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PREZIDENTAS EISENHOVVERIS vasario 29 sutiko 
būti renkamas

Eisenhoweris pasakė tvirtą taip
RESPUBLIKONAI LAIMĖJIMU TIKRI, NIXONO LIKIMAS NEAIŠKUS

Po dešimties metų persiskyrė
Austrija tik spėjo išsivaduo

ti iš okupacijų, ir jos valdžia 
sugriuvo. Vasario 28 Liaudies 
partija (katalikų) negalėjo su
sitarti su savo koaliciniu ben
dradarbiu socialdemokratais, 
ir parlamentas paleidžiamas. 
Nauji rinkimai paskirti gegu
žės 13. Daugumos nesitiki 
gauti nė viena partija. Tačiau

Dėl ko dabar ji suiro?
Nesusitarė, kas daryti su 

atgautais iš sovietų naftos šal
tiniais ir taip pat atgautais 
fabrikais, kurie anksčiau pri
klausė vokiečiam. Liaudies par
tija nori, kad naftos šaltiniuo
se dalyvautų ir privatinis ka
pitalas, kai kurie fabrikai būtų 
perduoti į privatines rankas.

Prezidentas Eisenhoweris va
sario 29, t. y. po penkių mė
nesių ir penkių dienų nuo šir
dies atakos, pasirodė spaudai-ir 
per televiziją tautai su seniai 
laukiamu pranešimu — ar jis 
sutiks būti renkamas i prezi
dentus 1956. Dabar jis atsakė 
taip, kalbėdamas:

"Aš apsisprendkiau, įsi res
publikonu partija norėtu mąpe 
vėl nominuoti, ta nominacija 
priimti. Dėl to, jei šio krašto 
žmonės mane išrinks, aš tęsiu 
jiem savo tarnybą, kuria da
bar turiu".
Toliau prezidentas dėstė apie 

savo sveikata, kuri esanti vi
sai atsigavusi; dėstė apie tas 
atsakingas prezidento pareigas, 
kurias jam uždeda konstitucija. 
Dėstė nuoširdžiai, rimtai ir 
tvirtai. Tokius prezidento pa
sirodymus parežisuoja jo pasi
rodymų mokytojas R. Montgo- 
mery.

PREZIDENTO AIŠKUS TAIP 
SUKĖLĖ ENTUZIAZMO TARP 

RESPUBLIKONU.
Jie dabar beveik tikri savo 

laimėjimu. Respublikonų va
das Leonard W. Hali pareiškė: 
“Tai geriausia žinia visiem 
amerikiečiam. Ji reiškia ir to
liau taiką, gerovę, pažangą 
respublikoniškai Eisenhoverio 
vyriausybei valdant”. Šen. 
Knov.dandas, kuris pats buvo 
žadėjęs savo kandidatūrą sta
tyti. pasakė, kad rinkimų ko
va vis tiek turės būti kieta.

niją ir kad jis, valdant vyrui, 
kuris jį lapkričio mėn. nuga
lės, ir po to dar gyvens ilgai 
ir vaisingai”.

VISUOMENĖJE PREZIDENTO 
EISENHOVVERIO APSISPREN

DIMAS NIEKO NENUSTE
BINO.

Prie jo jau buvo paruošta 
visuomenė is anksto Gallupo 
instituto pranešimais ir kt. An
tai. JV Alabamos valstybėje 
Birminghame teisme, kuris 
svarstė juodosios studentės Lu- 
cy byla, vieno korespondento 
pranešimas apie Eisenhovrerio 
sutikima nepadarė jokio Įspū
džio, tik vienas advokatas atsi
liepė; “Čia mes turim svarbes
ni dalyką”. Manoma, kad ir pa
tys demokratai nėra priešingi

Eisenhoweriui i prezidentus, 
bet jie norėtų išlaikyti savo 
rankose kongresą ir per ji 
diktuoti prezidentui.

Europoje tie. kurie nori arti
mesnių santykių su Sovietais, 
norėtų, kad Amerika keistų 
savo užsienių politiką. Jie ga
lėjo tikėtis, kad demokratai 
imsis naujos krypties. Eisen- 
ho\verio sutikimas būti prezi
dentu jiem sako, kad Amerikos 
politika turės liktis ta pati ir 
Dulles padėtis nesilpnės. Ta 
prasme pavergtieji patenkinti.

Iš sovietinių kraštų atsiliepi
mai dar negauti, nes i ten pir
mi pranešimai buvo perduoti 
Amerikos Balso tik 11 vai. kaip

sako “NYKT”. vokiečių kalba 
į rytinę Vokietiją ir lietuvių 
kalba i rytų Europą.

AR EISENHOVVERIS
PAREMS N|XONĄ?

Spaudos klausiamas, ar Ei- 
senho\veris norės viceprezi
dentu turėti Nixoną, preziden
tas atsakė, kad dar per anksti 
apie tai kalbėti. Šiaip pasakė 
labai daug komplimentų apie 
Nixoną. PIJUS XII ši penktadieni susilaukia 80 metu

ĮTEMPIMAS PRIE IZRAELIO NĖKIEK NEMĄŽTA
Iš New Yorko 18 tankų iš

plaukti j Pietų Arabiją išplau
kė, bet ar ją pasieks, dar ne
aišku... Jie buvo sukrauti į 
‘James Monroe” laivą, kurio 
savininkas yra Jakob Michael, 
žydas, ir jo Įgula taip pat žy
dai. Dabar Michael pareiškė 
telegrafavęs laivo kapitonui, 
kad su tankais grįžtų atgal 
arba sumestų juos i jūrą, jei
gu jų nebus galima iškrauti 
Pietų Arabijos uoste. O ji pa
siekė kaip tik žinia, kad Pietų 
Arabijoje žydai neisileidžiami 
ir kad laivas turėsiąs iškrauti 
tankus kitoje vietoje. Michael 
sakėsi jau turėjęs daug nema
lonumų dėl tų tankų, ir dėl to 
jis sukliudysiąs jų pristatymą. 
Jei bent jam kitaip Įsakytų 
prezidentas Eisenhovveris. Val
stybės departamentas d'l to

pareiškimo tyli.
Atsakykit taip arba ne

Izraelio atstovas Washingto- 
ne formaliai paprašė valstybės 
departamentą atsakyti. ar 
neduos Izraeliui ginklų, kurių 
jis yra prašęs jau prieš tris 
mėnesius.

Valst. departamentas d ir 
neatsakė. Tik valst. sekr. Dul
les yra paskelbęs, kad Ameri
ka, Anglija ir Prancūzija su
sitarė, kokių imsis priemonių, 
jei kiltų karas tarp Arabų ir 
Izraelio.

Ir Izraelis Maskvos link?
Izraelio parlamentas nutarė 

pasikeisti su Sovietais parla
mentinėm delegacijom.

Koją jau įkėlė
Syrija susitarė su kom. Če-

koslovakija, kad pa -taroji s'a- 
tys Damasko mieste didžiulį 
aerodromą, o taip pat naftas 
valyklas.

• Egiptas reiškia nepasiten
kinimą Amerika, kam ji palei
dusi į pasaulio riską bovel- 
nos atsargas ir daranti “dum- 
pingą”.

• Tokia taika yra Kipre ... 
Du Kipro gyventojus anglai 
nuteisė mirti, nes jie nužudė 
anglų šoferi.

• Bostono priemiesty vienas 
traukinys užlėkė ant kito. Už
mušta 13, sužeista 100, iš jų 
50 nugabenta į ligonines. Prie
žastis — blogas oras.

Lloydas į rytus
DĖL TROCKIO MASKVA 

TYLI
tikisi bent kiek pakeisti san
tykį savo naudai. Lig šiol 
Liaudies partija turėjo 74, so
cialdemokratai 73, nepriklau
somi dešinieji 14 ir komunis
tai 4 atstovus. Koalicija tarp 
Liaudies partijos ir socia’de- 
mokratu buvo trukusi 10 metų 
ir privedė prie nepriklausomy
bės atgavimo.

Socialistai nori juos visus su
valstybinti.

Rinkimų propagandoje Liau
dies partija kaltins socialde
mokratus. kad jie nori grąžin
ti vėl kolektyvinį valdymą, kaip 
komunistu. Socialdemokratai 
kaltins Liaudies partiją, kad ji 
nori atiduoti Austriją sveti
mam kapitalui.

Įspėjo svečius, kad elgtiisi mandagiai
Anglijos parlamente vasario 

27 debatuose dėl užsienių po
litikos min. pirm. Edenas at
siskaitė su Sovietų Sąjungos 
vadais, kurie gyrėsi komunis
tų partijos kongrese, jog busi
masis atominis karas galės 
būti pergyventas Sovietų, bet 
jo nepergyvens kapitalistiniai 
kraštai. Edenas pavadino tuos 
tvirtinimus “fantastiniais”. To
kia propaganda kenkianti pa
čiai Sovietų Sąjungai, nes ato
minės bombos lygiai griaus 
socialistinius miestus kaip ir 
kapitalistinius. O dėl kolonia
lizmo Edenas priminė — tai 
daugelis žmonių nuoširdžiai 
Įsitikinę, kad Sovietų Sąjunga 
yra palikusi viena iš svarbiau
siu kolonialistinių valstybių. “Ar 
kuris nors iš sovietinės vy
riausybės sutiktų, kad Balti
jos valstybes būtų laisvi, ne
priklausomi kraštai”.

Tokia Edeno kalba aiškina
ma kaip noras pasakyti Bul- 
ganinui ir Chruščiovui, kurie

KUNIGAS PADOVANOJO 
AKIS

Milane italų kunigas Don 
Carlo Gnocchi. prieš mirda
mas, paprašė, kad jo akis pa
dovanotu vienam dvylikos me
tų berniukui, kuris buvo akiu 
netekęs nuo negesintų kalkių, 
ir T8 metų merginai, aklai nuo 
jaunystės po kažkokios ligos. 
Chirurgas tiki, kad juodu ma
tys.

atvyks į Angliją balandžio 
mėn., kad jie neperžengtų ri
bų savo elgesiu.

Užsienių reikalų ministeris 
S. Lloyd priminė, kad po Ko
rėjos karo pavojingiausia ga
limo karo vieta yra viduriniai 
rytai. Ten karą kursto Sovie
tų pristatomi ginklai.

ALŽIRO SUKILĖLIAM 
ARBA — ARBA

Prancūzijos min. pirm. Mol- 
let Įspėjo Alžiro sukilėlius: ar
ba tegul jie padaro paliaubas, 
ir tada trijų mėnesių laiko
tarpy bus rinkimai, arba suki
limas bus malšinamas visu 
griežtumu. Į Afriką būsią su
telkta apie 350,000 kariuome
nės.

NEHRU PAVOJUJE?
Kinijos min. pirm. Chou 

En-lai Įspėjo Indijos min. 
pirm. Nchru, kad jo gyvybė 
esanti pavojuje, jeigu jis vyks 
į Bombėjos miestą parodos 
atidaryti.

MAO TSE-TUNGĄ NORĖJO 
SUSPROGDINTI?

Hongkongo laikraštis pra
nešė vasario 27, kad Sovietai 
norėjo sulikviduoti Kinijos 
raudonąjį Mao Tse-Tungą. 
Bet lėktuvas susprogo, kol dar 
Mao Tse-Tungas nebuvo į jį 
Įsėdęs.

• Japonijos dvi salas su
jungs 37 mylių ilgio tunelis 
po jūrom.

DAUGIAU DĖMESIO PA
TRAUKIA. KAIP DEMOKRA

TAI JAUČIASI.
Dcmokra4'.! vadas Paul But- 

ler pastebėjo, kad Eisenho've- 
ris pasidavė snaudžianms. bet 
kad amerikiečiai nemik* m-p. 
zidento. kuris nrezidentaus tik 
trumpa laika. Tuo na”ė:o de
mokratu vadas atgaivint' 
dą. kad EisenhmvcHs n ■> 
laiko iš prezidentu mit-r-’-- 
siąs ir paliksias pareigas vice
prezidentui. Buvęs prezidentas 
Trumanas pareiškė su jam i- 
prastu bravuriškumu: "Mes 
kiekviena galime nugalėti”. O 
demokratu kandidatas i prezi
dentus A. Stevensonas kalbė
jo. kad jis tiki lapkričio perga
le. nes Eisenho\verio-Dulles po
litika pakirtusi užsieniuose pa
sitikėjimą Amerika, sugriovusi 
jos prestižą ir pastačiusi į pa
vojų saugumą. Kiti demokratai 
idrąsinosi džentelmenišku bū
du—deni. šen. Gere: “Aš tikiu, 
kad jo sveikata jeis jam išplė
toti energingą rinkimų kampa-

GEX. XATHAX I’. T\VIXX- 
IXG. oro jėKU š(al»t> viršinin
kas. sakė, kad Sovietai pralen
kė Amerika aviacijos kiekiu ir 
kad jie žymiai pasistūmėjo ko. 
kybėje.

rirtVANNI GRONCHI. Italijos prezidentas, atvykęs i Amerika. 
Arlingtono kapinėse deda vainiką ant Nežinomojo Kareivio kapa.

Anglijos užsieniu reikalų 
min. S. Lloyd išvyko i viduri
nius rytus, lankysis Turkijoje. 
Pakistane. Indijoje. Jo tikslas 
— sustiprinti Anglijos pašli
jusią padėtį. Penktadieni jis 
susitinka su Egipto min. pirmi
ninku Nasseriu. Mėgins lygin
ti santykius tarp Arabų ir Iz
raelio. Tačiau spauda sutinka 
j; šaltai. Egipto spauda ir vy- 
riusybė neslepia nusistatymo 
prieš Bagdado paktą, kurį su
organizavo Anglija.

Trockio našlė telegrama krei
pėsi Į Maskvą, kad atitaisytų 
dabar jos vyro ir sūnaus gar
bę. jeigu jau yra pasmerktas 
Stalinas ir jo teroras. Bet 
Maskva nieko neatsakė.

Trockį, arba Levą Davido- 
vič Bronšteiną, Stalinas buvo 
ištrčmęs i Kazachstaną. Iš ten 
Trockis pabėgo ir pasiekė 
Meksika. Ten 1940 Stalino,žu
dikas ji užmušė. Sūnus tuo pa
čiu metu paslaptingai mirė 
Paryžiuje.

Vilką pasamdė avino saugoti

Juodu j ii - baltųjų 

kronika
Florance, S. C., buvo suim

tas ir Įkištas Į dabck'.ę Wa- 
shingtono spalvotųjų tautų 
pažangos sąjungos vedėjas 
Mitchell. nes jis Įėjo į stoties 
laukiamąją sale pro duris 
skirias baltiesiem.

Pietų Afrikos valstybėje pa
keista konstitucija taip, kad 
bendro balsavimo teisė atim
ta ne tik juodiesiem, bet ir 
maigytiem. Jiem leidžiama 
balsuoti skyrium, bet tik už 
kandidatus, kuriuos pastoly.-, 
valdančioji partija. Mat spal
votieji lig šiol balsuodavo vis 
už opoziciją. Azijatų grupei, 
indam, visai neleidžiama bal
suoti. Dėl to pakeitimo spal
votieji demonstravo, dėvėda
mi gedulo drabužius. Tai ’eiš- 
kė jiems konstitucijos mirtį.

© Auriui, buvęs Pi a icūzi 
jos prezidentas, lankosi Mask 
voje, pakviestas Sovietų prez 
Vorošilovo.

MIRTIES LAUKIA JAI 8 
MET \I

C. Chesman pagarsėjo 
dviem dalykais: už grobimą ir 
kitus nusikaltimus jis buvo 
nuteistas 1948 mirti, ir ta 
bausmė jam lig šiol neįvykdy
ta. Jis surado būdų jai atidė
ti. Bet kalėjime per tą laiką 
parašė romaną iš save gyve
nimo “Mirties kamera 2455". 
kuris buvo pripažintas Ame- 
likos “bastsdiei iu". Dabar by
la paskirta vėl pernagrinėt i. 
O tuo tarpu jis baigia rašyti 
jau i rtrečių veikalą

PRADEDA NUO JAUNIMO

Sovietai savo nlaaą atgai
vini i “liaudie'; frontą" su so
cialistais nrad.'da nuo jauni
mo: pasiūlė bendradarbiauti 
tarp komunistų valdomos 
“tarpt, demokratini i jaunimo 
sąjungos" n- "socialistinio jau
nimo unijos“. Klausima-; bu > 
svarstomas S< cialistų Inter
nacionalo suvažiavime Žiuri 
che.

Trockio našlė prašė Maskvą 
atitaisyti jos vyro ir sūnaus 
garbe. Ryšium su tokia žinia 
įdomūs yra lenko Mark Zbo- 
rovskio pareiškimai senato vi
daus saugumo komisijai.

Vasario 29 jis pasakojosi 
esąs kilęs iš Lenkijos, buvęs 
palankus komunistinėm idė
jom. Studijuodamas Paryžiuje 
1933. jis buvo paskirtas saugo
ti Trockio sūnaus, kuris ten 
vadinosi Leon Scdov. Jauna
jam Trockini ten grėsė, kaip 
ir jo tėvui. Stalino persekioji
mas. Tačiau nei Scdov nei vi
sas antistalininis komunistu 
sąjūdis nežinojo, kad tas sau
gotojas Zborovskis buvo Sovie
tu NKVD agentas, (filtruotas į 
ta sąjūdi.

Agentu jis virto, susipažinęs 
su sovietiniu pareigūnu, kuris 
ii ragino repatrijuoti. Po to
lesnės pažinties, jis buvo už
verbuotas Įsifiltruoti i Trockio 
priešu eiles ir apie juos pra
nešinėti. Jis pranešinėjos tada 
apie jauna ji Trockį ir apie gen 
\V. Krivitski Tačiau prie ju 
nužudymo neprisidėjęs (Jauna
sis Trockis paslaptingai rnirė 
ligoninėje; spėjama buvo nu
nuodytas; jo mirties paslaptis 
buvo užtrinta. niekad neiš
aiškinta). Pats Zboro\vski nu
stojo nuoširdžiau bendradar
biavęs su NKVD 193B po valy

mų Rusijoje. Jis atvyko įNArnė- 
riką 1941. bet ir čia dar davi
nėjęs Sovietam bereikšmiu^ 
raportus. Jo visą praeitį išaiš
kino FBI tik 1954. ir tada jis 
ėmęs su ja “koperuoti'\- d

LĖKTUVAI PO 5-10 METŲ;
Keleiviniai lėktuvai, varomi 

raketom, turės 10.000 mylių 
greičio per valandą. Nuo kran
to iki kranto per Atlantą ke
lionė truks 25 minutes. Skris 
100 mylių aukštyje. Tokie lėk
tuvai būsią po 5-10 metų.

KOVA SU TRIUKŠMU
Ne\v Yorko policija nuo ko

vo 1 pradeda kovą su auto
mobilistų "triūbinimu” be rei
kalo. Ligi šiol galėjo už tai 
skirti 5 dol. pabaudos, dabar 
naujos taisyklės leidžia baus
ti iki 50 dol. ir pažymėti apie 
nubaudimą šoferio leidime.

JEIGU BUS KARAS . ..
Anglijos apsaugos min. W. 

Moneton paskelbė, kad ištikus 
karui anglai numato evakuoti 
12 mil. žmonių. Vadinas, ket- 
virtadalį visos Anglijos. J kur 

nepasakė

• Penki gydytojai ameri
kiečiai lankosi Maskvoje, pen
ki Sovietų gydytojai Ameri
koje. •

l
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2UVUSIEJI traukinio katastrofoje prie Bostone, Sampscot, Mass.
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PRANEŠIMAS APIE SĄSKKIDĮ WASHINGTONE
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Mikojanas yra senas bolše-
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visa
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FORDO BENDROVĖS 
PRANEŠIMAS

kon- 
skai-

“. .. nesidangstau slapyvar- 
dėmis. bet atvirai rašau ir pa
sirašau” sako laiško paraštėje 
Jonas Putvis. O man šis vardas 
ir pavardė tenka išgirsti pir
mą kartą. Nė jokia vienuolika

Amerikos Lietuviu
Tautinės Sąjungos

Valdyba.

1956 m. kovo 2 d. Nr. 16

Amerikos kariuomenė* psichiatrą* majoras William E. 
Mayer nuo 1952 atsidėjęs tyrė komunistų vartojamus me
todus “smegenim plauti". Jis ištyrė apie 1000 amerikie
čių iš tu 4000, kurie grįžo iš Kinijos komunistų nelaisvės. 
D?bar iis nasidalino savo tyrimo išvadom su "U. S. Kjv/s 
and W. Report" žurnalu. Jos nėra dauginančios.

Tarp tų. kurie labiausiai 
puolė Maskvoje Stalino režimą 

, ir. jo_klaidas, buvo Mikojanas. 
mįnisterio pirmininko pava
duotojas. Į šį vyrą tad reikia iš 
naujo nukreipti šviesos pluoš
tą. Kas jis?

Iš senosios bolševikų kartos 
dabartinėj valdžioj nedaug be- 
palikę — tarp jų vienintelis žy
das Lozorius Moisevič Kagano- 
vič, armėnas Anastas Ivanovič 
Mikojan ir rusas Molotovas 
Viačeslav Skriabin.

Mikojanas 61 metų tamsia
plaukis gelsvo veido armėnas. 
Tikras pirklys, mokąs suuosty- 

-įįį------ tl. kas yra naujausio rinkoje
ir kaip prie partnerio prieiti. 
Jis puikių manierų, moka vai- 
širfti. ęirdvti ir girti, kad ryto-

- jaus derybose būtų stfšnekd“ 
mesnis; moka užmiršti visą 
ideologiją, kad tik biznis išel-

Gordon Young savo knv^^- Tačiau buvo nustebimas pa- 
,ie “Maskvos naujieji vyrai", šaulyje, kad 1954 sausio 24 Mi- 
išleistoje Thomas Verlag Ziu- 

» ričhe 1956. sako, kad
"Mikojanas su Šverniku pri

klauso prie tų neoausiu So' ic- 
tų Sąjungos žmonių, kurie ge
riausiai pažįsta užsienius ir 
moka prie įų prieiti. O ką So
vietai pasisavino iš Amerikos 
ūkio savo ūkiui, turi būti la
biausiai dėkingi Mikojanui.
. ,Jis 1936 apkeliavo Ameriką 
ir, labiausiai Chicagoje studija 
vo mėsos konservavimo būdus. 
Grįžęs jis Įsteigė Maskvoje jo 
vardu vadinamus mėsos kon 

_■ servų fabrikus. Paskui jis stu- 
dijavo Amerikos užšaldymo 
techniką ir ją panaudojo So- 

Sviętųose.
J.937 paskirtas užsienių pre-

- kyįįos ministerių, Mikojanas 
puolėsi su užsidegimu ir suda- 

Srė -prekybos sutartis su Angli
ja,'- Prancūzija. Italija. Švedija. 
Jis*, visur čia buvo sudaręs į- 

, spūdį, kad tai sušnekamas ir

Amerikiečiai, kurie neatlaikė smegenų plovimo
Aph trečdali* visų ameri

kiečių karių *ak«*i» kad būda
mi Kini jo* nelaisvėje taoę va
di namais “pažangiaisiais", 
“progresyviais".

