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PRIEŠ KLASES AR PRIEŠ TAUTAS?

respublikas?

cuzų.

Streikas baigtas, bet nedirba

pradėtas visuose

režimo cūdotes pastangos ėt- 
kirsti Baltijos valstybių tautas 
nuo ryšiy su laisvuoju pašau*

PRIEŠ KOVA paduoda vienas kitam rankas —Tnridjos atstotas 
JT Selini Sarper (kairėj) ir Anglijos atstovas Aliau Noble —pas
kui imsis Kipro salos klausimo JT.

Suesp kanalai tvarkyti laiki
nį projektą pasiūlė Amerika, 
Anglija, Prancūzija ir Norve
gija. Jos siūlė, kad patį kana
lą valdytų Egiptas, bet mokes
čius už naudojpnąsi kanalu 
rinktų agentūra iš šalies. Gen. 
sekr. Hammarskjold dabar dėl 
to siūlymo tarsįs su Egiptu.

Egiptas pareiškė, kad jis 
nesutiks kanalo4 atidaryti tol,

PrioJ trisdešimt devynerius jungą 1940, tafiou labai ap
metus Lietuvos, Latvijos ir ku, kM BatHjos respufabky 
Estijos tautos paskelbė savo tąutos tetietrtfdto ĮšsRaisvtati

metu, 
atsto-

Amerika paprašė, kad Jung
tinių Tautų posėdis Izraelio— 
Egipto reikalui būtų atidėtas 
iki ketvirtadienio. Prezidentas 
Eisenhovveris nutraukė atosto
gas ir grįžo į sostinę. Čia tre
čiadienį jis buvo kongreso ly
derių pasitarime (demokratai 
atsisakė dalyvauti, jei šauks 
tik valst.. sekr. Dulles). Sena
te tarp abiejų partijų atstovų 
vyrauja nusistatymas prieš 
sankcijas Izraeliui. Vyriausy-

Ko norėty Vokietijos 
socialdemokratai

Susirado draugą
Jungt Tautose Sovietų ats

tovas parėmė Indiją, kuri 
tvirtino, kad Kašmire plebis
citas nereikalingas, nes jau 
KaĮmiro gyventojai esą pasi
saką už prisijungimą prie In
dijos. Maskvos atstovas bijo 
tokio plebiscito ir Sovietu pa-

PRIEŠ SANKCIJAS 
IZRAELIUI

kol Izraelis nepasitrauks. Sy- 
rija pridėjo, kad ji nesutiks 
taisyti susprogdintų naftos 
vamzdžių, jei Izraelis savo ka
riuomenę laikys Gazoje ir 
Aųaboje.

Valst. sekr. Dulles spaudos 
konferencijoje vasario 19 ap
gailestavo tokį Egipto nusista
tymą. Pažymėjo, kad kanalo 
atidarymo ir Izraelio pasitrau
kimo negalima jungti. Įspėjo 
Egiptą, kad kanalo atidarymo 
nedelstų. Numatoma, kad ko
vo pradžioje jau galėtų prasi
dėti normalus judėjimas.

bes narių tarpe vyrauja nusi
statymas paremti Jungt Tau
tas, jeigu teks »pasirinkti — 
arba Izraelis, argą Jungt. Tau-

45,000. Sunkiau- 
buvo ne dėl atly

ginimo pakėlimo, kiek dėl ato
stogų, nedarbo dienų, pensijų. 
Lig šiol valandai gaudavo $2,- 
48, bus pridėta valandai 36 c. 

Streiko metu negalėjo paju
dėti apie 100 laivų.

Ką reiškia Sovietu nutarimas atgaivinti kai kurias pa
naikintas

Soviety vyriausioji taryba 
(parlamentas) vasario 4 nuta
rė atstatyti tas Kaukazo res
publikas ir autonomines srjtis.

Maskvoje vasario 19 priė
mime bulgaram pagerbti So
vietų min. pirmininkas Bulga- 
ninas Eisenhowerio planą vi
duriniam rytam išvadino “be
protišku planu pasauliui už
valdyti”; esą šitas planas galįs 
vidurinių ir artimųjų rytų tau
tas įstumti ‘ “atominio ir van
denilinio karo pragarą”. Ei-

autonominėm sritim, 
mas tik kalmukam, 
jam ir balkaram.

Kalmukai buvo prie

Soviety užsienių reikalų mi- 
nisterio kėdėj įsodintas buvo 
penktadienį Andrei Gromyko 
vietoj iškelto iš tos kėdės Di- 
mitrij šepilovo. \

Tą dieną tai buvo sensaci
ja, bet jau rytojaus dieną nu
stojo apie tai kalbėti, nes mi- 
nisterio pakeitimas nereiškia 
šiuo kartu politikos pakeitimo.

šepilovas buvo laikomas 
Chruščiovo įrankiu. Jis buvo 
atėjęs po Molotovo, kai reikė
jo derėtis su Jugoslavijos Ti-

Monroe vyrą) ir dr. Nathan 
traukia į teismą už Atstovų 
Rūmų įžeidimą. Jiedu nesuti
ko atsukinėti priešamerikinės 
veiklos komisijai apie komu
nistus, su kuriais jie bendra
darbiavo. Gresia bausmė, iki 
1000 dol. ar metai kalėjimo.

buv. min. pirm. Nagy potvar
kį, kad vietoj rusų kalbos į- 
vedama vokiečių, anglų, pran-

to. Titą buvo laimėjęs tiktam 
laikui. Paskui Titas' vėl nu
trūko nuo Maskvos. Taigi ir 
šepilovas čia nieko nelaimėjo 
Kitas Šepilovo uždavinys buvo 
brautis į vidurinius rytus. Jis 
laimėjo palankumą Egipte, Sy- 
rijoje. Bet tuo savo žygiu su
provokavo karą tarp Egipto ir 
Izraelio, Anglijos, Prancūzi
jos. Nors karą Egiptas laimė
jo, padedamas Jungt. Tautų, 
tačiau vietoj išstumtos Angli
jos atėjo Eisenhowerio planas 
viduriniam rytam, šepilovo

Chruščiovas 
pasakoja

Izraelis ir Egiptas abudu ne
buvo patenkinti valst. - sekr. 
Dulles tarpininkavimu. Egip
tas matė Dulles siūlyme atpil
dą Izraeliui už jo agresiją. Iz
raelis tematė Dulles žodžiuose 
paprastą dekliaraciją, bet jo
kių garantijų. Nė sekmadienio 
pasikalbėjime Dulles negalėjo 
pažadėti Izraelio atstovui, kad 
Amerika ginklu kovos, jei 
Egiptas neleis Izraelio laivų 
prp Suesą ar neišleis iš Aqa- 
bos uosto. Izraelis, atmetęs 
Dulles siūlymą, pateikė Ame
rikai kontrsiūlymų, kuriais Iz
raelis galėtų būti patenkintas. 
Tačiau dėl galutinio žodžio iš
sikvietė “Izraelio atstovą Wa- 
shingtone atvykti į Izraelį.

šneka apie taiką, 
o prašo gtakly

Sudano vyriausybė taip pat 
paprašė Ameriką duoti pinigų

verstas ir nukentėti Sovietų 
prestižas, kai negalės 
pažadų arabam. Dėl to 
išimti Šepilovą. kol dar

Tačiau Maskva, duodama 
tom keliom tautinėm grupėm 
tariamos laisvės, davė progą 
Europos spaudai atkreipti dė
mesį, kad Maskvoje vyksta da
lykai priešingi pačiam mark
sizmui.

Merksimas, anot šveicaru 
•TMe Tat*, skelbėsi norįs su
naikinti tam tikras . klases, o 
Maskva stengiasi sunaikinti

Soviety Sąjunga pripažino ją 
nepriklausomybę ir užmezgė 
su jom diplomatinius santy
kius. Tolimesniais metais Bal
tijos ta >tos parodė savo pajė
gumą sovara kiškai valdytis ir 
savo va’ią išlaikyti tautinę ne- 
prik'ausumybę. r

Nors Soviety vyriausybė 
prievarta Š:as tris/valstybes— 
visas tris Tautu Sąjungos įta
rius — įjtrnjė į Soviety xSa-

buvo deportuoti.
Tuo nutarimu norima paro

dyti Maskvos tariamai didė
jantį palankumą ir laisvės da
vimą tautybėm. Tačiau nutari
mo reikšmė mažta, kai aiškė
ja, jog jis taikomas ne visom 
panaiklntom respublikom ar

Taiko- 
karača-

rinki- 
dau- 
viena 
kitos

ištesėti 
reikia 
nevė-

UŽ PARTINĮ AR NEPARTINĮ
Austrijoje gegužės 5 prezi

dento rinkimai. Yra dvi pa
grindinės partijos ir maždaug 
vienodo stiprumo — soc. de
mokratų ir* liaudies (katalikų) 
partija. Bet prezidento 
mam reikia absoliutinės 
gumos, o jos neturi nė 
partija. Reikia, kad ir 
paremtų. Į preezidentus yra 
du kandidatai — dr. Adolf 
Schoerf, socialdemokratų va
das, savo gyvenimą praleidęs 
partijos politikoje. Liaudies 
partija, susijungusi tam reika
lui su kita smulkia, pasiūlė 
Wolfgang Denk, Vienos uni
versiteto chirurgijos profeso
rių, 75 metų. Jis nepartinis. 
Jis pasiūlytas dėl to, kad tarp 
austrų reiškiamas didelis ne
pasitenkinimas partijom ir jų 
veikėjais. Balsavimas parodys, 
ką austrai pasirinks — parti
nį ar nepartinį.

