntinybė ir konsulatai šiame 
krašte laisvai veikia, o tuo 
metu pačioje Lietuvoje stipriai 
laikosi pasyvi rezistenciia prieš 
svetimąją valdžią ir ideologi
ja. —

DEL TO TEESIE 
nutarta, kad Atstovu Rūmai 
yra minties, jog Jungtinės 
Valstybės niekad nesutiktu ne
teisybių Įamžinti ir teiktu mo
ralinę paramą lietuviu tautai 
atstatyti laisve, žmogaus tei
ses ir politinę nepriklausomy
bę.

Kun. J. Boll-Baltiisevičiaiis invokaciją 
Vasario 16 Atstoviu Rūmuose

vergijoje ir pažeminime. Pa
sigailėk lietuvių tautos, kad v 
jos žmonės nebūtų užmiršti, 
ir duok, kad visi žmonės, 
teiktų jai pagalbą laisvei 
pasiekti Tesulaukia ši tau- , 
ta ir vėl tos dienos, kada bus . 
jai leista tave laisvai gar
binti, tarnauti tau ir mylėti 
tave per amžius. -

Tegul bus šis Lietuves ne
priklausomybės 
kuo greičiausiai 
Duok, kad mes
neužmirštume savo 
kančių, kaip kad ir mes mal
daujame tave mūsų neuž
miršti per Kristų mūsų 
Viešpatį. 0

Dangiškasis Tėve, kuris 
esi viso gero pradžia ir iš
pildymas, suteik mums pil
ną laisvę, kuri yra visos Ta
vo žmonijos paveldėta.

Lai Jungtinių Valstybių 
Atstovų Rūmų nariai ir visi 
tie, kurių pareiga yra rūpin
tis tavo žmonių reikalais, 
būna ištvermingi savo užsi
mojimuose, drąsūs savo ta- 
rinėjimuose ir išmintingi 
savo pasitarimuose, ir lai 
jie, tavo , padedami, sklei
džia visiems tavo šviesa ir 
meilę.

Duok stiprybės visiems 
tiems, kurie šiandien kenčia

troškimas 
įvykdytas, 
niekuomet 

brolių.

Lietuvoje iki 47 laipsnių šalčio
jorca 60 žmonių aprūpinami 
maistu iš lėktuvų. Tarp jjį,6 
amerikiečiai, kurie ten statę 
radaro stotį.

Lietuvoje taip pat šalčiai, ko
kiu anksčiau nebuvo. Utenoje 
vasario 5 buvo 47 laipsniai 
Celsijaus. Iššalę daugel gyvu
lių. K'ot kiškiai, miškuose.

Europoje žuvusiu nuo šalčių 
priskaitoma 777. Tokiu šalčiu 
nebūve iau 200 metų. Vokieti
joje užšalės Dunojus ir Reino 
upė. Per ją galima pereiti pės
čiam. Taupant kurą Vokietijo
je mokyklos uždarytos. Jugo
slavijoje iš lėktuvu bombar
duoja Adrijos jūroje uoste su
sitvenkusius ledus, kad laivai 
galėtų judėti. Lenkijoje mobi
lizavo šaulius kovai su vilkais, 
Prancūzijoje iššalę kviečiu lau
kai. Žuvusių nuo šalčių Pran
cūzijoje priskaitoma daugiau
sia. Toliau eina Italija. Italijo
je kiek atidrėkus prasidėjo po
tvyniai. Anglijoje iššalę bulviii 
sandėliai. Ispanijos saloje Ma-

SUOMIJOS PREZIDENTU iš
rinktas šešiem metam Urbo 
Kekkonen. 85 meti*. žinomas 
prosovietine užsienių politika.

MASKVOJE IŠSIVERTĖ KAILINIUS
Stalino gauja jau “valo" Sta- paskelbtas Stalino klaidas prieš 

liną — Tuo nori atgauti pasiti- Markso - Lenino mokslą.
4. Maskvoje pradėtą Stalino 

nuvainikavimo procesą pratę
sė Varšuvos radijas. Jis pa
skelbė. kad Sovietų Sąjungos. 
Lenkijos. Suomijos. Bulgarijos 
komunistu partijos viešai pri
pažino dar vieną Stalino val
dvmo nusikaltimą prieš Lenki
jos komunistu partija. Pripaži
no. kad 1938 ją komintęrnas 
uždarė ir jos vadovus likvida
vo. pasiremdama “provokato
rių sufabrikuotais" kaltini
mais (tada Lenkijos komunis
tų vadai buvo iškviesti Į Mask
va *r iš ten nebegrįžo.)

Ka tos kalbos reiškia? Ar 
Sovietinio režimo pasikeitimą? 
Sovietai norėtų, kad taip gal
vot t. Sovietu Sąjungos ir Vaka
ru žmonės. Bet tai tik iprasti- 
nis Sovietu taktikos triukas—-

Už VSUS NEPASISEKIMUS - 
REIKIA SUVERSTI ATSAKO
MYBĘ ATPIRKIMO OŽIAM.

Berija. Kruglovas jau per 
menki ožiai, kad sovietines 
kaltes paneštų. Tad jas krauja 
pečiam Stalinui... Amerikoje 
populiarūs apsiautėliai. kurių 
viena pusė tamsios spalvos, 
kita šviesios. Abiem gali ne- 
š’oti pagal reikalą. Ir Maskvos 
bosą* išsivertė kailinėlius ir 
rodo pavasarinę ju puse.

Džiugu pažvntėti. kad Chruš
čiovo. Mikojano. Malenkovo. 
Suslovo nauja giesmelė 
VAKARU JAU NEBE APGAVO 

Vakaruose 
režimas Sovietuose 
NYT vedamajame

kėjima namie ir laimėti ‘'liau
dies frontus" 
Vakarai atsako: 
kailinius: iūsų 
kruvinos.

užsieniuose — 
veltui keičiant 
rankos tebėra

Suslovo 
dvidešim- 
Maskvoje.

Nustebino Chruščiovo. Ma- 
lenkovo. Mikojano, 
kalbos kom. partijos 
tame suvažiavime 
Jose buvo skelbiami

PIKTI KALTINIMAI PRIEŠ 
STALINO REŽIMĄ

1. Stalino valdvmo laikotar
pi vadino “dvidešimties metų 
diktatūros ir melo laikotar
piu”. Stalino vardo neminėda
mi, kaltino ji įvedus vieno as
mens diktatūra. Džiaugėsi, 
kad dabar atstatytas "kolekty
vinas valdymas".

2. Atstatinėjo garbe buvu- 
siem Lenino bendradarbiam 
Zinovjevui. Kamenevui. Radę- 
kui. Tuėhąčevskiui. kuriuos 
Stalinas buvo paskelbęs "išda
vikais". “liaudies priešais" ir 
sulikvidavęs. Trockio su Ru- 
charinu dar negarbino, bet aiš
kino. kad ir Trockis turi nuo
pelnų pilietiniame kare.

3. Ragino kritiškai perver
tinti Stalino raštus, ypačiai 
“Bolševikų partijos istorija”, 
kuri buvo privalomas vadovė
lis mokyklose ir kurios buvo 
paleista 30 milijonu egzemp
liorių. Esą reikia atitaisyti ten

tiko 
lija. 
ninku kariuomenės 
Vokietijoje dar vienerius me
tus vokiečių pinigais.

• Prez. Eisenhoweris sutiko 
duoti 20,000 kilo uranijaus ci
viliniam reikalam Amerikos ir 
laisvajame pasaulyje.

Vokietips vyriausybė su
derėtas su Amerika, Ang- 
Prancūzija dėl sainngi- 

išhikymo

• Prez. Eisenhoweris pasiū-. 
lė žemės ūkio gaminių pertek
lių siusti nuo šalčiu nukentė
jusiai Europai.
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patalpose pabuvę.

kurias jis jautė
lietuviam. Tai

AMERIKOS KARIUOMENĖ atvyko iš Japonijos j Tltailanda dalyvauti pirmuose Šrato (pietų rytu 
Azijos pakto) manevruose.

žimas Lietuvojedar labiau su
stiprintas ... Įsitempimą tega
lėjo atleisti tik nauji įvykiai 
vakarų fronte, ryšium su jais 
pasikeitimai vyriausybėje ir po
litinėse nuotaikose... Jie atė 
jo, ir naujasis kancleris Max 
von Baden spalio 5 parlamen
te pareiškė, kad Vokietija, pri-. 
pažinusi tautom apsisprendimo 
teisę, leidžia laisvai kurtis sa
vo valstybes ir vyriausybes, toliau dalyvauti 
Spalio 20 audiencijoje

kancleris pareiškė Lietuvos 
Tarybos nrezidiūmui sutekąs, 
kad būtu sudaryta Lietuvos vy
riausybė. .

Tada Taryba padarė du žy
gius. Lapkričio 2 nutarė atsisa
kyti nuo Uracho:

"Liepos mėn. 11 dienos Val
stybės Tarybos nutarimas — 
kviesti hercogą Urachą Lietu
vos karaliumi — nevykdomas. 
Galutinai tas klausimas palie
kamas spręsti Steigiamajam 
Seimui”.

/Antras nutarimas — sudary
ti .vyriausybę. Lapkričio 5 vy
riausybę sudaryti pavestą pro
fesoriui A. Voldemarui. Jo su
daryta vyriausybė buvo pa
skelbta lapkričio 11 — tą pa
čią dieną, kada vakarų fronte 
buvo pasirašytos paliaubos.

Nuo tos dienos buvo a;šku, 
kad lenktynėse praranda norą 

antrasis kai
mynas, vakarinis. Nuo tada 
tebuvo klausimas, kaip greitai 
ir kiek palankiai jis perduos 
valdymą į Lietuvos vyriausy 
bės rankas ir kada pats pasi
trauks iš Lietuvos žemės.

KUNIGAIKŠTIS POTIOMKINAS MIRĖ, GIMĖ DRAUGAS POTIOMKINAS
Kaip sovietai rodė užsieniečia ms kasyklas Sverdlovske

kelias savaites iš 
grįžęs 

Baltijos vokietis

Prieš
Sovietų Sąjungos
vienas
šveicarų "Die Tat" laikraš
čiui papasakojo, kaip So
vietų Sąjungos vyriausybė 
atgabendavo iš užsienio de- 
legacijas apžiūrėti fabrikų, 

^'kasyklų.

Tuo laiku, kai Maskvoje 
lankėsi Adenaueris, Sovietų 
Sąjungoje

viešėjo Birminghamo bur
mistras su profesinių sąjungų 

. delegacija.
Beveik po savaitės laiko 

nuo ano vizito pergyvenom 
pasikartojant tą pačią istoriją.

Vėl nuo 6 valandos ryto iki 
sutemų moterys valė gatves: 
medinius namus dar kartą 

'baltino. vielas nuo mūšų laee- 
.... . . rio vėl nuėmė ir abudu bokš-

čiia vario kasyklose Degtirske tus nugriovė ir šiuo kartu. Kai 
prie Sverdlovsko. Kiekvienas.

Mes. karo belaisviai, patyr 
rėme iš “Izvestiju” ir “Ęfav- 
dos”. kad, rugpjūčio pradžioje 
atsilankys Indonezijos deleea-

Gal būt, jie ir turi automobi
lius, radijus, televizijas. Bet 
žinau tik. kad Degtiarske iš 
350,000 gyventojų, vienas te
turi savo automobili — tai 
draugas Aksionovas. Tačiau 
ana apsilankymo diena iš Sver- 
dlovsko buvo atgabenta 10 
automobilių, kad Birminghano 
burmistras ir jo profesinių są
jungų delegacija savom akim 
matytų, jog propaganda nėra 
propaganda...

Kai delegacija išvyko,?.vielų

tiesė. Bokštai antru kartu at
statyti.

anglų profesiniu sąjungų dele- 
kuris lankė Sovietų Sąjungą. gacija prabanginiais automobi- 
galėjo matyti, kaip gatvėse pil- liais atriedėjo. visas judėjimas 
. t ; civiliai apsirengę bUVo sustabdytas. Tuose pa

čiuose “kultūros rūmuose" no
rėjo vaišinti ir šiuos svečius 
arbata. Birminghamo burmist
ras pasisakė pirma norįs šach
tas aplankyti. Bet ir jis neatsi
sakė išgerti stiklo vyno už so
vietine liaudį, ir tada išvvko į 
parodomąja šachta Nr. 1. Va
dinamas vario karalius drau
gas Aksionovas (gandai ėjo. 
kad jo brolis buvo vienas iš 
tu. kurie nužudė carą) delega
cija priėmė šachtos prieangy
je.

Tuo metu, kM delegacija li
po iš automobilių, iš šachtos 
patalpų išėjo darbininkai, ge
rai aosirengę, ir pasuko į aikš
tę, kur stovėto anie 10 įų au
tomobilių.

na purvo: civiliai : 
•apdriskusiais drabužiais; medi
niai ir mūriniai namai aptriu
šę. Prie to pripratę.

mes buvome nustebinti vie
ną diena, .
“‘kad ėmė valvti gatve, kuri 
Vedė i Degtiarska. Ėmė valvti 
kaip tik tokiu metu, kai iš vir- , 
šaus pilte pylė lietus. Apdris-. 
kusios motervs turėjo kiekvie
ną diena valyti per visa savai
te nuo rugsėjo 5 iki 12 tais 
1955 metais. Valė nuo ryto 6 
iki sutemu. Kai mes. karo be
laisviai. tai pamatėm, kilo 
piums mintis: kas nors turi nu
tikti. Tuojau iš gerai mūsų at
žvilgiu nusiteikusių rusų paty
rėme. kad
* Indoneziios delegacija, kuri 

tuo metu buvo Maskvoje, per 
dienu turi atsirasti čia.

. Patvrėm ir visai tikslią jų 
ątvykimo diena.

-■' Buto ir mums staigmena, 
kad orieš atvvkima apie 300 
metru tvoros, kuria buvę 
antverta mūsų stovykla. buvo 
t Ji n oat nuimta O abudu bokš
tai š»As tvoros gale, kur MVD 

. sargvbiniai buvodavo, buvo 
nugriauti. Kelias i Degtiarska 
ka»n tik ėjo pro pat mūsų sto
vykla. To dar neužteko. Diena 
prieš Indonezijos delegacijos 
atsilankomą. namu sienos bu
vo kalkėm išbaltintos. Maisto 
krautuvės buvo prirabentos 
produktu, ir žmonėm buvo isa- 
kvta rodvtis prie iu ar jose 
tik su išeiginiais drabužiais.

Indonezjos delegarijos -buvo 
9 žmonės. Prieš vvkslant i 
Degtiarsko vario kasyklas. visi 
buvo pavaišinti "kultūros rū
muose” tokiais gerais pusry
čiais. kad nesusirado. kurie 
būti; panorę leistis i šachta 
Nr. 1. Pasitenkino pasiklauso 
ir galvom pritardami šios vie
tos vario karaliaus draugo 
Aksionovo paaiškinimais. Pasi
tenkino pora minučių kasyklos

Sovietinėje propagandoje 
visada kalbama apie stachano- 
viečius darbininkus, kurie vis
ką gali ir dėl to gerai gyvena.

Bet bokštai tebuvo pastaty
ti ant žemės. Jų pamatai nebu
vo Įleisti Į žemę, kaip numato

taisyklės. Matyt, gali atvykti 
dar naujų delegacijų. Bet ne
laukdami daugiau delegacijų, 
sunkvežimiai pervažiavo per 
maisto krautuves, ir i dėžes su
rinko. kas anksčiau buvo išdė
liota krautuvių vitrinose: ka- 
viarą. sviesta, 'mėsą, dešras. 
Krymo šampaną, manufaktūra. 
Viskas su delegacijos išvažiavi
mu pradingo. į.

Tokis svečių akyse pasirody
mas primeną feną caro laikų 
pagarsėjusia istoriją. kad kuni
gaikštis Potiornfmas svečiam 
parodyti specialiai pasistatė 
kaimus. Potiomkino kaimų pa
pročius paveldėjo sovietai, tik 
kunigaikštis Potiomkinas vir
to draugu Potiomkinu.

Gražinant žvilgsni i tuos lie
tuviu santykius su vokiečiais 
iki nepriklausomybės atgavi
mo. matyti buvęs trejonas jų 
nusistatymas. Kariniai sluoks
niai. kurie reiškėsi per karine 
valdžią, žiūrėjo ilga laika i 
Lietuvą kaip i koloniją, kaip į 
tiltą, kuris sujungtų Kuršo že
mes su Prūsija. Diplomatai- 
ieškojo švelnesnių formų ir 
sustojo prie unijos, nelyginant 
senoji'’- Lenkija/ Visuomenėje 
buvo daugiausia palankumo 
Lietuvos nepriklausomybei. Jis 
augo stiprėjant Vokietijoje ci
vilinei valdžiai ir Į ją stipriau 
Įsijungiant visuomenės atsto
vam parlamente.

Norint palaikyti atmintyje 
ne tuos, kurie buvo priešingi 
Lietuvos laisvei, bet kaip tik 
tuos, kurie palankiai ją sutiko, 
kurie savo geru žodžiu ir dar
bais parėmė lietuvių tautą jos

ketyje Į nepriklausomybę, ten
ka dar kartą prisiminti social
demokratų šviesų veikėja E. 
Davidą, nepriklausomųjų so
cialistų atstovą H. Haase, bet

labiausiai tektų vertinti Ma- 
thia Erzbergeri,

Centro partijos veikėją, val
stybės sekretorių, ministerj. Jis 
nusipelnė daugiausia.

Nuo to laiko, kai jis susipa
žino su Šveicarijos lietuviais 
(1915), jis daug ir nuoširdžiai 
rūpinosi Lietuva. Jis kovojo 
prieš okupacinės valdžios žiau 
rumus. Siūlė pakeisti Lietuvo
je karine valdžią civiline. Sa
vo atsiminimuose rašo, kad 
daug pastangų reikėjo, iki lie
tuviu nekenčiamas karinis vir
šininkas Lietuvoje kun. Isen- 
burg Birstein buvo atšauktas. 
Kai Erzbergeris pastebėjo, jo 
žodžiais tariant, lenktynes i 
Lietuvos sostą prasidėjus tarp 
Prūsijos ir Saksonijos. Erzber
geris per Centro partiją prave
dė reikalavimą, kad toks valdo
vas Lietuvai būtų katalikas. Jo 
idėja ir buvo tas trečiasis kan
didatas Į Lietuvos karalius — 
kunigaikštis Urachas..__

Erzbergerio palankumas Lie
tuvai užtraukė įam karo val
džios ir militaristų nepalanku
mą.