Komunistų kalboje tai reiš
kia tuos, kurie tampa komu
nistų šalininkais, simpatikais 
ar koliaborantais.

Tąi nėra tie, kurie sugrįžę 
buvo kaltinami išdavimu ir 
teisiami. Pastarųjų buvę tik 
apie 13%. Tie “progresyviai”

’ nėra jokie išdavikai, tik prara
dę Amerikai lojalumą, pasiti
kėjimą. Jų didelis procentas 
kelia rimto susirūpinimo, nors 
negalima nepasididžiuoti dviem 
kitais trečdaliąis, kurie paro
dė pasipriešinimo komunistų 
pastangom juos “perplauti“ ir 
kartais net demonstratyviai.

Kuo tas smagenų plovimas 
reiškiasi?

SENO BOLŠEVIKO REIKIA NAUJAI PROPAGANDAI

vikas kaip ir Stalinas. Į partiją 
nuėjo tiesiai iš dvasinės semi
narijos'kaip ir Stalinas.. Nuo 
1922 išrinktas į partijos cent
ro komitetą.

atsistojo Stalino pusėje, kai 
tas kovojo su Trockiu ir kitais 
savo nedraugais.

Jis buvo ištikimas 
patarėjas. Ji labiausiai
muodavo apie vakarų laimėji
mus. naujus metodus, naują 
galvojimą. Maskvos paraduose 
jis dažnai stovėdavo šalia Sta
lino. Su Stalinu keliavo į Te
heraną ir Jaltą.

Ir Stalino įpėdiniai naudojo 
s’ Mikojano patyrimu. Jį siun 
tė ' Helsinki paruošti sutarties 
su Suomija. Bulganinas ir 
Chruščiovas ji vežėsi 1954 į 
Kiniją sutarties daryti.

ko tik min. pirm., pavaduoto
jas.

Tam pasitraukimui galėjo 
būti priežastis jo prisidėjimas 
prie Malenkovo reikalavimo 

- plėtoti lengvąją pramonę, .kad 
gyventojai turėtų daugiaujiem 
reikalingų gaminių. Kai tas 
reikalavimas buvo įskaitytas 
Malenkovui Į io didžiąsias nuo
dėmes, kai ii už tai vertė iš 
ministerių pirmininkų, tai iš 
vadą oasidarė ir Mikojanas.

Ret nei Malenkovas nei juo 
labiau Mikojanas nebuvo lik- 
v: duoti. Kai dabar išeina 
Chruščiovas su ūkinės ofenzy 
vos pr»eš vakaras nlanu. kai 
tam planui garbint’ traukia
mas Malenkovas. tai Mikoia- 
nas yra pats tinkamiausias tam 
pačiam reikalui iš sėnujti boh 
ševiku. Iš jo lūpų pasmerk5- 
mas Stalinui ir jo režimui va
karuose gali būti patikimiau
sias ir daugiausia įspūdžio da
ryti, kad va. sovietinis režimas

kojanas pasiprašė atleidžiamas dabar naujas, nebe tas baisusis 
iš už. prekybos ministerių. Li stalininis. M.

Tas trečdalis, kurie tapo ko
munistų simpatikais, sakėsi, 
nebuvo kankinami fiziškai. 
Smagenys perplaujami ne ma
rinimu badų ar panašiom tor- 
tūrom.

Smagenų olovimas reiškia 
apskaitytas pastangas suardyti 
žmogaus įsitikinimus, princi
pus, valią sistemingai pateikia
ma informacija.

Pakliūva, sakysim. grupė 
kareiviu i nelaisvę. Juos nuga
bena į bendrą stovyklą. Pir
miausia pasistengia išjungti 
ten grupės vadus; sudaryti są
lygas, kad jie nustotų vadovavę, 

o jei patys nenustoja, tai juos 
apkaltina reakcionieriškumu ir 
izoliuoja, iškeldami kitur. Ko
munistai žino, kad

reikia suardyti grupę, nes 
pasipriešinimas eina iš žmo
nių, esančių grupėje, ne iš at- 
skirų individų. Paskiras indivi
das yra lengviau pažeidžiamas 
nei individas grupėje.

Antras žingsnis — mėgina 
atskirti asmenį nuo asmens, 
pasėti tarp ju y nepasitikėjimą 
vienas kitu. Priefflibniu tam vra 
daug. Viena iš ju — šnipinėji
mas. informavimas anie vienas 
kita. Kad paverstų šninai';. in
formatoriais. išnaudoja žmo
gaus norą užsitikrinti sau 
resne padėtį. Grupe labai 
moralizuoja žinojimas, 
tarp ju vra informa? minstarų ju vra informa^rri’: Jie 
vienas kitam nęąt^iri ir vienas 
kitą įtarinėja.

Paskui orasideda r-ma'’”'- 
da, kurioi idė«a turi išstumti ki
tą idėją.

Ji nukreipta ne n”’eš hela:s- 
vius. Jie esą gal ir nekaPi nes 
jie nežiną, kad buvę \Vallstree-

THE

są” ir padaryti belaisvius ko
votojus už “taiką”.

Belaisviai pasitarnausią tai
kai, jeigu oapasakos sugrįžę 
namo tai, ką iie girdėję iš ko
munistų — kaio komunistai 
galvoja anie visą Amerikos 
gyvenimą.

Komunistai vartoja tarp be
laisvių ir “savikritika”. Belais
viai pratinami vešai kritikuoti 
savo elgesį, išdėstyti savo “nu-

to įrankiai. Ir ima konkrečiai 
dėstyti, kiek iš Korėjos karo 
pelnę Du Pont, Fordas. Rocke- 
felleris, kurie esą atsakingi už sikaltimus” prieš taiką, prieš 
karą. Informacija turi nuste
binti klausytoją ir parodyti, 
kad jis to nežinojo, ką žino ko
munistai; kad jų informacija 
pranašesnė ir jam nauja. Dėl 
to ir informacijos tokios 
krečios — su vardais, 
čiais, datom.

Visa aplinka sudaroma
ninti belaisvio atsparumui. Sa
kysim, cenzūra praleidžia tuos 
laiškus, kuriuose sužadėtinė 
apgailestauja, kad ji pasirinku
si jau kitą; kuriame šeimos 
nariai praneša apie savo nesėk
mes;
belaisvis pasijustų esąs visų 
užmirštas ir apleistas.

Komunistai nekalbina be
laisvių, kad jie virstų komunis
tais. To sugrįžę belaisviai ne
pasakojo. Jie tenkinasi sunie
kindami-Ameriką ir jos gyve
nimo sistemą bei jos instituci
jas. Jie stengiasi parodyti “tie-

liaudies interesus ir tt. Kriti
kuoti ne tik save, bet ir savo 
pažįstamus. Pateisinti tuos sa
vo draugus, kurie palankūs ko
munizmui. “Savikritika” mato
ma žodžiu, o paskui jau reika
laujama surašyti ir raštu. Tai 
kelias į koliaboravimą. Belais
viai nepasijunta. kaip’ raštas 
po rašto apie save ir savo 
draugus prirašo dalykų, kurie 
gali virsti prieš juos kaltinamą
ja medžiaga.

Prieina iki tokio pergyveni
mo, jog pasijunta priklausąs

kuriuos beskaitydamas toliau nuo komunistų malo
nės. O to komunistai ir siekia.

Tada jau galima daryli su 
tokiu žmogum bet ką. Geriau
siai tiem, kurie pasipriešino 
ir iš karto atsisakė bet kokius 
pareiškimus sakyti ar rašyti.

Toks smagenų plovimo pro
cesas trunka dvejus metus, o 
kai kada ir trejus.

Ne kiekvieną jis padaro ko
munistų šalininku. Bet dauge
liui sumažina ištikimybe ir pa
sitikėjimą Amerika, pasėja abe
jingumą jai. Po viso proceso 
dažnai belaisvis palūžta mora
liai, dingsta jam noras ne tik 
pasipriešinti, bet ir noras pa
bėgti; dingsta valia gyventi, 
dingsta pasitenkinimas savimi 
Iš tokių ne vienas greičiau mir
šta.

Kinų instruktoriai komunis
tai, 
daugiausia jauni žmonės, gerai 
išstudijavę amerikiečių charak
teri. Daugelis ju yra mokęsi 
Amerikos universitetuose per 
paskutinius . 10—15 metų.

(Bus daugiau.

1955 m. Fordo bendrovė tu
rėjo didžiausi išpardavimą ir 
pelną savo 53 metų gyvavime. 
Pirmą kartą bendrovės istori
joj buvo pasiekta apyvartos 
virš pusšešto bilijono dolerių. 
1955 m. turėta gryno pelno 
$437,000,000. Taksų išmokėta 
$531,400,000. Fordo Mercury. 
Lincoln, Continental ir Ford 
trokų viso pagaminta 2,614,558 
vienetai. Darbininkams, kurių 
yra 181,616, išmokėta $1,117.- 
500.000 — negirdėta suma is
torijoj. ; * ~

Pilna Fordo bendrovės apy
skaita bus duota š. m. kovo 
mėn. (Skelb.)

Malonus pone Redaktoriau.
Siu metų“Neprikl. Lietu

vos" 5(456j Nr. pasirodžiusį 
straipsnį. Jono Putvio vardu 
pasirašyta, “tautinės savigar
bos. sąžinės ir teisybės” pa-- 
grindų paremtą laišką, teikė- 
tės perspausdinti su savais ko- 

• mentarais, todėl būkite malo
nus leisti man tuo pačiu pre
tekstu duoti atsakymą.

Teikitės. Pone Redaktoriau, 
priimti širdingos pagarbos žo
dį, ;

Kas yra Jonas Putvis 
ir ko jis siekia?
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metų nelydėjo manęs su Jonu 
Putviu, kaip “bendras gyveni
mo sutapimas”. Nors “faktus” 
apie mane ir mano praeitį jis 
dėsto toli prieš vienuolika 
metų — būtent 1940 metus. 
Jeigu jis mane pažįsta tik 11 
metų, tai negali žinoti mano 
“juodų darbų” prieš penkioli
ka ar šešiolika metų.

Po savo knygos išleidimo 
aš esu gavęs šimtus “pavar
dėmis” ir slapyvardėmis pasi
rašytų laiškų. Jų daugumoje 
išryškėja svarbiausias elemen
tas: keiksmai, burnojimai, prie
kaištai ir grasinimai, šitos 
“dovanos" pilasi, lyg iš gausy
bės rago ir veik sutartinai vi
soje lietuvių spaudoje. Neiš
skiriant net burliokinės. lietu
viškomis raidėmis. Kodėl? Jų 
visų tikslas aiškus — sulaikyti 
tolesnių “Aš kaltinu" tomų pa
sirodymą.

Iš viso to tektų šypsotis, jei
gu nebūtų liūdna, jeigu rau
donoji ranka neveiktų visuo
menės opiniją; • jeigu neįsi
skverbtų į grynai antibolševi- 
kinės spaudos skiltis.

Iš kur Jonas Putvis žino ank
stesnę “pavarde", prokomunis
tinę ir pronacinę veiklą — tė
ra jo vieno paslaptis. Bet pa
saulyje yra nemaža lietuvių, 
pažinusių mane Lietuvoje, ku
rie reikale niekada neatsisakys 
paliudyti, kokį bendradarbiavi
mą aš esu vedęs su vienais ar 
kitais mūsų tautos okupantais. 
Rrooklyne gyvena mano tikro
ji teta (Nephew). kuri dar tik
rai nėra pamiršusi mano pa- 
vaniės ir ją geriau atmena už 
Joną Putvį. Iš Wetter (Ruhn 
“prapuoliau" ne 1946 birželio 
mėn. bet 1947 m. spalio 1 die

ną išvykdamas į Anglija. Pir
ma karta girdžiu kapitono 
šleinio ir K. Gailiaus pavar
des. Anglijoje “atsiradau", 
kaip tūkstančiai kitu D? lietu
vių. Brazilijoje atsidūriau taip 
gi tais pačiais keliais, kaip vi
si kiti iš Anglijos Brazilijon 
atvykusieji DP lietuviai. Labai 
norėčiau pažinti nors viena DP 
lietuvį, kurį aš esu “kurstęs ir 
įžūliai raginęs grįžti į 
kų okupuotą Lietuvą" 
Aukštakalnis, rodos, 
dar šiame adrese 210
Avė., Toronto, 9, Ontario. ku
ris visą laiką lig man išvyks
tant į Angliją dirbo toje pačio
je darbovietėje ir tame pačia
me lageryje. Tegul ir jisai pa
sako apie mano “kurstymą”). 
O tokių tikiu, kad Kanadoje 
yra ir daugiau k. t. J. Karosas. 
Julius Zdanavičius. (Antanas 
Rūkštelė Australijoje), čion 
Brazilijoje Virbickas. Iš kur 
Jonas Putvis žino apie mano 
slaptus pasitarimus su rusų 
majoru Paplovu ar Smirnovu? 
Iš kur jis žino net jų pavar
des? Iš kur žino ir žinojo net 
puslapių skaičių man įteikto 
rankraščio? Kokiu būdu suži
nojo net pinigų sumą (55.000.- 
00 kruzeirų). kuri man esą bu
vusi Įteikta už knygos išleidi
mą ir išplatinimą? O kad visa 
tai jis žinojo ir žino, jau Įrodo 
tas "faktas", kuriame jis tei
gia esą stengęsis mane nuo to 
tautos kiršinimo ir išdavikiško 
darbo atkalbėti, bet aš esą 
nepaklausęs ...

Apie kitus mano "Žygdar
bius" Brazilijoje per eilę metų 
žinotų ne tik vienas p. Vasi
liauskas, (buvęs mano firmas 
dalininkas), kurio pavardę mi
ni Jonas Putvis. Mano

(Nukelta j 5 pusi.)

Pasitarimo Washingtone Lietuvių Tautinės Sąjungos sąskrydžio reikalai dalyviai. Sėdi iš k. j d.: dr. 
Br. Nemickas, J. J. Bačiūnas, G. Krivickienė. dr. S. Biežis. V. K. Jonynas. A. Olis. Stovi: Br. Bie- 
liukas. V. Alksninis, A. S. Trečiokas. L. Virbickas. P. Mitalas. J. Bakuckas ir M. R. Kazūnas.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga (ALTS) 1956 m. bir
želio 16 ir 17 d.d. rengia Ame
rikos lietuvių sąskrydį Wa- 
shingtone. Jo programa lietu 
vių tautinės kultūros repfezen 
tacija. Tikslas — arčiau supa
žindinti amerikietiškąją visuo
menę, ypač VVashingtono poli 
tinius sluoksnius, su lietuvių 
tautinės kultūros menu, kal
boje. dainoje apraiškomis ir 
laimėti Lietuvos laisvės bylai 
dar daugiau draugų bei ben
dradarbių.

Sąskrydžiui lietuvių meno 
parodą organizuoti ir ją tvar 
kyti pakviesti prof. V. K. Jony

nas ir Gražina Krivickienė. Pa
roda apims etnografinius lie
tuvių liaudies meno dirbinius. ; 
Parodos genocido skyriuje bus ; 
pavaizduotas dabartinis lietu
vių tautos visame pasaulyje ; 
išsisklaidymas. Davinius šiam ; 
pavaizdavimui teikia INT Lietu- ; 
vos Būklės Studijų Biuras. ;

Čiurlionio vardo lietuvių < 
liaudies ansamblis, vadovauja- < 
mas muziko Alf. Mikulskio. « 
talkinamas simfoninio orkest- ; 
ro. išpildys lietuvių liaudies ir ; 
individualinės kūrybos koncer- ; 
to programą. Į

Be to, sąskrydžio dalyviai < 
organizuotai galės susipažinti ; 
su JAV sostine, dalyvaus Ne- <

žinomojo JAV Kareivio Arlin- 
gton kapinėse pagerbime ir pa
dės ant Amerikos leitenanto 
Harris. žuvusio Kaune, kapo 
vainiką.

Sąskrydyje dalyvaujanti jau
nuomenė turės dalinai savai
mingą programa ir susipažini 
mo vakarą.

Sąskrydyje kviečiami daly 
vauti visi Amerikos lietuviai. 
Organizacijos, norinčios vykti 
ir sąskrydyje dalyvauti dides
nėmis grupėmis, dėl vykimo 
ir VVashingtone apsigyvenimo 
sąlygų, prašomos kreiptis j ar 
timiausius ALTS skyrius arba 
tiesiog i ALTS pirmininką 
(Dr. S. Biežis. 3148 West 63

St.. Chicago 29. III.)
Išskirtinai kviečiama ir. tu 

rint galvoje mokslo metu pa
baigos progą, tikimasi sulauk
ti gausesnio jaunuomenės da
lyvavimo.

Apie tolimesnę sąskrydžio 
ruoša ir eigą visuomenė bus 
informuojama per spaudą.

Tuo tarpu dar kartą malo
niai kviečiame visus lietuvius 
šių metų birželio mėn. 16—17 
d.d. į Washingtona. i lietuviš
kos dainos ir lietuvių meno 
šventę!

Prityrusi "Haskoba” Ltd.. (Londone. Anglijoje* at
stovybe priima užsakymus siuntiniams i 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 PARCEUS AGENCY 
of “HASKOBA" Ltd . London 
c o LAIMA
335 Vnkin Av.. B klyn II. N. Y.
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Pijui XII80 metų
Visas katalikiškas pasaulis 

šiomis dienomis mini popie
žiaus Pijaus XII 80 metų su
kaktį. Jis pats yra prašęs jo
kių iškilmių ta proga jam ne
daryti. Į tą tėvišką prašymą 
buvo tada atsiliepta maldomis 
Šv. Tėvo intencija. Tačiau ap
rašymai jo gyvenimo ir dar
bų eina per visą pasaulinę 
spaudą, net ir nekatalikų. Jei 
katalikam popiežius yra Kris
taus vietininkas, ir tai pasako 
jo didelę reikšmę, tai kitiem 
jis yra didelė asmenybė, pro 
kurną tylomis nepraeinama. 

Negalima tylonūs'-praeiti „.ir nesimato jokio palengvėjimo. ... ____
o didelė Katalikų Bažnyčios Gedimino stulpais raudonamedėl to, kad tai yra didelė mo

ralinė jėga. Vieni ją gerbia, 
kad ir nebūdami katalikai, ki
ti apmėto piktu žodžiu. Tuo 
nereikia stebėtis. Kam už
kliūva Kristaus tiesa, kliūva 
ir ta Uola, ant kurios Jis pa
statė savo Bažnyčią. Bet jai 
yra pažadėta, kad ir pragaro 
vartai tos Uolos nenuvers. Čia 
yra sustiprinimas visiem, ku
rie šiomis dienomis yra nu
kreipę savo žvilgsnį ir maldas 
į šv. Petro sostą.

dalis yra pritildyta ir perse
kiojama tos pačios žvėriškos 
neapykantos. Nuo pirmųjų 
krikščioniškųjų amžių jokiam 
kitam popiežiui neteko Bažny
čios valdyti tokiu sunkiu me
tu. Bet iš antros pusės retai 
kada Bažnyčia yra turėjusi 
tiek kankinių, kurių skaičiaus 
niekas nežino. Jei kankinių 
kraujas niekada nepraeina vel
tui, tai ir šį kartą jis nepraeis 
Bažnyčiai neatnešęs palengvė
jimo. Pijus XII pernai vieno
je kalboje užsiminė, kad Die
vo Apvaizda žmones veda į 
“nuostabias dienas”, bet taip 
pat įspėjo, kad esame dar “di
delėje grėsmėje”. Turi būti pa
gausintos maldos tam pavojui 
išvengti ir tikros taikos išpra
šyti.

Vienu atveju Piius XII pa
brėžė, kad su malda dar turi 
būti junaiamos pastangos gero 
siekti. Jis nusiskundė “teisių
jų navargimu”, stoka ryžties, 
akcijos atsispirti piktam. Ir 
tai nubrėžė asmuo, ant kurio 
pečių guli sunkiausia pasauly
je našta ir kuris žengia pro 80 
metu slenksti. Jis nesijaučia 
pavargęs. Kaio caH jauskis ta- 

Karui kilus. Pimi XII da pavaraę jaunesni Kristaus 
sekėjai, šaukiami šiandien at
likti didelius uždavinius žmo- 

sutekėdavo žinios iš visų kr aš- nijos gerui?

Piiui XII teko šv. Petro sos
tą užimti pačiu sunkiausiu lai
ku — antrojo karo išvakarėse. 
Prieš 17 metų, kovo 2, kai 
kardinolas Eugenijus Pacelli 
buvo išrinktas popiežium, ka
ro audra jau buvo pritvinkusi. 
Jo pastangos nuo karo atkal
bėti buvo veltui, nes ne tik
tai Kristaus vietininko žodis, 
bet - ir patsai Kristaus moks
las buvo nerrriimtinas karo 
troškusiem. Vokietijoje žmo
nės buvo klupdomai prieš už
laužta kružiu, tartum kokios 
mašinos dantrati, paruoštą ki
tom tautom mėsinėti. Rusijoj 

smirdami kūju. 
Tie du žvėries ženklai oero ne
lėmė.
teko skaudžiai jausti vi^ą tos 
•nelaimės šinroą. Vatikanan
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tų, o jos liudijo, kad po karo 
priedanga buvo atsivėrusi gili 
žmonijos žaizda: žmogaus ne- 
pykanta žmogui. Pijus XII vė
liau savo kalbose pabrėžė, kad 
ji kitaip neišgydoma, kaip 
krikščioniškąja artimo meile. 
Istorijai teliks žinoma, kiek 
pats Pijus XII karo metu tos 
krikščioniškos meilės yra pa
rodęs visiem, ką tiktai galėjo 
pasiekti jo gelbstinti ranka.