Indai kratosi savo diplomatu
Indijos atstovas prie Jungt. 

Tautų Krishan Menon susi
laukė Indijos spaudoje reika
lavimų, kad jis pasitrauktų. 
Min. pirm. Nehru švogeris Ra
ja Hathesingh kaltino, kad 
Menon esąs prokomunistas ir 
savo netikusia laikysena Veng
rijos reikalu padaręs Indijai 
didelių nuostolių.

KARTĄ PABRANGINUS
Atstovų rūmų prekybos ko

misija tiria naftos ir gazolino 
pabrangimą. Bendrovės, ku
rios pristatinėja naftą Euro
pai, pakėlė vienam žaliavos 
bareliui 25 cn. Tas pakėlimas 
bendrovėm duos daugiau kaip 
100 mil. dol.

Lenkų du žvejai priplaukė
Danijos Bornhohno salą ir pa- vergtuose kraštuose, 
pražė azylio. Tris kitus žvejus 
jie buvo uždarę kajutėje. • VokfetiĮoĮe amerikiečių į-

•taigose tarnauja 300,000 vo- ūkiui ir ginklam. Kovo 15 ten Gan valdžia paskelbė, kad bus
kiečių. Jie pareikalavo pake!- lankysis viceprezidentas Nizo- baudžiama 100 svarų ($55) ta
ti atlyginimą 8—10% ir ga- nas. Sudanas yra palankesnis moteris, kuri namo balkone
flirtuoti, kad nebus atleisti. Vakarų sąjungininkui Irakui, padžiaus moteriškus apatinu-*

nei Rgtotui. kuo.

čerkesais. Nuo kurios yra 
kintos.

Rytinio šiaurinio pakraščio 
uostų darbininkai jau susitarė 
sekmadienį. Tačiau darbas 
dar nebuvo pradėtas nė tre
čiadienį. Sukliuvo už Baltimo- 
rės, kur sutartis dar nebuvo 
pasirašyta. Kol to nebus, dar
bas nebus 
uostuose.

Streikavo 
šia susitarti

Vengrai priešinasi rusifikacijai
Budapešte ne tik gyvento

jai, bet ir miesto autobusų, 
tramvajų šoferiai, radijo kal
bėtojai vartoja senus vengriš
kus gatvių vardus vietoj rusų 
įvestų bolševikinių rusiškų. ' 

Švietimo ministeris atšaukė

Andrei Gromyko, 48 
senas diplomatas, buvęs 
vas Amerikoje, prie Jungtiniu 
Tauty, Anglijoje, uis. vicemi- 
nisteris, Molotovo ir Stalino 
politikos įrankis, pagarsėjęs 
savo “nvrt” arba ir išėjimais 
iš posėdžiu. Tai šaltojo karo 
specialistas.

Ar tai re:škia šaltojo karo 
sugrįžimą? Nebūtinai. Chruš
čiovas paskelbė, kad toliau bus 
laikomasi tos pačios politikos 
kaip ir Šepilovo laikais. Politi
ką — sakė Chruščiovas — nu
stato ne asmuo, bet partija. 
Gromyko gali ir kitaip prašne
kėti nei anksčiau, nes Maskva 
pasijuto izoliuota po Vengri
jos, Lenkijos įvykių ir nori 
žūt būt atgauti bendravimą su 
Vakarais. Kitaip prašneko ir 
pats Chruščiovas, vėl garbin
damas Staliną.

Gromyko vietoje Šepilovo 
Ar politika dėl to kasis?

"Bombininkas pakvaišėlis” 
George Metesky vasario 19 bu
vo atgabentas į teismą. Jam 
buvo pareikšti kaltinimai —6 
pasikėsinimai nužudyti, 3 di
deli sužalojimai, kiti 3 lengvi 
sužalojimai, namų apgriovi- 
mas, sprogstamosios medžia
gos laikymas. Paskui vėl nu
gabentas į Bdlevue, kur tiria 
jo protą. Paaiškėjo betgi, kad 
IMI jam duotas yra patentas 
už jo išrastą savotišką elektri
nį siurblį.

Jy tautinės nepriklausomy
bės metinėse mes pagerbiame 
jy tehJlrutkantį drąsy pasiry
žimą atgauti tautines teises, 
kartos fom-buvo atimtos taip 
žiauriai ir. taip neteisingai.

Kaspi
jos jūros Astrachanės srity. 
Jiem buvo duotos autonomi
nės respublikos teisės 1936. 
Po karo tyliai jų žemės buvo 
įskirtos į Astrachanės sritį. o 
gyventojai deportuoti. Dabar 
jiem leidžiama vadintis “auto
nomine provincija”, ir gyven
tojai, kiek jų dar liko, gali 
grįžti į savo tėvynę.

Karačajai, Kaukazo tautelė daugiau jiem tautinės laisvės, 
prie Stavropolio, 1922 buvo Maskva tada parodė savo “kįl- 
gavus autonominės srities tei- niaširdiškumą” tom tautybėm, 
sės sykiu su čerkesais. Nuo kurios yra jau veik sunai- 
1947 karačajų vardas dingo, 
liko tik čerkesai. Dabar “čer
kesų provincijai” duodamas 
vėl “autonominės karočajų- 
čerkesų provincijos” vardas.

Balkarai — šiaurės Kaukazo 
kalniečiai gyveno drauge su 
kabardinais autonominėje res
publikoje. Po karo respubli
kai buvo paliktas tik kabar
dinų vardas. Balkarai buvo 
deportuoti. Dabar vėl gražin-

Ir vakary Europoje dar reikia 
kovoti už tautines taisos
Pietų Tirolį valdo Italija. 

Jo gyventojų dauguma aus
trai ir kalba vokiškai. Musoli
nio laikais į Tirolį buvo gabe
nami italai, kad nustelbtų aus
trus. Dabar Italijos vyriausy
bė pažadėjo Austrijos vyriau
sybei palikti Tirolio gyvento
jam jų kalbos ir papročių lais
vę. Tiroly eina judėjimas už 

__ grįžimą prie Austrijos.
(Marilyn

• Lenkijos kom. valdžia 
nuo vasario 19 leido Varšuvo
je pardavinėti "The New York 
•Rmer. Grastos streiku.

Susirūpino, kad Note byra
Gen. Lauris Norstad, Nato 

karinių jėgų viršininkas Euro
poje, vasario 19 spaudai pa
reiškė savo susirūpinimą, kad 
Anglija nusprendė sumažinti 
savo kariuomenę Vokietijoje 
30,000 vyrų; tą pat rengiasi 
daryti ir Prancūzija.

Prieš paskolą
San. W. Knmrtandas, kalbė

damas Chicagoje Vasario 16 
minėjime, pasisakė griežtai 
prieš ūkinę pagalbą komunis
tinei Lenkijai ir kitiem komu- 
nistų valdomiem kraštam . ^ “ 
_“Aš priešinsiuosi tam, kad 
mokesčiais perkrauto ameri
kiečio bent vienas doleris kaip 
ūkinė pagalba ar karinė para
ma būtų duodamas komunisti
niam kraštui anapus uždangos 
stiprinti”.

Senatorius nepasitiki Lenki
jos Gomulka. Sausio 20 parla
mento rinkimus Lenkijoje pa
vadino komedija. "Ar mes tu
rima tiem kraštam padėti, 
leod sumažintume Soviety Są
jungos ūkinius sunkumus ir 
kad Maskva turėty daugiau 
ūkiniy priamoniy kovoti prieš 
laisvuosius kraštus ar priemo- 
niy neutraliesiem kraštam vi
lioti?“

tas “Balkarų-kabardinų” var
das.