Ji nedavė jam leidimo atvyk
ti į Lietuvą ir čia susipažinti su 
padėtimi. Ji Įsakė slaptai teis
mo organam ištirti, ar Erzber- 

’ gėriui nebūtų galima iškelti 
bylą dėl jo ryšių su Lietuva. 
Lietuvos delegacijai Berlyne

nebuvo leista su Erzbergeriu 
pasimatyti.

Bet silpstant karinei galiai 
fronte, stiprėjo Erzbergerio Įta
ka. 1918 spalio mėn. tapęs vai 
stybės sekretorium ir vyriausy
bės pritartas, sutinkant taip 
pat karinei valdžiai, Erzberge
ris lapkričio 11 pasirašė su ali- 
antais paliaubas. Nuo šios po
litikos gerėjo ir Lietuvos rei
kalai ., Erzbergeris - aiškiai 
stojo ir už Versalio sutarties 
pasirašymą. Nuo 1919 birželio 
tapo finansų ministeriu.
K's be jo įtakos Lietuva oavo iš 
Vokietijos ir 100 mil. markių 
paskolą,

iš kurios galėjo ministerijas 
organizuoti, kariuomenę reng
ti (ir dar 30 mil. paskolinti 
Latvijos vyriausybei).

Erzbergerio palankumas Lie
tuvai buvo ne tik išdava tu 
simpatijų, 
Šveicarijos
plaukė iš jo tvirto katalikiško 
nusistatymo, kuris praktiškai 
buvo priešingas aneksijom, mi- 
litarizmui.

Bet tokis Erzbergeris nebuvo 
priimtinas militarizmo dvasios 
atstovam. Nors karas buvo 
pralaimėtas, bet militarizmas

- nebuvo sulaužytas. Jie-kaltina . 
Erzbergeri labiausiai už Versa
lio sutarti, ir Erzbergeris vir
to jų smurto auka — du kari
ninkai 1921 rugpiūčio 26 Švarc- 
valdo kalnuose jį nušovė.

Kai minime lietuvius veikė
jus ir kovotojus dėl Vasario 16 
akto ir kai dairomės su pagar
ba taip pat Į Lietuvos draugus 
nelietuvius — Erzbergeri re
gim tarp tų šviesiųjų. M.

VOKIETIJA ATSISAKO MOKĖTI
Vokietija pakartotinai atsisa

kė mokėti už Amerikos, Ang
lijos, Prancūzijos kariuomenių 
išlaikyma Vokietijoje. Ji re
miasi sutartimi, pagal kurią 
jos mokėjimai baigiasi su š.m. 
gegužės pradžia. O prez. Eis.en- 
hovverio ir min. pirm. Edeno 
konferencijoje buvo sutarta 
spausti Vokietiją, kad ji dar 
šiuos metus mokėtų 760 mil. 
dol. Amerikos. Anglijos, Pran
cūzijos kariuomenėm išlaikyti. 
Ypačiai to reikalauja Edenas, 
nes anglų kariuomenės išlaiky
mas Vokietijoje atsieina 196 
mil. dol.

Komisijos patarėjas J. S. Ad 
lerman pareiškė, kad Anglija 
pristato Sovietam karinių stra
teginių medžiagų, kurios gami-

VLIKO SUSITIKIMAS SU VOKIEČIŲ POLITIKAIS
Vasario, 9 Bannaįe% spaudos 

klube Įvyko Vliko pirmininko 
J. Matulionio. VT pirmininkės 
A. Devenienės ir URT valdyto
jo dr. P. Karvelio susitikimas 
su vokiečių politikais bei žur
nalistais. Parlamento narys dr. 
Puender ta proga priminė, kad 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimo išvakarėse jam ypač 
malonu pasveikinti čia susitin
kančius Vliko vadovybės žmo-

Vokietiją. Latvių min. R. Lie- 
pinš savo labai gražioj kalboj

nepriklausoma valstybe, tik lai
kinai Sovietų kariškai okupuo
ta. Padėkojo, kad vyriausieji pasveikino ši susitikimą, ir iš- 
mūsų išlaisvinimo organai visą ryškino, kokia stipri moralinė 
laiką turėjo visišką laisvę ne
kliudomai veikti, palinkėjo, jog 
ir vokiečių tauta, šiuo metu 
suskaldyta Į dvi dalis, artimiau
siu laiku išvystų savo troški
mus realizuotus ir apsijungtų 
į vieną valstybę.

Vliko pirmininkas J. Matu
lionis. pasidžiaugdamas, kad 
vokiečių tautai yra pavykę pa
siekti tokią didelę pažangą, lin
kėjo kad bendrom laisvojo pa
saulio jėgom būtų pasiekta 
laisvės bei taikos visoje Euro
poje ir kad geležinė uždanga 
išnyktų.

Kalbėjo dar visa eilė žinomų 
politikų, tarp jų parlamento 
narys Muskermann. kanclerio 
Adenauerio organo “Rheini- 
scher Merkur" redaktorius 
Wenger. nacių režimo aukų są
jungos vicepirmininkas ats. 
pulk. Mueller ir kiti. Vokiečių 
kalbėtojai pažymėjo, kad jiem 
daro Įspūdi lietuvių organizuo
tumas bei ryžtas, juo labiau, 
kad. prireikus, jie savus žmo
nes iš viso pasaulio, ypač iš 
JAV ir Kanados, gali siųsti į

jėga yra žmonių, likusių už 
geležinės uždangos. URT val
dytojas dr. P. Karvelis padėko
jo visiems dalyviams už atsi
lankymą.

Iš lietuvių pusės susitikime 
taip pat dalyvavo gyvenantieji 
Bonoje lietuviai — Baltų Tyri
mo Instituto direktorius prof. 
Z. Ivinskis. Lietuvos Raud. 
Kryžiaus pirmininkas ir CDU- 
CE atstovas Vokietijoje Dr. L. 
Gronis. vietos LB. pirmininkas 
A. Žemaitis ir Lietuvių Studen
tų Sąjungos pirmininkas P. 
Jurkus. Elta.

narnos Amerikos pinigais. To
kios medžiagos tai varis. Vario .nes ų- vokiečiu politikus bei 

veikėjus. Vokiečių tautos sim
patijos yra lietuvių pusėje. Jo 
linkėjimai — kad Lietuva juo 
greičiau atgautų savo laisvę ir 
nepriklausomybę.

Ministeris W. Kraft pareiškė, 
kad vokiečiu tauta nepaprastai 

<. vertina lietuvių kovą už savo 
laisvę, drauge pažymėdamas, 
kad pastovi taika ir geras tau
tų sugyvenimas Rytuose nėra 
įmanomas šių tautų neišlaisvi- 
nųs. Min. Kraftas pabrėžė, jog 
visa vokiečių vyriausybės poli
tika buvo ir bus nukreipta i 
tai. jog geležinė uždanga iš
nyktų.

Vykd. Tarybos, pirmininkė 
A. Devenienė padėkojo Vokie
tijos federalinei vyriaus., bei. 
kad ji Lietuvą laiko ir toliau

Sovietai pasigamina tik 10% 
visos pasaulinės vario gamy
bos. Amerika pagamina 30%, 
arba 900.000 tonų. Rodezijoje 
gaminamas Amerikos pinigais 
varis einąs anapus uždangos.

ANGLŲ BRIGADA
Anglija nutarė sudaryti 2500 

vyrų brigadą, kurią galima bū
tų pasiųsti Į bet kurią pasaulio 
dali komunistų riaušėm pasi
priešinti. Turi galvoje daugiau
sia vidurinius rytus.

• Kanada taip pat pajuto 
naujus šalčius. Kai kurios vie
tose iki 52 laipsnių F. žemiau 
nubaus.

Tik iš lenkų sužinome apie jų derybas su lietuviais
SPAUDANaujienose vasario 11 J. Ci

cėnas str. “Bendros kalbos be
ieškant" pasakoja, ka lenkų 
žurnale “Kultūra" T. Katelba

• rašo apie Lietuvos Lenki 
jos 'liginimus slaptai susitarti 
19; “» m. Katelbachas buvo ofi- 
ci Jiai lenkų laikraščio “Gaze- 
ta Polska" korespondentas 
Kaune — panašiai V. Gustainis 
buvo "Lietuvos Aido" atstovas 
Varšuvoje. Neoficialiai jis bu
vo maršalo Pilsudskio patikėti
nis ir dažnai 
tavos užsieniu 
rijoje. Tasai 
dabar rašąs: 

"Jei mano
dina, 2 ar 3 dienas prieš Mar
šalo mirti priėmė mane p. Lo
zoraitis. Patenkintas, nors vi
suomet atsargus kalboje, aiš
kiai davė suprasti, kad mano

Kokios sugestijos ir kurie tai 
metai? Tai buvo 1935 m. ge
gužės pradžia, o sugestijos:

lenku diplomatinė misija įsi
kuria Kaune, o lietuvių Varšu
voje, ir ios ruošia planą nor
maliem tarpvalstybiniams ry 
šiams užmegzti.

Anot Katelbacho. Pilsudskis 
būtina sąlyga reikalavęs kai
myninių santykių užmezgimo, 
o po to būtų turėjęs drąsos 
“vienintelis iš ano meto lenkų 
vadų" pasiūlyti Lietuvai nauja 
palankią Vilniaus byloje išeitį. 
Kokią ■ nemini.

Pilsudskiui minis. Katelba
chas išvažiavo. 1938 susilaukta 
ultimatumo.

J. Cicėnas teisingai apgailes
tauja. kad apie tokius pasitari-

pimas nuo visuomenės. Lyg po
litikos reikalas priklauso ne vi
suomenei. o tik išrinktiesiem. 
Autorius sustoja ir prie dabar
tinių pasikalbėjimu su lenkais 
Londone apie kuriuos pirmiau
sia taip pat patirta iš lenkų 
spaudos, ne iš lietuvių.

Dėl klausimo derėtis dabar 
ar ne — atsako: "Giliau Į esmę 
nesidairant, viena . reikia pasa
kyti: verčiau pasitarimai kaip 
1939 m. kovo mėnesio Įvykiai.

Kas antra grižus buhalteri
jos dvilypumas: ar ne min. lx>- 
zorhitis vaišino Romoj besilan
kanti gen. Andcrsa. o gen. An- 
ders vaišino min. Ix)zoraitį. 
kai ans užsuko į Londoną? Ak. 
ir tai patyrėm ne iš "diploma
tinės tarnybos" komunikato. 
1x4 iš lenkų spaudos, kuri, tar
kime atvirai ir nuoširdžiai, ne- ' 
sidangsto perdėtos diplomati

lankydavusi Lic- 
reikalu mt-iislc- 
T. Katelbachas

mus sužinome tik iš svetimųjų.sugestijos yra prezidento Sme
tonos pozityviai įvertintos". ne iš savųjų šaltinių. Tai sic- jos šydu".

atmintis ncklaė

SU "MĖNl 1.10 DRABUŽIAI*”... AntrrHco* karhMmrn* Kntėsi- 
n*. kaip HM. tak&VHMH mi naujai MiKalvntak* drahnlhiK Jr» jiem 
U-ktų mrJIrhtl j vandeni tarp ledu.

NAMAS IŠ ŠOVINIŲ 
IR BOMBŲ

Italijoje ūkininkas Nicolo 
Soja, gyvenąs Caprile kaime, 
pasistatė sau gyvenamąjį namą 
iš nesprogusių artilerijos šovi
nių ir bombų.

šią nepaprastą statybos me
džiagą karo veiksmams pasi
baigus susirankiojo savo apy
linkėje ir pasistatė namuką, ra
miai sau ištisą eilę metų su 
šeima jame gyveno Tačiau 
gandas apie statybos pavojin
gumą pasiekė ir kariškos val
džios ausis ir viena gražią die
na iš artimiausios kariškių Įgu
los atvyko artileristai ir Įsakė 
ūkininkui tuojau apleisti name
li. kuris, prisilaikant visų at
sargumo priemonių, buvo nu
griautas. ūkininkas Soja žada 
kelti ieškinį teisme ir ieškoti 
nuostoliu atlyginimo.

P.S.

MASKVA TIK PROPAGANDAI 
ĮSPŠJINĖJA

Maskva įspėjo Ameriką. An- 
lija ir Prancūzija, kad kariuo

menės siuntimas į vidurinius 
rytus "kenktų taikai" ir palies
tų Sovietų interesus. Kariuo
mene neturi būti siunčiama be 
žinios tų kraštų. į kuriuos ji 
siunčiama ir be JT pritarimo.

Amerika žiūri į tą įspėjimą 
kaip į propaganda.

. .
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: Geras darbas reklamos neieško

mas skelbtinas aukotojų sąra
šas, jis dažnai turi ir prierašą: 
aukotojai, ypač senesnieji lie
tuviai, to nori; jei nedėsite, ki
tą kartą nebeaukos. Mums ro
dos, kad taip nėra. Senesnieji 
lietuviai neieško reklamos dėl 
paaukoto dolerio. Jie milijonus 
sudėjo Lietuvos nepriklauso
mybei atkurti arba parapijom 
steigti, bet niekur nerasite il
gų sąrašų. Ilgesni aukotojų są
rašai pradėjo atsirasti tiktai 
naujųjų ateivių iniciatyva. Bet 
tai nėra gera nei patiem auko
tojam nei laikraščiam, kurie

Ryšium su Vasario 16 laik
raščių redakcijas užplūstą il
gi aukotojų sąrašai. Kitomis 
progomis jie ateina iš Balto 
skyrių bei Centro, Vasario 16 
ir seleziečių gimnazijom remti 
būrelių, įvairių kitų vajų. Tie 
sąrašai liudija lietuviškos vi
suomenės patriotizmą, dosnu
mą ir gerą širdį. Jos neatbai
do aukoti nė žvairios akys, ku
rios kiekviename visuomeni
niame darbe, jei tik renkamos 
aukos, įžiūri, kad kiti “valgo 
mūsų sunkiai uždirbtą dolerį”. 
Dažniausiai taip nurašo patys 

. neaukojantieji, u* dar - geba vajaus metu turi pavirsti it 
reikalauti, kad būtų jiem pa 
teikta apyskaita. Kiti vėl nuš
neka, kad aukos nebus veltui 
“suvalgytos”, jei bus aukojama 
ne Altui ar Vlikui, o Talkai. 
Bet kas reikalą gerai supran
ta, nepaisydamas visų tų Įtari
nėjimų ir skatinimų “duokite 
man, o ne jam”, aukoja ir pasi
tiki, kad jo doleris bus sunau
dotas Lietuvos laisvinimo akci
jai arba vargan patekusiem lie
tuviam. Tuo reikia džiaugtis ir 
tuo pasitikėjimo keliu eiti to
liau. Tik vienas dalykas prašo
si iškeltinas.

kokiais pavardžių biuleteniais.

pralįsti pro vidurį: 
tik stambesnes sumas, 
būdu nuskriaudžiami 
aukojusieji, kurie irgi

Laikraščiuose dažnai pagirti. 
teome apie, neramumus • Azijo
je, Afrikoje, pačioje Etamopoje. 
čia portugalai . susiima su in
dais dėl Gojos, /-'čia prancūzai 
susikauna su arabais AHįyre, 
čia anglai susimuša su grai
kais Kipro saloje. Pirma min
tis, kuri dąug. kam ateina į 
galvą, nukrypsta į komunistus: 
sakoma, jie užkulisiuose mata- 
lojasi. žiimma,. kur du pęšasi, 
trečiam lęngva įsiterpti, o jei 
nesipeša,-jai pakurstyti, kad 
susipeštų. Bet : dėl ko tie du 
susipeša ir kodėl taip lengva 
vieną prieš kitą įsiundyti? Gi
lesnį atsakymą duoda istorijos 
vyksmas, kuris baltąją rasę ____ ___ ___________ _____ _________
stumia iš-kolonijų. O stumia ją vjįų revoliucija ir du didieji ir priklausomybės nuo ang- 
dėl to, kad ji nori kitiem vy
rauti daugiau jėga, čia išimties 
nesudaro nė baltieji komunis
tai, kurie dedasi spalvuotųjų 
draugais ir; gynėjais. Jie gali 
kurį laiką vaidinti kurstytojų 
rolę, bet kas toliau seka, atsi
gręžia ir prieš juos: “Baltasai 
žmogau, tau laikas keliauti na
mo”!

Kas griebiasi tik kalavijo, dėl 
jo ir sumenksta

Baltoji rasė ilgai vyravo pa
saulyje savo civilizacijos pra
našumu ir kalaviju. Kalaviju ji 
užėmė didelius plotus, įsigijo 
turtingas kolonijas, gerai iš jų 
pralobo, bet valdomųjų kolo
nijų kultūros ir civilizacijos 
sparčiau nekėlė, kad būtų 
lengviau valdyti. Tiktai tuose 
žemynuose, kur baltieji senus 
gyventojus išstūmė ir patys

Auka yra geras darbas, dėl 
kurio neieškoma reklamos. 
Bet ji prasikiša tada, kai au
kotoju sąrašai pasiekia spaudą. 
Jie nėra dedami tam, kad pa
rodytų, jog aukos savo tikslą 
pasiekė. Tam reikalingi kiti 
įrodymai, ir jie ateina iš cent 
ru. kurie aukas priima. Spau
doje pakaktų paskelbti kiek 
kurioje vietoje surinkta ir kur 
tos aukos pasiųstos. Pavardžių 
smulkus skelbimas turi tikslą 
parodyti, kas ir kiek yra auko
jęs. Bet ar tai reikalinga ir ar 
visada tai gera ?