❖

Pokario metai Pijui XII ne
buvo ir nėra lengvi, nes ligi 
šiol tarptautiniame gyvenime

Miuncheno Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėji- 

Laiškas iš Vokietijos

mis Miuncheno šv. Trejybės 
bažnyčioje. Mišias atlaikė ir pa-

tonis. Mišių metu buvo gieda
mos lietuviškos giesmės, o pa
maldoms pasibaigus, sugiedota 
Lietuvos himnas.

Po pamaldų rinkosi lietuviai 
ir vokiečiai į miesto centre e- 
sančią puikią ir jaukią Sofijos 
salę. Numatytu programai pra
dėti laiku salėje jau buvo apie 
250 dalyvių, kurių pusę sudarė 
vokiečiai ir kiti svetimtaučiai. 
Lietuvių tarpe buvo Vliko pir
mininkas J. Matulionis, VT 
pirm. A. Devenienė, tėv. A. 
Bernatonis, Krašto Valdybos 
pirm. inž. P. Zunde, sekr. kun. 
dr. J. Aviža, Krašto Tarybos 
narys dr. J. Grinius, Balto Įgal. 
Iz. Rugienius, Amerikos Balso 
lietuvių sekcijos vedėjas J. B. 
Laučka ir visas personalas, Va
sario 16 gimnazijos mok. V. 
Natkevičius, Memingeno Apy
linkės Valdybos pirm. kun. A. 
Bunga ir daugelis kitų visuo
menininkų.

Salėje scenos siena buvo 
skoningai išpuošta didžiuliais

ŽEMAITIJA

Rytu Vokietijos išlaisvinimo.
Į tą “SZ” straipsnelį yra re-

fone, o kalbėtojo tribūna — keli Paįį? lietuviai. 
Lietuvos trispalve ir gėlėmis. ' - *' “....... "

Miuncheno Filharmonijos atspausdinti. Baigdamas kalbą, vokiškai paskaitą: “Kultūrinės 
styginiam kvartetui išpildžius 
J. Naujalio “Svajonės”, J. Me- 
dušauskas Miuncheno lietuvių 
vardu taria vokiškai trumpą 
atidarymo žodį iškelia Vasario 
16 prasmę ir pakviečia kalbai 
Krašto Valdybos pirm. P. Zun- 
dę. Kalbėtojas pastebėjo, kad 
ir šiuo laiku mūsų balsas daž
nai išgirstamas, kad Lietuvos 
reikalai atkreipia ir didžiųjų 
valstybių dėmesį Todėl esą 
verta ir reikalinga kiekviena 
proga ieškoti draugų kovai dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, kelti 
Lietuvos reikalą svetimųjų tar
pe.

Toliau prelegentas kalbėjo 
vokiškai. Jis iškėlė visų sovie
tų pavergtų išlaisvinimo reika
lą ir nusistebėjo, kad vokiečių 
spaudoje (dienraštyje “Sued- 
deutsche Zeitung” — M. M.) 
buvęs išspausdintas pasisaky
mas, 

jog reikia vokiečiams atsisa
kyti kalbėti apie išlaisvinimą 
Pabaltijo kraštų; gi tuos, kurie 
vistiek netyli, reikią sudrausti; 
tuomet būsią lengviau atsieki

Deja, jų pasisakymai nebuvo 

P. Zunde* pasveikino šiame mi- lietuvių tautos vertybės”, 
nėjime dalyvaujančius: Bava- Prgf. Jungfer pastebėjo, jog 
rijos vyriausybės atstovą, Lat- vakariečiai dažnai darą klaidą, 
vių ministerį ' Liepinš, Vliko laikydami tautas, esančia* už

Romoje iškilmingai minint Iš kardinolo Giuseppe Pizzardo 
pamokslo Vasario 16 dienąn e p r iklausomybės sukaktis, 

Lietuvos bičiulis kardinolas 
Giuseppe Pizzardo pamaldose 
pasakė pamokslą. Jame iškėlė 
dabartinės žmonijos suskilimą 
į du pasauliu ir popiežiaus į- 
spėjimus dėl jo.

Popiežius nesilauja skelbęs 
— kalbėjo kardinolas —, 
“krikščioniškosios doktrinos 
ir komunistinio mokymo nesu
derinamumo, kad ... krikščio
nybės ir komunizmo kompro
misai nėra galimi, kad jokia 
šių dienų blokų koegzistencija 
nėra priimtina”.

Apeliavo Į sąžines kunigų ir 
pasauliečių, kurie “sąmoningai 
uždaro akis ir burnas sociali
nėm neteisybėm, kurių jie yra 

valdybą, o taip pat vengrų, 
rumunų, kazokų, gruzinų, uk
rainiečių, estų, latvių ir kitų 
tautybių atstovus.

Filharmonijos kvartetui at
likus viena V. Bacevičiaus ka
rinį didelis lietuvių bičiulis 
vokietis dr. V. Jungfer skaitė 

kasdieniniai liudininkai, tuo 
duodami progos nepagrįstiem 
puolimam prieš krikščionybės 
socialinės veiklos pajėgumą”.

Sakydamas, kad lietuviam, 
kurie savo akim matė bolše
vizmą, gali būti aiškus nusista
tymas ir dėl komunizmo ir dėl 
socialinio teisingumo pareigų, 
kardinolas toliau kalbėjo:

“Turime skirti lietuvius, li
kusius po boEevikų jungu ir 
lietuvius, kurie džiaugiasi lais
ve išeivijoj, išsiblaškę po visus 
pasaulio kraštus.

1) Lietuviai likę po komu
nistų jungu, kiek žinoma, duo
da puikų pavyzdį savo tikėji
mo ir aukštos religinės dva
sios, kuri juos gaivina: nežiū
rint nežmoniškiausio persekio
jimo jie lieka vieningi ir taip 
pasipriešina pavergėjui, kad 
nasiekia aukščiausią didvyriš
kumo laipsni. Jie pasirenka 
verčiau kentėti ir mirti, negu 
išsižadėti savo religinių ar tau
tiniu idealų. Dėka viso šito jų 
ištikimvbė Romos Katalikų 
Bažnyčiai paliko nesugriuvus, 
ir visi komunistų bandymai su
daryti vadinamą tautine kata
likų bažnyčią nuėjo niekais.

Žinome, kad
Rusijon ištremtieji lietuviai 

sudaro vieningiausias bei at
spariausias bendruomenes dar
bo stovyklose.

Ir. kaip mums pasakoja gau
sūs liudytojai, kuriems pavyko 
sugrįžti iš Rusiios ■’ Vakarus, 
tam ištremtųjų lietuviu neatsi
randa nei šnipu, nei išdaviku, 
tarp ju nėra nei beviltiškumo, 
nei savižudybių.

Ir tai dėl to. kad lietuviai yra 
filiai t?ki. ir kad Akėjime ran
da dv»e;.-i sustv'rinrna pakel
ei ovve.Timo sun-
k’imus sovietų koncentracijos 
stovvklose.

Rvto ir vakaro maldos, ro
žančius, šv. Komunija, priima
ma slaptai naktį nutraukiant 
net reikalingiausia poilsį štai 

geležinės uždangos, slavais ar^ 
jiems giminingomis.

Lietuviai vieni iš tų, kurie 
slavams nėra giminingi ir savoj 
kultūra priklauso Vak. Euro^ 
pat Iš kitų tautų lietuviai išsU^ 

kalba. Į lietuvių tautosaką, 
ypač dailias, atkreipę dėmesį^ 

singas, Herderis, Goethė, 
misso ir k. Lietuvių tautosakoj

(Nukelta į 4 psl.) -? ji 

kas juos paguodžia, jiems duo- i 
da jėgos nekristi į bevilti 
tikėtis galutinės pergalės. ?

2)Jei lietuviai išeivijoj Va-' .; 
karuose pasiliko ištikimi savo; 
religiniam ir tautiniam ideal 
iam, tai, bendrai imant, yra dėl - 
to, kad jie išlaikė tvirta savo " 
tikėjimą, savo prisirišimą prie 
Katalikų Bažnyčios bei savo 
gražias tautines tradicijas.

Tačiau ir jiems gręsia pavo
jus jpulti j modernaus žmogaus 
klaidas, sudedant visas viltis i 
techniką ir grynai žmogišką iš
minti bei sugebėjimą.

Linkime, kad šios klaidos 
nerastų derlingos dirvos trem
tyje esančių lietuvių širdvse. 
Šios rūšies klaidos atneštų 
lietuviuose pražūtingas pasek- 
mes. Pradėtų silpninti dvasią, 
be kurios neišvengiamai žūva 
visos religinės ir tautinės ver
tybės. Išardytų tautines jėgas 
ir atitolintų, jei ne visai su
kompromituotų tautiirų idea
lų pergalę. Bet visa tai neras 
derlingos dirvos, jei ir toliau 
lietuviai įneš krikščionišką 
dvasią į savo daugiašakį kul
tūrinį veikimą, jungdamiesi 
prie Apaštališkojo Sosto per 
savo vyskupus ir gausingų sa
vu oarapiiu ganytojus, per 
įvairius religinius ir kultūri
nius centrus, kaio šv. Kazimie
ro Kolegiją Romoje, per lietu
viškas vienuolijas, per atgiju
sia Katalikų Mokslų Akademi
ją ir t. t...

Baigiu širdingai
linkėdamas, kad šaunus ken

čiančių broliu po bolševikų 
į<mpu navvzdvs bū*u akstinu 
»n*ien»s lie*’.»yia*ne

Ju didvvriškas eleesvs ne 
tik kvieč’a. be* Ve^inma’ ?r 
rimtai įpareigoja kiekvieną 
lietuvi, vertą šio garb’neo var- 
dA aukotis ir būti ištikimiems 
kilniems idealams, dėl km-ri 
”ž geležinės uždan’Ttys. T"!'”? . 
Bažnvčioie. kovoiama ir n^rš- 
tama, kad persekioiama Tėvy
nė tao*u laisva ir kad Kristus, 
persekiojamas su ja, nugalėtų 
ir triumfuotų! V.

I t*B.*9* ■’‘l«JB’-9-'9'’9’,«',*'’«’l*,’»,,0'0*’»”»W'i|H9r»»RBiigN»»lti:»Wltt9utlig!*guBut»*gngitBugi'tn».:tit9HtUBHgilBHBHgrf:'9it9l«9!lBl.9iiBi:BMB:tB:»BnBiiBHB!iBi»B»i«'tBVt’.-tHi:,Bi:t’ .-g:g:f!B

P. Augiaus medžio raižinys.

s---------------------------------------------------------------------------------------------------------0

- PAULIUS JURKUS

ŽVAIGŽDE
11----------------- ---------------------------- ---------------------------------------------------------- &

5.
— Pasislėpė, pabėgo mūsų 

Žvaigždės, — tarė jis atsidu
sęs. — Ir ką veiksime? Praei
tą naktį nedaug teužrašėm į 
dienorašti, protestantai sumai
šė.

—Taip gal nedaug, o gal la
bai daug, — balsu mąstė tėvas 
Hiacintas, įsižiūrėjęs į toli... 
— Gal niekada nematė tiek 
mūsų akys... Nauja žvaigždė 
pasirodė.

Brolis Laurencijus staiga at
sigręžė nuo teleskopo. . Apie 
tai jis ne kartą galvojo, nak
tim sapnavo: argi visos žvaigž
dės tose aukštose padangėse 
suskaitytos? Argi neliko nė 
vienos, kurią surastų lyg peria. 
Įstrigusį į padangių raštus. Ir 
koks tada būtų garsus jų bok
štas, pakilęs į naktį! Argi jis, 
brolis Laurencijus, nežino 
Clavijaus, savo ordine astrono
minės pažibos. Jis žvaigždžių 
takus ištyrė, surašė į knygas, 
pagal jį reformavo kalendorių.

— žvaigždė! — jis sukuždo 
ir puolėsi prie astronomo.

— Taip, Laurencijau, nauja 
žvaigždė, — atsakė švelniai 
tėvas Hiacintas. — Dar nieka
da nematyta, nežinoma. Ji pasi
rodė tą vakarą, kai pirmą kar
tą atnešei knygą. Toli toli prie 
Mergelės žvaigždyno. Todėl 
mes ir stebėjom ją, nekesia- 
vom į kitus Zodiako ženklus...

Broliui Laurencijui širdis 
užkaito, akys mirgėjo. Staiga 
jis puolė prie lango, atsirėmė 
į didelius stiklus. Dangus už
leistas debesų uždanga. Nė 
vienos žvaigždės, ir Mergelė 
paslėpus savo diademą.

— Tėve, — jisai sušuko su
sijaudinęs ir metėsi prie durų... 
—Ko nesakėte. 
Tuoj skambinsiu 
nuolyną sukelsiu. Sudegsime 
visas žvakes, Te Deum lauda- 
mus giedosime...

Dabar tėvas Hiacintas matė, 
kas gali nutikti. Jis sulaikė 
brolį, kalbėdamas ramiu balsu.

ko tylėjote?
varpu, vie-

Reikia dar palaukti ir su kant
rybe stebėti Jie suspės visiems 
pasakyti.

Brolis Laurencijus persi
žegnojo, pamažu priėjo prie 
staliuko ir atsivertė dienoraš
tį, aną dieną, (jis labai gerai 
žino, kada tai buvo), ir ten įra
šė “Surasta žvaigždė mūsų vie
nuolyno šlovei”.

Staiga, jis nusijuokė:
— Keista, o juk aną vakarą 

pradėjome nuo tų atskalūnų 
protestantų. Ką jie dabar pa
sakys? Jėzuitai žvaigždę sura
do! O lia lia, Vilnele skaidrio
ji!

Daugiau nebuvo ko veikti 
bokšte, kai dangus ir langas 
tamsus. Jie išėjo ir pasislėpė 
savo celėse, o mieste vaikščio
jo pavasario naktis .

Rytmetį brolis Laurencijus 
neiškentė, — bėgo per visus 
ir žodžių negailėjo. Taip aka
demijos profesoriai, teologijos 
daktarai seni vienuoliai, virši
ninkai ir broliukai pasitiko as
tronomą ir teikė jam šlovę. Jų 
pulkas lydėjo į paskaitą, kur 
senoje aulėje buvo spūstis 
studentų, šaukė jie, rankom 
plojo ir džiaugėsi: žvaigždė, 
žvaigždė! Kur ji, kas ji?!

Tėvas Hiacintas Žiūrėjo į 
tuos laimingus veidus ir supra
to: reikia kalbėti. Danguje juk 
milijonai nepastebėtų žvaigž

džių, milijonai jų neturi var
du. Jis tik truputį prisimins 
ir bus teisus, ir jie nurims. Bet 
kalbėdamas, prisiminė langą, 
pakeltą mergaitės žvilgsnį į 
skliautą. Pamažu žodžiai kei
tėsi, įgavo žavesio ir grožio. 
Prieš jį ir prieš auditoriją tik
rai iškilo kažkas naujo, skais
taus ir nuostabaus. Jie visi 
tartum regėjo aną žvaigždę.

Kai tėvas Hiacintas baigė, 
kilo dar didesnis triukšmas, 
plojimas. Vieni šoko sveikinti 
astronomo, kiti ginčytis, kaip 
vadinti šį radinį.

— Tik Vilniaus žvaigždė — 
Stella Vilnensis, — šaukė stu
dentai.

— Stella Sapientiae, Stella 
Prudentiae!

— O ne, ne! Meilės žvaigž
dė! — tvirtino kiti.

Tą pačią dieną jau Vilnius 
žinojo, kas nutiko aname as
tronomijos bokšte, kur laikro
dis kaktoje. Kalbėjo karaliaus 
dvaras, jo karininkai ir rašti
ninkai. Šnekėjo pirkliai, svar
stydami tabaką, brangias gel- 
bumes kirpdami. Tarėsi kalvės, 
dirbtuvės, smuklės. Būriai 
žmonių ėjo į akademijos kie
mą, į gatves ir sveikino bokš
tą, kiekvieną vienuolį, štai ko
kia garbė Vilniaus miestui: 
'štai jų bokštų bokštas pagavo 
žvaigždę ir laimingi Ašmenos 

ir Trakų vartai, laiminga se
noji Gedimino pilis, bažnyčios 
ir katedra, nes štai jie turės 
savo žvaigždę. Žinia sklis per 
visą žemę, ir jūrininkai audro
se kalbės: “Mus išves Vilniaus 
žvaigždė!”

Tame didžiajame sąmišyje 
žinia prasimušė ir pro Radvilų 
geležinius vartus, sukėlė dva
ro patarėjus, maršalkas, bet 
paties kunigaikščio nerado. Jis 
sūpavosi karietoje toli toli už 
miesto, lydimas ginkluotų sar
gybų.

Ant žirgų tuoj šoko pasiun
tiniai ir išsivijo kunigaikštį. 
Suradę jam pranešė didelę ži
nią.

— Jėzuitai, tie juodvarniai, 
ką jie gali surasti. Dulkės! — 
jis numojo ranka ir nuvažiavo 
toliau į savo dvarus.

Bet vijosi jį antri ir treti pa
siuntiniai ir vis kalbėjo, kaip 
minia apsupusi atstronomijos 
bokštą. Jau rengiasi raitelius 
siųsti į Romą. Praneš popie
žiui, visiems karaliams ir iš
leis dekretą, pavadindami žvai
gždę nauju vardu.

— Dabar tai reikia skubėti. 
Ims ir nukrikštys žvaigždę to
kiu vardu, kad nė ištarti nega
lėsi.

— Atgal į Vilnių! — sušu
ko Radvila, išpūtęs ūsus.

Grižo visa palvda ir nešė 
sunkias kunigaikščio mintis.

Žinoma, reikia pavadinti 
tik Vilniaus žvaigžde! — mąs
tė kunigaikštis Radvila. —Jei 
nenusileis, tai jie pamatys ma
no galybę. — Vilniaus žvaigž
dė. ir kaip gražiai skamba!

Kelyje suposi karieta ir iš- 
supo naujas mintis. Andai, va, 
kai karalius Sobieskis sumušo 
turkus prie Vienos, jo švie- 
s i a m atminimui pavadino 
žvaigždyną Sobieskio šalmu — 
Scrutum Sobieski. Bet ko blo
gesnis Radvila už karalių? Ar 
jis, Radvila, neturi daugiau ka
riuomenės, daugiau turtų. Ar 
jis nekariavo su priešais? Kas 
užėmė Livoniją, kas išgrūdo ne 
kartą Maskvą, kas buvo gar
sūs generolai, Vilniaus vaiva
dos, kaštelionai, kancleriai? 
Radvilos, Radvilos... štai ir 
galima žvaigždę pavadinti vi
siškai gražiu vardu — Radvilų 
žvaigždė, arba pagal herbą— 
Radvilų ragai!

Ir lėkė karieta, dundėjo, pu
tojo žirgai. Skubėjo ir palyda 
pridusus, trimituodama ir 
skleisdama kelius.

Tuo metu, kai siūbavo visas 
miestas, ginčų įaudrintas, kaip 
vadins žvaigždę, patsai astrono
mas slapta stebėjo langą, tuos 
šviesius plaukus su diadema.

tuos didelius nusirpusius karo
lius. brangius žiedus. Kuni
gaikštytė buvo rami, niekas 
nebeužėjo išskustais ūsais, su 
brangiu apsiaustu, niekas nesi
lankstė. Per dieną dažnai ji pa
sirodydavo aname kambaryje 
su siuviniu rankose, kartais 
praeidavo kieme, kur žaidžia 
fontanas. Vakare, vos tik su
temdavo ir pasirodydavo pir
mos žvaigždės, ji stovėjo prie 
lango ir žiūrėjo į erdves. Pas
kui susirinkdavo rūmų mergai
tės su lyra ir skambindavo, dai
nuodavo, skaitydavo knygas, 
kol užgesdavo auksinių žibin
tu žvakės, kol kvapi naktis pa
kibdavo viršum miegančio mie
sto.

Astronomas jau žinojo min
tinai jos kiekvieną judesį jos 
rankų pakilimą ir spėjo ją 
esant taikaus, švelnaus būdo. 
Argi kitokia ji galėjo būti? 
Kitaip ji nestovėtų lange ir ne
stebėtų skliauto.

Bet vieną kartą, o tai buvo 
ką tik po pietų, kai jos kamba
rys buvo pilnas saulės, jis pa
matė ją neramią. Ji nesudėjo 
savo ranku siuviniui, nestovė
jo prie lango, nėjo pavaikščio
ti prie fontano. Ji kažko laukė 

a pasipuošus, su diadema plau
kuose.

(Bus daugiau)
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prof. Paryžiaus miesto savi- joje dr. S. Bačkis vasario 1O d. į
dt. Jurgis Baltrušaitis, meno valĄdiės pirmininkas Paul Pou- atšventė 50 metų sukaktį. Pra- 
Merftas* poeto Jurgio Baltru- chol galerijoje. eitų metų) Įaptaifio mėn. 18 įjj

—s-----  .i—v suėjo 25 metai kaip dr S. Bač- Jj
kis yra dipkwpatinėje lietuves J 
tarnyboje. Ta proga jis gavo I 
sveikinimų bei linkėjimų iš sa- 1 
vo draugų bei artimųjų.

Tą pačią dieną atšventė 50 
metų Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjungos tremtyje de
legatas Prancūzijoje Pr. Dule- 
vičius, buvęs Žemės Reformos i 
d e partamento vicedirektorius, ; 
šiandien gyvenąs Paryžiuje.

Oliver Perrin ir Arman Coliu 
leidyklosišleido eiti prof. J. 
Baltrušaičio mokslo veikalus. 
PfrwMfejg — “Anamorahoses 
ou perspectives eurieuses”, 
antrasis — “Les moyen age

Šie prof. J. Baltrušaičio vei- 
kalai susilaukė negirdėto pasi- 
sekimo. Ištisus mėnesius jie 
buvo išstatyti didžiųjų Pary
žiaus knygynų vitrinose, o 
žurnalai, savaitraščiai juos pla
čiai paminėjo praeitų ir šių 
metų numeriuose.

Antroji veikalo pasirodymo 
proga Prancūzijos radijas — 

' televizija davė specialų pasikal
bėjimą su prof. J. Baltrušaičiu. 
Visuose atsiliepimuose buvo 
pažymėta, kad prof. J. Baltru
šaitis yra nepaprastai mokslui 
pasitarnavęs, parašęs šiuos vei
kalus, kurie dvelkia didžia eru
dicija ir giliu moksliniu charak-

' Dail. V. Kasiulis atstovavo 
Lietuvą

Sausio 14—29 d.d. Musee 
d’Art Modern dailininkas Vy
tautas Kasiulis atstovavo Lie
tuvą su keturiais savo darbais 
parodoje, kuri buvo skirta ap
žvelgti modernųjų meną Pran
cūzijoje ir visam pasaulyje. 
Viršum io naveikslų buvo pa
rašyta “Lietuva”.