Dėmesio verta, kad atgai
vintos tos provincijos, kuries 
buvo panaikintos be jokio so
vietinio įstatymo, administro- 
tyviniu gyventojų deportavi- 
mo būdu. Bet neatgaivinamos 
kitos įstatymu panaikintos re
spublikos — nei čečenų, nei 
ingušų, nei Volgos vokiečių.

Maskvoje J. Alsop (NYKT) 
turėjo dvejų valandų pasikal
bėjimą su Chruščiovu. Chruš
čiovo pareiškimuose nieko 
naujo — tas pats, kas buvo 
kalbama šepilovo kaltinime 
Amerikai Tik ir Chruščiovas 
labai pabrėžė “koegzistenci
jos” norąTO jai įgyvendinti są
lygos — atitraukti kariuome
nes fė svetimų kįraštų. Esą So- senhowerio planas “tai Ameri-
vietai atitrauks savo kariuo- kos naftos monopolistų spąs-
menę į savo “nacionalinę te- tai”. Bulganinas ragino ara- 
ritoriją” iš tų kraštų, kuriuos bus, kad nepriimtų Eisenrowe- 
ji laiko įgulas “pagal sutartis”, rio plano, neduotų vietos ba- 
jei Vakarų valstybės atitrauks zėm. 
savo jėgas iŠ kitų Europos 
kraštų, o Amerika iš Europos 
ir £ Arijos pasitrauks į savo

bar. Lygiai neatšauktas panai
kinimas suomių karelų respub
likai — ji panaikinta tik per
nai ir prijungta tiesiai prie 
Maskvos, kai į karelų žemes 
buvo prigabenta rusų, o kare
lai iškelti į Rusiją.

Tokie faktai. Jie rodo, kad 
Maskvos viešpačiai pajuto pa- 
vcrgtyjy reikalavimus <faoti>

Vokietijos socialdemokratų rusų ūkinis išnaudojimas,
pirmininkas Ollenhaueris lan- $ų kolonizavimas, vietinių
kosi Amerikoje ir vasario 19 ventojų išstūmimas eina
turėjo pasikalbėjimą su spau- suose kraštuose, kuriuos
da. Jis pareiškė, kad jeigu jis rusai laiko užgrobę. Tai
bus kancleris po rinkimų, tai ros ne tik Baltijos kraštuose, 
Vokietija neatsitrauks iš Nato, tai matyt ir Vengrijoje ar ki- 
o jeigu norės derėtis su So- tur. 
vietais. tai to nedarys be
Amerikos, Anglijos, Prancūzi- • Sovietai išleidžia propa- 
jos pritarimo. Pasisakė ir gandai per metus 3—4 miM- 
prieš “karinį tuštumą”, t y. jardus doL Amerikos Kongre- 
demilitarizuotą Vokietiją. Va- šaš numato biudžete tam vai
dinas. žada vykdyti tą pačią katei apie 135 mfiįjcout, — 
politiką, kurią vykdo Adenau- sakė Amerikos raudMpįo kry* 
erta ir kurią socialdemokratai Įfana pirmininkas gen. Gruen- 
kritftuoja. riteris.

Jos visos buvo panaikintos po 
karo, o gyventojai deportuoti 
Tai buvo bausmė už tai, kad 
jų gyventojai rodė palankumą 
karo metu vokiečiam. Toji 
bausmė neatšaukiama ir da-

Km darot su
Vienas iš trijų suimtų so

vietinių šnipų, Sable , vasario 
18 buvo rastas savo celėje be 
sąmonės, ' bet atmerktom 
akim. Jį nugabeno į Bellevue 
ligoninę tikrinti psichinės svei
katos.

• Vtlst. tok. Dulkto kovo
11—13 vyks į Australiją, į • Arthur Milor 
Seato konferenciją. Seato da
lyvauja Amerika, Anglija, Au
stralija, Filipinai, Naujoji Ze
landija, Prancūzija ir Pakista
nas.

IZRAELIO atstovas Abba 
Eben vyksta pas valst sekr. 
Dulles.
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Estai prisimena laisvės dienas
VASARIO 24 estam yra to

kia pat brangi dieną, kaip 
mums Vasario 16. Tais pačiais 
1918 metais estai pasiskelbė 
nepriklausomi tik viena savai
te vėliau už lietuvius. Latviai 
ta patį padarė 1918 metų ru
denį. Baltijos pamaryje susi
kūrė trys nepriklausomos val
stybės, kurios šiandien dažnai 
vienu Baltijos valstybių vardu 
ir vadinamos. Jas sieja ne tik
tai ta pati geografinė padėtis, 
bet ir tas pats likimas ir tos 
pačios dabar išgyvenamos 
kančios. Visas jas gniaužia ru
sai bolševikai, kurie ir šių 
valstybių atsikūrimų pradžioj - 
buvo nuožmūs priešai

★

ESTAI 1918—1919 metais 
savo laisvę turėjo ginti sava
norių krauju, kaip ir mes, 
puolant rusų bolševikų gau
jom. Nuo jų atsigynę ir pra
dėję dar latviam kovoti, estai 
gražiai apsitvarkė ir ramiai 
gyveno, niekam ir nieko pikto 
nedarydami. Ūkininkai suma
niai tvarkėsi savo sodybose; 
darbininkai buvo patenkinti 
savo darbu fabrikuose; žvejai, 
vėjo nupūsti, žūklavo ir links
mi džiovė tinklus pamariuose. 
Visi mylėjo savo gimtąją, ne
didelę žemę, dainavo apie ją 
dainas ir nieko kito nenorėjo, 
kaip tiktai to, kad didieji kai
mynai paliktų juos ramybėje.

Bet pasakyk tai, jei nori, 
tokiam plėšriam rusui, kuris 
savo neaprėpiamuose plotuose 
turi ir daugiau žemės turtų, ir 
daugiau erdvės, ir daugiau 
žmonių. Tą savo jėgą jie pa
naudoja neteisėtam žingsniui 
—pavergti mažesniuosius. Tai 
nėra tik bolševikų kaltė. Di
džiarusiai visada veržėsi į Bal
tijos marias dar nuo Jono 
Žiauriojo laikų. Jei ne tas im
perialistinis rusų veržlumas, 
tas besotis geismas kitų žemes 
grobti, Baltijos tautos nebūtų

—

M. JOKAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI

14.
— Ai, ai, tetule Zuzana, vėl 

imi kalbėti tokius baisius daly
kus. Kam čia tuojau taip siel
vartauti?

— Tuojau? Penkiasdešimt 
metų tai geras “tuojau”. Ro
dos, pusės amžiaus gali pakak
ti, kad skurdas iki gyvojo kau
lo prisigraužtų. Aš esu jau 
mėginusi paeiliui viso, ką mes 
skurdu vadiname. Kai mums 
tamsta atėmei iš rankų nuo
dus ir žudikišką ginklą, kai 
atkalbėjai mus nuo blogų min
čių, — Dievas telaimina pane
lę už tai, — tada pasakei 
mums, auksinis vaikutėli: “Pa
sižiūrėkite į mane: ar kada 
nors buvo kas nors iš tokių 
aukštybių nutrenktas į praga
rą?” O matai, panele, ir aš 
nukritau taip baisiai žemai. Ir 
aš esu turėjusi gražų namelį, 
ramutį, man taip pat malonų, 
kaip grafams malonūs mur- 
mulo rūmai, o gal dar malo
nesnį, nes aš savo namelį my
lėjau. O paskui išvydau dings

Amerikoje metams  36.00 
Brooklyn, N. Y.36.50 
Pusei metų 33.50
Užsienyje _______________ :____ 36.50

tiek kentusios praeityje ir 
šiandien jos būtų laisvos.

★

LAISVES dienomis, 1919 — 
1940 metais, mažutė Estija 
buvo bandyta kelis kartus su
griauti iš vidaus ir palenkti 
bolševikinei diktatūrai, bet vi
sus tuos kėslus estai sėkmin
gai atmušė. Tiktai antrasis 
karas, užnešęs nelaimę į Balti
jos pakrantes, buvo persunkus 
atlaikyti ir Estijai ir Latvijai 
su Lietuva. Sovietų Sąjunga 
sulaužė su jomis padarytas 
taikos sutartis ir jas okupavo. 
Estijoje tą okupaciją įvykdė 
Ždanovas, Latvijoje — Višins
kis, Lietuvoje — Dekanozovas. 
Nė vieno iš tų piktųjų Mask
vos emisarų jau nėra: du bu
vo likviduoti pačios Maskvos, 
Višinskis— suspėjo dar savo 
mirtimi numirti. Esame gi
liai įssitikinę, kad ir dabarti
nius Baltijos valstybių vergė
jus ištiks toks pat galas, o 
pavergtos tautos išsilaisvins, 
nes jų pusėje yra teisė ir jos 
yra stipresnės už savo žudikus.