Aukų skelbėjai ir redakcijos 
iš tos keblios padėties kartais 
bando 
skelbti 
Tokiu 
mažiau
turėjo gerą intenciją ir širdį, 
ir jiems, gal būt, sunkiau bu
vo paaukoti doleri negu kitam 
penkinę ar net dešimtinę. At
siranda ir nereikalingų piktų 
kalbu: tas davė tiek, anas — 
tik tiek, o šis — nieko nedavė. 
Auka yra geros valios dalykas. 
Kas savo tautinės pareigos ne
supranta ar nėra linkės gero 
darbo paremti, to neįskatmsi 
nei jį peikdamas. Kas nuošir
džiai aukoja ir neieško pigios 
reklamos, to neatbaidysi ir 
neskelbdamas jo pavardės.

Kai laikraščiui prisiunčia-

Laikraščiai, atrodo, pakanka
mai vajam pasitarnauja, apie 
juos rašydami ir skatindami 
aukoti. Reikalauti, kad laik
raštis dar apsiverstų ilgais 
pavardžių sąrašais, — tai jį 
dusinti ir daryti neįdomu skai
tytojam. kurie laikraštyje ko 
kito ieško. Ir tokių žymiai dau
giau už tuos, kurie laikraštyje 
teieško savo pavardės.

PAULIUS JURKUS

3.
— O lia lia, Vilnele skaid

rioji! — Laurencijus sukiojosi 
kėdėje, štai bent kartą ir jis 
daugiau žino nei astronomas.— 
Turi kunigaikštis Radvila duk
terį lyg pušį gražiausią; sako, 
ji panaši į žmogų, nespiaudo 
siera; sako, nori jai vyrą suras
ti, apšalusį turtais.

Ar ne taip galvojo ir jis, tė
vas Hiacintas: išduos už nuka
rusių generolo ūsą!

— Užteks, užteks! — nu
traukė jį profesorius neramus. 
— Grįžkim prie žvaigždžių. 
Kur sustojome?

— Protestantai maišo, — 
nusijuokė brolis. — Taip nie
kada nebuvo,... Prie Merge
lės žvaigždyno atkeliavome...

Laurencijus mikliai stvėrė 
plunksnelę ir pasirengė rašyti. 
Profesorius stebėjo žvaigždes 
ir diktavo. Tačiau jo mintys 
nespinduliavo iš teleskopo, — 
jos buvo anapus gatvės. Net 
brolis pastebėjo, kaip sushnai-

šo profesorius diktuodamas, ir 
kaltę suvertė atskalūnams. Lyg 
užgesusios žvaigždės įkrito tie 
Vilniaus eretikai. Dūmais juos 
paleisti! Įsigalvojęs, įnirtęs 
net dienoraštyje įrašė: “Merge
lės žvaigždynas... sutrinti į 
dulkes”.

Pats išsigando. Slapta pasi
žiūrėjo, ar nemato profesorius, 
persižegnojo ir žadėjo lapą 
švariai perrašyti. Juk rytoj iš 
jo profesorius braižys paslap
tingus ženklus, ves linijas, dės 
žvaigždę prie žvaigždės. Taip 
išaugs Vilniaus žvaigždynas.

Profesorius žiūrėjo pro tele
skopą ir galvojo: kas ten įėjo? 
Gal kas negero? Ar nereikia 
jai padėti? Gal jo maldos, jo 
žodžiai išgelbėtų ją?

Bet kaip pažiūrėti? Prie bro
lio Laurencijaus nuleisti tele
skopą? Ne! Jis pamatys, kur 
taiko jo vamzdis.

Broliukui tos žvaigždės —vi
sa paguoda. Kaip stropiai jis 
rašo dienoraštį, visas istorijas.

raltaras, anglai 1948 metais 
suorganizavo Malajų Federacts | 
ją. Bet susidraugavimo čia ma-' j 

• ža.Nuolat puola iš džiųnvlri į 
besiveržią komunistai Pasku- 
t'niu metu anglai bando viėtl-' 
nius žmones aprūpinti Žemėjfc, 
kolonizuoti kad juos mažįQ£ W 
veiktų Maskvos agitacija, j"** 

Ji« mūsų piliečiai, ne jūr»^ 
Kur kitados portugalas šv. 1 

Pranciškus Ksaveras nešė taU JI 
ką, ten dabar yra neramybė— 
Indijos vakariniame nakraštv- 
je. Portugalai ten turi tris 
“gibraltarus” — Du, Damao ir |
Goa. Indai sako, kad tai ju že- 
mė, o portugalai atsako, kad 
tas žemes valdo jau nuo 1510 
metu ir ju gyventojai vra oil- 
nateisiai Portugalijos pilečiai 
Bet indų masės tas “portuga
liškas žemes” semia. Kas neno
ri būti susemtas, turi keliauti 
namo.

Namo prašomi eiti olandai* 
iš tos dalies Naujos ^Gvinėjos, 
kuria dar tevaldo. Tu ženru. 
nori Indonezija, kuri tik prieš 
septynerius metus išsivadavo^ 
iš Olandijos. Ką gi? Reikalavi
mai gali tekti patenkinti. Bal
tajam žmogui darosi vis sun
kiau išsilaikyti ten, kur jis nė
ra daugumoje.

Bet paskui besitraukianti 
balta žmogų eina žmogus pa- 7 
raudonijęs. Eina iš tos pačios 
Europos, apžiodamas vis dides
nes žemes. Senoji kolonizacija 
keičiama nauja, bolševikine, 
ir pačiam baltajam ir spalvuo
tajam žmogui. 0 čia jau gali 
sudundėti tokie būgnai, kad 
pasidarys šilta ir tom žemės 
rutulio vietom, kurios tuo tar
pu nedega ir nieko iš namų ne
varo. S. S.

savo rankose laiko nuo 1704 
metų, o visą tą laiką ispanai 
laiko Gibraltarą basliu jų aky
se. Pastangos nustumti anglus 
nuo tos uolos ligi šiol nepavy
ko. Bet Frankui ; pakanka už
drausti ispanam ten dirbti, ir 
uola liktų nuoga. Jisai tai tuo
jau padarytų, bet... karštas 
ne tik Gibraltaras, o visa pa
saulinė politika.

Kipras anglam yra tas pats, 
kas plaustas skęstančiam, kai 
Egiptas anglus išstūmė iš Sue- 

Pakistanas (1947), Jordanas zo kanalo. Kipro saloje yra di- 
(1947), Ceykmas (1948), Izra
elis (1948), Lybija (1949), Su
danas (1953). Nevisi dar turi 
visišką nepriklausomybę, bet

• BALTOSIOS RASES MISIJA BAIGIASI • KAS ATSI
TINKA, KAI REMIAMASI TIK KALAVUU • KIEK PA
SAULYJE YRA GIBRALTARU? • KUR NEAPSIMOKA 
BŪTI PRANCŪZU, ANGLU, OLANDU, PORTUGALU? • 
KAS SEKA ĮKANDIN BALTO ŽMOGAUS? •

pastoviau įsigyveno, kaip abe
jose Amerikose ir Australijo
je, civilizacija pastūmėta į 
priekį. Visur kitur ginklas 
stovi priešakyje kultūros.

Tuo ginklu baltieji ir patys 
tarp savęs žudosi. Visi dides
nieji karai įsidegė ir išplito iš 
Europos — vakarų kultūros 
lopšio. Čia ir didžiosios revoliu
cijos gimė. Paskutinioji bolše-

ro metu. Nuo karo pabaigos 
(1945) britai jau dalina laisvę 
visai eilei kraštų, kad tie pa
liktų bent draugai ir prilaiky
tų smunkantį karališką vaini
ką. Taip iškyla Indija (1947),

lų lieka vis mažiau.
Kolonijas iš savo rankų turė

jo paleisti ir kiti kraštai. Olan
dija, kiek pasispardžiusi, išlei
do iš savo rankų Indoneziją 
(1949). Portugalai savo koloni
jom paskelbė, kad jie visus gy
ventojus padaro lygiais pilie
čiais. Amerika suteikė nepri
klausomybę Filipinams (1946). 
Prancūzija buvo priversta išei
ti iš Syrijos ir Lebanono 
(1941). Tačiau kitur ji nepano

karai europiečius tiek nusilpni
no ir sumaišė, kad jų valdžios 
ir autoriteto ramsčiai kolonijo
se susvyravo. Kolonijose susti
prėjo laisvės troškimai, kurių 
kalavijų numaldyti jau nebuvo 
galima.

Duodame laisvę, bet mums 
duokite ranką

Stambiausia kolonialinė val
stybė, Didžioji Britanija, apkė
tusi kone visą žemės rutulį, 
pirmoji pasidarė išvadas, kad 
jėga įsigytą kolonijų nębeiš- ro trauktis, ypač Afrikoje, 
laikysi. Anglai matė, kaip ne- Prancūzai kiečiausiai - laikosi 

užimtų kraštų. Kur ir kiti kie
čiau laikosi, ten nuolat verda 
neramumai.

Karšta uola ir įkaitęs laivy
nas

Europoje anglam yra dvi 
karštos vietos: Gibraltaras ir 
Kipro sala. Gibraltarą anglai

laikysi. Anglai matė, kaip ne
sava žemė pradėjo atplyšti dar 
pirmojo Didžiojo karo metu ir 
jam pasibaigus — po pačia bri
tiško liūto nosim, kai visai at
sijungė Airija (1937). Spal
vuotųjų kolonijose visa laika 
jautėsi bruzdėjimas. Jis dar 

padidėjo antrojo Didžiojo ka-

uBnVUBiitnBnRTtfntiitMtutnRiftttti

MAROKO SUt/VONAS Mdhatnined.ben Yoossef (vidury) atvyk® j Paiyžiu tartis su Prancūzijos 
min. pirm, Gny Mollet -(kairėj) ir už. reikalu min. Ch. Pineau — kaip sujungti Maroko.

delė anglų laivynų bazė ir di
delis graikų- noras tą salą savo 
žinioje turėti. “Tvarkos dary
ti” yra atsiųstas maršalas Sir 
John Harding. Ar jis bus toks 
kietas, kaip ir jo pavardė, įvy
kiai parodys.

Kas norėtę būti prancūzu?
Prancūzai savo rankose turi 

Alžirą nuo 1830, o Moroką — 
nuo 1911 metų. Dėl nuolatinių 
neramumų prancūzai buvo 
priversti Morokui duoti plačią 
savivaldą, o Alžiro gyventojus 
padaryti Prancūzijos piliečiais. 
Bet jeigu akmenimis apmėto
mas Prancūzijos premjeras, tai 
gero vis tiek nėra, nes abu 
kraštai siekia visiškos laisvės. 
Kas čia norėtų būti prancūzu, 
kad jo krauju arabai drėkintų 
dykumas?

Indokinijoje nuo 1837 metų 
prancūzai valdė Vietnamą, La- 
os ir Kambodiją. Po praėjusio 
karo joms buvo pripažinta sa
vivalda prancūzų globoje. Bet 
savo globą kyšterėjo ir komu- 
nistaL Po karžygiškų kovų 
Mendes-Frances šiaurine Indo
kiniją atidavė bolševikam. Pie
tiniame Vietname ir Laos te
beina partizaninės kovos. Kom- 
bodija neseniai uniją su Pran
cūzija nutraukė.

Kodėl džiunglėse nutilo būg
nai?

Afrikoje andai turi dar ne
mažai žemiu: Uganda, Kenija, 
Auksines pakrantes ir kt. 
Ugandoje jau treti metai nesi
girdi džiaugsmingu negru būg
nu. nes iu karaP^^a Mvite^a 
anglai suėmė ir ištrėmė, kai 
tasai pareikalavo nenriklau<-o- 

Anksinė*T' nak^antėm 
anglai prieš dvejus me+us oir- 
ma karta paskvrė ministeri 
pirmininką ne<rra dr. Kwame 
Nkrumah. bet ir tasai reikalau
ja nepriklausomybės. Prasčiau
sia v^a Kon’ioie, n»<»ar«ėin«io- 
je “Mau-Mau” ske^vne-nis. 
Kraujas čia liejasi iš abiejų 
pusių.

Malajų salyne, kur yra Sin
gapūras arba rytietiškas Gib-

TELEVIZIJA IR LIETUVOJE
Lietuva buvo paskutinė Pa

baltijo valstybė, kuriai Maskva 
leido statytis Vilniuje prie 
Vingio tele-centra. Dėmesio 
vertos Kauno radijo mėgėjų 
pastangos pastatyti savo mėgė
jiška televizijos stoti. Jie iš
šaukė i soclenktynes Vilniaus 
oficialaus telecentro statyto
jus.

Kauniečiai, kaip praneša El
tos informacijos, jau baigia 
montuoti sudėtingą aoaratūra. 
įsirengti mėgėjiška savo stoti. 
Sovietu spauda nustebus, kad 
“Kauno TV—centras bus stam
biausias iš visu mėgėjiškų 
TSRS centru”. Kauno centras 
aotarnausias iki 70—80 km ra
joną. Kauniečiai mėeė’ai ren
gia ir TV-mobili, kuris ne’-d’ms 
programas iš teatru, gatvių ir 
stadionų.

Pastačius Vilniaus stoti tele
vizijos bus matomos veik visa
me krašte. Almus.

sklaidė rankas, kažką aiškin
dama. Atrodė, kad pyksta, nes 
mergaitė vis purtė galvą. Tada 
moteris priėjusi paglostė jos 
pečius, nusišypsojo. Ką tai tu
rėjo reikšti? Kas ji tokia? Mer
gaitės motina, rūmų kilmingą 
dama?

Mergaitė pakėlė galvą. Akys

stengiasi atsiminti lotyniškus 
vardus. Kaip uoliai patarnauja 
astronomui. .Už tat, kai kalbo
je susigrumia garsūs profeso 
riai, rikiuodami savo darbus, 
gali ir jis pasakyti: “Vakar bu
vome Pegase, lankėm Marsą, 
Jupiterį”. Tuoj visų ausys su
klūsta, jo bičiuliai broliai su 
pagarba pažiūri, o Laurenci- — taip aiškiai matosi — liūd- 
jaus akys tik spindi. Kas gi da
bar nesidomi astronomija, kas bėjo, prisiglaudė prie moteriš 
apie ją nekalba?! Visur eina
žinios kaip kometos šluota apie prašo duktė? Kas nors nema- 
naujus žvaigždynus, didelius ir 
stebuklingus jų sudėjimus. Jis, 
broliukas, gali stoti prieš Vil
niaus diduomenę, mokytą ir 
turtingą, ir turės ką pasakyti.

Profesorius stebėjo jį ir su
prato — sekretorius patarnaus. 
Astronomas priėjo prie kny
gos ir vėl siuntė brolį į biblio
teką, kur guli kitas tomas su 
miegančiais žvaigždynais.

— Dar vieną knygą? — nu
stebo Laurencijus.

— Gal bus apie rūkus...— 
teisinosi tėvas.

— Mes juos išblaškysime, — 
brolis galingai atsiliepė ir iš
siūbavo su žibintu pro duris. 
Profesorius tuoj nučiuožė į 
Radvilų langą.

Prieš mergaitę stovėjo kaž
kokia senyva ponia, taip pat tik mintis: kas ji, kas jai atsi- 
puošniai apsirengusi, su krino
linais, baltais mezginiais. Ji

nos, pilnos ašarų. Kažką ji kal

kės. Motina, tikriausiai! Bet ko

lonaus atsitiko!
Tuo metu moteris įsižiūrėjo 

į langą, parodė ranka ir priėjo. 
O gal jį, jėzuitą, profesorių, iš
vydo bokšte kaip juodą varną. 
Bokšte tamsu, ji negali matyti. 
Kas nors kita jai vaidenasi. 
Prie moters paskubėjo mer
gaitė, kažką sakė, rodė į lan
gus, bet moteris užtraukė tam
sias nepermatomas užuolaidas. 
Jos uždengė jos veidą, bet ne
pridengė minčių.

Tas veidas, truputį įraudęs, 
lyg vitražas tekančioje saulė
je, žvakių žibėjimas, plaukai 
lyg gobeleno paveikslai.

Vienuolis priėjo prie bokšto 
lango ir žiūrėjo į Radvilų rū
mus. Langas buvo miręs, įsi- 
litjęs į taką. Ir nieko daugiau.

tiko?
Stovėjo jis vienas prieš di-

delį ir tamsų žemės plotą, 
prieš šviesų dangų, stovėjo ir 
mąstė, klausė savęs: ar jis bu
vo teisus, nusiųsdamas broli 
dar kartą į biblioteką. -

Juk ji pati atėjo į teleskopą. 
Tokia Dievo valia. Jei pasiro
dė, gal tai jų ilgų budėjimų 
tikrasis radinys, gal jai reikia 
pagalbos. Kas, kad ji protestan
tė, — nelaimė visus lygiai nu
plaka.

Grįžo brolis sūpuodamas kny
gą. Vos ją padėjo, kaip astro
nomas skleidė senus puslapius, 
skaitė ir grįžo prie teleskopo.

— Truputį ryškėja tie rū 
kai, — tarė jis broliui, — bet 
dar reikės ilgų budėjimų, kol 
juos išaiškinsime.

Laurencijus nesuprato, apie 
kokius rūkus kaitra astrono
mas, bet jis džiaugėsi: kantriai 
jis čia sėdės ilgus vakarus, vog
damas miegą iš savo nakties. 
Gal įrašys tik keletą sakinių, 
bet jie bus svaresni už didžiulį 
tomą, nes jie bus nauji, — jie 
pereis kaip žaibas jų ordiną, 
visas karalystes pereis, b jie 
giedos *’Te Deum laudamus".

Kai bokšto laikrodis, sunkiai 
atsidusęs, išmušė vidurnaktį, 
jiedu sukalbėjo maldą ir užda
rė langus.

Kitą dieną 
vas Hiacintas 
bokštą. Nors

po paskaitų tė- 
vienas užkopė į 
šiokiu laiku tik

debesėliai miega, išvirtę prieš 
saulę ir atsisagstę skvernus,— 
ju nestebėsi didinamais stik
lais, bet jis nudengė telesko
pą. Pataisė, pažiūrėjo ir pravė
rė langus. .