Skulptorius A. Mončys gruo
džio 18—19 vienoje privačioje 
galerijoje buvo išstatęs 20 sa
vo naujausių darbų. Šią parodą

(Atkelta iš 3 psl.)
je randamos mintys apie miru
siuosius, apie gyvenimą ir mir
tį, vidinė liaudies dainų šilu
ma ir nuostabus jų permato
mumas esą ir šių laikų žmogui 
vertingi dalykai.

Gausūs lietuviškieji aukšti 
kryžiai bei koplytėlės, kaip nei 
viename kitame pasaulio kraš
te, išreiškia taip pat būdingą 
lietuvių tautos sielos bruožą. 
Be galo nuostabu, kaip lietu
viai — paprasti, bemoksliai 
kaimo žmonės — sukūrę tokią 
gausią tautosaką bei liaudies 
meną ir taip vaizdžiai perteikę 
gyvenimo išmintį, išreiškę gi
liausius sielos pergyvenimus, 
visa tai net lyriškai apipavida-

Koks didis lietuvių tautos

humaniškumas! Tai patyrę 
yp®č vokiečiai iš Rytprūsių, 
kurie tuoj po karo, alkio ver-

tuvą, kur įie buvo išgelbėti nuo

savo
darbus. Tai pirmas stipriausias 
P. Stanulio pasirodymas Pary
žiuje.

Lietuvių užuojauta 
gen. Niessel mirus

Patyręs apie gen. Niessel 
mirtį, Lietuvos atstovas Pran
cūzijoje dr. S. Bačkis, nuvyko 
į jo būtą ir pareiškė jo arti
miesiems užuojautą lietuvių 
tautos vardu. Gen. Niessel gi
minės atsiuntė nuoširdžią pa
dėką už šią lietuvių užuojautą.

Br. Kasiulienei, dail. V. Ka
siulio žmonai, sausio mėn. ga
le buvo padaryta sunki opera
cija. Dabar Br. Kasiulienė jau 
yra grįžusi į namus, ir jos svei
kata gerėja.

Užuojauta Prancūzijos 
į. . prezidentui -

Lietuvos diplomatinės tar
nybos ir savo vardu Lietuvos 
atstovas Prancūzijoje dr. S. 
Bačkis pareiškė užuojautą 
Prancūzijos Respublikos Prezi
dentui mirus jo žmonai poniai 
Rene Coty.

Taip pat užuojautą pareiškė 
O. Bačkienė Lietuvių Moterų 
Komiteto prie Pasaulinio Moti
nų Sąjūdžio vardu. Prezidentas 
atsiuntė asmeniškas padėkas 
už šias pareikštas užuojautas.

Dr. S. Bačkio sukaktis
Lietuvos atstovas Prancūzi-

O. Šimaitė, buv. Lietuvos 
universiteto bibliotekininkė, 
dabar gyvenanti Izraelyje, va
sario 16 d. atsiuntė Lietuvos 
atstovui Prancūzijoje sveikini
mus ir kartu sveikina visus 
Prancūzijos bei Paryžiaus lie
tuvius.

("B. L." Informacijos).
PRANAS IR AGOTA KŪRAI, Norwood, Maso.

KŪRAI MINĖJO AUKSINĘ SUKAKTĮ
Pranas ir Agota (Didžbaly- 

tė) Kūrai, gyv. 33 Willow St., 
paminėjo savo vedybinio gyve
nimo 50 metų sukaktį. Vasa
rio 11 d., 9 vai. ryto, klebonas 
kun. F. E. Norbutas šv. Jurgio 
bažnyčioje atlaikė jų intencija 
mišias ir suteikė palaiminimą. 
Popiet įvyko banketas, kurį 
surengė patys jubiliatai, pa- 
kviesdami gimines, draugus ir 
pažįstamus, viso apie 150 as
menų. Buvo matyti svečių iš 
Elizabetho. Waterburio, Bos
tono, Brocktono, Dorchesterio,

Mattapano, Randolpho, Ded- 
hamo ir Maine. Banketo šeimi
ninkė A. Smilgienė, pasveiki
nusi jubiliatus, pakvietė V. J. 
Kudirką vadovauti tolimesnei 
programai. Sveikinimo kalbas 
pasakė kun. F. Norbutas, kun. 
J. Svirskas ir kiti. Visi linkėjo 
Dievo palaimos ir sveikatos, 
įteikdami gražias dovanas. Ne
galėjusieji atvykti raštiškai 
sveikino: kun. A. Žukauskas iš 
Sugar Notch, Pa., H. Chmie- 
lowski iš Scranton, Pa., R. Ma
lišauskai iš. ŠČrantono. Opol- 
skiai ir Prinekavičiai iš Grand 
Ranids, Mich., K. Naujokaičiai 
iš Miami, U. Merkienė iš Wa- 
terburio, A. Bacevičienė su 
šeima iš Lynno, ir kitur, pri- 
siųsdami taipgi dovanų.

Jubiliatai Kūrai sujaudintai 
kalbėjo, dėkodami už maldas, 
dovanas ir sveikinimus. Nuo
širdi padėka padėjusiems su
ruošti banketą ir už skaniai 
pagamintus valgius. Gražiai iš
puoštoje salėje, grojant muzi
kai, visi linksminosi, jausda
miesi kaip Lietuvoje vestuvė
se.

Kūrai vedė 1906 m. vasario 
11 d. Liverpool, Anglijoje, ir 
tais pačiais metais atvyko Į 
Amerika, apsistodami Nor- 
woode ir visą laiką čia gyveno. 
P. Kuras yra vienas iš pirmųjų 
šv. Jurgio pašalpinės draugi
jos ir šv. Jurgio parapijos stei
gėju, jis yra ir vienas pirmųjų 
L. Darbininko S-gos steigėjų, 
būdamas ne kartą jos valdybo- 

nuotos lietuviškos dainos. Ją mis kalbomis. Dalyviai ją tar- je jis yra l D. Š. 3-čios kuo- 
išpildė sol. M. Lang (sopranas), pusavyje išsidalino. pos vicepirm., priklauso L. R.
muz. prof. H. Altmann, Miun- M. Musteikis (ELI). k. S. 81 kuopai, šv. Vardo D-

žurnalai, knygos — jų tarpe 
“Tremties Metai”, kur net 70 
autorių pasireiškia; rengiamos 
meno parodos, ruošiami kon
certai. atkreipė net svetimtau
čių dėmesį. Lietuviai savo li
kimą tragiškiausiu tautai me
tu giliai išgyvena ir išreiškę 
aukšto lygio poezijoje, ko, de
ja, netekę pastebėti pas vokie
čius.

Baigdamas savo gyvą ir tik
rai įdomia paskaitą, prof. Jung- 
fer pastebėjo, jog lietuviai galį 
būti pavyzdžiu

savo ištikimybe tėvynei čr 
prisirišimu prie savo tautinės 
kultūros.

Siūlė vokiečiams užmegzti 
su lietuviais glaudesnius ry
šius. Iš to būsią naudos ir vo
kiečiams, ir lietuviams.

.Mėginę minėjimo dalį suda
rė lietuvių kompozitorių kūri
niai bei svetimųjų sukompo-

cheno filharmonikai - kon
certmeisteriai F. Sonnleitner 
ir K. Engert, ir L. Baier, S. 
Memecke, F. Kiskalt. Asė Dau
guvietytė perteikė N. Mazalai- 
tės legendą “Liepsnojanti žaiz
da”.

Minėjimo baigiamąjį žodį ir 
nadėka programos išpildyto- 
jams bei minėjimo dalyviams 
rengėjų vardu tarė V. Banaitis. 
Ta pat proga perskaitė tik ką 
gautą Vokietijos Federalinės 
Vyriausybės ministerio V. 
Kraft sveikinimą — telegramą. 
Joje ministeris linkėjo Lietu
vai atgauti laisvę. Jis pastebė
jo, kad to pat siekia ir Vokie
tija dėl pavergtos rytinės Vo
kietijos. ‘Todėl vokiečiu ir lie
tuvių likimas bei tikslas yra 
bendras".

Prie įėjimo į minėjimo salę 
buvo padėta informacinės me
džiagos apie Lietuvą svetimo-

Kai kada prisimename im- 
peratorių Konstantiną Didįjį, 
kuris Romos imperijoje davė 
krikščionim laisvę, žinoma ir 
tai, kad jis kovojęs po kryžiaus 
vėliava su įrašu: “Tuo ženklų - 
nugalėsi”! Mažiau žinoma, kad 
jo motina buvo šv. Elena, o tė
vas — Konstantinas Chloras,

tybės, negu tikrojo Dievo baus
mės.

Aukojimui pasibaigus, impe
ratorius vėl prabilo:

— Dabar jau regiu, kas yra 
pajėgus būti ištikimas. Nepajė
gia tie, kurie išdavė savo Die
vą. Jie lengvai galėtų išduoti 
ir savo. . A . . . « imperatorių. Prašau

w pat Romos imperatorius, B 
ImlrčAmnio T'asru c «

tis tuo, kad laisvus paleidžiu. 
Su manim liks tie, kurie pasi
rodė ištikimi

krikščionis. Tėvų krikščionių 
sūnus krikščionybei ir pasitar
navo.

Romos imperatoriaus dvave, 
kur jaunas Konstantinas a’i~>, 
buvo žmonių pagoniu i’* slaptų 
krikščionių. Kas žinojo impera
torių Konstantina Chlorą esant 
palanku krikščionim ir norėjo 
jam įtikti, dėjosi taip pat 
krikčioniu. Bet atėjo valanda, 
kai imperatorius galėjo ir vie- 
šiau įsitikinimus parodyti. Jis 
tada panoro išbandyti savo tar
nus, 
esanl 
aukštesnes vietas suskyręs. Jis 
labiau pasitikėjo"" jų ištikimu
mu.

►ač tuos, kuriuos žinojo 
crikščionimis ir buvo į

savo tikėjimui.

Gyvenimas dažnai . žmogų 
bando, kiek
Dievui. Ateina pagundos ir pa
siūlos atsisakyti tikėjimo, kad 
patiktum kitiem, kad laimė
tum geresne padėtį, kad turė
tum apčiuopiamos naudos, gar
bės ir turto, kad išvengtum ku
rio nemalonumo. Kodėl tokią 
gundymo valandą nepasakyti: 
nesu krikščionis. Nevisada žo
džiu reikalaujama tai pasakyti. 
Kai kam tai būtų sunku. Bet 
galima tai parodyti savo poel
giu, veiksmu, darbu. O tai yra 
dar prasčiau, nes
veiksmu parodome, kas iš 
rųjų esame.

jis yra ištikimas

NORVVOOD, MASS. jai ir kitose organizacijose, vi- 
—— sur parodydamas didelį veiklu

mą.
Agota Kurienė taip pat yra 

veikli, viena iš pirmųjų N. P. 
Šv. Panelės D-jos steigėjų, bu
vusi valdyboje, priklauso L. R. 
K. S. 81 kuopai ir kitoms kata
likiškoms draugijoms. Kūrai 
visada duosniai remia parapi
ją, labdaros darbus ir kultūri
nius lietuviškus reikalus.

P. Kuras kilimu yra iš Gali
nių k., Griškabūdžio par., ša
kių ap. Jo brolis kun. Kuras 
yra buvęs Scrantono lietuvių 
parapijos klebonas. A. Didžba- 
lytė Kurienė iš Žardelių k„ 
Barzdų par., šakių ap. žvalgas.

— Kas nori palikti mano rū
muose ir būti mano draugu.— 
pareiškė susivadinęs savo tar
nus ir valdininkus, — tas pri
valo akivaizdžiai įrodyti savo 
ištikimybę, štai imsite prie au
kuro ir pagarbinsite romėnų 
dievus. Kam sąžinė neleis to 
daryti, tegu nesibaugina: aš 
nieko nebausiu. tik turės iš 
mano rūmų išeiti. Dabar pra
šau imti smilkalų!

Kai kurie imperatoriaus 
tarnai pasvyravo ir nuėjo kar
tu su pagonimis smilkyti jų 
dievam. Kiti pareiškė, kad jie 
geriau paliksią tuos rūmus, bet 
neišsižadėsią savo tikėjimo. Jie 
mažiau biją imperatoriaus rūs-

darbu ir 
tik-

kai 
ge- 
šiol

Ateina toksai metas, 
kiekvienas krikščionis turi 
rai pagalvoti, kam jis ligi 
buvo ištikimas ir kam pasiro
dė neištikimas. Jei ras. kad jo 
gyvenimas neatitinka krikščio
nies vardui ir dėl to jam pasi
darys gaila, jis ieškos priemo
nių išsivaduoti iš sąžinės prie
kaištų. Tikriausiai jis ilgai ne
lauks, kol dar yra laikas. Lai
kas pasibaigs, kai pasigirs žo
džiai: dabar’su manim paliks 
tik tie. kurie pajėgė būti man 
ištikimi. C. E.

Apžvelgęs gaivališką Lietu
vos ūkinį, socialinį bei kultū
rinį atsikūrimą atgavus Lietu
vai nepriklausomybę, prele
gentas ilgiau sustojo prie lie
tuvių literatūros. Jei Donelai
tis būtų rašės didesniųjų tautų 
kalba, būtų vienas iš žymesnių 
savo epochos atstovų. Dauge
lio lietuviu rašytojų kūriniai 

z verti būti išverstais į Vak. Eu
ropos kalbas.

Kalbėdamas apie lietuvių 
muziką ir meną, iškėlė čiurlio- denburge, Diepholze, 
nį, kaip originalų muziką ir ne, Delmenhorste, 
dailininką. Rusų, i 
kalbomis jau parašyta gerų havene, Sengvardene ir kitose 
studijų apie Čiurlionį. Tik vo- vietovėse* kur tik yra lietuvių, 
kiečiai dar nieko neturį. Bet Jo naujas adresas: (23) Ofen 
Čiurlionis galėtų ir vokiečiams 
kai ką naujo pasakyti.

IŠ ŠIAURĖS VOKIETIJOS LIETVIŲ GYVENIMO
Wehnen - Oldenburg. Nuo 

šių metų pradžios čia apsigy
veno Tėvas Konstantinas Gul
binas, OFM Cap., ir eina lietu
vių kapeliono pareigas, lanko 
ligonius, senelius, moko vaiku
čius ir visiems katalikams lai
ko pamaldas. Jis čia gyvens 
pusę metų, paskui kelsis į kitą 
vietą. Ir dabar jis lankosi 01- 

r, Breme- 
Delmenhorste, Hahne, 

prancūzų Huntlose, Varelyje, Wilhelms-

• Tapačia proga buvo atlaiky
tos pamaldos, specialia malda 
pagerbti visi mirusieji ir žu
vusieji už Lietuvos laisvę bei 
nepriklausomybę.

Buvo surengta ir arbatėlė 
visiems šventės dalyviams. 
Prie stalo kiekvienas suaugęs 

_ turėjo progos dvi minutes lai
ko kalbėti ir išreikšti savo 
s v e i kinimus, pageidavimus, 
planus mintis visiems savo 
tremties broliams. Taip pat 
buvo gražiai padainuota.

Minėjimą sėkmingai pravedė 
Hamburgo apylinkės pirminin
kas E. Cerkus. Jam uoliai tal
kininkavo J. Valaitis, Kuprevi
čius, Kazlauskas, Daugiausia 
dirbo moterys, paruošdamos 
valgius arbatėlei. Ypatinga pa
dėka priklauso . M. Lingienei, 
Sali ąjnonienei, Okmanaitei. 
Darginei.

bei Oldenburg, Lager Wehnen.
Hainbuige pminėt* Vasario 16

Hamburgo lietuviai savo tar
pe minėjo Vasario 16. Paskai
tą skaitė mokyt. Iz. Sragauskas. 
Mergaitės padeklamavo eilių, 

tyįu. Vargo mokyklos chorelis iš 7
Tuo laiku Vokietijoje buvę asmenų gražiai attiko 5 lietu-*-

■įsteigta daug lietuviškų mo* vių liaudies dainas, žodžiu- Randsburgo yra labai sena 
kyklų, gimnazijų, net univer- sveikino latvių bendruomenės tremtinių stovykla. Kadaise 
sttetas (pabaltiečių), leidžiami _ pirm. P. Zacks ir estų P. Moo- čia buvo nemažas skaičius lie- 
IvMrūs IMovttki laikraščtaL rfn. tuvių. Dabar beUko apie 50

Vasario 16 proga visi lietuviai 
susirinko į pamaldas. Po jų 
vienam kambaryje visiems lie
tuviams buvo paruošta vaka
rienė, kur pasikalbėta, padai
nuota. Organizacinį darbą pra
vedė ilgametis lietuvių pirmi
ninkas Dr. L. Stelmokas, jam 
talkininkavo P. Lingertaitis. 
Šeimininkavo E. Kaminskienė, 
M. Raslanaitė, P. žalkauskienė. 
Visus techniškus mechaniko 
darbus atliko P. Zalkovskis.

Algirdui ir Alfredui šalčiam, 
gyv. Wehnen, vasario 16 gimė 
dvynukės — dukrelės. Taip jų 
šeimoje yra šeši vaikai.

Vasario 16 minėjimas
Vasario 16 minėjimas, su

rengtas Alto skyriaus vasario 
19, gražiai praėjo. Paskaitą 
skaitė Al. Lileikis iš Worceste- 
rio. Po paskaitos buvo priimta 
rezoliucija pavergtos Lietuvos 
vadavimo reikalu. Meninę dalį 
gražiai išpildė vietos skaučių 
skiltis su savo viešniomis. Jos 
padainavo: Leiskit į Tėvynę, 
Jūros dainą, Partizanų daina. 
Jaunoji sese, Tau sesute pui
kios gėlės. Pražydo jazminai. 
Pašoko tautinių šokių grandi
nėlę. Po to sekė montažas, su
pintas iš eilėraščių ir dainų. 
Dainas ir šokius akordiono mu
zika palydėjo J. Martišius. Vi
dutė Tylaitė pasakė eilėraštį 
“Lietuva brangi”. Skirmanta 
Makaitytė pianu paskambino ; 
tautinių dainų pynę. Visos Į 
mergaitės buvo pasipuošusios į 
gražiais tautiniais drabužiais. į 
Programos dalyvės: A. Tumai- į 
tė, L. Valentinaitė, N. ir S. Ma- į 
kaitytė. D. ir G. Duobaitės. R. J 
šimėnaitė. E. Ridikaitė, N. Sa- ! 
arinen ir V. Tylaitė. !

Lietuvos vadavimo reikalam ! 
surinkta aukų 124 dol. Auka- ! 
vo: SLA 131 kuopa Norwoode , 
ir J. Pečiulis po 10 dol. Po 8 į 
dol. — K. Šimėnas ir P. Tyla. | 
Po 5 dol. — A. Valentinas, J. 8 
Pieža. Br. Kriaučiūnas, P. Vė- 8 
ta. Po 3 dol. — AL Lileikis. Po S 
2 dol. — A.Noviackas. J. Mar- 5 
tišius. S. Duobienė. Makaitis. X 
Po 1 dol. — R. Bolnys. Zerin- į 
gis. Pečiulienė. Zeringienč. 8 
Strašunskas. Tumienė, Valenti- įf 
nienė. D. Rezuliavičius. K. Mic- 
kūnas. S. Mainonis. Juozas Ma- I 
liška. Jonas Mališka, P. Blažis. I 
V. Grinkevičius. I. Vasiliaus- i 
kienė, G. Kakanauskas. J. Ridi- i,

Lietuvos Vyčiui Radijo Programa
Tr*nMlun> K utiprhH radiją stoties WLOA. 1-V5O kyforyrlr* 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite iioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

RNIGHTS OF LTTHUANIA WLOA 
’ BRADDOCK, PA.

kas. Svidaras, Preibys. VI. ši- nišku ligonių ir invalidų 940, 
meklis. Vitkaiskienė. Kvedarą- senelių 852. gausių šeimų na- 
vičienė ir kiti 39 dol. rių 735. įvairiose institucijose

Visiems minėjime dalyvavu- esančių 220, bedarbių 1.700.
siems ir už aukas priklauso 
lietuviškas nuoširdus ačiū, o 
taip pat nuoširdus ačiū p. Al. 
Lileikiui ir meninės dalies vi
soms dalyvėms. ’

ALT Sk. Valdyba.

• Balfas praeitais metais 
Europos lietuviams išdalino 
6.121 Care paketus. 744.826 
svarus lydyto ir nelydyto svies
to, sūrio, pieno miltelių bei 
augalinių riebalų, 12.316 dole
rių pinigais. Iš viso maistu, 
drabužiais ir pinigais išdalin
ta už 339.679 dol. Vokietijoje 
šelpiamųjų yra 7.200. Iš šelpia
mųjų yra 1—16 metų vaikų 
2.050, džiovininkų 695, chro-

Mirė. Rudaitis Petras, ūkinin
kas iš Kudirkos Naumiesčio, 
gimęs 1871 m., mirė vasario 6. 
Palaidotas Oldenburgo miesto 
katalikų kapinėse. Augustė 
Jaktšienė-Ališaitė. gimusi 1915 
m. Trukiškiuose. Tauragės ap
skrityje. mirė vasario 8 d. We- 
hene. Paliko vyrą ir šeimą. Pa
laidota Oldenburgo evangelikų 
miesto kapinėse.

Vargo mokyklų, kurios yra 
Šiaurės Vokietijoje, mokytojai 
ir mokiniai yra didžiai dėkingi 
Amerikos Lietuvių Mokytojų 
Sąjungai už kalėdines dovanas, 
maisto siuntinius ir gautus pi
nigus. K- V. Š-

WHIL — 1430 kilocycles — Medford. Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 

.nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANO F. KNEIŽIO — Uthuanian Itadie Hour, M Cot- 
taae St.. Nonrood, Mass. Skyriai: Uthuanian Fumttore Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 \V. Broadvvay. ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei. 187 Webster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1449; SOotb Boston 9-4618 ar 
8-1940; KIrktend 7-8533.

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU
KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA

WBMS, 1090 kilocycles Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu*

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31 Bunkcr Avė.,.

Tcl. Brockton 8-1159-R.
Brockton 4, Mass.

Jau išėjo iš spaudos
JONO MEKO poezijos knyga 

SEMENIšKIįJ IDILES
Knygoje autorius atskleidžia Lietuvos kaimo intimų 

gyvenimą ir parodo, kiek daug jame buvo poezijos.
Knyga turi 62 psl. Jos kaina $1.00.