Okupacijos dienomis (1940) 
Estija dar parodė ir tą tvirtu
mą, kad jos prezidentas K. 
Paets griežtai pasipriešino 
Ždanovui, kai tas pasiūlė tvir
tinti jo sudarytą bolševikinę 
vyriausybę. Prezidento aktas 
ir jo atsišaukimas į tautą ne
sipriešinti buvo suklastotas, 
kaip vėliau ir vadinamieji 
“liaudies seimo” rinkimai. 
Estijos prezidentas K. Paets 
iš pirmų dienų neturėjo iliuzi
jų, kad su bolševikais jokio 
bendradarbiavimo negali būti.

★

MININT estam savo Nepri
klausomybės paskelbimo šven
tę, jaučiamės su jais esą drau
ge džiaugsme ir nelaimėje, ir 
tikime, kad tiesa ir gėris lai
mės ir atneš estų tautai taip 
didžiai laukiamą laisvę.

tant jį po mano kojomis; vi
sos mano brangenybės niekais 
pavirto.

— Vis dėlto viena pasiliko, 
juk tiesa? Tas, kurį tamsta 
mylėjai, ir jo ištikimybė.

— Šventa tiesa, paukštyte! 
šventa tiesa! Jis vienas man 
bepaliko. Žinai, panyte, kai 
mes čia neseniai, mano vyro 
gimimo dieną, kėlėme tą kuk
lią puotą, tai buvo sukakę 
kaip tik penkiasdešimtieji me
tai, kaip . . . kaip (ji galvojo, 
kaip geriau tatai nusakius) — 
kaip mes dalijamės tuo pačiu 
duonos kąsneliu . . .

Įėjo Gagijulė — pašnekesys 
nutrūko. Ji atėjo su dviem di
džiulėm pintinėm ant pečių. 
Pintinės buvo apdangstytos 
skaromis. Ir ji pati buvo taip 
jomis apsikutojus, jog pro jas 
vos akys bežymėjo.

— Leisi man, brangioji ma
no kaimynėle, ponia Kaporie- 
ne, palikti čia jūsų virtuvėje 
savo pintines su riestainiais; 
čia taip sausa! Pas mane pro

Žymus anglų žurnalistas 
George Murray, kai prasidėjo 
Sueso invazija, rašė “Daily 
Mail”: “Arba Edenas nuvers 
Nasserį”, arba Nasseris nuvers 
Edeną — jiems abiem vietos 
nėra”. Laimėjo Nasseris, 
Kremliaus palaimintas. Ede
nas atsistatydino. Anglija iš
gyvena tamsų ir sunkų laiko
tarpį. Sueso nepasisekimą pa
juto ne tik automobilių savi
ninkai, kuriems dabar įvestos 
benzino kortelės, bet ir visi 
gyventojai, nes' bevelk visų 
prekių kainos pakilo, o darbo 
paklausa sumažėjo. Naujasis 
ministeris pirmininkas per
ėmė iš Edeno palikimą, kuris 
savo sunkumu beveik prilygs
ta Chamberlano palikimui, kai 
Churchillis perėmė iš jo val
džios vairą praėjusio karo pra
džioje.

★
Jau anksčiau esu minėjęs, 

kad anglai už nepasisekusią 
Sueso kampaniją ir su ja su
sijusius sunkumus kaltina ne 
Jungtines Tautas, bet Jungti
nes Valstybes. Šioje pusėje 
Atlanto rimtai tikima, kad an
glų - amerikiečių santykiuose 
yra atsiradę tokių didelių ply
šių, kad popierium jų nebeuž- 
klijuosi. Anglija jaučiasi giliai 
įžeista ir pažeminta. Šilta pre
zidento Eisenhowerio telegra
ma naujam premjerui to paže
minimo nėra panaikinusi. 
“Amerika panaudojo Suesą 
padaryti mums tą patį, ką ru
sai padarė vengrams Budapeš
te. Gal kiek švelnesniu, bet 
vis tiek žiauriu būdu. Kai 
Eisenhovveris atsisakė pasima
tyti su Edenu, jis tuo pačiu 
pasakė Anglijai, kad ji yra 
niekas kitas, ka.p Amerikos 
satelitas’’. Šitaip neseniai rašė 
“Sunday Express” laikraštyje 
didelis Amerikos draugas, an
glų, parlamento narys socia
listas Stanley Evans. Jis dar 
pridėjo: “Dabar Eisenhovveris 
skelbia, kad JAV kariuomenė 
darys lygiai tą patį, ką mes 
darėme, jeigu tik Baltieji Rū
mai nutars, kad ta; reikalinga 
Amerikos interesams apginti”.

Tai yra anglams nemalonus 
faktas. Jie yra įpratę būti ne
mylimi, bet visada reikalauja, 
kad būtų respektuojami. Švie
sas jiems yra gyvybinis inte
resas. Gal svarbesnis, nei 
Amerikai Panama. Jie laukė, 
kad Amerika parodys bendrą 
reikalų supratimą, ka’p Angli
ja rodo, leisdama savo saloje 
laikyti gausias Amerikos kari
nes ir oro bazes. Laukė ir nu
sivylė. Ar Amerikos nusistaty
mas Sueso krizės metu buvo 

lubas teka. O čia dabar šv. 
Jurgis po nosia; nedrįstu eiti 
į šeimininką, nes dar gali 
liepti man pačiai lubas taisy
tis. Tamsta šitai supranti?

Kaip galėtų to nesuprasti 
ponia Zuzana? Ir ji šiuo at
žvilgiu turėjo nemažą prityri
mą. Tad abidvi moterys suti
ko, kad daug saugiau esą įkel
ti koją į levo narvą, negu įei
ti į šeimininko kambarį, rei
kiant pasakyti žodį “pataisy
ti”. Ir dar prieš pat Jurgines.

— Man užteks į miestą nu
sinešti vieną pintinę riestai
nių, — aiškino toliau Gagiju
lė, — ir kažin, ar beparduosiu 
dar ir tuos. Kad taip pati tu
rėčiau krautuvėlę! Tačiau ne 
mano nosiai tai pasiekti! Aš 
tegaliu pardavinėti kiemų var
tuose. Todėl iš manęs perka 
tiktai vargšai padieniai ir ve
žėjai. Gi tokią lietingą dieną 
jie bevelija mažiau valgyti 
riestainių, kad daugiau degti
nės išgertų.

— Na, tai pastatyk savo 
pintinę čia kur nors ant kros
nelės, brangi kaimynėle; aš ir 
be to turiu kiaurą dieną kū
renti, kad skalbiniai džiūtų.

— Tai paliksiu dar ir raktus 
čia ant skrynios. Kada-ne-kada 
žvilgtelėk, brangioji, ir į ma
no kampą; geldelė, kurią pa
stačiau ties varvama vieta, 
stovi viduryj kambario. Išpilsi 
ją, kai privarvės pilria. Visa,

Anglija jaučiasi didžiai įžeista
I. LŪŽA 

Laiškas iš Anglijos
tikslingas, galima bus pasakyti 
tiktai tada, kai daug dar neži
nomų ir viešumon nekeliamų 
faktų bus paaiškėję.

★
Istorijoje anglai daug kartų 

yra priglaudę įvairiausių rūšių 
pabėgėlių, pradedant Marksu 
ir Leninu ir baigiant praėju
sio karo aukomis. Tačiau atsi
tiko, kad ne mažas skaičius ir 
pačių anglų pasidarė pabėgė- 
l.ais. Tūkstančiai jų, netekę 
viso savo turto, Nasserio per
sekiojami pradėjo bėgti iš 
Egipto. Visus juos reikia su
šelpti, apgyvendinti ir surasti 
darbą. O darbininkai menki— 
daugumoje buvę pirkliai ir 
tarnautojai. Bet didžiausią pa
bėgėlių 'problemą šiuo metu 
visdėlto sudaro vengrai. Jų 
dabar jau priskaitoma arti 
dvylikos tūkstančių ir j’ems 
apgyvendinti sudaryta apie 
šimtas laikinų stovyklų.

Didelė vengrų dalis vyko į 
Angliją, kaip į pereinamąją 
bazę, tikėdami labai greitai 
išemigruoti į JAV ar Kanadą. 
Komunizmo ir baisių įvykių 
savo tėvynėje įbauginti, jie ne
benori pasilikti Europoje ir 
beveik visi svajoja apie “paža
dėtąją žemę” — Ameriką.