Pavasaris pasipuošęs vaikšto 
Vilniaus gatvėmis, klega tur
gavietėse, nuskuba su linksma 
spalvota minia, vėdina senus 
vienuolynus, šildo bažnyčių 
šalta akmenį, įšoka į bokštus ir 
nubraukia jų liūdesį. įsupa 
varpus, bėga į rūmus ir susta
to kolonas prieš saulę, į pilį 
griūva, kedena kareivių plunk
snas, praveria langus, dūduoja 
sargybų trimitais, šniokšdamas 
sodų sodais išsilieja į kalvas 
žaliom girių bangom.

Nardo paukščiai ir vėjas, 
nardo ir tėvo Hiacinto žvilgs
nis, kol jis nusileidžia į rūmus 
anapus gatvės.
• Ne kartą jis buvo bokšte, 
bet, rodos, tik dabar pamatė 
Šiuos didelius Radvilų palo- 
cius. Per stogą regėjo didelį 
kiemą, tokį pat, kokius jis su
tiko Italijoje. — su kolonom, 
vijokliais, gėlių lįsvėm. Vidury
je fontanas šauna kaip strėlė ir 
krinta duždamas į tūkstančius 
lašų. Praeina tarnai, dvariš
kiai, bet jos nėra.

Žvilgterėjo žemyn į rūmų 
langus. Ten saulė puolė dide-

liais pluoštais. Nulinko ir jo 
teleskopas spindulių keliu. Iš 
kambario į kambarį suko jis 
vamzdį ir matė turtus, negir
dėtą prabangą. Ant stalų, ki 
limų. statulų, paveikslų miego
jo garsi Radvilų praeitis, kartų 
kartos ir jų žygiai, bet niekur 
nebuvo — dabarties — tos 
mergaitės, kuri turi šviesius 
plaukus. Tikriausia jos kamba
riai užima visą rūmų aukštą; 
negi sėdės prie gatvės, kai kie
me gėlės ir fontanas.

Jis lūkuriavo ir vėl keliavo 
per langus. Staiga tame pačia--------
me kambaryje, kur vakar ją 
matė, sėdėjo mergaitė, pasirė
musi rankom. Veidas rimtas, 
susikaupęs. Akys sunkios. Tru
putį ji krūptelėjo ir nusisuko 
į duris.

Ten nukrypo ir teleskopas 
ir pagavo vyriškį, puošniai ap
sirengusį, su kaspinais aplink 
kaklą, su kalaviju, tsai susuk
ti ir šypsena veide. Linksi man
dagiai, pabučiuoja ranką. Jisai 
kalba, kartais plėsčioja ran
kom, praskleidžia apsiaustą, 
bet ji nepraveria lūpų, net 
žvilgsnio nepakelia.

Nors Žodžių negirdėjo, bet 
profesorius suprato, kad ten, 
anapus gatvės, tame gražiame 
kambaryje, kažkas netvarkoje.

Kas jis, ko jis pagaliau nori?
(Bus daugiau)
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Juozą
veikė-

Pr. Zunde?
PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos7 Pirmininkas.

sirinko pilna. Minėjimą rengė 
vietos Alto skyrius, kuriam va
dovauja prof. A. Aleksis. Alto 
vicepirmininkas T. Matas, ati
daręs minėjimą, ir pakvietė 
pirmininką A. Aleksį pravesti 
tolimesnę programa.

Yra metuose tam tikras lai
kas, kai siūloma žmogui apsi- 
mąstyti, kuo jis savo gyvenime 
vaduojasi: ieškojimu gėrio ar 
gardžia vimuosi nuodėme?

Vasario 19 d. iškilmingomis 
pamaldomis šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje buvo pradė
tas Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas. Antra jo dalis — 
minėjimo aktas — įvyko 4 v. 
p.p. parapijos salėje, kuri pri-

Išreiškė viltį, kad mums pavyks 
atkurti daug gražesnę Lietu
vą, negu kad ji buvo.

Dar žodžiu sveikino tik iš 
Washinntono atvykęs kongres- 
so atstovas John Peterson.

Stambesnes aukas aukojo: 
Šv. Juozapo parapija

SHBNANDOM PA.
JL Makuhkto pąerbimas
Vasario 12 Stone salė buvo 

perpildyta svečiais, apie 500, 
susirinkusių pagerbti 
Makulskį, nusipelnusi

Alto vietinis skyrius vasa
rio 12 surengė įspūdingą Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimą. 10 vai. ryto šv. Kazimie-

Pažymėkime tat pirmąjį Va
sario 16 gimnazijos penkmetį, 
padėdami ' tvirtus pagrindus 
jos tolimesniam gyvenimui 
Sudarykime sąlygas kelių arti
miausių mėnesių bėgyje galuti
nai išmokėti skolą už namus ir 
užbaigti būtiniausius įrengimo 
darbus. Taip pat sustiprinki
me, savo paramą gimnazijos iš
laikymui ar tai atskiromis au
komis, ar steigdami naujus rė
mėjų būrelius. Ateitis parodys, 
kad mūsų aukos ir triūsas ne
buvo veltui.

tuotų nusistatymą: tiesa ar suk
tybė, sąžinė ar apskaičiavimas, 
pareiga ar nauda, pažinimas 
gėrio ar paragavimas nuodė
mės? Kas tada būtų iš žmo
gaus? Ar verta jam butų gy
venti negarbingą ir gėdingą 
gyvenimą? Sokratas buvo įsiti
kinęs, kad tai, ką žmogus žino 
esant gera, būtinai turi tai ir 
daryti.

40 metę kunigas ir 35 metus klebonas šv. Juozapo parapijoj, Mahanoy City, Pa.

Kuo Sokratas savo nusista
tymą pagrindė: savo nekaltu
mu, dėl kurio nebėgama, kad 
nepasirodytum kaltas, ar įsta
tymu, kuriam jis buvo palenk
tas, kaip Atėnų pilietis, ir ku
rio nenorėjo laužyti? Sokratas 
nesirėmė nei vienu nei kitu. 
Jis rėmėsi savo įsitikinimu, kad 
jo yra tiesa ir dėl tos tiesos 
reikia ištverti iki galo. Mirties 
pavojus tiesos nepakeičia. Jei
gu mirtis turėtų įgąsdintų tai 
būtų jau remiamasi ne tiesa, o 
baime. Bet tada kitu atveju 
tiesos galima bus atsisakyti dėl 
kito kurio pagrindo, sakysime, 
savo stipraus pomėgio, geismo, 
naudos. Kas tada žmogui dik-

Krikščionybė dar kilniau ir 
aiškiau išreiškia tai. ką Sokra
tas nujautė ir skelbė, bet žmo
gaus neišvaduoja iš blogo ir 
gėrio rungčių. Žmogus yra pa
statytas jų viduryje nuo to me
to, kai rojaus obuolys buvo per
kąstas pusiau, žmogus vis tu
ri apsispręsti, ar tą obuolį 
kramtys su dideliu pomėgiu ir 
geismu, ar to atsisakys vardan 
tiesos ir gėrio. Laikydamasis 
tiesos ir gėrio, jis bus dažnai 
statomas prieš pagundą pames
ti tą savo nusistatymą ir pa
bėgti. Jam siūlysis šios žemės 
duona, įvyniota į visokias sma
gybes; tvaski, bet tuščia garbė; 
potroškiai valdžios ir galios 
kitiem viešpatauti, kad ir ne
teisingai. Vis tai bus taurė ne 
nuodų, o gomurį kutenančio 
gėrimo. Bet tame gėrime bus 
paslėpti nuodai, kurie nuodys 
jo sielą, ir tardamasis išsaugo
jęs savo gyvybę, žmogus bus 
ją praradęs — nepabėgęs nuo 
mirties baisesnės už kūno mir-

paskirtas 
katalikais 
parapijoj 

patarnauti

Graikų filosofas Sokratas, 
gyvenęs penktame amžiuje 
prieš Kristų, savo dvasios kil
numu ir žmoniškumu patrau
kė į save didelį skaičių jaunuo
lių, žadino juose aukštesnį gy
venimo supratimą ir auklėjo 
gerais žmonėmis. Jisai taip pat 
skelbė, kad tobula tvarka pa
saulyje rodo esant aukščiausią 
Išmintį, gerąjį Dievą, kurio 
Apvaizda saugo ir žmogų, pa
našų į Dievą nemirtinga siela.

Demokratinė Atėnų valdžia, 
su kuria nesutapo Sokrato pa
žiūros, jį apkaltino tvirkinus 
jaunuomene ir niekinus graikų 
dievus, kurių jie turėjo dauge
lį. Sokratas buvo pasodytas į 
kalėjimą, nuteistas ir pasmerk
tas mirti. Jo mokinių rasta pro
ga pabėgti nuo mirties ir ne
teisaus sprend:mo Sokrato bu
vo atmesta. Jam atrodė tai ne
garbinga. Jis pasakęs: tada aš 
būsiu neteisus, ir išgėrė jam 
priteistą nuodų taurę.

Buvo pradėta Amerikos him
nu, po kurio kun. J. Lukšys 
atkalbėjo rnvokaciją, o kun. S. 
Norbutas maldą prieš valgį. 
Sveikinimo kalbas pasakė J. 
Keršetskis, teisėjas G. H. Wat- 
kins, S. Gegužis, kun. J. Kara
lius, šv. Jurgio parapijos kle
bonas, ir kiti. J. Spūdis,- ban
keto vedėjas, įteikė Makulskiui 
deimantinį žiedą, o Makulskie- 
nei plunksnakotį.

Mikulskis jaudinančiais žo
džiais padėkojo lietuvių klubo 
nariams ir banketo rengėjams 
už taip brangias dovanas ir 
gražias kalbas. Po to sekė pa
silinksminimas.

Vietinio Alto skyriaus su
rengtoji Vasario 16 — Lietu
vos nepriklausomybės 38 metų 
minėjimas įvyko vasario 12 d.. 
4 v. p. p. parapijos svetainėje. 
Minėjimą atidarė ir vadovavo 
Alto skyriaus vicepirmininkas 
Augustas Sapiega. Pirmas kal
bėjo vietinis parapijos kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas ir kun. 
F. Pranckūnas. Įdomią paskai
ta skaitė svetys iš New Yorko 
Vytautas Vaitiekūnas.

Programa buvo graži ir įvai
ri. Vyru kvartetas, kuris susi
deda iš V. Bariaus. F. Cesiko. 
Al. Yurkšaičio ir J. Butkaus, 
padainavo: Kada aš išvykau į 
svetimą Šalį — šimučio ir Pa
jūrio dainą —- V. Kuprevičiaus. 
Mišrus kvartetas (H. Janiūnie- 
nė. B. Kuklerienė. V. Barius ir 
J. Butkus) padainavo: Gimtinė 
šąlis — čižausko. Mano tėviš
kė — J. Stankūno. Solo daina
vo V. Barius — Graži čia giru
žė — Aleksio. Oi greičiau — 
Šimkaus.

šių metų minėjimas praėjo 
pakilioje nuotaikoje, publikos, 
palyginus su praeitais metais, 
dalyvavo kur kas daugiau.

Frank Žilionis.

Porą tautinių šokių — : 
ma Šilko vėjas ir Kepurinę

Paskutinis kalbėjo ukrainie
tis M. Komičiak, vietinio uk
rainiečių skyriaus pirmininkas 
ir radijo vedėjas. Baigdamas 
pasakė ir vieną sakinį, lietuviš
kai. Jam ukrainietiškai atsakė 
P. Dargis ir L. šimutis.

Priimtas rezoliucijas per
skaitė adv. Edwardas Schuitz 
ir A. T. Onaitis. Užbaigiant 
kun. Sušinskas sukalbėjo mal-

tą, kurą. Šviesą ir pan. Įsisko
linta todėl kad sumažėjo rėmė
jų būrelių skaičius ir praėju
siais metais pajamų kiekvieną 

visuomenės pasiryžimas savo mėnesį būdavo mažiau, kaip 
aukomis, gimnaziją išlaikyti ne- būtiniausių išlaidų, 
apsflptų; kad pirmųjų metų 
entuziazmas neišblėstų. Graži 
mūsų darbo pradžia neturės 
jokios vertės, jei neįstengsime 
tesėti iki galo. Iki galo — reiš
kia, iki Lietuva bus laisva. De
ja, pastaruoju laiku mūsų vi
suomenės parama gimnazijai 
nėra pakankama. To pasėkoje 
gimnazija atsidūrė finansiniuo
se sunkumuose. Visų pirma, 
iki šiol dar galutinai nesutvar
kytas gimnazijos namų reika
las. Dar trūksta arti 10.000 DM 
apmokėti likusioms už namus 
skoloms ir apie 20.000 DM nu
matytiems remontams atlikti. 
Toliau, gimnazija yra nemažai 
įsiskolinusi tiekėjams už mais-

NORVVOOD, MASS.
Minės Lietuvos nepriklauso

mybės sukaktį. Vasario 26 d., 
sekmadienį,. Federacijos 10 
skyrius rengia Lietuvos nepri
klausomybės 38 metų sukak
ties minėjimą. 9 v. ryto šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
bus mišios už žuvusius, kovo
jančius dėl Lietuvos laisvės, 
už ištremtus Į Sibirą. 3:30 v. 
p. p. šv. Jurgio parapijos sve
tainėje, St. James Avė., įvyks 
pats minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas bus teisininkas A. 
Keturakis iš Bostono, Mass. 
Tai dienai pritaikytą gražią 
meninę programą išpildys vie
tinis jaunimas ir solistai.

Norvvoodiečiai yra kviečia
mi gausiai dalyvauti pamaldo
se ir pačiame minėjime!

Žvalgas

ko šv. Pranciškaus akademijos 
mokinės, vadovaujant seselei 
M. Pranceskal Jos padainavo 
ir pašoko tautinių šokių.

Per lietuvišką radijo valan
dėlę vasario 18 d. tam pat bu
vo paminėta nepriklausomv- 
bės šventė. Kalbėjo vietos Alto 
pirm. A. Aleksis. šv. Juozapo 
choro kvartetas padainavo. 
Deklamavo Bražaitytė ir A. 
Žemaitaitis.

Tenka dar paminėti, kad 
Lietuviu Motėm Klubas suruo
šė lietuviu liaudies meno pa
rodėle Lietuvos nepriklauso
mybės šventei paminėti miesto 
bibliotekoje. Parodėlę tvarkė 
dail. K. Jatužis, buvo atidary
ta nuo vasario 10 iki 20 dienos.

Tuo pačiu tikslu ir geru no
rų vedamas Uthuanian Care 
& Relief Clubastaip pat buvo 
suruošęs lietuvių liaudies me
no parodėle geriausiame Wa- 
terburio Elton viešbutyje. Gai
la. kad ši parodėlė nebuvo 
tinkamai sutvarkyta. J. Gaidys.

Lambergaitė. 
porą dainelių 
Pranui Raštui 

Lituanistinės

Česnos 40 metų kunigystės ir 
35 metų klebonavimo sukaktį 
parapijiečiai surengė iškilmes 
vasario 12 dieną. Minėjimas 
prasidėjo padėkos mišiomis, 
kurias atnašavo sukaktuvinin
kas, dijakonu patarnaujant 
kun. Alb. Nevarauskui ir sub- 
dijakonui kun. B. Šimkui, abu 
kunigai iš šios parapijos. Pri
taikytą pamokslą pasakė kun. 
Albinas Nevarauskas, šv. Jur
gio parapijos vikaras Philadel- 
phijoj. Pamaldas tvarkė ener
gingas parapijos vikaras kun. 
Leonas Peciukevičius. Su gau
siais susirinkusiais parapijie
čiais tr svečiais dalyvavo ir iš 
toliau atvykę: Motina M. Loyo- 
la, šv. Pranciškau seserų Vy
riausioji Motina, Pittsburgh, 
Pa., pirmoji šv. Juozapo vie
nuolyno viršininkė Motina M. 
Pranciška ir .7 kitos vienuolės, 
parapijos Dukterys.

pašoko Nemira Lambergaitė. 
Elena Lazdauskaitė. Joana Ras- 
taitė ir Birutė 
Solo padainavo 
Joana Rastaitė. 
pianu palydinti.
mokyklos keturi mokiniai, va
dovaujami J. ir A. Rygelių. pa
sakė eilėraščių ir padainavo 
vieną dainelę — Oi neverk mo
tušėle. Dar viena viešnia Danu
tė Strimavičiūtė iš Stanfordo. 
Conn., padeklamavo jos mamy
tės parašytą eilėraštį. Progra
ma baigta Lietuvos himnu, ku
rį sugiedojo visa publika, pia
ninu pritariant A. Stanišaus-

fj-i

žodžiu sveikino miesto nau
jas majoras demokratas Ed- 
vard Bergin, adv. K. Balanda 
ir kiti.

Sheriff J. Urcinas, kalbėda
mas lietuviškai, priminė, kad 
Lietuva nepriklausomybės me
tais pastatė naujas bažnyčias, 
mokyklas ir seminarijas. O 
šiandien lietuviu tautai nelei
džiama praktikuoti savo tikėji
mo. uždrausta katalikiškas au
klėjimas bei sunaikinti ta"tos 
vadai. Linkėjo Lietuvai prisi
kėlimo.

Balfo reikalų vedėjas St. 
Lūšys iš Brooklyno. N. Y., sa
vo kalboje priminė, kad buvo 
pats didžiausias įvykis lietuvių 
tautoj, kada tauta. 130 metų 
nešus svetimųjų jungą, pasi
purtė ir atsikėlė. Vasario 16 
šventėje į vieningą kelią, au
koti ne tik nepriklausomybei 
atstatyti, bet ir aukotis vieny
bei išlaikyti.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
direktorius — redaktorius J. 
Tysliava prisiminė Lietuvos 
kariuomenės 
tarpi ir savanorius

penktosios tos dienos vardo siaus 
lietuvių Gimnazijos Vokietijoje, 
metinės. Ne kaži koks tai am
želis, bet sukaktis mums bran
gi ir pažymėtina kaip dar vie
nas mūsų tautinio susipratimo, 
subrendimo ir gyvibingumo 
įrodymas.