Gaunama į
CUOJEDARBININKO ADMINI!

BROOKLYN 21,



1456 m.

grupė, vadovaujama Irenos Ka

ir
S. M. R.

sakė eilėraščius “Peiliukas'’, nelę
“Ragelis”, “Lietukas” ir “Ką Minėjimą organizavo šv. Ka- 
Jonukas veikė”; 6 skyrius pa- zimiero seserys, gimusios ir 
dainavo “Supinsiu dainužę" ir augusios Amerikoje, bet mylin-

“Geltona, žalia ir raudona”; 7 
skyrius padeklamavo “Lietu
va” ir “MaMtt”; 8 skyrius pa
dainavo “Moksleivių maršas”, 
“Mano gimtinė” ir “Giedu dai-

čios. Mokiniai taip pat gimę 
Amerikoje, bet seselių išmoki
nami lietuvių kalbos ir jos pa
pročių, kad dirbtų Dievui 
Lietuvos tautai.

švenčiant 250 metų sukaktį 
nuo Rmajaminn Franklino gi
mimo. (Sukakties medalis nese
nai buvo Įteiktas Winston 
ChurchflL) Pagerbimo metu, 
laimėtojai pakartojo savo pen
kias minutes trukusias apie 
demokratiją kalbas, kurios bu
vo išrinktos kaipo geriausios 
iš 1,500,000 konkursui patiek
tųjų^ Gabrielis Rajeckas yra 
jauniausias iš laimėtojų. Jis 
tik 16 metų. Vietos spauda pa
žymėjo, kad jis gimęs Lietuvo
je, kuri dabar yra už geležinės 
uždangos.

Tautų mugė, dalyvaujant ir 
Fetuviams, vyks kovo 3 ir 4 d., 
mergaičių aukštesniosios mo
kyklos patalpose, prie Spring 
Garden ir 17-tos gatvių. Mugė
je 18 tautų parodys savo dai
ną, šokį, tautodailę ir tauti
nius valgius. Abi dienas mugė 
bus atdara nuo 2 iki 11 vai. po 
pietų. Dainos ir šokio pasiro
dymai vyks 3:30 iki 5:00 vai. 
ir 7:30 iki 9:00 vai. Vienos 
tautybės pasirodymui skiriama 
20 minučių. Lietuvių pasirody
mas įvyks šeštadienį 3:50 vai. 
Jame dalyvauja ansamblio.

N. J. vasario 25 d. atvyko šeš
tadieninei! mokyklon, mokytis 
lietuviškai Tai senosios kartos 
ateivių anūkės, viena iš jų miš- 
ros šeimos vaikas. Tai buvo 
staigmena, apie kuriąkalba vi
sa Philadelphia. Viena iš mer
gaičių pasigyrė, kad jos pųse- 
serė moka Lietuvos himną ir 
vieną eilaraštį... Atrodo, lyg 

-šios mergaitės, silpnai kalba 
lietuviškai ieškotų užkasto tė
vų lobio. O kaip vertinti trem
tinius tėvus, kurie iš tėvynės 
atsivežtą amžiais sukrautą tė
vų lobį savo vaikams perduoti 
jau nebejaučia pareigos.

šeštadieninė mokykla Vasa
rio 16 minėjo įprastu pamokų 
laiku, vasario 18 d. Šventei 
skirtą žodį tarė dr. Antanas 
Vasys. Jo kalboje tilpo ir Lie
tuvos istorijos žinių pakartoji
mas, kuriame dalyvavo ir pa
tys mokiniai.

Gabrielis Rajeckas ir kiti 
trys “Voice of Demokracy” 
konkurso laimėtojai vasario 24 
d. dalyvavo jiems pagerbti su
ruoštuose pietuose Franklin 
Institute . ir kiekvienas gavo ____ __j__
“Poor Richard Almanack Me- - choras vadovaujamas L. Raun
dai” už ypatingą pasižymėjimą nio. ir studentų turinių šokių

PITTSBURGH, PA.
šo savo kaip lietuvio pareigas 
ir dar skaudžiau, kai jau ištisa 
draugija demonstratyviai 
gina lietuvybės.

Negera buvo ir tai. kad 
kurie lietuviai parapijose

Nesusipratimas ar 
bloga valia?

Kasmet Pittsburghe. kaip ir 
visoje Amerikoje, lietuviškoji 
visuomenė rengia iškilmingą 
Vasario 16 minėjimą, kuriam 
kruopščiai ruošiasi. rengėjai ir 
nekantriai laukia visi lietuviai.

Nenuostabu, kad ir šiais me
tais į Vasario 16 minėjimą su
plaukė tautiečiai iš visų miesto 
ir apylinkės pakraščių, kad pa
rodytų, jog tėvynės meilė te
bedega lietuvio širdyje, kad 
prisimintų Lietuvos kančią 
komunizmo pančiuose, kad pa- mūsų tautos šventus reikalus, 
siryžtų dar didesnei kovai už teatsimena, kad lietuviai ne-

išsi-

kai 
i.._ tą

pačią diena buvo surengę kor- 
tavimo (card party) vakara. Ivg 
jiems nubūtu buvę galima kito 
kurio sekmadienio parinkti.

Jei visa tai tebuvo tik nesu
sipratimas, šios mintvs tebus 
paskatinimu būti atydesniems 
ateityje. Bet, jeigu kas nors 
apgalvotai bando kišti pagali Į

jos laisvę.
Ir tačiau nebe pirmas kar

tas. kai daug kas. tyčia ar ne
tyčia, visa tai pamiršta.

Jau pats laikas rimtai ir vie
šai dėl to pasisakyti, nes reika
las liečia lietuvio vardą ir sa
vigarba. Negalima ranka nu
mojus ir vėl pamiršti.

Vasario 19 tą pačią diena ir 
tą pat valandą vienoje salėje 
žodžiais ir malda prisiminė 
susirinkusieji mintimis, daina 
kenčiančią tėvynę, o kitoje sa
lėje nemažas būrys lietuvių 
sprendė biznieriškus klubo rei
kalus, kurie tikrai galėjo pa
laukti kito sekmadienio. Jau 
nebe pirmas kartas, kai klubas, 
pasivadinęs taip gražiu “Lie
tuvių Mokslo Draugijos” var
du, pamiršta savo lietuvišką 
pareigą.

Gailą ir skaudu, kai taip pat 
daug pavienių lietuvių pamir

Rekolekcijos 
gavėnioje

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

leis skausti nei savo, nei lietu
vių tautos vardo! A, Krapas.

Balfo skyriaus nariu meti
nis susirinkimas ivvko vasa
rio 19 d. Lietuvių Piliečiu Dr- 
jos klubo salėje. Susirinkimą 
atinarė pirm. J. Žilinskas, ižd. 
A. Paleckis ir sekr. A. Krapa- 
vičius padarė metini pajamų 
ir išlaidų pranešimą. Buvo iš
klausyta valdybos ir atstovų 
komisijos pranešimai. Išrinkta 
1956 metams nauja valdyba: 
pirm. V. Količienė. vicepirm., 
Ona Gutauskienė, sekr. A. Kra- 
pavičius, ižd. A. Paleckis, iždo 
globėjai: J. Bosas ir J. Skimun- 
dris.

Pirmas Balfo skyriaus pa
rengimas “Card Party” bus ge
gužio 20 d., sekmadieni, 3 vai. 
p. p. Lietuvių Piliečių Dr-jos 
klubo salėje 1723 Jane St. S. S. 
Pittsburgh. Pa. Reikia tikėtis, 
kad Pittsburgho draugijos, pa
rapijos, klubai ir kitos organi
zacijos tuo laiku ir tą diena 
nedarys savo parengimų. Bal
fo skyriaus valdyba tiki, kad 
mieli pittsburghiečiai savo at
silankymu parems ši Balfo šal
pos kilnų darbą.

- 25ę. Mūgę pamaty
ti verta.

Kun. Juozas šeštokas, kuriam 
netrukus sueis 90 metų, po vi
durių operacijos grįžo iš ligo
ninės namo ir baigia pasveikti. 
Jis gyvena pas brolio sūnų 
Juozą šeštoką, 5041 N. Mar
škai St., Philadelphia 20, Pa.

Oną Čeledintene tikrai buvo 
malonu išgirsti kalbant per L. 
Bendruomenės radiją. Vasario 
26 ji vadovavo radijo valandė
lei. Nors tai buvo pirmas pasi
rodymas mūsų radijo progra
moje, jos balsas skambėjo ma
loniai ir iš viso atrodė, kad kal
bėdama per radiją ji jautėsi 
kaip namie. Ona čeledinienė 
gimė ir augo Amerikoje ir šiuo 
metu yra Liberty Federal Sa- 
vings and Loan Assn. direkto
rė. Kultūrinę radijo progra
mos dali paruošė dr. Jonas 
Puzinas.

Šv. Kazimierą minės daly
vaudami bendroje komunijoje 
ateitininkai, skautai ir vyčiai 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje, kovo 4 d., 10 vai. ryto. 
Po pamaldų parapijos patalpo
se įvyks susirinkimas su trum
pa, šventei taikoma programa. 
Susirinkime kalbės dr. Vincas 
Šmulkštys iš Waterburio Conn. 
Dalyvauti kviečiami visi .

Kultūros Tarybos rengiamų 
paskaitų cikle, kovo 11 d., 5 - 
vai. vakaro, kalbės Vincas Ma- 
šalaitis tema — Lietuvos sie
nų klausimu. Paskaita įvyks 
Lietuvių Baųko patalpose, 202 
N. Broad St. Kviečiami visi.

Skautės išpildys radijo va
landėlės kultūrinę dalį, skirtą 
šv. Kazimiero šventei, kovo 4 
d. Tą dieną L. Bendruomenės 
radijo programai vadovaus An
tanas Šileika.

Vytautas Janulaitis padova
nojo apie 20 lietuviškų knygų 
lituanistikos knygynėliui. Kny
gynėlis yra steigiamas prie šv. 
Kazimiero parapijos pradžios 
mokyklos ir bus tvarkomas se
serų kazimieriečių. Būtų malo
nu, jei ir kiti asmenys, turį at
liekamų lietuviškų knygų, jas 
padovanotų steigiamam knygy
nėliui

Prano ir Vincės Barų—Bu- 
rusevičiu šeimą pirmą kartą 
aplankė garnys ir dovanų pali
ko gražią dukrą.

Adolfas Bachas, Balfo sky
riaus pirmininkas, baigia pra
leisti dviejų savaičių atostogas 
Floridoje.

Regina Aleknaitė ir Viltė Ro- 
manauskaitė atstovavo Phila- 
delphijos skautes rytinių vals
tybių skaučių vadovių suvažia
vime, Bostone vasario 25 ir 26 
d.d. K. č.

vo “Rytmętinė daina”, “Ėjo 
berniukai” ir “Jurgis verkė”; 
2 ir 3 skyriai pašoko tautinius 
šokius ir padainavo “Kur links
ta upių krūmelis”, “Esu lietu
vis”, “Pas vieną turtingą po
ną”, “Marija Dievo Motina”, 
“Tėvų nameliai”, 4 skyrius pa
dainavo “Partizanų daina” ir 
“Aš atsikėliau”; 5 skyrius pa-

pa- 
su- 
ne- 
mi-

Ei-IZABETHO miesto majoras pasirašo lietuvių dienos deklaraciją Vasario 16 proga. Iš k
Anilionis, vyčių vicepirmininkas; J. Žilevičius, Lietuvai Gelbėti Komiteto narys, kleb. kun. M. Kemė

šis, majoras Nicholas S. L. Corte, St. Dzikas, Bendruomenės vietos pirmininkas, kun. V. Karalevičius, 
D. Petručionis ir Jonas Bagočius.

KAS YRA JONAS PUTVIS IR KO JIS SIEKIA?
(Atkelta iš 2 psl.)

• Lietuvių Seserų Institutas 
per Vatikano sekretoriatą savo 
darbam gavo šv. Tėvo palaimi
nimą. Apie instituto įsteigimą 
ir jo siekimus Roma buvo pa
informuota Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų raštu iš Brockton, 
Mass.

® Immaculata leidykla lei
džia liteuvių kalba šv. Tėvo 
Pijaus XII dekretą ir instruk
cijas, liečiančias Didžiosios Sa
vaitės liturgijos pakeitimus. 
Brošiūra galima užsisakyti: Im- 
macųlata Conception Convent, 
R. F. D., Putnam, Conn.

• Kun. Jonas Kardauskas, 
penkerius metus dirbės Čilėje, 
apie kovo vidurį išvyksta Į 
Braziliją. Su juo drauge vyksta 
ir jo sesuo Marytė Kardauskai- 
tė. Kun. J. Kardausko adresas 
Brazilijoje bus toks: Senhor J. 
Kardauskas. Rua Sta Pastora 
17. Rio de Janeiro. Brasil.

• Juozas Gasiūnas ar žinan
tieji. kur jis yra. prašomi atsi
liepti kun. T. Palukaičiui. 1100 
Santa Cruz Avė.. Menlo Park, 
Calif. Juozui Gesiūnųi yra laiš
kas iš Vyžuonių p.

• Putnamo studenčių ir mo
ksleivių ateitininkių draugovės 
savo tradicinę šventę rengia 
balandžio 29 d., sekmadienį.

• "Muzikos Žinios" su kiek
vienu numeriu išleidžia lietu
viškų gaidų. Paskutiniame nu
meryje jų yra net visas pluoš
tas: B. Markaičio. S. J. — dvi 
giesmės mišriam chorui. Br. 
Jonušo — dvi liaudies dainos 
— mišriam chorui (Namo bro
liukai. kurteliai sulojo), kitam 
sąsiuvinyje J. Zdanavičiaus už
rašytos 5 liaudies dainos. “Mu
zikos žinios", norėdamos išleis
ti kuo daugiau lietuviškos mu- 
zikos kūrybos, nori šiais me
tais išleisti 12 leidinių chorams 
ir jų neduoti priedais, o siunti
nėti tik specialiai užsiprenu
meravusiems ir už visus tuos 
leidinius sumokėjusiems 6 do
lerius. Kad toks leidimas bent 
apsimokėtų, reikia 60—70 pre
numeratorių. Visi choro vedė
jai ir šiaip besidomi lietuviš
ka muzika prašomi prisidėti 
prie šių bendrų pastangų, kad 
taip praturtintume muzikinę li
teratūrą.

Lietuviu Enciklopedijos 7 to
mas jau išsiuntinėtas prenume
ratoriams. Tomas turi 543 psl. 
labai gausiai iliustruotas (apie 
600 iliustracijų ir nuotraukų); 
bendradarbiauja 158 įvairių 
kultūros sričių bendradarbiai, 
šį tomą redagavo prof. J. Puzi
nas ir prof. Pr. Čepėnas. Api
ma raides Ga (Gardino kalyk
lai iki Gr (Grūžiai Didieji).

• Julijonas Špokevičius, ag
ronomas. 67 metų, gyvenęs 
Brockton. Mass. mirė vasario 
23 d. po sunkios ir ilgos šir
dies ligos. . .

• Hamburgo vargo mokykla /
Vokietijoje gavo iš Lietuvių € 
Mokytojų Sąjungos Amerikoje
per jos pirmininką A. Gulbins- 
ką 38 Care maisto siuntinius. 
Lietuvių Mokytoju Sąjunga 
Amerikoje ir Kalėdų proga 
jau buvo sušelpusi vargo mo
kyklą stambia pinigine suma. 
Už gausias dovanas vargo mo
kyklos mokiniai nuošitdžiai 
dėkoja visiems aukotojams ir 

■ pasižada gerai mokytis ir už
augti sąmoningais lietuviais.

kilmės pusberniams, sukūręs 
visą šį “šedevrą”, kurį su pa
sigardžiavimu pasigavo visa ei
lė lietuviškų—patriotiškų laik
raščių, kaip meškerės slieką...

Su širdinga pagarba

Meldutis Laupinaitis;

Red. prierašas: “Darbihinko" 
skaitytojus supažindindami su 
Jono Putvio kaltinimais, imtais 
iš kanadiškės ‘‘Nepriklausomos 
Lietuvos", antraštėje buvome 
padėję klausima “Nejaugi?". 
Jie mum atrodė vietomis neį
tikėtini. Tačiau ir Meldučio- 
Laupinaičio ilgas žodžiavimas 
nevisur Įtikina. Tiesa, jis prie 
šio laiško yra pridėjęs dar il
gas ištraukas 
nių lietuviškų 
riuose jis puolamas dėl knygos 
“Aš kaltinu". Vadinasi, ji ne
galėjusi būti bolševikų inspi
ruota ar net paremta. Bet čia 
vėl reikia žinoti, kad pas bol
ševikus sąmoningai daroma 
taip, kad vieni nežinotų, ką 
daro kiti. Jiem yra svarbu su
painioti. kad žmonės nesusio
rientuotų. tačiau galutinis re
zultatas būtų jiems palankus. 
Knyga “Aš kaltinų” to yra pa
siekusi. supurvindama nepri
klausomąją Lietuvą ir jos vei
kėjus. Taigi, lieka dabar Jonui 
Putyiui ir Meldučiui-Laupinai- 
čiui jau patiem vieną kitą Įti
kinti. kur tiesa. O mes ta in
formacija iš abiejų pusių laiky
sime atkreipę savo skaitytojų 
dėmesį, kas atsitinka, kai žmo
nės pasišauna kitus kaltinti ir 
net tokia rėklia knygos antras-

bės rėmėjams; jie visi knygo
je sužymėti). Tiesa, jie gali 
finansuoti net antibolševiki- 
nius leidinius, bet ne tokius, 
kurie juos faktais nuogai de
maskuoja; kurie neglosto sa
vuosius pataikūnus ir nesmer
kia nesąmoningai bolševikinio 
maro bacilomis apsikrėtusius 
ir vėliau praregėjusius. Objek
tyvios tiesos bolševikai nefi
nansuos. bet objektyvi tiesa 
ne vienam iš “atsivertėlių", 
taip gi yra karti ir baisi, kurią 
mėgina dengti provokacijomis.

5 nu. šmeižtais, autoriaus asmens 
juodinimu, grasinimais, purvo 
drabstymu. kad... pagaliau 
prarastų tiesos meilę prarastų 
idealizmą ir savo energija su
naudotų nekenksmingam dole
rio kalimui.

veikla yra vieša, atvira ir vi
siems geros valios lietuviams 
gerai žinoma.

Visa “tiesa" yra tolygi tie
sai. kad aš tarnauju slaptoje 
Brazilijos policijoje. (Už šią 
“žinutę” gal atkreips savo dė
mesį ir minėtoji įstaiga), šis 
“mitas” apie mano praeities ir 
dabarties “Žygdarbius” turi 
tiek tiesos, leidžiu sau many
ti. kiek ir Jono Putvio pavar
dė, apie kurią aš patyriau tik 
iš “Neprikl. Lietuvos” L _
merio. Nerasčiau nieko “tra
giškai baisaus”, jeigu būtų 
aplinkybės privertusios pakeis
ti pavardę. Tokių mes turime 
net iš įžymiųjų veikėjų gana 
daug ir nesijaudiname, bet 
man dar nebuvo tam būtino 
reikalo. Gi visus kitus “fak
tus” tegalėjo žinoti tik ypa
tingas komunistų propagandos 
pareigūnas, o jeigu juos “žino” 
asmuo, neturįs nieko bendro 
su Paplovais ar Smirnovais, 
tai jo šmeižtai tėra padiktuoti 
baimės jausmo, kad neatsidur
tų Il-me ar IH-čiame “Aš Kal
tinu” tome, tik gal jau ne Jo
no Putvio. bet jo tikrąja pavar
de.

Baigoje tenka tik apgailes
tauti šio žmogaus naivumu ir 
viltį šitokiais būdais sunaikinti 
mano darbo rezultatus ir mane 
įbauginti su niekų darbo pro
vokacija. Atidus mano knygos 
skaitytojas tik nusišypsos iš 
tokių Jonų Putviu "įrodymų", 
kad bolševikai finansavę mano 
knygos išleidimą. (Nors dalis 
finansavimo ( priklauso ir

iš probolševiki- 
laikraščių. ku-

Visa tai nėra naujiena. Visa 
tai žmogiškai prigimčiai arti
ma. Viso to aš ir tikėjausi, iš
eidamas savo veikalu i pasau
lio viešuma, šiek tiek pažinda
mas žmogiškas silpnybes, nesi
stebiu tokių .Jonų Putviu atsi
radimu. tik Įspėju ši “dranga 
iš grūšės”. kad jeigu jis teik
sis Įrodyti, jog bolševikai man 
sumokėjo 55.000.00 kruzeirų. 
Įrodyti viešai lietuviu visuome
nei. tai aš viešai pasižadu jam 
išmokėti ne tik tuos penkias
dešimt penkis tūkstančius, bet 
dar priedo atiduosiu visą bū
simų knygų honorarą. Esu per- 
mažai turtingas, kad Kanados 
viešame teisme galėčiau iškel
ti jam byla už šmeižtus (kas 
liečia Brazilijos Įstaigas, tai jos 
pasirūpins) o taip gi abejoju ir 
dėl Jono Putvio pavardės tik- te. kaip "Aš kaltinu”. Kas do
rumo. Manau, kad šis "drau
gas" yra iš burliokiškos “Liau
dies Balso" pastogės, talkinda
mas Braziliškiems lietuviškos

Vasario 16 minėjimas 
mokykloje

Vasario 15 šv. Kazimiero 
rapijos mokyklos mokiniai 
sirinko paminėti Lietuvos 
priklausomybės sukakti. Į
nėjimą atsilankė parapijos 
klebonas prel. Ig. Valančiūnas 
ir vikarai — kun. V. Vėžis ir 
kun. B. Šimkus.
Programa buvo pradėta Ame

rikos ir Lietuvos himnais. Pir
mo skyriaus mokiniai padaina- gar-3Jaunųjų moterų —- kovo 2. 

ir 4 d. iki 12 vai. — veda Tė
vas J. Kidykas. S. J.

Jaunesn. mergaičių — kovo 
9. 10 ir 11 d. — veda kun. V. 
Paulauskas.

Mergaitės dalyvauja rekolek
cijose nuo 13 — 17 metų am
žiaus.

Mergaičių anglų kalba — ko
vo 16. 17 ir 18 d. Hartfordo 
grupė -4 Sodalictės.

Norinčios dalyvauti rekolek
cijose prašomos laišku arba te
lefonu pranešti (kiek galima 
greičiau), kuriose rekolekcijo
se dalyvaus. Atlyginimas už 
rekolekcijas tik $7.00.