Reikia pasakyti, kad anglai 
vengrų pabėgėlius labai nuo
širdžiai priėmė ir šelpia, kiek 
išgalėdami. Net pati karalienė 
savo tradicinėje Kalėdų kalbo
je juos prisiminė pareikšda
ma, kad “mūsų užeigoje vi

ANGLIJOS karalienė Elzbieta II atskrido Portugalijon j svečius.

ką turiu, kiaurai pelėsių ir 
drėgmės prisisiurbė.

Motė Zuzana sutiko ir tai 
padaryti.

Paskui, išeidama, riestainių 
pardavėja teiravosi, ar Ado
mas Kaporas dar negrįžęs iš 
rotušės.

— Aš pati jau laukiu jo 
nerimaudama.

— Kad nors padėtų Dievas 
jam žygį laimingai atlikti.

— Dėkoju už gerą linkėji
mą. Dievas su tavim!

Zuzana per visą šį pasikal
bėjimą nė valandėlę nebuvo 
liovusis laidyti.

Kai Gagijulė išėjo, Zuzana 
dar ėmė sielvartauti dėl jo
sios vargo.

— Ir tai vargšelei sunkiai 
atsieina duonos kąsnelis. Kas 
miela dienelė, sniegant ir ly
jant, sėdėti būdelėje arba kur 
nors tarpuvartėje, ir tiktai 
rankas šildytis ties puodu 
karštų anglių! Dar laimė, kad 
visi vežimai su angliais turi 
važiuoti Stoties gatve: iš jų 
tiek anglių pribyra, jog visam 
būriui vaikogalių pakanka dar
bo juos rinkti. Anie paskui 
atneša juos Gagijulei, iš ku
rios gauna už tai riestainių. 
Tačiau tokios darganos metu 
jai ilgokai tenka laukti, kol 
užklys į ją koks nors vargin
gas slovakas, pardavinėjąs 
peilius, nusipirkti vieno kito 
riestainio.

siems yra vietos”. Tačiau di
deliam visų nustebimui, iš 
daugelio pabėgėlių stovyklų 
ateina žinios, kad jie ne tik 
neįvertino anglų geraširdišku
mo, bet rodo atvirą nepasi
tenkinimą, pasireiškiantį kar
tais gana brutaliomis ir be ve k 
nesuprantamomis priemonė
mis. (Išdaužyti barakų langai, 
pasipriešinimai policijai, bado 
streikai, pabėgimai iš stovyk
lų ir kt.) Pasinaudojant spau
doje skelbiamais daviniais, 
galima nustatyti tokias vengrų 
nepasitenkinimo priežastis.

Kartu su pabėgėtais atvyko 
ir užsimaskavusių komunistų 
bei slaptos policijos agentų. 
Tokių agentų visur kitur buvo 
Vengrijos pasiuntinybės atsių
sta į stovyklas vertėjais. Jie 
visi ragina pabėgėlius grįžti 
atgal, garantuodami, kad už 
pabėgimą nebus baudžiami. 
Be to, jie peikia kiek įmany
dami Angliją ir kaltina sto
vyklų personalą, kuris sulai
kąs milijonines sumas, visuo
menės suaukotas pabėgėliams. 
Įvairūs neįtikėtini gandai, pa
leisti vengrų kalba, turi dide
lį pasisekimą ir kelia paniką. 
Nors dauguma komunistinių 
agentų pačių aktyvesnių veng
rų jau yra išaiškinta, bet iki 
šiol apie 200 asmenų paprašė 
.Vengrijos pasiuntinybėje do

TAS, KUR “DIDELIAIS 
VANDENIMIS" PLAUKIOJO
Už durų suaidėjo fleitos 

garsai. Pranas Kranietis, pre
kiaująs peiliais ir puodukais, 
atsirado ant slenksčio.

Tai buvo jaunas vaikinas, 
turįs nedaugiau kaip dvide
šimt aštuoneris metus. Tačiau 
jo veidą, kaip jau žinome, vi
sokių priešingybių dėka, jau 
buvo išvagojusios gilios raukš
lės, dariusios jį panašų į se
nelio veidą. Antra vertus, am
žinas šypsojimasis, amžinas 
džiūgavimas ir juokavimas 
darė šį veidą jauną, tarytum 
vaiko.

— štai ir jis! — sušuko Zu
zana. — Apie vilką kalbam— 
vilkas čia.

Slovakas nuoširdžiai nusi
juokė.

— Labai atsiprašau, bet aš 
juk visai nepanašus į vilką. 
Aš tėsu vargšė avelė. Garbė 
Jėzui Kristui!

Jis kalbėjo vengriškai, ta
čiau ta ypatinga kalniečių tar
me, kuri klausančiajam atro
do gana juokinga.

— Per amžių amžius! Tai 
kur taip ilgai užtrukai, Pra
neli? Tavo draugai jau seniai 
išvaikščiojo.

— Mano draugai — visi pa
dieniai. Jie meisterio valioje. 
Kai tik suskambina: din, din, 
— jie turi bėgti, kiek kojos 
neša. Bet aš esu pats sau po

kumentų grįžti atgal.
Pabėgėliai nenoriai jungiasi 

į darbą, bijodami, kad apsirū
pinusius darbu anglai skaitys 
įsikūrusiais ir nebeleis laisvai 
emigruoti. Iš kitos pusės ang
lų valdžios įstaigos neleidžia 
pradėti rūpintis emigracija, 
kol užsidirbs kelionei pinigų...

Į pradedančius dirbti pabė
gėlius labai nepalankiai žiūri 
vietos komunistą’, stengdamie
si, jei tik gali, jų visiškai į 
darbą neįsileisti. Šita’p jau yra 
atsitikę kai kuriose anglių ka
syklose.

Nemažas skaičius yra čigo
nų, kurie nerimsta vienoje 
vietoje ir tokiu būdu sudaro 
nemaža sunkumų, siekiant 
juos įkurdinti.

★
E visų pabėgėlių didžiausia 

grupė Anglijoje sudaro lenkai. 
Jiems kaip sąjungininkams 
buvo suteiktos geriausios są
lygos ir daug jų yra visai ne
blogai įsikūrę. Tačiau rūpės-

IŠ LIETUVOS

Lietuvoje svarbi nepriklausomybės idėja

“Tiesa” ir vėl atnaujino pa
sakojimus prieš religiją ir ku
nigus. Toks J. Barzdaitis pyš
kina, kad Lietuvoje krikščio
nybė esanti atsiradusi prieš 
“liaudies valią” ir jos intere
sus. Tam įrodyti remiasi 1863 
metų sukilimu ir tautiniu atgi-
mimu. Girdi, 1863 sukilime 
kai kurie kunigai dalyvavę, 
bet daugumas žiūrėję nepa
lankiai, ir vyskupas Valančius 
raginęs pasiduoti Muravjovui 
korikui. Kalbėdamas apie tau
tinio atgimimo laikus, kalba, 
kad kunigai padarę daug blo
ga. Cituoja iš Tėvynės Sargo, 
kuris rašęs, kad jei dėl Dievo 
reiktų atsižadėti tėvynės, tai 
apleisk tėvynę ir mylėk Die
vą, kad politinę nepriklauso
mybę laikę tuščia svajone ir 
pripažino carą “už tikrą val
dovą”. Lietuvos nepriklauso
mybės priešais vadino kun. 
Tumą, kun. Dambrauską, kun. 
Laukaitį, kun. Olšauskį, kun. 
Bartušką, vysk. Karevičių, 
arkiv. Skvirecką, arkiv. Reinį.

Šitas puolimas prieš Valan
čių. prieš kunigus tautinio at
gimimo ir paskesniais laikais 
daug ką pasako tarp eilučių. 
Ypačiai, kada Barzdaitis išjo
jo nauju arkliuku prieš kuni
gus; vietoj anksčiau skelbto 

nas! Man niekas nieko negali 
— net pats Juodkalnijos val
dovas. Vaikštau sau, kur man 
patinka, ilgomis miesto gatvė
mis, pučiu fleitą, kada įsigei- 
džiu, pardavinėju peilius, pei
liukus ir šaukštus. Aš ne sam
dinys, ne bernas. Galiu šnekė
tis su kiekvienu: ir su virėja, 
ir su pačia ponia.

— Vadinasi, prekiauti tau 
vyksta?