Vasario 16 Gimnazija pradė
jo savo darbą sunkiomis sąly
gomis. Lėšų pradžiai nebuvo. 
Gavus Diepholzo kareivinėse 
patalpas, teko iš įvairių stovyk
lų rankioti aplūžusias lovas, 
spintas, stalus, kėdes ir kitus 
rakandus bendrabučiui ir kla
sėms. Pirmąją žiemą vaika; 
mokėsi ir gyvent beveik nekū
renamuose kambariuose. Mais
tas buvo menkas ir dažnai trūk
davo net duonos. Trūko moks
lų priemonių. Trūko pagaliau 
ir mokytojų. Tik netrūko tikė
jimo, kad anksčiau ar vėliau 
pasaulio lietuviai ateis į talką 
tai vienintelei lietuviškai gim
nazijai išlaikyti. Tas tikėjimas 
ir davė jėgų visus sunkumus 
nugalėti.

Ir štai Vasario 16 gimnazija 
ne tik išsilaikė, bet per tuos 
penkis metus išaugo, sustiprė
jo ir neatpažįstamai pasikeitė 
Įsikūrė nuosavose patalpose. 
Mokinių gyvenimo ir darbo są
lygos labai pagerėjo. Prieš 
penkeris metus gimnazijoje bu
vo 60 mokinių, dabar yra 160. 
šiais metais egzaminams ruo
šiasi 10 jaunuolių. Tai bus jau 
ketvirtoji Vasario 16 gimnazi
jos laida.

Kad gimnazija gyvuoja, kad 
per trumpą laiką padaryta to
kia didelė pažanga, yra pirmo
je eilėje gimnazijos rėmėjų 
nuopelnas. Tur būt neatsiras 
laisvajame pasaulyje nei vieno 
susipratusio lietuvio, kuris di
desniu ar mažesniu savo įnašu, 
darbu ar pinigais, nebūtų prie 
to prisidėjęs. Graži buvo talka,

Parapijos choras sugiedojo 
Lietuvos ir Amerikos himnus, 
pagerbtos įnešamos ateitinin
kų, skautų ir tauros vėliavos. 
Invokaciją atkalbėjo^ kun. J. 
Dilionas. A. Aleksis perskaitė 
Lietuvos nepriklausomybės ak
tą. Dėl Lietuvos laisvės kovo
jusius, žuvusius ir mirusius 
pagerbė ’ atsistojimu ir tylos 
minute.

Meninę dalį užpildė parapi
jos choras, vadovaujant muzi
kui A. Aleksiui

Sveikinimus raštu prisiuntė: 
gubernatorius A. Ribicoff, se
natorius P. Bush, senatorius 
W. Purtell ir kongreso ats. T. 
Dodd.

Parapijos klebonas kun. J. 
V a 1 a ntiejus nepajėgdamas 
ateiti i sale, taip pat sveikino 
raštu ir linkėjo Lietuvai kuo 
greičiausiai atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę, o lietuviam 
— ištvermės, gero pasisekimo 
ir Dievo palaimos darbuose. 
Kun.-J. Valantiejaus ir kitų 
raštiškus sveikinimus perskai
tė Alto sekretorė A. J. Andri-

Miesto majoras atsiuntė jo pa
skelbtą proklemaciją. kurią 
perskaitė dr. Devinskas.

s’irin- ro parapijos bažnyčioje kleb. Kalbas pasakė ir Pittsburgho 
ko bažnyčioje ...s $327.23 kun. Magnus J. Kazėnas aliai- srities kongresmanai: James

Ateitininkai sendra. 156.00 kė mišias už kenčiančią Lietu- G. Fulton. Elmer J. Holiand.
va, kun. V. Budreckas pasakė 
pritaikytą pamokslą.

Po pietų 3 vai. Lietuvių Pi
liečiu Draugijos salėje įvyko 
minėjimo aktas. Atidaromąjį 
žodi tarė vietos skyriaus pirmi
ninkas Adolfas Paleckis, pro
gramos vedėju pakvietė Povi
lą Dargį. Sugiedojus Amerikos 
ir Lietuvos himnus, invokaci
ją atkalbėjo kun. Walter Kara- 
veckas. Vyčiu choras, vadovau
jamas varg. Kazio Bazio, gra
žiai atliko savo dalį.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Alto pirmininkas Leonardas 
šimutis, nuodugniai nušvietęs 
visus Lietuvos laisvinimo rei
kalus.

Meninę programos dalį atli-

bumais ir kitomis geromis ypa
tybėmis. Jis yra Dievo apdova
notas stipria sveikata, pasižy
mi maloniu būdu, gera, užjau
čiančia, suprantančia ir gailes
tinga širdimi.

Vakare buvo iškilmingas pa
gerbimo pokylis. Išpuoštoj sa
lėj susirinko 400 dalyvių ir ke
lios dešimtys kunigų. Progra
mą pradėjo Amerikos himnu 
ir maldą, o užbaigė Lietuvos 
himnu. Nuoširdžiai pasveiki
no visų vardu kun. L. Peciu
kevičius, kurs su gausiu būriu 
pagelbininkų ir surengė tą 
šaunų paminėjimą. Programai 
vadovavo vietos dr. T. J. Ta- 
celoskv, supažindamas svečius 
su kalbėtojais ir pasakydamas 
atatinkamą žodį lietuviškai ir 
angliškai. Mokyt. J. Gegužytė 
gražiai nusakė jubilijato nuo
pelnus lietuviškai, dr. Jonas 
Bonavich angliškai ir kun. dr. 
B. Shimkus lietuviškai ir ang- 
Iškai pavaizdavo kunigo pašau
kimo svarbumą. Parapijos cho
ras, vad. Rožei Konsavage, su
dainavo keletą lietuviškų dai
nelių. Ta proga įteikta dovanų, 
kurios bus sunaudotos parapi
jos liturginių drabužių įsigiji
mui. Vaikučų vardu nuošir
džiai pasveikino mok. Sylvia 
Luca s.o parapijiečių dovaną 
įteikė ir žodelį tarė Walter 
Supernavage. Jubiliatas jautriai 
visiems padėkojo ir nuotaikin
gai papasakojo keletą pergy
venimų iš savo 40 metų kuni
gystės ir 35 metų veiklos para
pijoj. Visų bendras troškimas 
ir laukimas, kad Dievas lai
mintų ir toliau jubilijatą. kad 
jis sulauktų ir auksinio kuni
gystės jubiliejaus.

Buvo renkamos ir aukos Lie
tuvos laisvinimo reikalams. 
Surnkta 201.15 dol. Buvo ma
ža rinkliava ir Vasario 16 gim
nazijai, surinkta 22 dol.

Alto vietinis skyrus nuošir
džiai dėkoja visiems atsilankiu
siems. dalyvavusiems progra
moje ir prisidėjusiems auko
mis.

šią nartųvasario 16 d. suėjo todėl savo darbo ir aukų vaL
• ' 5 gdnįfe risi pasidžiaugti.
Kokia yra Vasario 16 gimna

zijos reikšmė, nebetenka dabar 
mums kalbėti. Noriu tik pažy
mėti, kad savaip jos reikšmę 
supranta ir raudonieji mūsų 
tautos budeliai. Juk savo metu 
sovietinė žinių agentūra buvo 
paskleidusi komunistinėje 
spaudoje žinią, kad Vasario 16 
gimnazija yra “reakcijonierių 
gūžta, agentų mokykla”. Kaip 
žinia, reakcijonierius ir ameri
kiečių agentus sovietai visada 
mato ten, kur jie jaučia savo 
siekiams pavojų. Tas rodo, kad 
mes pasirinkome tikrai aštrų 
ginklą kovai už laisvę.

Dabar svarbu, kad lietuvių

Vincas Nilkro - Natkevi
čius, lituanistas, gpv. Vokieti
joje, lankėsi Danijoje. Grįžda
mas buvo sustojęs šiaurės Vo- 

kūrimosi laiko- kietijoje.- kur lietuvių kolonijo- 
kūrėjus. se skaitė paskaitas.

Prie įėjimo į minėjimą su
rinkta .........................106.50

Bendruomenė ........... 100.00
Bendruomenė surinko savo 

tame ...................  55.00
Bendruomenė gavo iš svet. 

teis. J. Lawlor .......... 50.00
Bendruomenės pirai. P. Vi

leišis ...........   100.00
T. Matas .... .........100.00
V. Ramazas j.............100.00
Kar. Ramovė surinko savo 

tame ..........  69.00
Lietuvių mot. klubas 60.00
Brooklvn Baking Co. 50.00
L. Krikščionių Demokratu

Sąjungą .................... 50.00
Daug įteikta mažesnių aukų 

iš įvairiu organizacijų ir pavie
niu asmenų.

Viso Lietuvos laisvinimui 
auku surinkta VVaterbūryje 

$2247.58

Ką tik suėjo 40 metų (1915 
gruodžio 23 1955), kai jaunas 
levitas buvo įšventintas kuni
gu. Jubilijatas gimė Lietuvoj, 
Vilkaviškio parapijoj, 1889 m. 
sausio 15 d. Pradžios mokslus 
ėjo savo apylinkės mokykloj 
Bardauskuose. Gimnaziją lan
kė Marijampolėj ir Vilniuje. 
1910 m. rugpjūčio 2 d. atvyko 
Mahanoy City, aplankyti savo 
dėdės kun. S. Pautieniaus, 
kurs buvo šv. Juozapo parapi
jos klebonu Mahanoy City, Pa. 
Neilgai čia svečiavęsis, išvyko 
rengtis į kunigus, į šv. Cyrili- 
jaus ir Metodijaus seminariją 
Orchdrd Lake, Mich. Mat Phi- 
ladelphijos arkivyskupas P. J. 
Ryan priėmė arkivyskupijon ir 
dar' 1910 m. rugsėjo mėnesį 
išsiuntė ten mokytis. Baigęs 
kunigų seminariją, buvo į- 
šventintas kunigu vysk, pagel- 
bininko J. J. McCort Philadel- 
phijoj. Pirmąsias šv. Mišias — 
primicijas atlaikė šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioj Shenan- 
doah. Pa., 1915 m. gruodžio 
26 d. Ten tuo laiku klebonavo 
jo dėdė kun. S. Pautienius.

Pirmiausia buvo 
dirbti su lietuviais 
šv. Petro ir Povilo 
Tamaųua, Pa., ir 
misijinėms bažnyčioms — šv. 
Jono Coaldale, Pa., ir šv. Mi- 
kolo Eastone, Pa. Bet jau 1916 
m. spalio mėn. buvo perkeltas 
vikaru į šv. Jurgio parapiją, 
Shenandoah, Pa., o 1919 m. 
liepos mėn. į šv. Kazimiero pa
rapiją, Philadelphia, Pa.

1920 m. geg. 1 d. paskirtas 
klebonu šv. Juozapo parapijoj 
Mahanoy City, Pa., kurioj ir Savo gyvenime kun. P. Ccs- 
dabar klebonauja. na atsifymėjo ypatingu darbš-

Paminėti gerb. kun. Pijaus tumu, parapijos tvarkymo ga-



darbininkąs

J""*

vos nepradausbmybės paskel 
būną baimingai minėjo Vasa

klb. Jono Bakšio, kuris nei 
bažnyčioje ,nei susirinkime 
dėl sveikatos nekalbėjo

— Vasario 16 <L vakare mi
šios buvo atnašaujamos už 
Lietuvos laisvės . kovotojus, 
gyvus ir mirusius. Mišias už-

9:30 vaL Jonas Morkūnas, 
lietuvių radio valandėlės metu, 
gražiai pravedė anglų kalba 
muzikini reportažą, supažindin- sakė ALT skyr. 

' damas klausytojus su lietuvių 
tautos ir valstybės svarbes
niais istoriniais {vykiais. Muzi
kinę dalį parengė Vyt. 2mui-

11 vaL šv. Jurgio liet, para
pijos bažnyčioje buvo atnašau
jamos mišios už žuvusius ir-gy
vus Lietuvos Laisvės kovoto
jus. Visos liet, organizacijos, 
vadovaujamos liet, legionierių 
Gudyno posto, bažnyčion atvy
ko organizuotoje eisenoje su 
savo vėliavomis.

3 vai. p. p. šv. Jurgio liet, 
parapijos salėje iškilmingą Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimą atidarė 
ALT skyr. vicepirm. dr. VI. Lė
lė vičius, kuris tarp kitko savo 
kalboje pasveikino svečią Mi
ką Vaidylą dirbanti Alte 15 
nuoširdžios ovacijos ir Alto 
skyr. pirm. Petrui Norkeliū- 
nui, taip- pat dirbančiam Alte 
15 metų ir pasižadėjusiam dir
bti. kol bus išlaisvinta Tėvų 
žemė.

Po Amerikos ir Lietuvos him
nų stud. Gražina Musteikaitė 
perskaitė kongresmeno K. Ke- 
atingo sveikinimą ir kalbą, 
kurią jis parengė pasakyti Va
sario 16 d. JAV kongrese.

Svečias Mikas Vaidyla, Alto 
iždininkas, savo kalboje buvo 
nuoširdus ir Įtikinantis. Jis 
nupasakojo svarbesniuosius 
Alto žygius Lietuvos laisvini- 
mo kovoje ..praeityje ir nusakė 
ateities darbus.

Pertraukos metu Lietuvos 
laisvinimo kovai buvo surink
ta 919,50 dol. Rinkliava pra
vedė Rochesterio liet, studen
tai.

reigų pasitraukė bėl sustipusios 
sveikatos ilgametis mokyklos 
globėjas ir didelis lietuvybės 
kovotojas kun. Jonas Bakšys, 
ir jo vieton atėjo kun. Valiu
kas. Ir tam susikaupimo mo
mente Aldona Sabaliauskaitė 
ir Rūta šykštėnaitė visos mo
kyklos vardu jautriai atsisvei
kina senąjį globėją, o Živilė 
Vitkutė ir Petras Washe pa
sveikino naująjį, pasižadėdami 
būti geri mokiniai.

Po to seselės Aurelijos kla
sės mokiniai papasakojo apie 
Lietuvą: kelias j ją, jos žmo
nės, gamta, papročiai ir koks 
tenai gyvenimas dabar.

L U, UI klasių mokiniai pa
šoko Kalveli ir Mikitą, IV, V, 
VI klasės pašoko Malūną ir Žio
gelį ir VH, VIII klasės pašoko 
Blezdingėlę ir Kubilą.

Šokių tarpuose padeklamuo
ta lietuviškų eilėraščių. Ypač 
pažymėtinas keturių mergai
čių Keleivio deklamavimas. JĮ 
padeklamavo Aldona Grybaus- • 
kaitė, Otilija Vosiliutė, Birutė 
Reivydaitė ir Barbora Sentola. 
kur namie lietuviškai nekalba, 
bet tik čia mokykloje pramo
ko.

Visi vaikai lietuviškomis te
momis namuose padarė gana 
vykusių darbelių, ir seselės ta . 
pačia proga surengė jų parodė
lę. Būtų gera, kad tuos vaiku 
darbelius seselės kuria nors 
proga ir plačiau parodytų.

Visą programą labai gražiai 
tvarkė aštuntojo skyriaus mo
kinė Aldona Grybauskaitė.

Visa mokykla kartu lietu
viškai padainavo ir programą

IS VISUR

Daugiausia aukojo: dr. VI. 
Yelevičius ir šeima 50 dol.: Pr. 
Mocejūnas. A. Audra ir J. 
Morkūnas po 25 dol.; Alba. 
Apanavičius. Vyt. Jasiulaitis. 
Petr. Norkeliūnas po 20 dol.: 
Jurgis ir Kotr. Jankai, Jonas 
ir Ona Pupininkai ir Jurgis ir 
Marg. Valiukevičiai po 15 dol.: 
kiti po mažiau.

Meninėje dalyje gana švie
žiai pasirodė muz. P. Armono 
vadovaujamas liet, bendruome
nės choras, kuris padainavo 
kelias liet, kompozitorių dai
nas, kai kurios buvo girdimos 
pirmą kartą Rochesterio liet, 
scenoje. Pranas Puidokas de
klamavo F. Kiršos giesmę apie 
kapus ir Regina Gaidytė B. 
Brazdžionio “šaukiu 
Meninę programą 
Vyt. Žmuidzinas.

Reikia pastebėti, 
chesterio lietuviai ir 
tais nepriklausomybės paskel
bimą minėjo Įspūdingai ir vie
ningai. Džiugu, kad šiais me
tais ypač buvo gausiai atsilan- 
kvta Į pamaldas 
aktą.

Daug kas šiais 
širdžiai pasigedo

aš tauta”.
pravedė

jog Ro- 
šiais me-

ir minėjimo

metais nuo- 
gerb. kun.

— Kun. Jonas Bakšys daly
vavo New Yorko staito gub. 
Harrimano Lietuvos nepri
klausomybės deklaracijos pa
skelbimo priėmime, kuris įvy
ko Albany, N. Y., vasario 15 d. 
Delegavo Alto skyrius.

— Petras Armėnas ir Rober
tas Sherelis jr. kovo 10 d. šv. 
Jurgio liet, parapijos salėje 
rengia violenčelės ir piano 
koncertą. Programoje: Roch- 
maninov, Grieg, Boelmann, G. 
Faure, D. Pepper ir kt. kūri
niai. Abu muzikai Rochesterio 
liet, visuomenei gerai pažįsta
mi. todėl reikia tikėtis, kad 
liet, visuomenė gausiai atsi
lankys į rengiamą koncertą ir 
tuo Įvertins rengėjų gražias 
metų. Ta proga buvo sukelta 
pastangas.

— Čiurlionienės Pinigėliai 
Rochesterio lietuviu scenoje. 
Rochesterio liet, bendruome
nės choras balandžio 7 d. stato 
Čiurlionienės 3 veiksmų kome
diją Pinigėliai. Režisuoja Andr. 
Ceminis.

—Labiausiai perkamos kny
gos. Šiuo metu Liet. Spaudos 
kioske (šv. Jurgio liet, parap. 
mokyklos raštinėje) labiausiai 
perkamos knygos yra šios: 
J. Jankaus Senas kareivis Ma
tutis. J. Gliaudos — Raidžių 
pasėliai. V. Augustino vaizdų 
albumas. H. Radausko žiemos užbaigė Marijos giesme, 
daina ir A. Merkelio J. Tumas Po^programos buvo taip, lyg 
—■■ Vaižgantas. valandėlę būtum Lietuvos mo-

— Užsisakė Liet Enciklope- tyloje pabuvęs. ___
diją: Jonas Musteikis ir Vyt. 
Grybauskas.