Taip pat. jei kas norėtų, su
organizuoti savo atskiras gru
pes po Velykų, prašome pra
nešti mums: Grupę sudaro bent

rai ir teigiamai dirba darbą sa
vo krašto labui, nesišauna taip 
greitai kitų kaitinti, nes ir 
pats gali būti pakaltintas.

Iš “ATEITIES“ VEIKLOS

- v

atsiliepimų iš platintojų ir pir
kėjų. Albumą užsisakyti gali
ma "Ateities" administ racijo
je: 916 \Villoughby Avė.. Broo- 
klyn 21. N. Y., o atskirais eg
zemplioriais pirkti galima pas 
visus knygų platintojus. Kaina 
6 dol.. odiniam Įrišime 15 dol. 
Ateitininkams ir Ateities skai
tytojams. užsisakant tiesiai iš 
“Ateitles*’ administracijos. 
bumas tekaštuoja lik 5 dol.

"Ateities"
vasario mėn. numeris yra skir« 
tas priminti 45 metų sukak
čiai. kaip tas žurnalas pradė
tas leisti. Numeris padidintas, 
gausiai iliustruotas, sutelkta

Didelis ateitininku geradaris

Kun. Em. Paukštis, (’hesfer. 
Pa., lietuvių parapijos klebo
nas. kartu su prof. Pr. Dovy
daičiu kūręs pirmąjį ateitinin
ku būreli Maskvoje, iki šian
dien yra išlikęs didelis ateiti
ninku bičiulis ir geradaris, 
šiomis dienomis kun. E. Paukš
tis vėl atsiuntė At-kų Federaci
jos V-bai 100 dol. auką organi
zaciniams reikalams. .At-kų 
Federacijos Valdyba didžiam 
geradariui nuoširdžiai dėkoja. 
'•Lietuve” V. Augusi no Lietu
vos vaizdų albumas yra pirma
sis “Ateities” leidinys. Albu
mas turi nemažą pasisekimą. „.
Leidėjai yra gavę daug gražių daug įdomios medžiagos.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

al-

1 C JL u v n
via geriausia dovana visokiontis 

Albumo vaizdai kalba apin ’
I.totiiva visiems suprantama kalba,
Uhlėl jis tinka visiems, kas kokia L.yf, 
kalba bekalbėtų. .
Kiekvienam verta gražų leidinį pa- 

ėiam įsigyti ir kitam dovanoti.
I*l«-i<l«». ATEITIS. 91d Willoiighby - 

Avė Bnroklvn 21. N. T.
1| gahma gauti:

DRAUGE šo Oakhry 
III..

ATEITIES jultniniM racijoj ir 
ir pas platintoju^.

Kaina t (tol.
11 lrtTiWiliimuųiiu..į,..umM,uu.lm .n.i.-.uv.



AŠ NENUKRISIU PRARAJON

ir kon-

DĖKOJU IR LAUKIU DAUGIAU

gimė’

LIETVIŲ DIENA AKRON. OHIO

Ed. Markevičius, 
atstovas ir klebo-

matėme 
būrelio

1956 m. kovo 2 d. Nr. 16

gos paaukoti, savo auka pra
šomi tuojau Įteikti komiteto 
iždininkui J. Sprainaičiui. Vi
siems už aukas nuoširdžiai dė
kodami, tikimės, kad tos aukos 
priartins Lietuvos laisvės ryta.

Komitetas.

OHIO valstybėje praūžė tornado. Matome Cedarville miestelyje 
apgriautus namus.

pietų kalbės clevelandiet is 
Petras Balčiūnas. Menine pro
gramą atliks Kazėno vvrų cho
ras ir jo akordeonistai.

Visi Akrono lietuviai kvie
čiami Į minėjimą. Tikimasi ir 
svečių iš Clevelando ir apylin
kių. Tikrai verta išgirsti Kazė
no vyrų chorą, kuris Akrone 
pasirodys tik pirmą kartą.

Minėjimą rengia Alto vieti
nis skyrius. u K. t.

Šv. Kazimiero minėjimas
Iškilmingos pamaldos bus 

laikomos švč. Trejybės bažny
čioje kovo 4, 9 vai. ryto. Prel. 
Ignas Kelmelis laikys mišias, 
kurių metu vyčiai eis bendrai 
komunijos. Po pamaldų bendri 
pusryčiai šv. Jurgio salėje, 180 
Nevv Yok Avė. Ten pat Įvyks 
ir šv. Kazimiero, Lietuvos vy
čių globėjo, minėjimas, kuriam 
vadovaus, J. Stukas. Kalbas pa
sakys kun. D. Smith, O. S. M., 
prel. I. Kelmelis ir A. Wesey.

Šventės rengimo komitetą 
sudaro: pirm. J. Sakevičius, 
Vera Laukžemis, Ann Ocealis, 
Estella Kupris ir Christina Kor-

šv. Kazimiero dieną, kovo 4, 
sekmadieni, prisimenant ta vie- 
nintėl’ Lietuvos šventąjį ir 
globėją, 8:15 vai. ryto bus mi
šios ir pusryčiai po bažnyčia. 
Įeinant i pusryčius ir minėji
mą aukojama 1 dol. (suaugę) 
ir 50 centų (vaikam). Minėjimą 
rengia šv. Vardo draugija.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė buvo paminėta vasario 
19 Robert Treat viešbutyje. 
Minėjimą rengė New Jersey 
Lietuvių Taryba, daugiausia 
juo rūpinosi Ieva Trečiokienė, 
kuri minėjimą ir pradėjo. A. 
K a č a n ausko vadovaujamas 
choras sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus, prel. Ig. Kel
melis atskaitė invokaciją, to
liau minėjimą vedė adv. An- 
drew Salvest. Buvo Įnešta ve
teranų ir moterų augziliarių 
vėliavos. Sveikino miesto ma
joras Leo P. Carlin, kongres- 
manas Peter Rodino, miesto ta
rybos narys Philip Gordon, 
Charles R. Howell ir Lietuvių 
Tarybos pirm. adv. F. Paulis. 
Paskaitą skaitė Pr. Vainauskas, 
Lietuvių Laisvės Komiteto na
rys iš New Yorko. Kalbos bu
vo palydėtos gražiomis Audro
nės Butvydaitės ir Rūtos Grau- 
dušytės deklamacijomis. Rūtos 
choras, vadovaujamas muz. A. 
Kačanausko, padainavo keletą 
dainų; solo dainavo Liudvikas 
Stukas, Miss Bowin iš Eliza- 
betho ir C. Laurinaitis; akom 
panavo A. Kačanauskas. Aukų 
Lietuvos laisvinimo reikalam 
surinkta apie 500 dol. Minėji
mas baigtas Mažosios Lietuvos 
himnu “Lietuviais mes esame

Vida Bylaitytė, 
Jūratė 
Skrip- 
ir visi 
Mylėk, 
žeme...

arija iš operos “Gražina” Kar- 
navičiaus. Akompanavo muz. 
A. Kačanauskas.

Pažymėtinai gerai visus nu
teikė Kearny-Harriion šešta
dieninės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami šios mokyklos ve
dėjo K. Barzduko. Didesni ir 
mažesni, visi buvo įjungti į 
programos išpildymą. Jų gra
žūs drabužėliai, papuošti tau
tiniais kaspinais — rodė, kad 
čia lietuvių atžalynas dar gy
vas nenuvytęs, nešąs koloni
jai lietuvybės šviesą. Pirmiau
sia išėjo net šeši: Aldona 
Skripkiūtė, 
Aušra Ramanauskaitė, 
Barzdukaitė, Romas 
kus ir Algis Bylaitis 
bendrai padeklamavo: 
lietuvi, tą brangią 
Maironio. Deklamuoti išmokė 
sesuo pranciškietė Marija Re
gina. O paskum Jūratė Barz
dukaitė.. Marija Belžaitė, Da-

Po pietų toje pačioje salėje 
šaukiamas apskrities susirinki
mas, kuri praves pirm. L. Jano
nis.

ŠĮ visuotiną apskrities suva
žiavimą ruošia Newarko 29 
kuopa. F. V.

RADY JACKSON, naujasis 
Dcdgers beisbolo komandos 
žaidimas, atpirktas i* Chicagos.

Vasario 16 minėjimas
Šv. Kazimiero parapijos sa

lėje, vasario 19 d., 4 vai. p. p., 
Įvyko Nepriklausomybės šven
tės minėjimas, kuri atidarė A. 
Ramanauskas. pakviesdamas 
parapijos chorą sugiedoti Lie
tuvos himną. Pagrindinę kalba

Paterson, N. J. Minint Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo 38-ją sukakti, 1956 m. 
vasario 19 d. kovai dėl Lietu
vos išlaisvinimo aukojo: Lietu
vių Piliečių Klubas — 50 dol.; 
Fabijonas Saranka — 33 dol.;

Kleb. kun. J. Kinta ir kun. Vyt. 
Demikis — po 25 dol.; R. But
kus — 20 dol.; V. Baltutis, V. 
Frapolli ir J. Tumavičius —po 
15 dol.; A. ir J. Rugiai — 13 
dol.; St. ir D. Stanaičiai — 12 
dol.; G. ir V. Slepakovai — 11 
dol.; Ad. Aidukas, Eitmanas, 
Gelažius, Jasys, Jaškeliūnas, 
Klimas, Kondratavičius. L. K. 
M. Ateitininku kuona, Mikniai, 
Pabaltijo Moterų Tarvbos Lie
tuviu klubas. Rubuževičius. Ir. 
ir VI. Stanaičiai. A. Snrainaitis, 
Šv. Kazimiero Draugija ir Ur
bonavičius — po 10 dol.; Aba- 
kavičius. Ant. Aidukas, Bra
žinskai ir Ivanauskai — po 7 
dol.; Balčėtis, M. Ragauskai. 
Šaulienė ir V’limas — no 6 
dol.; Abakanavičienė. Adoma
vičiai. Step. Augulis, Aušiūra, 
Mrs. B. Balas. Bieliūnas, či- 
žiūnas, Gudonis, Jankauskai
tė, J. Jurkšaitis, S. Jurkšaitis, 
Kalėda, Kaseliai, Kažkauskas. 
Keraičiai, Kepenis, Keršu lis. 
Kindetas. Klupšienė. J. Kuzi- 
nevičius. Majauskienė. Macio- 
nis. M. Papečkienė, Kl. ir E. 
Praleikai, A. Prestemik. Saba
liauskas, Sarpalienė, VI. Šat
ras. Senulis, A. ir V. Stanai
čiai, V. ir Pr. Stanaičiai, J. 
Sprainaitis, Sukis, Tallat-Kelo- 
ša, Uždavinienė, Alfonsas Bič
kus — po 5 dol.; Kasperas, 
Litvaitis, Masionis ir šatkai — 
po 3 dol. Kiti — mažesnėmis 
sumomis. Viso surinkta atiku 
712 dol. Visos aukos, apmokė
jus nedideles išlaidas, bus iš
siųstos tuojau Amerikos Lietu
viu Tarybai. Neturėjusieji pro-

TALARSKI
FII N ERA L HOME

pasakė dr. V. Vaitekūnas iš 
New Yorko, kalbėjo taipgi mie
sto atstovas 
ukrainiečių 
nas kun. A. Gradeckas.

Meninę programos da’i išpil
dė parapijos choras dainomis, 
gyvuoju paveikslu, pavaizduo- 
jančui kenčiančią Lietuvą, ir 
vaidinimėliu iš kolchozų gyve
nimo.

Majoras R. C. Lee išleido 
proklamacija, .paskelbdamas 
Vasario 16 lietuvių švente. Vie
tos laikraščiai plačiai rašė, o 
pats minėjimas buvo nufilmuo
tas ir net keletą kartų rodyta 
per VVNHC televizijos stotį. 
Visi lietuviai dalyvavo. Atsisa
kė tik “Lietuvių bendrovės na
mai”. 243 Front St.. nes to 
raudono klubelio nariams Va
sario 16 šventė nepakeliui.

Pcrtrau’ os r tr buvo su
rinkta au’ u ?2" ».( '.

Rvtmetj buvo atlaikytos pa
maldos už lietuvius žuvusius ir 
tai progai pritaikyta pamokslą 
pasakė klebonas l. tn. A. Gre- 
deckas.

IJetuvhi studentu sąjungą 
Lietuvos šventę paminėjo vasa
rio 17 Yale universitete, o va
sario 18 buvo paminėta per ra-

vyt. maželis
gyv. 422 Mrnahaii Str., Kidųrwood, B>*ook!yn, 

Skambinti tel. HYarinf 7-4677

Omahoje Vasario 16 atšven- 
tėm pamaldomis ir minėjimu 
salėje. Pamaldoms žmonių bu
vo gausiai prisirinkę, o praei
viai svetimtaučiai stapteldavo 
prie bažnyčios pasiklausyti, 
kaip joje gražiai giedama. Gie
dojo, M. Leškio vadovaujamas 
choras ir solo I. šarkaitė.

Po pietų minėjimą pradėm 
Bendruomenės pirmininkas dr. 
Juozas Petrikonis. Paskaitą 
skaitė Ed. Petraška nušviesda
mas Lietuvos atsikūrimą ir 
dabartines jos kančias. Po pa
skaitos vienbalsiai priimtos re
zoliucijos, pasiustos JAV pre
zidentui, senatoriams 
gresmanams.

Meninėje dalvie 
scenos meno mėgėju 
suva’dinta vaizdeli “Aš nenu
krisiu prarajon”, kuri parašė, 
režisavo ir pats vaidino Gaspa
ras Velička. Vaizdelio siužetas 
imtas iš lietuvių vargu bė^ti^s 
metu, bet iis simboliškai iš
reiškė ir tai. kad “Lietuva ne
prapuls praraion”, nes yra ja 
gelbstinčiu rankų.
Dėl laistės auka nėra oerdide’ė

Minėjimo pertraukos metu 
Tautos Fondui surinkta virš 
400 doleriu. Kas dar nėra au
kojęs .gaH tai padaryti: rinkė
jai an’ankvs namuose. Aukoki
me, kiek kas galime. nes 
jimo metu salės užrašas teisin
gai skelbė: “Dėl laisvės auka 
nėra perdidelė”.

“Minija vėl išsilieto" 
sakvs žmonės Atveh’kio sek
madieni. kni bus va’duiama to 
vardo premjera, kuriai rnoS’a- 
si scenos meno menėm bū-’n’;s. 
Tam nasirunšti vn^no l1 ’;s 
buvo susimėtės nž*»avėnGi h1'-- 
nam. kuriuos'kepė 
nė, Mockienė. Kisml’en* ;r 
šaunios jų pagelbininkės. Pini
go rinkta premjerai, bet iš tu 
blvnu paskirta ir mokvklos 
skolom mokėti 25 dol. Tie pat 
aukojo dar Emilija Grigaitienė. 
15 dol. — šv. Rožančiaus Dr-ia 
ir Juozas Žaliauskas, kuris tik 
neseniai atvvko iš Vokietijos.

Kažkaip nesinorėjo tikėti, 
kad šioje nedidelėje lietuvių 
kolonijoje taip prasmingai ir 
turiningai šiemet vasario 26 
d. bus paminėta Lietuvos Ne
priklausomybės 38 metų su
kaktis.

Dar geroką pusvalandį prieš 
minėjimą didžiulėje Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės salė
je vos tesimatė keletas sen
galvėlių mamyčių, o už pus
valandžio prisirinko apypilnė 
salė žmonių (dalyvavo apie 
200) Lietuvos Nepriklausomy
bei paminėtu

Pirmutinis, kuris supažin
dino susirinkusiuosius su šio 
minėjimo prasme ir tikslais, 
buvo muz. Alg. Kačanauskas. 
Jis taip pat visą minėjimą ir 
pravedė.

Kun. D. Pocius atkalbėjo 
maldą, o solistė Laukžemytė 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus.

Visų akys nukrypo į prele
gentą K. Bielinį, mūsų di
džiojo knygnešio sūnų, kuris 
savo gyvu žodžiu fnušvietė 
mums, kas yra nepriklauso
mybė, kuriais keliais ji buvo 
atgauta, kas buvo nepriklau
somybės laikais nuveikta, kas 
dabar darosi pavergtoje Lie
tuvoje ir kokios dabartinės pro

blemos Lietuvai laisvinti. 
Vaizdžiai ir išsamiai visa tai 
buvo išaiškinta. Prelegento 
žodžiai mumyse atgaivino 
laisvės troškimo ugnį, kuri 
kartais dėl Įvairių priežasčių 
pradeda blėsti.

Kitas kalbėtojas, pabėręs ei
lę gražių patriotinių minčių, 
čia gimęs ir augęs lietuvis 
Andr. Salvest (Salvestravi-

Ateinantį sekmadieni — šv. 
Kazimiero Lietuvos Globėjo 
d»eną — Akrono lietuviai mi
nės Lietuvos Nepriklausomy
bę. šv. Petro bažnyčioje 12 v. 
bus atlaikytos šv. Mišios Lietu
vos intencija, per kurias gie
dos muziko J. Kazėno vadovau
jamas vyrų choras, atvykstąs 
iš Clevelando Į minėjimą.

Sv. Fetro salėje 3 vai. po

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3M Maple Arenu*. Hartford. Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

J. šerkšne palaidoti praeitą Parėpi jo* vakarienė Įvyko
savaite. Serkšnis yra ištarna- vasario 12 ir davė 450 dol. pel- 
vęs 45 metus parapijos komi- no. Vakariene rūpinosi Lietu- 
tetė. O. vių Moterų Gildą.

lia Barzdukaitė, Aldona Znū- 
taitė, Darata Miller, Danutė 
Diney, Danutė Juozapaitytė ir 
Marija Anderson, akompo- 
nuojant Aldonai Skripkiūtei. 
pašoko Kalvelį.

Tai buvo tikra to žodžio 
prasme lietuvių šventė, kur 
liejosi lietuviškas žodis, lietu
viška daina, šokiai ir kt.

Valio, rengėjams Lietuvių 
Eendr. Keamy-Harrisori Apy
linkes Valdybai už gražias pa
stangas! J. M.

Lietuvių Sporto Klubas ba
landžio 28 Grand Paradise sa
lėse švęs 5 metų gyvavimo su
kaktį. Tą dieną numatyta su
rengti įdomias futbolo rung
tynes ,o vakare minėtose sa
lėse įvyks minėjimas — vaka
ras su programa ir vaišėmis. 
Šokiams gros Joe Thomas or
kestras. Įžanga į minėjimą - 
vakarą $2.00. Norintieji daly
vauti vaišėse, kurios bus tuoj 
pat po programos, bilietus tu
ri iš anksto užsisakyti telefo
nais: EV 2-6440 ir HY 1-4104 
ligi balandžio 15 d., nes šie bi
lietai prie įėjimo nebus par
duodami. (Jie galios taip pat 
ir pačiam minėjimui - vaka
rui.).

Ta proga numatyta išleisti 
specialų leidinį su klubo is
torija LSK rėmėjų sveikini
mais. Sveikinimus jau dabar 
galite siųsti klubo sekretoriui 
Vyt. Beleckui, 1883 Madison 
St., Brooklyn 21, N. Y. Svei
kinimų ir skelbimų kainos: už 
puslapį $10.00 už psl. $5.00 
ir už l 4 pusi. $3.00. Rėmėjai 
aukoję nemažiau vieno dole
rio, bus leidinyje paskelbti 
specialiame garbės rėmėjų są
raše.

Lietuvių S. K. — N. Y.
Hungarians 0:1 (0:0)

Prieš vieną iš pirmaujančių 
aukštosios lygos klubų lietu
viai pereitą sekmadienį pasi
rodė geriau, negu buvo tikė
tasi. Nežiūrint silpnesnio są
stato (nežaidė Roberts, Jokū
baitis ir Vaitkevičius), mūsiš
kiai didesnę pusę žaidimo tu
rėjo savo persvaroj. Ypač ge
rai vartus gynė Kligys ir 
Arens. Jeigu puolėjai būtų 
turėję daugiau laimes ar gai 
ryžtingumo, lietuviai būtų 
pasiekę netikėtą ląimėjimą. 
Deja, mūsų puolimas, sukūręs 
daugybę progų, nesugebėjo jų 
išnaudoti. Dėka gero gynimo, 
žaidimas ėjo lygiomis, iki ant
ram puslaiky priešininkas, pa
galiau suradęs spragą, pasie
kė laimėjimą nusveriantį 
Įvartį.

Lietuvių komandoj žaidė: 
Kligys, Jėgeris, Mileris, Wells. 
Arens, Gražys, Kalašinskas, 
Stepanavičius, Sabaliauskas.

(Nukelta Į 7 psl.)

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

čius), New Jersey prokuroro 
padėjėjas. Niekad neapleisda
mas tokių iškilmingų progų, 
šį kartą ypatingai jį reikia pa
minėti ir pagerbti, nes jis kai- > 
bėjo tik lietuviškai ir pasakė 
gražią kalbą, tinkančią šiam 
momentui. —■ Mes ir vėl susi
lauksime kitų Mindaugų, Vy
tautų, Algirdų ir kt., kurie iš
kels Lietuvą ir pastatys ją į 
lygią vietą kitų tautų eilėse, 
— baigė advokatas A. Salvest. 
' Minėjimui buvo parengta ir 
meninė dalis. Pirmasis aukš
tu lyriniu tenoru išėjo solis
tas Laurinaitis, išpildydamas: 
“Kur bakūžė samanota” ir “Oi 
greičiau, greičiau”, Šimkaus, 
paskum solistė Laukžemytė: 
“Mano Gimtinė”, A. Kača
nausko, solistė Bowen: “Ty
kiai, tykiai Nemunėlis plau
kia”, o Liudas Stukas barito
nu nutraukė “Lietuvos lau
kais”, S. Cerienės ir užbaigė

BRIDGEPORT, CONN.

L i tuvi s — JAV vicekonsulas
Juozas Simanis, prezidento 

Eisenhoverio paskyrimu, iš
vyksta i Stuttgarta, Vokietijoi, 
vicekonsulo pareigoms. J. Si- 
manis yra baigęs Yale ir Indi
ana universitetus ir studijavęs 
Valstvhės Institute, užsienio 
tarnybos skyriuje, Washingto- 
ne. Simams yra susipratęs lie
tuvis, dalyvavęs chore, vaidy
boje ir kiekviename lietuviš
kame veikime. Jis jau yra bu
vęs Vokietijoj tarnaudamas 
JAV kariuomenėje, šios kolo
nijos lietuviai jam linki sėk
mės diplomatinėje karjeroje.