— Gal ir gerai vyktų, jei ne 
tos prakeiktos smuklukės, ku
rios visada mane vilioja užei
ti. Tikėkite manimi, visada 
žegnuojuosi, kai išvystu lange 
puikius įvairiaspalvius stikliu
kus, čia geltonus, čia raudo
nus, čia žalius! Visi mane pa
žįsta! šaukte šaukia man: 
“Eikš, eikš!” — O Čia nors 
plyšk, visada turiu paskutinis 
išeiti iš namų, nes esu kasi
ninkas : renku nakvynės pini
gus iš savo draugų ir visada 
iš anksto už rytojaus naktį. 
Tikra bėda!

Čia prašneko panelė Lidija.
— Tai pasakyk gi man po

ne kranieū, kaip Čia kas išei
na? Kažkurį rytą suskaldau 
daugiau kaip dvidešimt įmo
nių išeinant iš malkinės; ką 
tatai reiškia?

— Tai, gražioji, auksine pa
nelyte, jie kaip tik tenai mie
ga.

— Kaip! Visi dvidešimt?
— Tai... nakvoja ir dar dau

čių ir jiems netrūksta. Pats 
didžiausias nesutvarkytos ve
dybos. Apie 4,000 Anderso 
armijos karių, kurie karome- 
tu sukūrė šeimas Italijoje, pa
sirodo, yra “neteisėtai vedę”. 
Sj faktą neseniai išaiškinoAn- 
glijos teismas, nagrinėdamas 
vieną skyrybų bylą. Italijoje 
lenkus tuokė jų kariuomenės 
kapelionai, tačiau santuokų 
neregistravo valdžios įstaigose. 
Pagal krašto įstatymus tokios 
santuokos yra neteisėtos. Per
sikėlus į Angliją, ta p pat 
samuokos nebuvo nei pakarto
tos, nei regigtruotos. Anglija 
prioažįsta dabartinę Lenkijos 
vyriausybę, kurios piliečiai, 
pagaj dabar veikiančius įsta
tymus, jei sutuokti tik bažny
čioje, laikomi “nevedę”. Ta gi 
4,000 šeimų, kuriose dabar 
jau yra apie devyni tūkstan
čiai prieauglio ir patys to ne
žinodami, gyvena “neteisėtoje 
santuokoje”

Apie dabartinę Lenkijos pa
dėtį Anglijos lenkai yra maž
daug tokios nuomonės: komu-, 
nistai valdo Lenkiją, bet vys
kupai valdo komunistus.

Rašo ALMUS

tvirtinimo, kad kunigai esą 
pažangos priešai, kad religi
ja priešinasi mokslui, dabar 
pabrėžia, kad kunigai buvę 
priešingi Lietuvos nepriklau
somybei. šitokiu tvirtinimu 
tikisi daugiau sukelti nepalan
kumo kunigam tarp lietuvių.
Tai tik rodo, kaip Lietuvoje 
žmonės tebėra jautrūs nepri
klausomybės idėjai. Jei nori 
padaryti žmogų nepriimtiną 
Lietuvoje, sakyk, kad jis prie
šingas nepriklausomybei. Ko
munistai tad nuo savęs ne
apykantą nori nukreipti į ku
nigus. Iš kitos pusės, tokis 
pasinešimas pulti kunigus kaip 
nepriklausomybės priešus tik 
rodo, kad kunigų autoritetas 
dabartiniu metu yra Lietuvo
je stiprus.
Jei specialiai puolami Valan- 

č.us, Tumas, Dambrauskas ir 
kt.. tai dėl to, kad lietuvių 
tautinio atgimimo metu jie da
vė naują Kryptį — tautinę. Jie 
pamatė, kad atgimstančiai 
Lietuvai nepakeliui su Rusija, 
ar ją valdys caras ar kas ki
tas. Jie ir norėjo liaudžiai pa
rodyti, kaip tie rusai persekio
ja tai, kas lietuvį tuo metu la
biausiai skyrė nuo ruso —ka
talikų tikėjimas. O komunistai 

(Nukelta į 4 psl.) 

giau — dvidešimt penki, tris
dešimt...

— Pasigailėk, Viešpatie! 
Trisdešimt žmonių vienoje 
malkinėje!

— Nei jau daug, nei jau ką! 
Tai kas bekalbėti apie tai, 
kaip mes plaukėme per didelį 
ežerą.

— Per tatai neregėtai dide
lis ežeras!... Tenai mūsų visas 
šimtas drauge miegojome ant 
medinių lentynų. Dvidešimt 
penki gulėjo skersai ir išilgai 
— vėl dvidešimt penki... Kiti 
buvo taip sukabinti ant tokių 
storų lynų, jog jų rankos svy
rėjo į žemę... arba į vandenį.

— Tai kodėl tamsta nepasi- 
likai Amerikoje, kai jau vieną 
kartą tenai nukilai?

— Nes man tenai nepatiko. 
Ten yra tiek pinigų, kiek pas 
mus kukurūzų, ir bulvės tenai 
tokios skanios, visko tenai pa
kanka, tiktai garbės tenai nė
ra.

— Kaip tamsta supranti tai, 
kad tenai garbės nėra?

— Gi taip, meldžiamoji, kad 
tenai kiekvienas žiūri į žmo
gų, lyg norėdamas pasakyti: 
“Sakykis, ką iš manęs pavo
gei’” Vieną kartą tenai buvo 
potvynis, didžiulis, jungtinis 
amerikoniškas potvynis. Mažių 
mažiausia dešimt tūkstančių 
milijonų Žmonių nuskendo . 
taip, taip, tai tikra tiesa. “Ko-

(Bus daugiau-



PAŽIŪRA

Iš Lietuvos

SV. KAZIMIERAS

Vasario 3 Įvyko sėkmingas 
Br. Budriūno kūrinių koncer-

įft negrioėja Dostojevskio 
minčių bei idėjų pasauli, pa
ženklintą giliais psichologi
niais ffvolglmafat skaudžiais 
kontrastais.

Lytų Ms turi skaityti ka- 
t^ŪM^ją spaudą.

Pasaulinės spaudos įlotos 
ir jų aiškinimas labai dažnai 
turi nekatalikišką antspalvį. 
Moriac sako, kad rašytojas ra
šo ne tokią knygą, kokios no
rėtų, o tokią, kokios pats yra 
vertas. Anot Novalio, "būdas 
yra likimas1 
slenka visa jO praeitis. Si pra^ ir kino teatrų bei knygų ap-

.dtik kata&ų spauda atskleis džiaugsmų >.» 
tikrąjį popiežių mokslą apie svarbų mūsų 1 
darbą, darbta-nką ir jo santy- nūno momentą 
ki»s a> rtayhn dąirėjn .

7. VISUOTINOJI, KATALI- 
4 KlšKOJI MINTIS TIK
KATALIKŲ SPAUDOJE
Pasaulinis laikraštininkas 

paprastai laikosi elementari
nės žurnalistinės strateg jos, 
pav., tokio dėsnio, kad juo to
lesnė yra įvykių vieta, juo ma
žesnis jais skaitytojų susido
mėjimas. New Yorko gyvento
jas nesirūpins ep.demija Afri
koje, bet jaudinsis žinia apie 
epidemiją Staten Islande, ši iš 
esmės žmogiška tendencija vis 
dėlto veda prie visiško nesido- 
mėjimo ir nejautrumo kitų 
žmonių reikalais, ypač jų ne
laimėms.

Garbė katalikų spaudai, kad 
ji vienintelė kelia tą visų žmo
nių bendravimo mintį. Kodėl? 
Labai aišku. Roma yra vienas 
Katalikų Bažnyčios centras. 
Jos nariai visame pasaulyje. 
Mistinis Kūnas yra visuotinis 
kūnas. Dėl to katalikų spauda 
negali būti tik provindalinė, 
negali nusilenkti nei rasizmui, 
nei siauram nacionalizmui. Ji 
yra visuotinė.

Baigdami norime priminti, 
kad paskutinis katalikų spau
dos tikslas yra Dievo garbė. 
Viršinė Dievo garbė yra ke
liama išganymo plėtimu visa
me pasaulyje, sielų gelbėjimu, 
visų apaštalavimu. Tuščios tad 
būtų kalbos apie katalikų ak
ciją — pasauliečių apaštala
vimą, jeigu katalikų spauda 
nesirūpintume.

Mums lietuviams katalikam 
yra tinkamiausia lietuviškoji 
katalikiškoji spauda.