Liet. Spaudos Kioske pri
imama prenumerata: Draugo, 
Darbininko, Aidų, L. Dienų ir 
kt. liet, laikraščių bei žurnalu.

Sk.—

LIETUVH KARO INVALIDU orkestras parodos met u. Klišė iš V. Augustino albumo.

RANKŠLUOSTIN JAUSIU LIETUVA TĖVYNE
Šiemet lituanistinės vysk. CLEVELAND, OHIO 

Valančiaus mokyklos Vasario --------------------------
16-tosios dienos minėjimas pra
ėjo labai pakilioje nuotaikoje.

Minėjimas Įvyko vasario 12 
d., sekmadieni. Pradėtas pa
maldomis šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje mokyklos specialia 
intencija už gyvus ir mirusius 
Lietuvoje. Gražų ir pritaikytą" 
tai dienai pamokslą pasakė 
kun. B. Ivanauskas.

Po pietų 5 vai. šv. Jurgio pa
rapijos salėje atlikta meninė 
dalis. Minėjimas pradėtas mo
kyklos vedėjo A. Tamulionio. 
kreipiantis Į mokinius jautriu 
žodžiu, palyginant tėvynę su

Graži švente
Rochesterio šv. Jurgio lietu

vių parapijos mokykla labai 
gražiai atšventė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo šven
tę. Mokyklos vedėjos seselės 
Aurelijos rūpesčiu šventei pro
grama buvo ruošiama nuo seno, 
užtat ji buvo ir turtinga ir tu
rininga ir gražiai atlikta. Ka
dangi pati šešioliktoji mokyk
loje nedarbo diena, o penkio
likta yra Pelenų diena, tai pro
gramai skirtos paskutinės an
tradienio pamokos.

Vaikai tą dieną mokyklon su
sirinko šventiškai apsirengę, ir 
visa nuotaika padaryta šventiš
ka. Visi kalba tiktai lietuviš
kai. Net ir tie. kurie ir namie 
tik angliškai tekalba, mėgina 
derintis prie lietuviško kalbė
jimo. Į svečius ateina klebonas 
ir geras būrelis tėvų.

Programa pradedama Lietu
vos ir JAV himnais. Po jų ma
žas susikaupimas, šią mokyklą 
visiškai neseniai palietė reikš
mingas įvykis: iš klebono pa-

globoja 
naujos

arbatė-

- . J
• Liet. Studentę Sąjunga '4? 

yra sudariusi studijų komisiją, 
kuri parengė anketą ir išsiun- 
tinėjo visiems studentams. .
Anketos tikslas patirti, ką .
studentai mario apie lietuvių 
institucijas. Anketa turi 51 *
pagrindini klausimą ir 12 Įžan- 4
ginių papildomų klausimų. Iš 4
atsakymo paaiškės, kaip stu- *
dentai žiūri Į įvairias lietuvių J
institucijas ir jųjų veklą, kaip J
pats akademinis jaunimas Įsi- • '
jungia Į lietuvišką veiklą. Ko- 4
vo — balandžio mėnesiais gau
ta medžiaga bus klasifikuoja
ma, daviniai paskelbti gegu
žės mėn. Studijų komisija su
daryta iš Los Angeles lietuvių 
studentų. 
Valiukas, 
nariai R.
Miklius

jai pirmininkauja L. 
sekr. I. Bertulytė, 
Dabšys. Vl.'-Muchlia- 
ir D. Pulkaunikaitė.

Prie anketos paruošimo dirbo 
ir Stud. Sąjungos Centro val
dybos sekretorius A. V. Dun- 
dzila. kuris šiuo metu gyvena 
Pasadena. Calif.

TAMAQUA, PA 
Paminėjo Lietuvos 

nepriklausomybės šventę 
Šv. Petro ir Povilo Moterų 

draugija vasario 13 minėjo sa
vo veiklos metines ir naujos 
valdybos pareigų perėmimą. 
Jautriai atsisveikino pirmoji 
draugijos pirmininkė Emilija 
Rubachank, kuri su savo val
dyba sugebėjo draugiją per 
metus laiko išauginti Į veiklią 
organizaciją. Nauja pirminin
ke išrinkta Agnės špokas, kuri 
pasiryžusi tęsti pirmosios val
dybos sėkmingą veiklos planą. 
Susirinkime dalyvavo ir sve
čių: šv. Jeronimo parapijos 
klebonas kun. A. McCarron. 
Vietos klebonas — dvasios va
das kun. K. Batutis 
draugiją ir dalyvavo 
valdybos priėmime.

Po susirinkimo sekė
lė kuri paįvairinta dainomis, 
apdovanojimu narių, kurios 
neapleido nė vieno susirinki
mo. Tai programai sėkmingai 
vadovavo T. Kassales.

Kultūrinė programos dalis 
buvo pati svarbiausia, čia bu
vo paminėta Lietuvos nepri
klausomybės sukaktis. Pritai
kytai išpuoštoj scenoj atsira
do vyriausia programos vedė-

— — jap. A. Edwards ir 3 daininin
kės - solistės Julia Gibas ir 
Clizabeth Stank ir Veronica 
Lehatta. o pijanu lydėjo Mary 
Jacey. Kalbėjo p. A. Edwards 
peržvelgė Lietuvos istoriją pro
tarpiais paįvairindamas savo 
žodį lietuviškomis dainelėmis, 
kurias dainavo minėtos daini
ninkės. Viskas buvo taip nuo
taikingai ir gražiai pravesta, 
kad tik džiaugtis ir grožėtis 
galėjai. Klausytojams pro akis 
praslinko visa Lietuvos praei
tis, jos garbė, vargai, nelai
mės ir išreikšta viltis laisvei. 
Užbaigta Lietuvos himnu. Ir 
po to dar ilgokai būrelis mote
rų dainavo senas lietuviškas 
dainas, kurias išmoko iš savo 
motinų.

Platina lietuviška spaudą 
Spaudos mėnesio proga ir 

čia raginama daugiau skaityti

ir užsisakyti lietuviškos kata
likiškos spaudos. Kunigų Vie
nybės ir L. K. Federacijos pa
raginimu vasaris yra spaudos 
ir lietuviško spausdinto žodžio 
dienos. Tuo tikslu visi katali
kiški laikraščiai atsiuntė savo 
leidinius, kad būtų galima pa
rodyti. ir padaryti susipažini
mui ir gauti daugiau skaity
tojų.

Lietuvos valandėlė
Mažame McAdoo. Pa., mies

telyje jau kelios dešimtys me
tu kai laikosi lietuviška šv. 
Kazimiero bažnytėlė. Vasario 
19 ten buvo paminėta Lietu
vos nepriklausomybės sukak
tis. Negausus būrelis ten lie
tuvių, bet jie nuoširdžiai mel
dėsi. Ta proga buvo išdalyta ir 
lietuviškos spaudos ir pasaky
ta atitinkamas žodis. Lietuvių 
reikalus užjaučia ir jų draugai, 
kurie lanko tą bažnytėlę.

12 
pasi-

NASHUA, N. H.

Kun. A. Vainauskas prieš 
metų palikęs Lietuvą, 
traukė Į Vokietiją, kur darba
vosi penketą metų tremtinių 
stovyklose. Iš čia 1950 m. K. 
Simučio dėka, atvyko i Ame
riką. apsistodamas Mannhes- 
tery. Vyskupas M. Brady ji pa
skyrė į lietuvių šv. Kazimiero 
parapiją vikaru, kur klebonu 
yra kun. J. Bucevičius. M. S.

Kun. Vainauskas džiaugiasi 
gauta gera vieta ir nuoširdžiais 
tos parapijos lietuviais.

• Rytinio skaučių rajono 
suvažiavimas įvyksta vasario 
25—26 d.d. Bostone. Suvažia
vimo tikslas — aptarti bendro 
darbo gaires. Jame dalyvauja 
vietininkės, draugininkės ir jų 
vadijų narės, atskirų skilčių 
skiltininkės ir jų vadijų narės 
iš tų vietovių, kur nėra vieti- 
ninkijų ar draugovių Ypatin
gai kviečiamos visos rajono 
ribose gyvenančios . ska utiniu- 
kės. Suvažiavimas vyks Tauti
ninkų namuose — 484 E. 
Fourth SI.. So. Boston Pra
džia 2 v. p. p.

motina. Po to buvo mokinių 
atlikta programa, kurią paruo
šė mokyt. V. Tamuliorūenė. 
talkininkaujant kitoms moky
tojoms.

Pradėjo 7 ir 6 skyr. mokiniai 
su B. Brazdžionio “De Profun- 
dis”. Būrys jaunuolių jautriai 
išreiškė šauksmą i Viešpati, 
prašant pagalbos toje tamsioje 
naktyje. Jiems deklamuojant, 
scenoje matėsi apšviesta tri
spalvė su juodu kaspinu. Ta 
liūdna nuotaiką prablaškė 8 
skvr. mokinio Mašioto skaitv- , , . A .

Tnas = “Tėvynė". Tai geriau- .akordeonistai 
šiai parašytas rašinėlis, išrink
tas iš klasės darbų. Baigus jam 
žodžiais “Man garbė būti lietu
viu”. scenoje nuskambėjo 
nūs Naujalio Nokturnas. 
su Įsijautimu paskambino 
ta Kavaliauskaitė. Dalia 
kevičiūtė padeklamavo B. Braz
džionio “šiaurės pašvaistę".

NEWTOWN, PA.

švel-
kuri 
Joli-
Mac-

16

Pavyzdingas Vasario 16 
minėjimas

Gražiai paminėjo Vasario 
seserų kazimieriečių vedama
Vilią Joseph Marie aukštesnio
ji mergaičių mokyklą. Sesuo 
Christofera paruošė turiningą 
programą, ypač tinkama šiai 
mokyklai, kurios rhokinių tar
pe yra nemaža grynu ameri
kiečių.

Programą pradėjo mokinė 
Helen Pearce įvado žodžiu, ku
riame ji paaiškino, kodėl ame
rikiečiams tinka kitų draugin
gų tautų, ypač mažų ir paverg
tu. nepriklausomybes minėti. 
Kapelionas kun. dr. M. Ražaitis 
metė žvilgsni i garbingą Lietu
vos praeiti, suglaustai pasakė 
apie dabartinę jos padėti ir 
lietuvių kovą už savo tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę.

Tolesni programos punktai 
susidėjo iš eilės trumpučių 
paskaitų apie Lietuvos liaudies 
mena, lietuviu dainas, kalba, 
arh’tektūrą. literatūra Jas pa
ruošė ir paskaitė aukštesniųjų 
klasių mokinės. Paskaitas py
nė lietuviškos dainos, monolo
gai. tautiniai šokiai. Daininin
kėms ir šokėjoms pijami prita
rė sesuo Simplieija. 
Lietuvos himnu.

Ištiesų. tai buvo tikrai verta 
susidomėjimo Vasario 16 pro
grama Amerikos mokykloje. 
Ik* to. gerai paruošta ir labai 
gerai atlikta!

Tėvynės garbei pynę tęsė to
liau mažieji 1—5 skyr. moki
niai, Įžygiuodami i sceną ber
niukai su šautuvėliais, o mer
gaitės — su rūtelėm. Berniu
kai — Lietuvos kareivėliai, ku
rie atsisveikina su sesėm ir 
ruošiasi Į kova dėl Lietuvos 
laisvės, o mergaitės pasižada 
jiems .pirštinaites megzti, laiš
kelius rašyti ir jų sugrįžtant 
laukti. Labai puiki masinė sce
na atlikta su pritaikytais jude
siais ir daina. Gražiai padaina
vo partizanų, daina D. Bružai
tė. I. Geležiutė ir R. Zagarskai- 
tė. Po to scenoje išsirikiuoja 

vadovaujami J. 
Kazėno.-ir’ užtraukia: Vyrai 
prie jūros. Kariu dainą. Visą 
šią gražią tėvynei skirta popie
tę vainikuoja tautiniai šokiai. 
Jauniausioji šokėjų grupė pa
šoka Vaidelutę. o vyresnioji;— 
Grandinėlę. Abidvi grupes pa
ruošė L. Sagys. kuris yra litua
nistinės mokyklos tautinių šo
kių mokytojas.

Bendrai programa buvo ge
ra. nenuobodi: matyti, kad 
daug darbo Įdėjo ir mokytojai 
ir mokiniai, už tai ir darbo vai
siai gražūs. Linkime jiems ne
pailsti ir laukiame vėl pasiro
dant.

Baigus meninę programa, 
dėkojo ir sveikino Clevelando 
Lietuviu Bendruomenės valdy
bos narė J. Gulbinienė.

Į minėjimą atsilankė šv. Jur
gio parapijos kunigai B. Iva
nauskas ir A. Goldikoyskis taip 
pat seselės mokytojos. Salė 
buvo pilnutėlė .

Minėjimas baigtas Lietuvos 
Himnu. E. Alšėnienė.

• Religinio meno paroda 
bus atidaryta Chicagoje kovo 
11 d. šv. Kryžiaus parapijos 
salėje. Parodos jury .komisiją 
sudaro: arch. Vyt. Peldavičius. 
kun. K. Barauskas, skulpt. A. 
Marčiulionis, dail. J. Pilypaus- 
kas ir dail. P. Kaupas. Komisi
ja darbą pradės kovo 1 d. Eks
ponatus dailininkai ir archi
tektai prašomi siųsti A. Valeš- 
ka. 19 E. Pearson St., Chicago 
11. III. (telef.: 
WHitehal 4-0239.)

• Lietuviškajam Amerikos 
Balsui vasario 16 suėjo penke- 
ri metai. Lietuviškos radijo 
transliacijos pradėtos 1951 m. 
vasario 16. Tada lietuviška 
programa per diena buvo 15 
minučių. Dabar lietuviškos 
transliacijos i Lietuva per die
ną tęsiasi tris ir pusę valan
dos. Sukakčiai paminėti lietu
viškasis Amerikos Balso sky
rius vasario 16 perdavė plačią 
programą, pradėdamas nuo 
Valstybės Sekretoriaus Dulles 
pareiškimo. Speciali programa 
tęsis per 10* dienų. Joje bus 
ištraukos iš didesniųjų Vasa
rio 16 minėjimų, svarbieji se
natorių ir kongresmanų pareiš
kimai. taip pat lietuviškųjų 
veiksnių sveikinimai bei pa
reiškimai. šiuo metu Amerikos 
Balsas programą duoda 41 kal
ba.
★ Antano Petrolavno, 1912 

metais: gyvenusio Nonticoke. 
Pa., ieško Morta Petrolavnaitė- 
Meksraitienė. kilusi iš Kales
ninkų km.. Ūdrijos parapijos. 
Jos tėvo vardas buvo Simonas. 
Rašyti: Mrs. Martha Meksrai- 
tis. 541 School St.. Minersville. 
Pa.

Baigta

įdekite ketet.A šiaudeliu importuotos tiktos 
Mumbi i buteli gryno* degtinė* *r o-’
lėsite nASig.irdZiuoti qenAusm pasaulyje ,uo

Jin.irn, pmioai U-.-S1K Akykite l Pc •
Kelio k .u n.t S1.OC R.,mykite :

WORLO HERB CO.. Dcpt. V.
459 18th Aye„ Ncwark 3. N. J.

DARBININKAS bus geres
nis, kai skaitytojų šeima bus 
didesnė. Kviesk ir kaimynus 
užsisakyti DARBININKĄ.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdti Albumas

Rekolekcijos 
gavėnioje

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
Telef. \VAlnut 8-5828

yra geriausi:* dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuva visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekall»ėt(i.

Albumas Lietuva
yra gražiausia dovana
Vasario 16-sios proga

ėi.-tm įsigyti ir kitam <iov.-inoU.
TSlculo: ATEITIS. f>l»i VViltoughby

Avė.. Rrooklvn’ 21, N 
Jj galima gauti;

••DRAUGE". i s.
Avė. Chieago S. UI..
ATEITIES adtumist!.hijoį ir 

u pas platintojus. 
Kaina 6 dol.

O.tkleV

Jaunuju moterų — kovo 2. 3
ir 4 d. iki 12 vai. — veda Tė-

/ I į-
vas J. Kidykas. S. J.

Jaunesn. mergaičių -- kovo
9. 10 ir 11 d. — veda tam. V.’ 
Paulauskas.

Mergaites dalyvauja rekolek
cijose nuo 13 17 metų am
žiaus.

Mergaičių angių kalba ko
vo 16. 17 ir 18 d. Hartfordo 
grupė Sodalietės.

Norinčios dalyvauti rekolek
cijose prašomos laišku arba te
lefonu pranešti (kiek galima 
greičiau), kuriose rekolekcijo
se dalyvaus

Pasidarykite savos
Atlyginimas už 

rekolekcijas tik $7.00.
Taip pat. jei kas norėtų 

organizuoti savo atskiras 
|M's po Velykų, prašome 
nesti munis. Grupę sudaro 
15 asmenų.

gru- 
pra- 

iM’llt

Nek. Pr. Seserys,



BRADDOCK, PA

DETROtT, M1CH,

PHILADELPHUOS ŽINIOS

kuri su-

Norite "eros—meniškos foto^ruHjo!

būrelis lietuvių
priimti miesto

Grandinėlę — 
(12—16 metų

DetroitieČiai,

sudary- 
visuotini

Putnamo studenčių ir moks
leivių at-kių draugovės savo 
tradicinę metinę šventę rengia 
balandžio 29 d., sekmadieni.

sios šokėjos ne tiek išgyvena 
judesį, kiek žaidžia ar vaidina. 
Tokia nuotaika užbūrė, ypač 
Sadutės šokis, bent man pirmą 
kartą matytas. Grandinėlę šo
ko vienintelis Šokėjas Malca- 
nas. Būtų gera, kad Grandinė
lės vadovas Liudas Sagys galė
tu suorganizuoti ir “ožiukus” 
ir “mikitukus”.