— Lietuviu parapijos 50 me
tų jubilėjus bus švenčiamas 
balandžio 8. šv. Jurgio bažny
čioje 11 vai. bus iškilmingos 
pamaldos, kurias laikys vysk. 
L. J. Shehan, pamokslą sakys 
prel. J. Balkūnas. Choras ruo
šia tai progai mišias ir giesmes.

— Misijos parapijoj prasidės 
kovo 12. jas ves kun. A. Mažu- 
kna, MIC. Vieną savaite bus 
lietuviškai, antrą — angliškai.

— Lietuvos Dukterų Drau
gi je gegužės 5 švęs savo gyva
vimo 35 metu sukakti, kuriai 
jau nuo dabar ruošiasi . '

— A, Ginkus-Vilčinsklenė ir

Omaha geriau patinka
Steponas Gegelis, anksčiau 

gyvenęs Sio.ux City, nusipirko 
namą netoli parapijos 
ir čia persikėlė gyventi. Džiu
gu, kad mūsų parapijos šeimy
na auga.

Čia galės pasilinksminti
Pranas Blažauskas viename 

iš savo trijų namų, kuriame 
pats gyvena, daro rūsyje erdvę 
sale jaunimui laisvu laiku su- 
seiti. Blažauskas ir pats turi 2 
sūnus ir vieną dukterį. Malo
nu, kad lietuviai sunkiai už
dirbtus pinigus naudoja tokiem 
geriem tikslam.

O čia galima paklausyti
Romuvėnai kiekvieną mėne

si rengia paskaitas apie Lietu
vą. Paskaitos Įdomios ir ne
nuobodžios. Jaunimui tiktu ge
riau jų paklausyti, negu be 
prasmės slampinėti po gatves. 
Dalyvaukime tose paskaitose Lietuvos himnu, 
gausiau! Tautietis. V. Saurimas.

OVERSEAS CARGO CO.
4426 S. Reckvvell St., 

CMcogo n, m. 
T«U YAr* 7-4337

DETROIT, MfCH.

I ietuvos Neoriklausomvbė<; 
minėiimas ivyko vasario 19 d. 
aukštesniosios mokvklos salė
je (We«Jtern High School). Pro. 
7’diumui užėmus vietas ir įne
šus vėliavas. Pr. Zaranka solo 
sugiedojo Amerikos h»mna, o 
kun. I<f. Bore’šis atkalbėjo in- 
vnkariia. Atsistojant oa^erbti 
už T ietuvns laisva ž”ve ir n’’- 
kankinti. Pn to E. Paurazienė 
perskaitė Mmhigano miherna- 
toriaus G. Mennen Williams 
nroklafnaHia. o in vardu sa
kino teisėtas Theodore R. 
Bohn, Gražu žodi tarė Detrz';- 
to miesto tarybos narę Mrs. V. 
Beck. kilimo ukrainietė, na- 
brėžusi, kad ukrainiečiu tauta, 

rajono ' kurios vra arti 50 milijonu 
lietuviais visais laikais gražiai 
sugyvenusi. Sveikino dar lat
viai. estai, ukrainiečiai. Pagrin. 
diniu n^skaitininku buvo n”’k. 
Kazvs Škirpa, atvvkcs iš 
shingtono. Jis pabrėžė, k’d 
pirmiausia natvš lietuviai turi 
jrprai susivienvti ir rv*tiT’/r''i 
už laisvo kovoti, n tada ir k’ti 
padės. Po in kalbos nadarvta 
rinkliava Lietuvos laisvinimo 
akeliai davė arti 3000 dol. Me
ninėje programoje malonu bu
vo klausytis pagarsėjusio “De
troito kvarteto” (P»-. Zaranka. 
E. Skiotvs. A. ir J. Pol’kaičiai > 
Deklamavo Birutė Rockaitė ir 
A. Pesys. Meninė programa ir 
minėjimas baigti Gobienės pa
ruoštais tautiniais šokiais ir

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER- 

SEAS CARGO CO.. atstovau
janti didelę anglų firmą HAS- 
KOBA Ltd., Ix>ndone, siunčia Į 
LIETUVĄ ir kitus kraštus 
siuntinius su vilnonėmis me
džiagomis, maistu. , avalyne, 
vaistais ir kit. lOOCč garant. — 
pilnas draudimas. Visus reika
lingus mokesčius sumoka siun
tėjas. gačėjui mokėti nieko ne
reikia. Siuntiniai siunčiami iš 
Ix>ndono, Anglijos tad labai 
greita* pristatymas.

Prašykite mus į LIETUVA 
siunčiamų gėrybių sąrašų:



NEW YORKAS

New Ha-
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CALL LO 3-7291

Koturakis, Merkis atsistojo 
priešaky visų Bostono Metro
politan lygos žaidėjų, dalyvau-
jančių tarpklubinėse pirmeny- ; 
bėse. Naujoje lygos kvalifika
cijoje (Ratings), kuri apima 
apie 130 Bostono žaidėjų, An
drius Keturakis stovi pirmuo
ju su vertinimu 2091, Kazys 
Merkis antras su 2075, 3 vie
toj dr. Putzman — 2048, 4.
Kurt — 2040. i

Toronto Vytis laimėjo B gru
pės komandines žaibo varžybas 
(10 sek. ėjimas) įvykusias To- 1
ronto mieste. Lietuviai įveikė <
savo šešius konkurentus-klu- 
bus bendra pasekme 44M> 
271?. Antroj vietoj lenkai su 
40 taškų. Kiekvienam teko su
lošti po 12 partijų. Komanda 
buvo tokios sudėties; Sirutis 
7 taškai, Ramanauskas6, Tar
vydas 4, Gančius 9^ž, Cipli
jauskas ir Mačiulaitis po 9. 
A grupėje laimėjo Toronto C. 
C., o C—Central YMCA. Iš pa
vienių žaidėjų dienos karalium 
buvo Vengrijos meisteris Fus- 
ter. sukoręs 12:0!

Bostono tarpklubinėse rung
tynėse Lietuvių antroji nebai
gė rungtynių su Brattle klu
bu. ' R. Karosas pralaimėjo- 
Nitzschei, G. Šveikauskas bai
gė lygiom su Dr. Kramer. o 
T. Naginionis įveikė Wm. Kra
mer. L. Šveikauskas ir A. Ged- 
raitis savo partijų nebaigė; 
jos bus įvertintos. Lietuvių 
trecioji su Cambridge Green 
baigė lygiem 2* 2:2 >4. D. Bi
kinis pirmoje lentoje sulošė 
lygiom su F. Bolandu, Alg. 
Ivaška ir Saulius Vaičaitis ga
vo po minusą, o patys jaunie
ji pelnijo po tašką: Gedimi
nas Kuodis (11 metų) Įveikė 
C; Croniną ir E. Spirauskas 
(15 m.) laimėjo prieš Dr. Ca-

BILE RIGNEY, naujasis New 
York Giants beisbolo koman
dos menedžeris.

rinktas į Massachusetts val
stybes šachmatų vadovybę, 
MSCA vicepir-ku.

Sovietų p-bes Maskvoje lai
mėjo Averbach, Spassky ir 
Taimanov po Dėl
pirmos vietos jie lošia papil
domą turnyrą po 2 partijas.

N. Y. Times, vasario 26 d. 
įdėjo iš Maskvos 2 Mikėno par
tijas, žymėdamas jį Lietuvos 
meisteriu.

New Yorke liet, pirmenybių 
septinto rato pasekmės: Ado
maitis — Trojanas 0:1, Rač
kauskas— Vilpišauskas 0:1, 
Staknys — Andrulis 1:0 ir Sa
kalas — Slapšys Pir
muoju veda Staknys 6-0, po 
jo seka Slapšys 512-1’/2, Vilpi
šauskas 4-2, Sakalas 3*/2-2’2, 
Milčius 3-3 ir t.t.

Aštuntame rate susitiks:. 
Adomaitis — Sakalas, Andru
lis — Milčius, Vilpišauskas — 
Staknys ir Trojanas — Rač
kauskas.

Sportas
(Atkelta iš 6 psl.)

lianą. Rcmėza ir Boulos.
Bostone tarpklubinėse Lie- L.S.K. rezervinė prieš N.

Pradėję su efektinga perga- ‘ 
le antrąjį krepšinio pirmeny
bių ratą Brooklyno Lietuvių 
Atletų BQuba krepšininkai ne
tikėtai suklupo prieš ambicin
gai šaldžiusius Brooklyno iy- 
dų krepšininkus 57-54.

Pačios’ rungtynės pareika
lavo tiek iš žaidėjų, tiek ir iš 
negausių lietuvių žiūrovų di
delio nervų kutenimo. Nor
malus rungtynių laikas davė 
lygiąsias — 51-51. Penketas 
minučių pratęsimas įrodė prie
šininkų tvirtesnį dengimą ir 
sumanesnį komandinį žaidi
mą, kas jiems ir atnešė už
tarnautą pergalę.

Atletai šiose rungtynėse 
buvo kiek blankesni. Kai ku
rie žaidėjai pamiršo ekipinį 
žaidimą ir pasileido koman
dai nedėkingu “solistų” keliu. 
Žinoma, toks žaidimas 'viene
tui naudos nei grožio neat
neša.

šis Brooklyno atletų pralai
mėjimas sukėlė vietos sporto 
mėgėjų tarpe * gana ' aštru 
klausimą: ar įstengs Ameri
kos lietuvių krepšinio meiste
ris šiais metais apginti ne
lengvai išsikovotą meisterio 
vardą? Nedaug beliko laiko 
iki VI sporto žaidynių Chica- 
goje. Tas pralaimėjimas te- 
paskatina šiuo metu prisnū
dusius krepšininkus dar dau
giau padirbėti ir sukaupti vi
sas jėgas atstovauti New Yor- 
ką būsimoje šventėje.

Prieš Brooklyno žydų krep
šinio penketuką žaidė ir taš
kus pasiekė: Alg. Daukša — 
18, R. Kazlauskas — 12, Al. 
Cilciūs — 9, Al. Keskonis — 
7, Alg. Bagdonas 2 ir J. Bi
rutis 6.

DiSPLAY

■ Ml IWL IUĮĮU-. '.J ' **

MALĖ * FEMALE

DfSPLAY

GET TKttfi BEST!
Wedding invitatkms.' Shower decor- 
ations and tevarą, tmprinted souv- 
enirą. tųnbrilla apd «hower can? for 
sale or rent, at Į©w low prices.

The MilBan Co. 
136 r 19 — 38 Avė.

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

Ask for Dept. “L”.

ELDERLY couple, preferably 
on pension looking for extra 
income as caretaker for faner
ai home. Call in person for de- 
tails. Robert Giordano, 2346 
Pacific St., Brooklyn, N. Y. 
EV 5-2929.

LONDON — NE W YORK

Domestics, all types, Good 
pay, steady, other positions 

Phone ar write
Carl B~ Sampson

25 E. 65 St.
N«w York City 

RE 4-3261

' NEW CATSOUC EDITION 
of the

HOLY BIBLE
Beautifully Bound and Color 

Dlustrated
Published with the Imprimatur

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

of

Francis Cardinal Spellman 
Archbishop of New York

SPECIAL. PUBCHASE $1&96 
For Representatives or Information 

No obligation on your part. 
CaB VA. 5-5677

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai
(BIELIAUSKAS)

Sanitorium or Betreat House
112 rooms — 22 aeres — 

Eąuipped—Therapeutic Rooms

court. Brochure.
KNEVILLE REALTY 

75 Deerfield Rd.,
Windsore, Conn.

DOES YOUR CHURCH 
NEED MONEY?

Contact us for an easy and sure 
way to make it fa$t. Stop in or 
call BĖrlin 7-0531-J for comp
lete details.

BO PEEP POTTERY 
Dept ‘'L"

South White Horse Pike, 
Beriin, N. J. —

ALB. BALTRONAS-BALTON
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.5 jDrumuyu, ix. z.

į NOTARY PUBLIC į

246

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

— MUENCHEN

Transglobns

tuvių antroji laimėjo prieš Hungarians pasiekė lygiąsias, 
South End klubą 3’2:1’-. Čia 
taškus sukrovė: Rimas Karo
sas, Albertas Gedraitis ir Ta
das Naginionis. Pustaškį pel
nė Gediminas Šveikauskas. 
Rungtynės su Brattle klubu 
pasibaigė 2:3.

Clevelando tarpklubinėse 
rungtynėse Dr. A. Nasvytis 
įveikė C. Gries, pelnydamas 
tašką Atlantic Internationals 
klubui, 
latviais pirmauja Clevelando 
tarpklubinėse. Dr. A. Nasvy
tis dar lošia už White Motor 
klubą (Industrijos lygoje) ir 
ten pelniją taškus. Jis įveikė 
Slugą ir H. Johansoną.

Didmeisteris Rossolimo da
vė simultaną Massachusetts 
šachmatininkams, Bostone. 
Tarp lygiom sulošusių su did- 
meisteriu yra Stasys Kazlaus
kas, Kazys Merkis ir lietuvių 
komandos talkininkas A. Kli- tėję. Bronx. 
nuškovas. Kazys Merkis iš-

o jauniai nugalėjo B.W. Goet- 
schee 2:0.

Po pastarųjų dviejų pralai
mėjimų L. S. Klubo vienuoli
kė dalinasi paskutine vieta su 
S. C. Hoboken. Kadangi šie
met tik viena komanda gali 
iškristi iš aukštosios lygos, 
lietuviai ir Hobcken turės dar 
kartą susitikti neutralioj aikš
tėj ir išaiškinti kandidatą į 

kuris su Clevelando žemesnę lygą. Lietuviai šį se
zoną abi rungtynes prieš Ho
boken yra laimėję (3:0 ir 2:1), 
todėl tikėkimės, kad ir pasku
tinės rungtynės baigsis mū
siškių laimėjimu. Susitikimo 
su Hoboken data dar nėra ži
noma, bet bus pranešta iš 
anksto spaudoje.

šį sekmadienį L.S.K. turės 
draugiškas rungtynes su S.C. 
New York. Rungtynės įvyks 3 
vai. p.p. Throggs Neck aikš-

Atletas

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE,

skambink telefonu:
GLenmore 5-7068

SCHOOLS

ANNHLRST COLLEGE, S. Wood- 
stock, Bos 569, Putnam, Conn.; Put
liam 8-4977; Daughters of the Haly 
Ghost; Sister Anne Emilienne, Pres- 
ident; Sister Gertrude Emilie, Dean; 
96 Studente; Courses leading to B. 
A„ B. S. Degrees in Uberal Arte, 
Sciences and Commercial subjects; 
Tuition $250; Board $556, and In. 
ridentai Fees $160; for women only.

YILLA JOSEPH MARIE
High School, Newtown, Bucks Co., 
Pa. Newtown: WOrth 8-8918; Sis- 
ters of St. Casimir; Sister M. Lnc- 
retia, Snperior; 66 Studente; Tui
tion $86; Board $499.

Bajoras ————————————

L E N T E N SPECIAL 
DIFFERENT — A PLANTATION EXCLUSIVE 

------ CLAM BAKE PLATTER ------
Enjoy the dėliciou» fascinating tatte of Clams — Scallops — 

Shrimp------ Cooked and aerved in Aluminum Foil.
O P E N SUNDAYS

SOUTHERN PLANTATION RESTAURANT
588 Krank lin Avė., Hartford Ask for Mr. "L" CH 6-9169

ST. lawrence academy
42 E. 84 St., New York City

BU 8-8081.
A prhrate Elementary and High 
Sehooi for Girts and Boys. Kinder- 
garten Thrangh Grade 5.

CARL HOPP’S
• Banųuets — Receptions All Sočiai Functions. Service for 500 Per- 
| šonu. No Party Too Small.
| Sunday Dinner From Noon to 9 P.M. Daily Dinner From $2.85.
| Service 5 to 9 P.M.

Special rates, private rooms available for Wedding receptions and
| Banąuets.

VALLEY STREAM PARK INN
Merrick Rd., opp. Park, Valley Stream, L. I.

Res. Valley Stream 5-6035.

MOUNT ALOYSIUS dUNKM COE- 
L.EGE, CrcMion, Pa.; Sisters of Mercy 
of the Union; Sister Mary Magda- 
lene, RJSJHL, President; Sister Ma
ry Anac, R&M., Dean; 157 Stud
ento; High School and tsro-year 
cellege eonrse; Commrrcial and 
Fine Arto, High School $610; CoiJege 
$755—0845.

OCR LADY OF THE ANGELS 
ACADEMY, 1870 Enfieid SU En-

Francis, Sister M. VtterMa, Princip
ai ;1$6 Studento; Day.

SETON HAIX VNIVERJMTY. 
SCHOOL OF NI RMNG, it CUnton 
SU New*rk t, N. X Mllcbril 8-8806; 
Margaret C. Halry, R. N„ B. A.

JUOZAS GRABAU
am leading to B. S. N.; Degrre

REAL ĖST ATE BROKER
Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamų tūrių, 

patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 
(mortgkižių) ir t.t.

BAYLKY-KLLARD HIGH SCHOOL. 
Madtoeo, N. 4.; MA 6-2486; Dvmin-

Vaistų siuntinėlius pristato
me į visus Europos kraštus, iš
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai 
rodo kaip žemą kainą reikalau
jame:
A. C. T. H. 12 ąęnp. 
Cedilanid 80 tabL 
Cortisone 20 cc 
Cortisone 40 tabL 
Hydergin 120 tabL 
Hydergin 12 amp. 
Hydrocortisone 25 tabL 
Irgapyrin 1x5 amp. 
Irgapyrin 100 tabL 
Kombetin 25J amp! r * 1 
Largactil 100 tabL 
Largactil 10x2 cč 
P. A. S. 500 tabL 
P. A. S. 1000 tabL 
Rimifon 1000 tabL

$8.64 
3.04 
5.90 

10.67 
8.70 
3.75 
4.25 
3.18 
5.95 
'4'80 
3.68 
4.35 

$4.00 
7.20 
8.40

Robuden 18 amp.
Robuden 60 tabL
Serpasil 120 tabL
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
mas iš karto; todėl imama dvi
guba k^ina. a

Prašoma rašyti angliškai

7.68
5.53 
4.42 
3.75
9.21
1.53
1.53 
3.04 
3.20

ir jos

TRANSGLOBUS EXPORT 
1590 Second Avė. 

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

SterlihgSilver Bracelet Rosary
mmbThc Bracelet Rosary has the ap- 

proval of the Holy Sce. Presents 
I on its outer surface the complete
x B R-osary, the Crucifix and Medais of

Z / the Blessed Mother. Saint Theresa,
i B and Saint Christopher, beautifully
| M proportioned to make a graceful

J*/ integrated design. It comes in an
i attractive gift box vvith a pamphlet

describing the ūse of the Rosary.
Check or Money Order

The Tri-Y Company bosysi east orange, n. i.
(Pntented)

Paulius Gaubys

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

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

ir pigiau nei kas kitas.

85—27 SSth St. Woodhaven 21, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

Tol.: VI 6*2164 

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Visais draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovą

JUOZĄ ANDRIUS!
L1CENSED INSURANCE BROKER

Baigęs tam mokslus ir telaikęs valstybinius egzaminus. { 
prairtose 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 — TRAYELERS INS. CO, Hartford, 
Connecticut

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

REAL ESTATE
■•UCimOKUinlVIHaMMMKKuaHtMtliHIlItMIlBIitildKnlltt

HUNTINGTON CUST. BUILT 
2 NEW CAPE CODS

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

Ramunes
Ramunių arbatą vi- 

į sada yra gera gerti?
Ramunių šviežių 

Ja. \ žiedų pusė svaro
V kainu°ia $1-25.
?\ Liepos žiedų arba-

ta geriama prakai- 
tavimui 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.

r

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Bn oklyn, N. Y.

J. B. SHALINS

Laidotuvių Direktorius 5 
84-02 J AMAICA AVĖ. } 

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse: veikia ventiliacija.

TeL Vlrginia 7-4499

BOSTON, MASS.

SŪNUS
F U N E RA L HOME

25! W. Broadvvay
South Boston, Mass. >

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius
Tel. ANdrew 8-2590

Bil

WAITKUS j
FIN8BAL HOME'

197 Webster Avenue |
Cambridge, Mass. *

PRANAS WAITKUS ♦ 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas
NOTARY PVBUC

Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykat Aptarnauja Caro- 
bridge ir Bostono kolonijas že- 
miausiomis kainomis. Kainos tos; 
pačios ir i kitus miestus. ' *
Beflale Saukite: TM. TR 6-6484

3
j TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS

Tek APplegate 7-0349

BANGA
BROOKLYN, N. Y.

f
i

| Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai

W RIDGEWOOD AVĖ.

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Rfchmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

BOA iRstitato, New Yorka. -

’ri i i i i ir~ i imi linui i i , , , iii m rnmr n ~ i i i i n i - - r

W1NTER CARDEN TAVERN Ine.

VYT. BELECKAS savininkas

Barasi Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki

mams, etc«



f madienį, 5 v. p.p. liet. parapi-

. ' J.., * / .■ . - ’’
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

kūnas ir dr. Br. Nemjckas.

choras.

» * - nm - tfVUTW]UnaS VM5o>

viriem.
Paskaitą aoie Lietuvos šven

tąjį skaitys DR. H. LUKOŠEVI
ČIUS. -

Programoje dar bus Steikū- 
nienės 3 veiksmų drama 
“STARKIŠKIŲ GIRIOS". Vai
dins Hartfordo skautų ir skau
čių ratelis. Režisuoja V. Zda
navičius, dekoracijos J. Kubi
liaus, šviesos efektai V. Polei-

Sąjungos 
susirinkimas kviečiamas kovo

Free Baltic House, 131 Ė. 70 
St., N.Y.C. Po susirinkimo bus 
bendra kava su kviestais sve
čiais.

kviečiami.Visi nuoširdžiai
Suaugusieji įeidami aukoja 1 
dol.. vaikai — 50 
muoti skautai 
mai.

c. Unifor- 
ieina nemoka*

Šventoji radijo valanda už 
Lietuvą

šeštadienį, kovo 3 d., šv. 
Kazimiero šventės išvakarėse, 
Jokūbo Stuko vadovaujamoje 
“Lietuvos atsiminimų” radijo 
programoje bus religinė va
landa už pavergtą Lietuvą ir 
kenčiančius mūsų tautiečius 
Sibire. 5 vai. p.p. prel. Jonas 
Balkūnas pasakys kalbą ang
liškai apie Šiluvos Mariją, o 
lietuviškai bus atkalbėtas ro
žančius ir malda į šv. Kazi
mierą. Programa bus duoda
ma iš WEVD stoties New Yor
ke 1330 Kil. ir 97.0 meg. (nuo 
4:30 iki 5:30 v. p.p.).