Kunigų Vienybės
Centro Valdyba

1. KATALIKUI REIKIA 
TURĖTI EINAMŲJŲ 

REIKALŲ KATALIKIŠKOJI

5. ERETINĖ ANGLŲ 
LITERATŪROS KRYPTIS 
Anglijoje ir Amerikoje ka

talikų rašytojų yra mažuma, 
šių šalių pasauliečiai rašytojai 
ir laikraštininkai daugiausia 
ėjo mokslus ir buvo auklėja
mi - katalikams nepalankiose 
sąlygose. Didžiausią įtaką jų 
pažiūroms turėjo daryti litera
tūra. Anglų klasikinė literatū
ra tris šimtmečius buvo pro
testantiška: Elžbietos laikais 
griežtai antipopiežiška. Septy
nioliktojo šimtmečio Miltonas 
savo raštuose yra aršus pro- 
testonas. Ankstyboje devynio
liktojo šimtmečio anglų rašy
tojai neigia Kristų, o tokier 
kaip Hardy, yra aiškūs bedie
viai. Net šių laikų talentinga
sis Churchillis savo veikaluose 
laikosi protestantiškų klaidų.

Kadangi būsimam laikrašti
ninkui ir rašytojui, einančiam 
aukštuosius mokslus ta pati 
literatūra, kaip klasikinė, yra 
privaloma ir šiandien, ji ne
abejojai palieka savo Įtaką. 
Tai įtakai atsverti, ypač aukš
tuosius mokslus einančiam

šis koncertas bus ne tik pir
masis šiais metais, bet ir pir
masis, rengiamas Waterburio 
Studentų Sąjungos skyriaus. 
Rengėjai sukvietė net penkis 
menininkus iš studentų, kurie 
iki šiol yra spėję su pasiseki
mu pasireikšti lietuvių ir ame
rikiečių tarpe. Atsilankę iš
girs Audronę Gaigalaitę, kuri 
išpildys lietuvių ir kitataučių

Sausio 27 Florence Korsak, 
žymi lietuvių solistė, neseniai 
grižus iŠ gastrolių rytuose, tu
rėjo solo koncertą šv. Kazi
miero parapijos salėje.

tų padorumą laiko pasaulinė 
spauda. Jos paveikslus dažnai 
gal ina vislu teisingai pava
dinti “daily pamographic”. 
Net tekis, laikomas rimtas 
‘Ufė” žurnalas pereitų metų 
pabaigos moterims skirtame 
numeryje įdėjo tokią išrengtą 
Broadvay tekate moterų gru
pę ir tokiose pozose, kad gėda 
žiūrėti. O kiek vulgariškų da- 

Paskui rašytoją lykų yra pasiūloma televizijos

Tikras katalikas žino, kad 
yra katalikiškoji pažiūra į vi
sa, kas yra daroma ir kas

spaudą daug rašoma, kalbama 
susirinkimuose, • sakoma pą- 

-moksluose. Taį rodos labai 
graži ir kilni tema. Iš tikrųjų 
yra labai sunki ir nedėkinga. 
Kodėl? Nes retai kur kitur 
kaip čia, sutiksime skaitytojų 
ir klausytojų tokį abejingumą 
ir apatiją.
Paprastas sekmadienio kata

likas laiko kateĮįkižkiiasĮiis 
laikraščius kžurnalus nuobo: 
džia spauda, kurią galima su
šelpti, bet ne skaityti.
. Mes, kuriems katalikų spau
da rūpi, kaltiname už tai se- 
kuliarizmą. Supasaulėjusį ka
taliką labiau vilioja pasaulinė 
spauda, nes ji savo puslapių 
skaičiumi, išvaizda, iliustracijų 
gausumu ir meniškumu, už 
katalikiškąją yra pranašesnė. 
Ji turi milijoninius tiražus, 
gausybę skelbimų, turi dide
lius kapitalus ir su ja šiuo at
žvilgiu katalikams sunku susi
lyginti. Per daug nevertėtų nei 
stengtis. Nes juk visi tie ža- 
vingai iliustruoti pasaulinių 
žurnalų ir laikraščių pusla
piai vistiek po kelių dienų virs 
išmatų vietose surinkto popie
ti© kroviniais.

Bet tai menka paguoda. Ji 
problemos neišsprendžia. Pati
kimomis žiniomis eilinis kata
likas išleidžia per metus spau
dai maždaug $20.00. Iš tos su
mos tik $2.00 katalikų laik
raščiams ir žurnalams.

Negaiškime tad laiko, ly
gindami katalikiškąją spaudą 
su pasauline, verčiau šį spau
das mėnesį stenkimės įrodyti 
katalikams, kodėl jie privalo 
katalikiškąją spaudą skaityti.

Štai trumpa tų įrodymų 
santrauka.

Apžvalginėje dalyje labiau
siai išsimuša ilgas kun. St. 
Ytea atsakymas dr. Juozui 
Girniui liberalizmo klausimu.

PrAfo.™*.. — Diskusijos tarp šių dviejų 
Profesoriui ypa- profesorių, be abejonės, yra 

pačios įdomiausios tarp visų 
u oi. spaudoj®

antroji dalis eis va- žjof paskutinės emigrad-

Ateitininkų studentų ir sen
draugių pobūvis įvyksta vasa
rio 24 d., sekmadienį, 4:30 v. 
p. p. šv. Kazimiero parapijos 
salėje, 2704 St. George St.

Kovo 3 įvyksta šv. Kazimie
ro parapijos metinis koncer
tas, kuriame dainuos solistė 
A. Stempužienė iš Clevelando 
ir parapijos choras, vadovauja
mas Br. Budriūno.

Pirmą kartą Waterburio ir kompozitorių dainas ir arijas; 
apylinkės lietuviai turės ma- Darių Lapinską, kuris pianinu 
lonią progą išgirsti penkis išpildys savo kompozicijas, ir 
jaunosios kartos menininkus- Herkulį Strolią — sminkmin- 
Audronę Gaigalaitę, Darių La
pinską ir Herkulį Strolią. Jiem 
akomponuos Diana Papievytė 
ir Vytautas Strolią.

6. KATALIKAS PRIVALO 
ŽINOTI BAŽNYČIOS NUSI

STATYMĄ DĖL DABARTIES 
PROBLEMŲ

Šios šalies katalikui reikia, 
pav., žinoti Bažnyčios mokslą 
apie darbą ir kapitalą. Vieni 
klaidingai mano, kad popiežių 
enciklikos yra besąlyginiai už 
darb'ninkų reikalus ir pateisi
nančios visokios rūšies strei
kus, darbininkų prievartavi
mus, unijų piktadarus. Kiti 
tuos pop ežius, kurie kalbėjo 
darbininkų ir darbo davėjų 
klausimais, laiko menkais teo
logais, kurie, anot jų, nukrypo 
nuo senovės nusistatymo lai-

Mūsy tautinio Šventojo šventė jau 
čia pat. Vėl rengsime minėjimus, skai
tysime paskaitas ar šiaip namie norėsi
me prisiminti jo nueitą kelią. Tam rei
kalui pasitarnauja prof. Zenono Ivinskio 
parašyta ir Darbininko išleista knyga 
ŠV. KAZIMIERAS.

Rengėjai tikisi, kad water- 
buriečiai ir jų kaimynai pasi
naudos šia proga atsilankyda
mi į koncertą. įvykstantį va
sario 23 d. 103 Green St. klu
bo salėje 5 v.
bus šaunūs šokiai iki gaidžiam 
giedant. Taip pat iš tolimesnių 
kolonijų prašoma nepatingėti 
ir atvykti, nors būtų ir nepa
keliui. Kviečiami ne tik stu
dentai, bet visi lietuviai.

įvyko pereitais metais Chica- 
goje. Daug dainininkų, kultų* 
rimukų ir gausus būrys visuo
menės toje šventėje dalyvavo. 
Tačiau labai daug kas negalė
jo dalyvauti dėl tolimos kelio
nės, ir išlaidų. Iš rytinio JAV 
pakraščio, pavyzdžiui, tik at
skiri asmenys, chorų ar orga
nizacijų atstovai, tenuvyko į 
tą šventę.

Šią vasarą Chicagos kultūri
ninkai, vėl organizuoja pana
ši ą šventę — tautinių šokių 
festiva.į. Linkėtina, kad ta 
šventė visais atžvilgiais būtų 
Sėkminga. Bet ir vėl didelė 
dauguma lietuvių š rytinio pa
kraščio negalės į Chicagą vyk
ti. Norėčiau tad siūlyti rytinio 
pakraščio organizacijom imtis 
iniciatyvos tautinių šokių 
šventę suorganizuoti rytiniuo
se pakraščiuose, šis siūlymas 
pirmiausia kreipiamas į Lietu
vių Bendruomenės kultūros 
tarybas ir komisijas, kurių 
tikslas yra rūpintis mūsų kul
tūriniu gyvenimu, bet kurios 
dažnai nežino, ką veikti, ir ne
randa priemonių, kuriomis ga
lima būtų suaktyvinti mūsų 
kultūrinį darbą.