Naujas dalykas Kepurinės 
šokyje buvo šokėjų skarutės.

nepasiduosime 
žmonės, kurie

Jos įnešė įvairumo (šokėja iŠ 
kart pasenėjo.. .> Bandžiau 
ginčytis su šokių vadovu, kad 
šiame šokyje skarelės nereika
lingos, nes merginos skrybėles 
rankoje laiko, paskui pasigo- 
dojau, kad mergaitės turbūt 
berniokų kepuraites nusitvė
rė. Rugučių polka Grandinėlė 
užbaigė koncertą.

Programoje dalyvavo ir 
smuikininkas Saulius Akaitis, 
pagrojęs Air Varie (7 varijaci- 
jos) Ch. de Beriot ir Puštos

diktatūra vra 
dabar skiriasi 

blogybės — sta

invokacija. na- 
J. Pragulbicko,

PORTRETO. ŠEIMOS. VAIKU. ĮVAIRIU PIMGl’ 
(vestuvių. krikštynų, gimtadienių, įvairiu pobūviu ir nan » 

NUOTRAUKŲ: norite atnaujinti <ena fotneriHia'’ 
Jums geromis sąlygomis padarv«

Lietuvos Vyčiy Radiju Programa 
i* '•tiprins radij* rtetlra WVX»A. IftSt kytoryrlra

KFEKVIENĄ SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAI.
Jei nnrit* šioje radijo programoje skelbtis, kreipk 11M adresu:

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuviu bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO.. atstovau
janti didelę anglų firma HAS- 
KOBA Ltd„ Izmdone. siunčia j 
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 
Izmdono. Anglijos tad labai 
greitas pristatymas.

Prašykite mus j LIETUVĄ 
siunčiamų gėrybių sąrašu:

OVERSEAS CARGO CO.
4426 S. Rockwall St.,

Chieapo 32, III.
Tai.: YArds 7-4337

VYT. MAŽELIS
ęyv. 422 Mrnahan Str., RMgrw«*"<l. Rr«iuk!vn. N. V 

Skambinti tel. HYacint 7 4577

SCRANTON, PA.
Nepriklausomybės minėjimas
Serantone vra nemaža l»e- 

tin^'ška kolonija: dvi liet, kata
liku parapijos, viena tautinė.

GRANDINĖLĖS ŠOKĖJOS PRAŠOKO VILTIS...

TOOL & DIE MAKERS
C,aliforina Location

Modern, Progressive West Coast Electronic Firm has im- 
mediate openings for highly ųualified Tool and Die Mak- 
ers.

EMPLOYMENT OFFICE

JOHN WILJJAMS B Pe«tago- 
no pareigūnu liudija senato ko
misijai, kad vakariečiu prista
tytos Sovietam mašinos pagrei
tino Sovietu gamyba 8—3 me-

CHICAGO, ILL.

HELP W. FEMALE

T Y PI S T
• 5 DAY VVEEK

• P AID VACATIONS
• PENSION 

Waughan's Seed Co.
601 W. Jackson 
CHICAGO, ILL.

1105 County-rd. San Carios, California

NAUJA VAISTĄ SUGALVOJO San Franeism Pfc. Baitey (kai
rėj), anestezijos specialistas, ir dr. Fr. Gerharde, širdies specialis- 
tjis. anestezijai širdį operuojant.

Lietuvos trispalvė šalia val
stybinės ir miesto vėlevų buvo 
iškelta vasario 16 d. prie Phi- 
Įadelphijos miesto burmistro 
Įstaigos. Ta pat dieną L. Ben
druomenės pirmininkas Myko
las J. Bigenis ir Vasario šešio
liktosios minėjimo komiteto 
pirm. Jonas A. Stikliorius kar
tu su tautiniais rūbais pasi
puošusiomis Brone Gasparėnie- 
ne ir Brone Imulevičiene buvo 
priimti burmistro1 Įstaigoje ir 
gavo minėjimui skirtą prokla
macija. Vietos angliškoje spau
doje tilpo priėmimo nuotrau
ka.

Pennsplvanijos Gubernato
rius George M. Leader, nega-

Įėjęs kalbėti Vasario šešiolikto
sios minėjime, atsiuntė pro- 
klemaciją, kurioje vasario 16 
d. yra skelbiama Lietuvių Die
na.

Vasario Šešioliktosios minė
jimas praėjo pakilioje nuotai
koje. Pasimelsti už Lietuvą ir 
kenčiančius lietuvius, Į lietu
viškas pamaldas žmonės susi
rinko gausiau nei paprastai. 
Bendrame minėjime L. Muzi
kinio Klubo salėje jau senai 
bebuvo tiek daug žmonių kaip 
ši kartą. Lietuvos laisvinimui 
aukų surinkta $1476.00.

Julija Žilinskaitė vasario 11 
d. su pagyrimu baigė studijas 

-Pennsylvanijos universitete ir 
gavo B. A. laipsnį. Pagrindi
niai jos studijuojami dalykai 
buvo chemija ir vokiečių kal

ba. Buvo staigmena kai drau
gai studentai, tos pat dienos 
vakare surengė jai pagerbima.

k. e.

Kai Detroito Lietuvių Spor
to “Kovo” Klubas po finansiš
kai nepasisekusio sausio mėn. 
koncerto ‘‘revanšui” paskelbė 
antrąjį Clevelando Grandinė
lės šokėjų ir kt. jaunųjų me
nininkų koncertą, atrodė, kad 
ir paskutinysis baigsis nelai
mingai Kas ten eis vaikų “me
no” žiūrėti, ir ką gi jau ten tie 
jaunikliai įdomaus parodys? 
Todėl ne meno ilgesio vedini 
ir, kiek stumiami pareigos 
jaunimą paremti, apie pora 
šimtų detroitiečių susirinko va- • 

_ sario mėn. 4 d. ispanų salei).
Jau prie durų pradėjom 

džiaugtis gražiai išspausdinta 
koncerto programa su vadovų 
ir programos dalyvių nuotrau
komis. Scenai nušvitus, akį pa
traukė olimpinis ženklas ir šū
kis “Jaunos jėgos tau, tėvyne”.

Koncertą pradėjo akordeo
nistų grupė, sugrodama maršą 
“Mūsų kuopa”. 7 akordeonis
tai (9—16 metų amžiaus apy
tikriai), J. Kazėno paruošti, pa
sirodė su maršais 3 kartus išei
dami, taip pat grojo ir tauti
niams šokiams. Labai gera ir 
gražu, kad ir muzikantų prie
auglio susilaukiame, tačiau 
manau, kad ir gerbiamas J. Ka
zėnas sutiks su mintim, jog 
“eksportui” grupė dar per ža
lia. Savoj parapijoj, žinoma, 
galima ir reikia jaunimą prie 
scenos pratinti.

Blezdingėlės jįokyje pirmu 
kartu išvydome 
20 mergaičių, 
amžiaus) grupę, 
išlepinti savo šokėjų grupės ir 
smarkiai pamėgę Blezdingėlės 
ramią nuotaiką ir plastiškumą, 
pastarųjų bruožų galėjo pasi
gesti Grandinėlėje. Reikia pri
pažinti, kad jų šokiami tauti
niai šokiai sukuria truputį ki
tokias nuotaikas. Pirmiausia 
žmogų užlieja džiaugsmas, ‘kad, 
va, mūsų tautos jaunieji pum
purėliai dar nenuvyto, kad jie 
skleidžiasi gražiu lietuvišku 
žiedu. Po to junti, kad jauno-

sūnus — K. Belą. Akompona- 
vo Audronė Alkaitytė. Abu, jei 
dirbs, išaugs Į muzikus, nes da
vinių tam turi.

Koncerto meninė viršūnė 
buvo pianistas Antanas Smeto
na (prezidento sūnaitis), pa
skambinęs Beethoveno sonatą 
Cis Moli (mėnesienos sonatą), 
Chopino Nokturną F-dur ir R. 
Schumanno — Traumės Vir- 
ren. Net ir nekoncertlniu pia
ninu 17-metis pianistas sukūrė 
spalvingus niuansuotus muziki
nius vaizdus. Graži jo techni
kos savybė yra maloni, lygiai 
plaukianti melodija, tartum 
pianas ne skambėtų, o dainuo
tų. A. Smetona yra daug savo 
vaikystės ir jaunystės valandų 
muzikos menui paaukojęs ir 
reikia tikėti, kad jo talentas 
bei kietas darbas ateityje mum 
duos pirmaeili pianistą.

Koncerto pranešėjomis buvo 
pačios šokėjos. Tekstus parašė 
B. Auginąs. Tekstai buvo tru
putį ištęsti, perkrauti vaizdais 
ir lyg ne jaunatviški. Mūsų 
tremties didžioji tragedija ir 
yra ta, kad nemokam jaunai ir 
į jaunus jaunomis lūpomis ir 
nuotaikomis bylot.

Girdėjome ir vieną deklama- 
torę Irmą Stasditę, išraiškingai 
perteikusią Maironio “Jūratę 
ir Kastytis”. Spalvingas ir aiš
kus Stasaitės balsas, graži lai
kysena scenoj, puikus įsijauti
mas ją išskyrė iš kitų pranešė
jų bei programos dalyvių. Aiš
ku, kad jauniesiems daug kas 
atleistina, tačiau ir būtina at
kreipti dėmesį net ir menkiau
sius judesius scenoje.

Atrodo, kad Grandinėlės 
koncertų programon labai tik
tų įdėti ir daugiau poezijos bei 
dailiosios literatūros kūrinių 
skaitymų ar įscenizavimų, nes 
mūsų jaunoji karta turi įsigy
venti į visa ir visokeriopą tau
tos kūrėjų palikimą.

Grandinėlės vadovui Liudui 
Sagriui tenka palinkėti ištver-

VASARIO 16 ELIZABETHE
žymėjo minėjimo pradžia, ku
rio eigai toliau vadovauti buvo 
pakviestas St. Dzikas. Brakas 
savo paskaitoje pabrėžė vieny
bės išeivijoje ir ryšių su kraš
tu palaikymo reikšmę. Paskai
ta buvo labai turininga ir įdo
mi.

Kun. M. Kemežis savo trum
pa kalba ragino kelti Lietuvos 
reikalą amerikiečių visuome
nėje.

Po to įvykusioj rinkliavoje 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
surinkta 276.85 dol. Po 10: dol, 
aukojo: kun. M. Kemežis, kun.
J. Pragulbickas. kun. V. Kara
levičius, J. Didžbalis, Dr. Pet
rauskas ir Byla; 8 dol. aukojo
K. Bartys. Kiti — po mažiau.

Meninę programos dalį pra
dėjo Carol Bowen, muz. J. Ži
levičiui akompanuojant, padai
navusi dvi lietuviškas dainas. 
Akt. K. Vasiliauskas su giliu į- 
sijautiipu paskaitė N. Mazalai- 
tės legendą apie Nežinomą Ka
reivį. Skautės ir skautai grakš
čiai pašoko keturis tautinius 
šokius. Pabaigai vyrų choras, 
vadovaujamas muz. J. Žilevi
čiaus, padainavo_ keturias dai-
nas.

Minėjimas, užtrukęs dvi ir 
puse valandos, praėjo sklan
džiai. Atsilankiusių galėjo bū
ti kiek daugiau.

šis minėjimas buvo taiko
mas lietuviškajai Elizabetho 
visuomenei. Gi nepriklauso
mybės šventės proga surengta 
lietuvių liaudies meno paroda 
miesto bibliotekoje turi tikslą 
supažindinti amerikine visuo
mene su Lietuvos kultūra, jos 
praeitimi ir tragiška dabarti
mi. Pirmosios savaitės bėgyje 
paroda aplankė apie 500 sve
čiu, pusė jų svetimtaučiai. At
silankė keletas mokyklų klasių 
kolektyviai, kuriom paaiškini
mus davė kun. V. Karalevič;us. 
Paroda uždaroma vasario 25 d.

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Elizabethę prasidė
jo vasario 19 d. rytą gedulin
gomis pamaldomis prie lietu
viškojo kryžiaus bažnyčios 
aikštelėje. Pamaldose organi
zuotai su vėliavomis dalyvavo 
vietos skautai ir gausus būrys 

’ lietuvių. Jam vadovavo kleb. 
kun. M. Kemežis. Vainiką žu
vusioms už Lietuvos laisvę pa
dėjo J. Bagočius. čia buvo pasi
melsta ir už ilgamečio vietos 
Lietuvai Gelbėti Komiteto pir
mininko R. Džiovalio, neseniai 
mirusio, vėlę. Sumą alaikė kle
bonas, pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. V. Karalevičius.

Minėjimas Įvyko Lietuvių 
Laisvės salėje, kur pagrindi
niu kalbėtoju buvo M. Brakas 
iš Lietuvos Laisvės Komiteto. 
Minėjimą atidarė ir vėliau 
miesto mero proklamaciją, ku
ria Vasario 16-ji skelbiama Eli- 
zabetho Lietuvos diena, per
skaitė J. Bagočius, Lietuvai 
Gelbėti Komiteto vicepirm. 
Pažymėtina, kad vietos veikė
jų rūpesčiu pirmą kartą Eliza- 
bethe vasario 16-ji buvo pro
klamuota Lietuvos diena. Pro
klamacijos pasirašymo ir įtei
kimo proga 
veikėjų buvo 
mero.

Himnai ir 
skaityta kun.

mės ir sėkmės, kad dar dau
giau jaunųjų Grandinėlėn Įsi
jungtų. O kad ir Detroitas su
silauktų žmogaus, kuris pasi
švęstų darbui su jaunuoju at
žalynu! P. Natas.

Wonderful Transportation 
COMBINATION BILLER 

AND TYPIST 
Days.

ALSO OPENING FOR BILLER 
and one TYPIST for night 

work with trude line 
experience.

Permanent positions.
- CALL CLiffside 4-1000 

Mr. Walter Rich.

tačiau veikimas gerokai apsil- 
peš. šv. Juozapo parapija turi 
didele mokvkla. kurioje moko 
seserys kazimierietės. Jos kas
met surengia mokvkloje Vasa
rio 16 minėjimą. 1956 tas mi
nėjimas buvo gana platus. Pro- 
gramoie buvo sudaryta sky
riais ir bendra. Kiekvienas sky
rius turėjo paruošęs no lietu
viška daina, deklamacija ir 
vrrzdeli. Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir keletą lietuvišku 
dainų bei giesmių išpildė visi 
drauge. I programa buvo i- 
traukti visi 8 skyriai su 300 
vaiku. Minėjime dalyvavo ir 
daugelis tėvu.

minėjimą naruose Tau
ro Klubas (profesionalai ir 
biznieriai) vas. 19 d. savo pa- vakare buvo skaučių “Aušros” anglu kalba patiekė turiningą

vakarienė draugovės iškilminga sueiga, ir įdomu Lietuvos istorijos
kurios metu kun. St. Yla dali- vaizda, pradėdamas seniausio-
nosi prisiminimais iš Lietuvos, mis žiniomis apie lietuvius ir

baigdamas dabartine okupaci
ja. I šį Lietuvos peisažą kun. J. 
Jutkevičius įpynė ir Lietuvos 
kultūros, religijos bei liaudies 
meno bruožus, tuomi 
damas sutraukta, bet 
Lietuvos rai-’dą.

Meninei progr n::.

talpose. Ten buvo 
ir prakalbos. Pagrindiniu kal- 

rbėtoju buvo airis adv. John
Lenashan. gerai pakalbėjęs 
anie komunizmą ir io pavoju. 
Rengimo komiteto pirm, buvo 
Petras Kantakevičius. vakaro 
vedliu — Juozas n”.
vo keletas ir kitu vakaro vedė
jo iškviestų kalbėtoju, bet tik 
du kalbėjo lietuviškai.

Ten Buvęs.

“APSAUGOK, AUKŠČIAUSIAS, TĄ MYLIMĄ ŠALĮ...”
VASARIO 16 MINĖJIMAS PUTNAME

šiais giesmės žodžiais Nekal
to Prasidėjimo vienuolyne 
Putname oficialiai užsibaigė 
Vasario 16 minėjimas. Galima 
drąsiai teigti, kad Putnamas 
turėjo ilgiausią Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą iš visų 
lietuvių kolonijų: jis prasidėjo 
ryte su mišiomis ir baigėsi vė
lai vakare.

Tuoj po pusryčių seselių so
dyboj bendrabutietės organi
zuotai iškėlė Lietuvos trispal
ve. Paskutinė minėjimo dalis

Dienos metu studentės šie
met vėl paminėjo šią mūsų 
brangią šventę amerikiečių 
tarpe. Studentės, kurios kole
gijoj yra oficialiai susibūrė 
lietuvaičių klube vardu “Dai
nava”, kun. V. Cukuro vado- 

. vaujarnos. prasmingai ir gra-

sidėjo iš tautinių šok;u ir liau
dies dainų, pranešinėjo Rūta 

žiai garsino Lietuvos vardą Žukaitė. Dainos buvo paruoš- 
savo kolegių tarpe. Gavus mie
lą kolegijos dekanės Sr. Ger- 
trude Emilie sutikimą, po pie
tų buvo trumpam nutrauktos 
paskaitos. Tuo metu visas kole
gijos personalas susirinko Į 
lietuviškais motyvais išpuoštą 
salę prisiminti Lietuvą.

Kalbėtoju kun. V. Cukuro 
dėka buvo pakviestas kun. J. 
Jutkevičius, didelis Lietuvos 
Vyčių veikėjas iš Worchesterio. 
Gerbiamas prelegentas puikia

tos J. Petkaičio. Akompanavo 
Diana Papievytė iš Hartfordo, 
Lietuviški pasirodymai vra vi
sad mielai laukiami šioje ko
legijoje, tad ir ši kartą neteko 
nusivilti publikos dėmesiu.

Kolegijos bibliotekoj Rūtos 
Žukaitės rūpesčiu buvo suruoš
ta parodėlę. Joje be rankdar
bių buvo išstatyta ir lietuviš
ku leidinių: knygų, žurnalų, 
laikraščių. Ypatingai didelio 
dėmesio susilaukė lietuvišku 
vaizdų albumai ir lietuviški pi
nigai.

Kolegijos dekanė, parodyda
ma beveik motinišką rūpestin
gumą, tos dienos proga suruo
šė bendrą arbatėle. Jaukioj 
nuotaikoj lietuvaitės vaišino 
savo amerikietes koleges ir 
jom pasakojo apie Lietuva bei 
aiškino ten pat grojamas lie
tuviškas plokšteles .