Vasario 16 Nassau
Praėjusį sekmadienį Great 

Neck Nassau County lietuviai 
reikšmingai paminėjo Vasario 
16. Kalbėjo Henirkas Blazas, 
Vliko prezidiumo sekretorius, 
ir A. šalčius, laikraštininkas.

Penkių paroda Atmaus 
galerijoje <

šeštadienį pavasariški vėjai 
neatbaidė būrelio dailės mėgė
jų į penkių New Yorko lietu
vių dailininkų - realistų paro
dos atidarymą. Česlovas Janu- 
šas išstatė savo patrauklius 
vandenų vaizdus, Helen Kul- 
ber “Štili Life”, Sofija Plecha- 
vičienė iš Yonkers, N. Y., ke- 
turius portretus, Povilas Pu
zinas tris gamtovaizdžius, ly
giai kaip ir William J. Witkus. 
Paroda atidaryta iki kovo 31 
dienos. Adresas: “Almus Gal- 
lery”, 77 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. ' * '

VISIEMS SPORTININKAMS 
BEI SPORTO DARBUOTO

JAMS, NEPRIKLAUSAN
TIEMS SPORTO KLUBAMS

Ryšium su artėjančiais Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir 
sporto komiteto rinkimais, Ry
tų sporto apygarda praneša:

1. Iki kovo 7 d. visi sporti
ninkai bei sporto darbuotojai 
privalo atlikti registracijos 
prievolę.

2. Registruojamasi pas sek
retorių Ant. Bagdžiūną, 188 
Logan St., Brooklyn 8, N. Y.
,3. Neatlikę registracijos, ne

turės teisės rinkti arba būti 
renkami.

BOSTONO priemiestyje dėl sniego pūgos susidūrė traukiniai. Užęiušta 20 žmonių ir daug sužeista.

NEW YORKO LIETUVIŲ KATALIKŲ SEIMELIS
ALRKF apskrities seimelis
Sekmadienį, vasario 26 d., 

Maspetho liet, parapijos salė
je įvyko ALRK Federacijos 
New Yorko apskrities seime
lis, sutraukęs atstovų iš visų 
katalikiškų organizacijų. Sei
melį pradėjo St. Lūšys, valdy
bos pirmininkas. Invokaciją 
atkalbėjo kun. J. Pakalniškis, 
dvasios vadas. Į darbo prezi
diumą pakviesta: kun. Vytau
tas Pikturna, Jonas Jakučio
nis ir sekretorė Bronė Kulytė.

Specialiai į seimelį buvo at
vykęs ALRK Federacijos sek
retorius kun. dr. A. Juška, 
kuris ir padarė platesnį pra
nešimą šiemet Federaciją mi
ni savo 50 metų veiklos su
kakti- Apie ją ir kalbėjo sve
čias prelegentas ir baigė kvies
damas visus į sukaktuvinį sei
mą, kuris šaukiamas rudenį 
Bostone.

Atskirus valdybos praneši
mus padarė: kun. V. Dabušis 
— apskrities valdybos veik’a, 
St Lukas — apskr. iždas; dr.

mmŽINIOS.—J

Deklamavo Rimas Pundzevi
čius ir Jonas Čiplickas. Myko
lo Cibo vyrų choras sudainavo 
6 da:n°s. Minė jimas buvo pr- 
dėtrs kun. J. čekavičiaus in- 
vokacija. Minėjimą, suruožęs 
Bendruomenės Grės t Necko 
skyrin surinktus $175 dole
rius pasiuntė Vlikui.

Prisidekime prie lietuviškos 
mokyklos išlaikymo

Gegužės 6 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje, aktoriaus V. 
Žukausko vadovaujama vaiJ'n- 
tojų trupė suvaidins linksmą 
komediją “Melagėlis”. Po vai- - 
dinimo šokiai, groiant Joe 
Thomo orkestrui, šokių metu 
Įvairios staigmenos. Veiks bu
fetas gausus valgiais bei gari
mais. Pelnas skiriamas Mai
ronio šeštadieninei mokyklai 
išlaikyti. Mokykla yra išlaiko
ma pačių mokinių tėvų pa
stangomis. tat visuomenė yra 
maloniai prašoma savo atsi
lankymu talkininkauti organi
zuojant lėšas mokyklai išlai
kyti. Organizacijų prašoma tą 
dieną neruošti parengimų. Vi
si Brooklyno ir apylinkių lie
tuviai kviečiami į “Melagėlį”.

New Yorko Liet. Filatelistų 
Draugija

šiemet jau mini savo dviejų 
metų sukaktį. Ta proga drau
gija rengia pietus balandžio paskaitos — diskusijos, 
mėn. pabaigoje, kada New 
Yorke įvyks didelė FIPEX (fi
latelistų) paroda. Draugija 
leidžia savo biuletenį, vasario 
23 išėjo 7 nr. Jai vadovauja 
K. Motuzas. Kovo mėn. šau
kia susirinkimą (tiksli data 
nariams bus pranešta atviru
kais). Susirinkime bus pašto 
ženklų mainai, K. Motuzas 
parodys spalvotus filmus — 
Dali. Adomo Varno jo 75 me
tų sukaktis ir jo projektuoti 
pašto ženklai ir banknotai.

LB New Yorko Apygardos suvažiavimas
Vasario 25 New Yorko Apy

gardos IB atstovai buvo susi
rinkę į metinį suvažiavima. 
Atstovu daugiausia buvo iš 
New Yorko ir jo artimų apy
linkių. Toliausias svečias buvo 
iš Rochesterio— rašytojas Jur- 
?’S Jankus. Jo buvimas jau kė
lė klausimą, ar negeriau 
siauresnės sritinės o ne valsty
binės apygardos.

Suvažiavima pradėjo N. Y. 
Apygardos pirm. J. šiene*vs, 
prezidiumą sudarė Pakalka,

Sodaitis ir Maceika. Suvažiavi
mą sveikino Lietuvos gen. kon
sulas J. Budrys, Lietuvos Lais
vės Komiteto pirm. Vac. Sidzi
kauskas, Vliko prezidiumo na
rys prof. J. Kaminskas. New 
Yorko Alto pirm. A. Ošlapas 
ir k. čia vėl kilo klausimas, a? 
verta tam skirti laiko, kai yra 
eilinis metinis suvažiavimas?

Suvažiavimo programa buvo 
plati. apėmusi pranešimus 
pirm. J. Šlepečio, ižd. K. Kru- 
šinsko, N. Y. Kultūros Tary
bos pirm. A. Dimo, Valdybos 
narių J. Kiaunės ir V- Alksni
nio, Kontrolės Komisijos. Iš 
pranešimų aiškėjo, kad suruoš 
ta visa eilė kultūrinių paren
gimų, suorganizuota 4 naujos 
apylinkės (viso yra 15), turėta 
arti 800 dol. pajamų ir apie 
tiek išlaidų. Diskutuota dau
giausia kultūriniais klausimais, 

metinis susirinkimas bus kovo Saujon N. Y. Apygarros Val-
10 d., šeštadienį, 6 v.v. liet 
parapijos salėje, 64-14 56th 
Rcad, Maspeth.

N. Y Prekybos Rūmu 
pirmininkas Juozas Ginkus 
praneša, kad k^vo 11 d. 3 vai. 
p p. Lietuvių Piliečių Klube, 
280 Union Avė., Brooklyne, 
įvyksta visuotinas narių susi
rinkimas.

Maspetho LB Apylinkės

Skautų vyčių 
draugovės sueiga įvyks kovo 4 
d. 12:30 vai. LLK narys J. 
Audėnas
“Lietuvos konstitucija”.

VI. Vilimas — ALTo veikla, 
prel J. Balkūnas — Balfo, J. 
Šlepetys — Liet. Bendruome
nės; apie kat. spaudą kalbėjo 
T. B. Mikalauskas.

Į naują valdybą išrinkta: St. 
Lūšys, kun. V. Pikturna, kun. 
J. Pakalniškis, Petras Montvi
la, Vyt. Vebeliūnas, iždo glo
bėjais — Stasys Lukas ir An
tanas Bačiuška.

Seimelyje supažindinta ir su 
jaunimo stovykla, kurią įsigi
jo Federacija prie Detroito. 
Jai globoti, remti sudarytas 
vietinis globos komitetas: kun. ' 
V. Dabušis, kun. J. Pakalniš
kis, inž. A. Mažeika, A. Kazic- 
kienė, K. Krušinskas.

Baigiant buvo priimta visa 
• eilė rezoliucijų, kurias perskai

tė dr. B. Radzivanas. Seime- 
į lis baigtas Švč. Sakramento 

palaiminimu Maspetho lietuvių 
bažnyčioje. Seimelio dalyviai 

. sudėjo 100 dol., kuriuos įteikė 
Fed. sekretoriui kun. dr. A. 
Juškai.

Suvažiavimo rezoliucijose 
pareikšta pasitenkinimo Bos
tone šaukiamu Federacijos ju- 
bilėjiniu kongresu spalio 12— 
14 ir nutarta suorganizuoti į 
ji gausią delegaciją. Jaunimo 
stovyklos reikalu pareikštas 
pritarimas Federacijos C. Val
dybos užsimotam žygiui ir su
dalyta komisija pravesti vajų 
stovyklos reikalam. Naujai iš
rinktoji Apskrities Valdyba 
paprašyta pasirūpinti, kad ki
tais metais suvažiavimas bū
tų sušauktas žymiai didesnis, 
kuriame dalyvautų ne vien 
draugijų atstovai, bet visos 
apylinkės katalikai. Metų bė- 
gy)e nutarta suruošti šventes:

gegužės 1 — šv. Juozapo, dar
bininkų globėjo; gegužės 13 
— lietuvių maldos dieną už 
Lietuvą; birželio mėn. — pa
maldas už Lietuvos kanki
nius; spalio mėn. — Kristaus 
Karaliaus šventę. Suvažiavi
mas ragino visus apylinkės 
lietuvius prenumeruoti katali
kiškąją lietuvių spaudą, rašy
tis į lietuviškas parapijas ir 
jose aktyviai dalyvauti. Jokū
bui Stukui pareikšta padėka 
už supratimą lietuvių katali
kų reikalų ir skyrimą vietos 
radijo valandėlėje.

Pagerbs poetą F. Kiršų
Bostono Lietuvių Kultūros 

Klubas kovo 4 d. 5 vai. p. p. 
rengia poetui Faustui Kiršai 
specialų pagerbimą jo 65 metų 
amžiaus sukakties proga. Pa
gerbimo programoje numato
ma meninė dalis ir vaišės. Mi
nėjimas vyks tautininkų salė
je. Norintieji dalyvauti turi 
užsiregistruoti pas Kultūros 
Klubo pirmininkę M. Gimbu
tienę, 4 Rutledge St, W. Rox- 
bury, arba tel. FA 3-8537.

Rengia šokius
Bostono lietuvių skautų vy

čių būrelis balandžio 7 d. 7 vaL 
vak., Cafe salėje, rengia meno 
ir šokių vakarą.

Kalbės rožančių
Vasario 26 d. į šv. Petro pa

rapijos bažnyčią buvo atvykę 
trys Bostono veikėjai, kurie 
parapijose organizuoja priva
čių būrelių rožančiaus kalbėji
mą bažnyčioje. Pradžiai jie su
organizavo tris būrelius, kurie 
šv. Petro parapijos bažnyčioje 
rožančių kalbės kasdien 8:30 
vai. ryto, 12:30 vai. vidudieny 
ir 7 vai. vak.

LDS Seimas 
numatytas sušaukti rugsėjo 
mėn. Bostone; ta proga bus 
prisiminta ir LDS 45 metų su
kaktis. LDS C. Valdybos pirmi
ninku šiuo metu yra Vincas J. 
Kudirka iš Norwood, Mass.

šv. Kazimiero minėjimas
Bostono skautai kovo 10 d. 

5 vai. p. p. šv. Petro parapijos 
salėje rengia šv. Kazimiero 
minėjimą. Minėjimas yra vie
šas ir visi gali dalyvauti.

Lietuviai pirmauja
Šv. Petro parapijos CYO or

ganizacija turi įsteigus krep
šinio ratelį, kuriam priklairo: 
J. Ambrose, V. Mockus, J. 
Casper, R. Lesčinskas, R. Žiū
kus, K. Preskenis, D. Poznaus- 
kas, J. Lentini, T. Grigaliū
nas, V. Kurapka, A. Mockus, 
A. Bemat ir E. Gudaitis. /Va
sario 18 d. šis ratelis lošė dvy
liktas rungtynes, kurias leng
vai laimėjo ir tokiu būdu tapo 
meisteriu So. Bostono ir Dor- 
chesterio parapijų CYO ko
mandų. Po trumpos pertrau
kos jie susitiks su geriausio
mis kitų apylinkių komando
mis ir kovos dėl-Bostono arki
vyskupijos jaunųjų krepšinin
kų meisterio vardo. Iš 12 loš
tų rungtynių lietuviai dar ne- 
pralaimęjo nei vienų ir savo 
priešininkams sumetė 834 
krepšius, kai patys tuo tarpu 
tegavo 455 krepšius. Koman
doje geriausiu žaidėju laiko
mas Valentinas Mockus, kuris 
stipriausiam savo priešui, šv. 
Margaritos parapijos CYO ko
mandai, paskutinėse rungtynė
se įdėjo 27 krepšius.

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktis buvo paminėta vasa
rio 12. Kalbą pasakė A. Knei- 
žys. Meninę dalį išpildė choras 
vadovaujamas muz. M. Kar- 
lausko ir vaikučiai vadovauja
mi seselių. Lietuvos vyčių 18 
kuopas atstovai: A. Marcin
kevičius, E. Puzinas, V. Jan
kauskaitė, V. Savickas ir A. 
Jakutis lankėsi majoro Sulli- 
van įstaigoje, kur gavo Vasa
rio 16 proklamaciją, šis vizitas 
buvo nufotografuotas ir ang
liškoje spaudoje aprašytas.

L. K. Klubo susirinkime A. 
Daukantas pranešė, kad ban
ketas įvyks Atvelykyje, pra

Bostono lietuvių katalikų nutarimai
.... Amerikos Lietuvių Ka

talikų Federacijos N. Anglijos 
apskrities seimelis, įvykęs So. 
Bostono lietuvių parapijos sa
lėje 1956 m. vasario 22 d. pri
ėmė sekančias rezoliucijas.

1. Pasiųsti sveikinimo tele
gramas Jungtinių Amerikos 
Valstybių Prezidentui, Valsty
bės Sekretoriui, Bostono Ar
kivyskupui, Bostono miesto metų yra nudirbusi daug di- gydamas parengimo komitetą 
tarybos nariui McCormack.

2. Seimelis didžiai vertina 
laisvajame pasaulyje esančių 
lietuvių vedamą organizuotą 
kovą už Lietuvos išlaisvinimą 
iš komunizmo vergijos, ir su
grąžinimą jai prideramos vie
tos pasaulio nepriklausomų 
valstybių tarpe. Tai kovai sėk
mingai vadovauja Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas. Seimelis sveikina Vliką 
ir kviečia visus šio krašto lie
tuvius katalikus visais gali
mais būdais remti tą nepa
prastai svarbią instituciją. 
Taip pat seimelis sveikina ir 
kviečia remti Altą, kuris su
maniai vadovauja šio krašto 
politinei veiklai ir yra pasie
kęs reikšmingų laimėjimų. 
Balfas atlieka svarbų šalpos 
darbą ir jo vadovybę reikia 
visais būdais remti. Seimelis 
sveikina tos organizacijojs vei
kėjus ir kviečia visus lietuvius 
katalikus remti ir toliau kil
nias Balfo pastangas. P. L. 
Bendruomenė stengiasi su
burti visus pasaulio lietuvius 
ir rūpinasi išlaikyti lietuvybę 
jaunojoj kartoj. Seimelis kvie
čia remti Bendruomenės veik
lą.

3. ALRK Federacijos Centro 
Valdyba yra nutarusi sureng
ti Federacijos jubilėjinį kon
gresą Bostone šių metų spalio 
12, 13, 14 d.d. Bostono ir vi
sos N. Anglijos lietuviai kata
likai veikėjai yra kviečiami

dėti visas pastangas, kad bu
simasis jubilėjinis kongresas 
būtų tikrai didingas, kad pa
maldose, seimo posėdžiuose ir 
visuose kituose programos 
punktuose būtų daugybė žmo
nių, kad viskas išeitų didesnei 
Dievo garbei ir mūsų brangios 
tąvynės naudai.

4. ALRK Federacija per 50

dėlių darbų. Vyresnioji karta platinti bilietus. Susikaupimo 
yra išretėjusi, ne visos kata
likų organizacijos aktyviai 
reiškiasi Federacijos veikloj. 
Jubiiėjaus proga kviečiame vi
sas parapijose veikiančias liet, 
katalikų organizacijas, visus 
senus ir jaunus mūsų veikė
jus sustiprintomis jėgomis to
liau plėsti garbingą ir labai 
reikšmingą ALRK Federaci
jos veikią. Ypatingą dėmesį 
kviečiame rodyti mūsų jauna
jai kartai, mūsų jaunimo or
ganizacijoms vyčiams ir atei
tininkams, kurios katalikybės 
ir lietuvybės palaikymu mūsų 
jaunojoj kartoj.

5. Gegužės 13 diena yra 
švenčiama: viso pasaulio lie
tuvių maldos ir atgailos die
na už nusidėjėlių atsivertimą 
ir Lietuvos laisvę. N. Angli
jos ALRK Federacijos seime
lis nutarė kreiptis ne tik į 
Amerikos, bet i viso pasaulio 
lietuvius, katalikiškas organi
zacijas ir kviečia visus lietu
vius jungtis gegužės 13 d. į 
vieningą maldą už nusidėjėlių 
atsivertimą ir Lietuvos laisvę.

6. Lietuviška katalikiška. 
šeima yra mūsų visuomenės 
pagrindas. Kviečiame stiprin-

minute pagerbė Lietuvos šven
tę.

Parapijos metinis banketas 
praėjo sėkmingai. Dabar mū
sų paranijoi vyksta misijos.

L. Katalikų seimelyje Bos
tone. vasario 22. mūsų koloni
jos atstovu nuo Federacijcs 16 
skvriaus buvo B. Jakutis.

Jono Malinausko š°ima iš
vyko atostogų į Floridą.

M. Ananis, P. Alaborda ir 
M. Glebus palaidoti iš N. P. 
Švč. Marijos bažnyčios.

Karšt. Patr.

ti rūpestį, kad mūsų priau
gančioji karta kurtu katali
kiškas ir lietuviškas šeimas.

7. Jėzaus Nukryžiuoto.Sese
rų Kongregacija savo centrą 
turį Brccktone. Seselėms la
bai trūksta koplyčios. Kvie
čiame visus liet, katalikų vei
kėjus uoliai remti gražiai vei
kiančią lietuvaičių seseliri 
kongregaciją ir padėti joms 
ko greičiau pasistatyti koply
čią Brocktone.

Jonas Beinoris, 
ALRKF N. Anglijos Apskr.

Sekretorius

dybon išrinkti: J. Šlepetys. K. 
Krušinskas, A. Skėrys. A. Vak- 
selis, A. Reventas, J. Baužys, 
dr. V. Kanauka. Revizijos Ko- 
misijon Įėjo A. Ostapas, Bieli
nis, Sodaitis. Balsavimuose da
lyvavo apie 30 atstovų.

Suvakiavimo pradžioje prel. 
J. Balkūnas padarė platesni 
pranešimą apie jo lankymąsi 
Pietų Amerikoje, kur LB dar 
tik organizuojasi, ir apie nu
matomą sušaukti pasaulio lie
tuvių kongresą. Jis numatomas 
New Yorke 1957 metais. Tai 
svarstys LB Taryba, susiren
kanti New Yorkan antrojo po
sėdžio balandžio miėn.

Vienos pertraukos metu 
Baltic Freėdom House, kur su
važiavimas vyko, buvo laisvas 
pašnekesys ir užkandžiai, su
organizuoti šlepetienės ir jos 
sutelktų ponių. (—tm.)

PATIKSLINIMAS
š. m. Darbininko 11 nr. Mi

nijos Alis rašo “Didelė šluota 
Brooklyno Piliečių Klube”. 
Ten yra praleista dar viena 
teisybės dalis. Kiek tas klubas 
anksčiau išleido pinigų, gin
damas teismuose ir valstybėsskaitys paskaitą

Po jstaigose savo komunizmą? 
Man gi ir teko vienam iš pir
mųjų su klubu bylinėtis ir 
įrodyti jų komunistinę veiklą 
dar prieš šį klubo pertvarky
mą. . Meč. Razgaitis

Atitaisymas
Darbininko praeitame nr., 

rašant apie aukas, surinktas 
Janinai Gerdvilienei paremti, 
įsibrovė korektūros klaida: 5 
dol. aukojo ne Pladas ir Ju
lius, bet Vanda ir Julius Bag
donai. Už klaidą atsiprašome.

Tame pačiame numeryje, 
rašant — R. Kontrimas diri
guoja Fordhamo “simfoniją”, 
— įsibrovė kita korektūros 
klaida. Pastatyta muzikinė ko

Taip pat bus viena filmą apie mediją vadinasi ne “Monkey 
draugijos narį, kaip jis atro- business”, bet "Monk-y busi- 
dė prieš 16 metų. ness”.

INCOME TAX REIKALUOSE JUMS PATARNAUS 
Vytautas Vcbeliūnas 
Private Accountant

Jis sutvarko arba užveda naujas Jūsų bizniui knygas, 
daro steito ir federalinių mokesčių raportus bei patarnau
ja pilietybės gavimo ar panašiuose reikaluose.

Kasdien 7 P.M.-9 P.M.
Savaitgaliais 9 A.M. - 6 P.M. arba pagal susitarimą

117 North 5th Street, Brooklyn 11, N. Y.
Tel.; STagg 2-2420

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių 
butas su virtuve. Visi kamba
riai saulėti, bet be baldų. 
Kreiptis tel.: HY 7-4459 arba 
rašyti: Petronė Kazikonis, 247 
Starr St., Brooklyn 27, N. Y.

William J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS I

STUDENTUI JULIUI ŠPOKEVIČIUI, 
jo mylimam tėveliui mirus, 

nuoširdžią skautišką užuojautą reiškia
Lietuvių Skautų Brolijos Užsienio skyrius. 
Bostono korp! Vytis skyrius ir Bostono ASD
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