Su grįžusios atgal į seselių 
sodyba, susirinkom vėliavos 
nuleidimui. Šią iškilminga die
na užbaigėm maldos valanda 
koplyčioj melsdamosi už Lie
tuva ir prašydamos jai nuola
tinės Dievo palaimos. DaGi.

Maskvoi drangai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kad nrieš Staliną giesme už
traukė tie patys, kurie, kaip 
Chruščiovas, dar neseniai Sta
liną vadino “tėvu”, “išmintin
gu partijos. Sovietu Šarmuos 
tautu ir viso pasaulio darbinin
ku genialiu vadu”.

“Chruščiovo gauja, tie pa- 
tvs Stalino padarai ir sėbrai, 
tikisi... padaryti įspūdi de
mokratiniam socialistam, anti- 
komunistam, rusam ir kitiem, 
kad sovietinė 
reformuota ir 
nuo baisiosios 
linizmo.

“Bet mes 
šiam triukui,
demaskuoja Staliną, yra jo pa
ties treniruoti ir ju rankos vra 
kruvinos tiek pat kaip ir Sta
lino milijonu nekaltu krauju... 
Gerai tik. kad jie pradėjo iš
pažinti Stalino kai kuriuos nu
sikaltimus prieš Sovietų žmo
nes ...”

KNIGIITS OF UTHIJAN1A WLOA

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
344 Mapla Avcnae, Hartford, Conn.

Malonini patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapd 6-1377

NEW HORIZONS
AT

L E N K U K T
IN

MECHANICAL ENGINEERING • DESING DRAFTING
ELECTRONIC PROTOTYPE • CONSTRUCTION

TECHNICIANS

A limited number of men who are experienced in the me- 
chanical design of eleetronie assemblies can now advance 
to semi-professional or professional status with one of the 
v. orld's lieding eleetronie finns.
If you are an electro-mechanical design draftsman or have 
eleetronie prototype construction experience and have 
done drafting you may ęualify for one of these positions. 
Here is your chance to advance in a position that calls for 
good experience rather than college degrees. If you are 
not satisfied with your present chances for personai 
growth and development contact Mr. Foster now at

Lenktirt Electric Co.
1105 County Rd., San Carlos, California

These are permanent. steady jote. AVorking on commerc- 
ial telcphone carrier eųuipment.
Work and live on California's beautiful Peninsula, where 
the elimate is best by government tęst.
Send a summary of your personai and work history to 
the address belovv and let us help you with any ųuestions 
you may have regarding relocation.

LENKURT ELECTRIC
COMPANY
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SPORTAS
Merkis

New Yorko liet, pirmenybė
se jau sulošta šeši ratai iš de
vynių. Pirmuoju eina Staknys

LIETUVIAI PRALAIMĖJO 
PRIEŠ EINTRACHT 1:6 (1:3

rate įveikęs Adomaitį. Su tiek 
pat taškų, tačiau vienu minusu 
seka Slapšys, prieš kurį teko 
Milčiui kapituliuoti Vilpišaus- 
kas pergale prieš Trojaną at
sistojo trečion vieton rezultatu 
3—2, kartu prisivydamas Sa- 
laisvas. Toliau seka Milčius 

. 3—3, Adomaitis 2—3, kiti 
mažiau.

Septintajam ratui suporuo
ti: Račkauskas — Vilpišauskas. 
Staknys — Andrulis, Sakalas— 
Slapšys ir Adomaitis — Troja
nas. Milčius laisvas.

(1:3)
Pereitą sekmadienį Lietuvių 

savoje aikštė- 
puikiai 

klubą

IŠRADIMAI
Ieva mato. ir tamsiausioje 

tamsoje
Bostone fizikas dr. Bruce 

Billings demonstravo naują iš
radimą. kuris pavadintas 
“Evaporograph”, arba tiesiog 

~ “Ieva“, šiuo aparatu galima 
matyti ir tamsoje be jokios 
šviesos pagalbos.

Billings parodė foto nuo
traukas, padarytas to aparato 
pagalba. Vieno vyro nuotrau
ka buvo padaryta naktį be 
mėnesienos ir be jokios švie
sos iš 200 jardų tolio. Parodė 
taip pat gamtos nuotraukų iš 
didelio atstumo.

Nuo lig šiol žinomo foto 
aparato Eva skiriasi tuo. kad 
foto aparatas surenka šviesos 
spindulius nuo daikto, o Eva 
šilumos bangas, kurios eina 
nuo daiktų įvairaus ilgio ir 
stiprumo.

Tokis aparatas pagaminti 
atsiėjo 9500 dol.
Nauji vaistai nuo cukraligės - 

* '’VŠluėtijOje surastas — naujas 
vaistas nuo cukraligės. Jis pa
vadintas “Orinase”. Dabar jis 
tikrinamas Amerikos moksli
ninkų. Tuo tarpu apyvartoje 
dar neleidžiamas. Tačiau tuo 
pačiu metu Vokietijoje pasiro
dė “Ivenol”, pagamintas Ham
burge ir vartojamas nuo tos 
pačios cukraligės. Jeigu jis pa
sirodys sėkmingas, tai pakeis 
lig šiol nuo tos ligos vartoja
mas insulino injekcijas.

RENA CLARK, 17 metu, buvo 
pardavėja kepykloje; dabar pa
sirašė sutarti dalyvauti filme 
su atlyginimu savaitėje nuo 
120 iki 1000 dol.

Marcei Archard, prancūzų 
dramaturgas:

' ‘^Moterys visada yra pasiry- 
žusios atleisti, kas pasinaudoja 
tam proga. Bet jos niekada ne
atleidžia tam, kuris tą progą 
praleidžia”.

Pradžioj ' rungtynių mūsiš
kiai vedė pavyzdingą žaidimą, 
bet vėliau sužlugo prieš tvirtą 
Emtrachto puolimą. Roberts 
įmušė pirmąjį įvartį lietuvių 
naudai, bet, priešininkui per
ėmus iniciatyvą, įvarčiai pabi
ro kaip iš rėčio. Vienas iš jų 
buvo pasiektas 11-kos m. bau
dos smūgiu, o tuo tarpu mūsiš
kių lygiai tokia pat proga liko 
n e i š n audota. Pralaimėjimo 
prieš Eintrachtą buvo galima 
tikėtis, bet lietuvių komanda, 
žaidžiusi stipriam sąstate, ga
lėjo bent šiek tiek geriau pasi
rodyti.

Už L. S. K. žaidė: Kligys, 
Jėgeris, Arenas, Jokūbaitis, 
Wells, Remėza, Boulos, Kala- 
šinskas, Sabaliauskas (Stepa- 
navičius), Roberts ir Gražys.

Kita sekmadienį L. S. K. 
futbolininkai 
šio sezono
pirmenybių rungtynes prieš 
New York Hungarians. Rung
tynės įvyks 2:30 v. p. p. Schue- 
tzen Park, North Bergen, New 
Jersey. Bajoras.

- ( LAK LAIMĖJO .

Antrąjį pinn^iybių ratą At
letų Klubo krepšininkai pradė
jo visai neblogai. Ridgewoodo 
komanda nugalėta net 74—39. 
Mūsiškiai per visą rungtynių 
laiką išlaikė iniciatyvą savo 
rankose ir nepilname sąstate 
žaidžiančiam priešininkui ne
davė pasireikšti. Mūsiškiams 
kapitalą sukrovė: Keskonis — 
30 tšk, Kazlauskas — 17, Šle
petys — 14, Daukša — 10 ir 
Budreckas — 3.

Šį šeštadienį 8:15 v^ mūsiš
kiai žaidžia prieš gerokai su
stiprėjusią Williamsburgho ko
mandą. I^ngtynių vieta — 
YMCA rūmai, 179 Marcy Avė. 
Brooklyne.

Generolas Marshallis:
“Kariuomenę galima laikyti 

demokratine tik. tą, kurios ka
pitonas prisibijo, kad šios die
nos jo valdžioje ’ esąs šaulys 
rytoj bus viršininkas biuro, ku
riame dirbs šios dienos kapito
nas,

žais paskutines 
aukštosios lygos

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.

OVERSEAS PARCELS AGENČY L 
of “HASKOBA” Ltd., London 
c/o LAIMA
335 Union Av., B klyn 11, N. Y.

JEI ŽAVIESI JAUNATVE IR JAUNIMU — 
PRENUMERUOK IR SKAITYK

Amerikos Lietuvių Katalikiško Jaunimo Vyčių Žurnalą.

•* Edmund, Hillary, užkopęs 
aukščiausią kalną Everestą:

“Pavojingiausia vieta yra 
lova. Ten miršta daugiau kaip 
90% visų ..žmonių”.

to place, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

BOSTON, MASS.

DOES YOUR CHURCH 
NEED MONEY?

way to make it fast. Stop in or 
call BErlin 7-0531-J tor comp- 
leto detaik.

BO PEEP POTTERY

246 South White Horso Pike, 
Berlin, N. J. —

MALĖ - FEMALE

Cooks - excelient positions 
Domestics, all types, Good 
pay, steady, other positions 

Phone or write 
Carl B.. Sampson 

25 E. 65 St.
New York City 

RE 4-3261

LONDON — NEW YORK — MUENCHEN

Transglobus
Vaistų siuntinėlius pristato- Robuden 18 amp. 

me į visus Europos kraštus, iš- Robuden 60 tabl. 
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai Serpasil 120 tabl. 
rodo kaip žemą kainą reikalau
jame:

A. C. T. H. 12 amp. 
Cedilanid 80 tabl. 
Cortisone 20 cc 
Cortisone 40 tabl. 
Hydergin 120 taifl. 
Hydergin 12 amp. 
Hydrocortisone 25 tabL
Irgapyrin 1x5 amp. 
Irgapyrin 100 tabl. 
Kombetin 25 amp. 
Largactil 100 tabL 
Largactn 10x2 cc 
P. A. S. 500 tabL 
P. A. S. 1000 tabl. 
Rimifon 1000 tabl.

DISPLAY

NEW CATHOUC EDTTTON

HOLY BIBLE
Beautifully Bound and Color 

ĮUustrated
Published with the Imprimatur 

His Eminence
Francis Cardinal Spellman 

Archbishop of New York 
Sold Evėrywhere $29^9 

8PBCIAL PUBCHASE $1&M
For Representatives or'Information

No obligation on your part.
Gan VA. $-5077

F U NEŠAL HOM BS
254 W. Broadway J

South Boston, Mas.-
JOSEPH RARACEVIGII » {

Laidotuvių Direktor.u» > 
Tel ANdrew 8-2590 į

of
V» A i i i 

į F UNEBAL h o m t;;
Avennr 
Mms.

$8.64 
‘ 3.04

5.90
10.67
8.70
3.75
4.25

Streptomycin 10 gram.
Terramycin 16 caps.
Vitamin B-l 100 tabl.
Vitamin B-12 100 tabL
Vitamin C 100 tabL
Multivitamin 500 tabL

Siunčiant į Rusiją
užimtas sritis, muitas apmoka-

7.68
5.53
4.42
3.75
9.21
1.53
1.53
3.04
3.20

ir jos

3.18 mas iš karto; todėl imama dvi
guba kaina.

Prašoma rašyti angliškai

TRANSGLOBUS EXPORT 
1590 Second Avė. 

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

5.95
4.80
3.68
4.35

$4.00
7.20
8.40

Sterling Silver Bracelet Rosary

AUDROS IR SAULĖJE
Sacramento — Peak, N. M., 

observatorijos astronomai pa
stebėjo magnetines audras sau
lėje. Tokių stiprių nesą buvę 
ilgus metus. Nuo audrų pasiro
džiusi 61 dėmė saulėje. Trys 
iš jų didesnės kaip žemė. Tos 

'audros duoda daug ultraviole
tinių spindulių, kurių veiki
mas atsiliepia žemėje radijui 
ir televizijai.

“VYTIS" yra įdomus, turiningas, gražiai iliustruotas jau
nimo žurnalas, einąs jau 41 metai;

"VYTY” rasi įdomių pasiskaitymų ir iliustracijų bei žinių 
iš jaunimo gyvenimo ir veikimo, susipažinsi su jaunimo galvosena, 
troškimais ir darbais Dievui ir Tėvynei;

"VYTIS" leidžiamas lietuvių ir anglų kalbomis, eina kas 
mėnuo ir kainuoja tik 3 dol. metams. Prenumeratą siųsti adresu:

MRS. RITA PINKUS,
76 Providence Street, Worcester 4, Mass.

The Bracelet Rosary has the ap- 
proval of the Holy See. Presents 
on its outer surface the complete 
Rosary. the Crucifix and Medais of 
the Blessed Mother, Saint Theresa, 
and Saint Christopher, beautifully 
proportioned to make a graeeful 
integrated design. It comes in an 
attractive gift box with a pamphlet 
describing the ūse of the Rosary.

Check or Money Order 

The Tri-Y Compauy b<m< 321 east orange, n. j.

Price $5.00 (Patented)

BBHBHBtlBnBllBtlttltnBiriutltBHBHBMHBIlBUitltuanBtflUBHilil..

REAL ĖST ATE

HUNTiNGTON GUST. BUILT 
2 NEW CAPE CODS

Well constructed home 5 spacious 
rms., huge exp. attic, full poured 
concrete bsmt., wood sheathing & 
cedar shingle throughout, fully in- 
sulated double hung vveather strip 
windows, No, 1 oak flooring, oil h. 
w. heat, alĮ copper plumbing, real 
tile bath with vanity & large me- 
dicine cabinet; birch cabinet & 9 ft. 
formica top in kitchen, garage, 80 
ft. rear yard with trees. Full price 
IV 1-3190. $16.900. In catholic com- 
munity. Call Builder, ED 4-1206 or 
IV 1-3190.

PORT WASHINGTON — % 
acre, 2 room story Home, walk 
to St. Peter's. $17,500. Globė 
Realty, 380 Port Washington 
Bivd., PO 7-1115 or PO 7-4993.

BETTER SCHOOLS BUILD

BETTER COMMBNITIES

197 Webster 
Cambridge,

PRANAS WATTKU§ 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojao 
NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia šer-į 
menims dykai. Aptarnauja Cam- j 
bridge ir Bostono kolonijas te-1 
minusiomis kainomis. Kainos tos I 
pačios ir i kitus miestus. , Į

Reikale Saukite: Tel. TR 6-0494 <

NEW YORKAS

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORTUS
BALS AMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

t Tel. 8Tagg 2-5043 \

5 Matthew P. Ballasl

FUNEEAL HOME

Kaip Maskva tvarko
Maskvos miesto vykdomasis 

. komitetas sugalvojo aptvarkyti 
^mieste valkataujančius vaikus 
-iki 16 metų. Jiem išleido tokias j 
* taisykles: ‘

— Kiekvienas vaikas turi 
nešioti su savim mokinio pažy
mėjimą ir pareikalautas jį pa
rodyti:

— kiekvienas vaikas turi 
« būti mandagus su vyresniai

siais, ypačiai su senais ir ligo
niais;

— po 10 valandos vakaro te
gali rodytis tik suaugusių ly
dimi;
t — šiokiadieniais negali eiti 
"i teatrą be suaugusių;

— negali pirkti alkoholinių . 
gėrimų ir tabako;

— nei gatvėse nei aikštėse 
negali važinėti ratukais, dvira
čiais nei slidėm.

JUOZAS GRABAU
REAL ESTATE BROKER

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

(mortgidžių) ir t.t
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 
TeL STagg 2-7524

Paulius Gaubys

Ramunes 4
Ramunię arbatą vi
sada yra gera gerti. 
Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 
kainuoja $1.25.
Liepos žiedų arba
ta geriama prakai- 
t a v i m u i sukelti, 

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.

- Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25. 
Trejanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 75<.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO.
414 Broadway 

South Boston 27 Mass.

S ALB. BALTRONAS-BALTON W
Reikalų Vedėjas K

I 660 Grand Street B 
į Brooklyn, N. Y.
į cu': NCfrARY PUBLIC |

Tel EVergreen 7-4335

StephenAromiskis
« (ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamiiotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br oklyn, N. Y.

J.B. SH ALINS l
ŠALINSKAS ;

Laidotuvių Direktorius ; 
84-02 JAMAICA AVĖ. ; 

(prie Forest Parkway Station) <
VVoodhaven, N. Y. ] 

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

TeL Vlrgtaia 7-4499

Latest Interest Rate

Intercast starte every month. 
Compounded semi-annually on 

Jahuary Ist and July Ist.

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir | 
1.1 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau- | 

kos, taip gi aliejiniai portretai Į
P. Gaubys firtb srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber- | 
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai I 

ir pigiau nei kas kitas.
Woodhav«n 21, N. Y. |

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.) | 
TeL: VI 6-2164 |

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

| 85—27 88th St.
s

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B A N C A

M0 RIDG£W<MH> AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radk). 
stiprintuvai (amplifters), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujanii rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond KO, Ozone Park, Forest ISŪ, Jamafca.

BOA tatttato, New York*.

IŠMINTINGOS KALBOS
Politinę kalbą pasakė Elena 

Stevenson. buvusi Adlai Ste- 
vensono žmona:

“Jei vyras negali susitvar- 
. kyli su savo žmona, su savo 
'motina ir su savo tarnaite, tai 
jis nori valdyti pasaulį“.

SAVINGS BANK
135 RROAmVAT «t BBnFORD AX*B.

339 Kutera Purinray at Noatrand Avmiic 
Tvur Depoatta In TMa Bank Are Fully Inaurrd 

Vp to $10.000.
Member Fedcral Depoelt Insurance Corporation

Visais draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovą

JUOZĄ ANDRIUŠĮ
LICENSED INSURANCE BROKER

Baigęs tam mokslus ir išlaikęs valstybinius egzaminus.
Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 

namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO.» Hartford, 
Connectfcat

Greitas lt sąžiningas patarnavimas.
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak., šeštadieniais iki 8 

vaL vak.
Juozas Andriušis

838 Leemrd Stfeet Broeklyn 11, N. Y.
, EVergreen 7-8247.

VYT. BELECKAS savininkas

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki' 

mams, etc.
1M3 MADISON ST.