Ši šventė sujungtų keliolika 
tautinių šokių grupių rytinio 
pakraščio kolonijose nuo Wa- 
shingtono iki Bostono. Būtų 
gera, kad New Yorko, Hart
fordo ar Waterburio kultūri
ninkai susižinotų, ar yra pri
tarimo tokiai šventei, ir, jei 
taip, tuoj pat pradėtų organi
zuoti. Jei kultūrinių organiza
cijų veikėjai nenorėtų imtis 
iniciatyvos šią šventę organi
zuoti, tai turėtų bęnt sukvies
ti jaunimo organizacijų atsto
vus ir jiems pavesi tokią 
šventę ruošti, šiaip jau netik-

“Aidai” 1957 metus prade- sambūrį galime išgelbėti savo pltalo kultas. Poezijos gi pa- 
jo įdomiu numeriu, išėjusiu tautos dvasinęs vertybes. teikė Juzė Augustaitytė - Vai- 
sausio pabaigoje, įžanginiame Prof. A. Maceina straipsny- čiūnienė ir Jonas Mekas,
straipsnyje St. Barzdukas pla
čiai apžvelgia Lietuvių bend
ruomenės penkerių metų vei
klos kelią, tuo pačiu iškelda
mas ir už tėvynės ribų esan
čių lietuvių pastangas vienin
gai laikytis prieš nutautėjimo tingai iškelia Dostojevskio san- 
grėsmę. Bendruomenės pirmi- tylį su filosofija ir poezija, 
ninko straipsnyje matome šios 
organizacijos laimėjimus ir sarto numeryje. Sausio “Ai- 
taip pat nepasisekimus, tram- duoro^ .paminima ir prof. dr. t ,
dančtus darbo našumą. Vie- Juozo Ereto 60 m. amžiaus su- Numeris gausiai iliustruotas 
nok pasilieka įsidėmėtinas da- kaktis. Dr. Jonas Grinius tam vorttogomte lietuvių dailinin- 
lykas, kad Uet Bendruomenė tikslui skirtame straipsnyje M nuotraukomis, paro- 
yra galingiausia organizacija apžvelgia gyvenimą žmogaus, ** ?ro*a York! 
ir savo nartų skaičiumi, ir sa- giputeto Ir - augnsto Svekarijo- dant Pirra*h »letą dafl. V. 
vo didžiais užsimojimais. Nė- je, bet /visas jėgas paskyrusto KasiuiiuL Jo litografija “§v. 
sklandumai, kurie yra Ištikę lietuvių fortai Pr. Gafdamavi- Antanas” papuoštas ir šio nu- 
Ltetuvių Bendruomenę, yra čius straipsnyje -Naujoji pa- merio viršelis. Tkrp kitų čia 
jau seniai palietę ir visas U- gonybė”, pasiremdamas doku- fe*. <~°P. .
tas mūsų organizacijas Ameri- montuota medžiaga, lukštens bužtoskį, Kolbą, Vissulą ir tL 
koje, katkurioms suduodami tuos mūsų laflcą pavojos, ku- Šiuo numeriu “Aidai" pnk 
tiesiog mirtiną smūgį. San- rie griauna krikKtaniškos kul- dėjo aštuntuosius metus Ame*

* (Atkelta iš 3 psl.) 
norėjo, kad lietuviai inteligen
tai tada būtų kovoję tik prieš 
carą, ir dėjęsi drauge su “Ru
sijos liaudimi”, t. y. su Rusi
jos socialistais revoliucionie
riais, tarnaudami revoliucijai 
ir būsimajam bolševizmui, ne 
Lietuvai. Jiems rūpėję nuvers
ti ne Rusijos jungą, o tik carą. 
Tie kunigai sumaišė socialistų 
kortas, už tat visuose aiškini
muose komunistai negali jiem 
dovanoti, kad masinis tautinis 
atgimimas pasuko lietuviška, 
ne maskvine kryptimi. Kunigai 
ir Šiandien Lietuvoje yra at
sparumo švyturiai

knygų įspūdžiai, draugų Įtaka 
Imtinai prasiskverbs ir į jo 
raštus. O šios šalies rašytojų 
praeities niuansai katalikiškos 
pažiūros sudaryti tikrai jiems 
nepadėjo ir nepadeda.

2. KATALIKAS PRIVALO 
TURĖTI PASTOVŲ,

TVIRTĄ NUSISTATYMĄ
Kristus paliko mums išbaig

tą mokslą ir Įstatymus. Tad 
kataliko pasaulėžiūra ir pažiū
ros privalo trati pastovios ir 
tvirtos. Pasaulinėje spaudoje 
to nerasime. Ji yra savininko, 
skelbimų davėjų ir skaitančios 
minios įtakoje. Tuo tarpu ka
taliko pasaulėžiūra negali bū
ti betkieno įtakoje. Net demo
kratinė santvarka čia neko 
nepateisys. Kristaus mokslas 
yra Kristaus mokslas, nežiū
rint kiek už jį ar prieš jį žmo
nių balsuotų.

šios šalies spauda tarnauja 
žmonėms, nes nuo jų priklau
so visa jos egzistencija. Tad 
laikraščiai ir žurnalai stengia
si prisitaikinti nuolat kintan- 
č;ai Amerikos viešajai nuomo
nei O kad toji nuomonė nėra 
katalikiška, pakanka prisimin
ti; vietinės spaudos pažiūras į 
divorsų ir kontracepcijos prie
monių klausimą, religijos eli
minavimą scenoje ir literatū
roje.

3. PASAULINĖ SPAUDA 
NEPAISO PADORUMO

Ctevalar.do skautę tunto 
metims tėvų" susirinkimas į- 
vyko vasario 3. Pranešimus 
skaitė dr. M. Vaitėnas, p. Pa- 
šakarnienė ir tuntininkas . V. 
Kamantas. Naujai kadencijai į 
k-tą išrinkti: E. Steponavičius, 
p. žygienė ir A. Rukšėnas.

"Skautę Aido" kovo nume
ris yra skiriamas jūrų skautų 
35 metų gyvavimo sukakčiai 
paminėti. Jį redaguoja jūrų 
sktn. B. Stundžia, 89 Glenlake 
Avė., Toronto, Ont., Canada.

__Skautybės įkūrėįo sukaktis
Prieš 100 metų — 1857 va

sario 22, gimė Lordas Baden 
Powell’is ir prieš 50 metų pra
žydo Baltoji Lelija, skelbdama 
brolybę ir taiką viso pasaulio 
kraštams, pražydo jo didysis 
kūrinys — Skautybė. šią dvi
gubą sukaktį gražiai pamini 
vasario mėn. “Skautų Aidas”. 
Apie B. P. gimtadieni rašo dr. 
Vyt. Čepas, duodamas pulk. J. 
Wilsono atsiminimų, aprašo
mos pasaulinės džiamborės. 
Tame pačiame numeryje ne
priklausomybės sukakčiai pa
minėti yra skiriamas vedama
sis, ir paminima lietuvių tau
tos patriarcho dr. J. Basanavi
čiaus 30 metų mirties meti
nės. .

triukšmas už Elvis Presley ir 
“Baby doU” filmą?

4. PASAULINĖ SPAUDA 
ŠLYKŠTUMUS PERŠA 

M«SŲ JAUNIMUI
“New York Times” kores

pondentas paklausė knygų re
cenzentą Orvell Prescott’ą, 
kam jis siūlo tokį menkos 
moralės Norman Mailer’io ro
maną “Naked and Dead”. Jis 
be to klausia, ar recenzentas 
duotų tokią knygą į rankas 
savo dukrelei, jeigu ją turėtų.

Prescott’as atsakė, kad, - jo 
nuomone, prieauglis su šlykš
tumais greit apsipranta ir jais 
perdaug nesijaudina. Pagaliau 
sako: “Mūsų dukters turi gy
venti šiame pasaulyje, jis pa
čios turi spręsti, kokios mote
rys jos nori būti. Jau dabar 
jos pačios privalo nusistatyti 
nebūti tokiomis, apie kurias 
taip entuziastiškai kalba pono 
Meilerio kareiviai”. Dar keis
tesnis yra tokis jo tvirtinimas: 
“Vadinamieji cenzoriai užmirš- 

arba 
būti

Prof. Zenonas Ivinskis Šioj knygoj I
mus veda j senus laikus, parodo Kroku- |
vą ir Vilnių, šventojo karalaičio tėvus, 
brolius ir seseris. Veda ir toliau per visą
Šventojo gyvenimą iki mirties. Plačiai vaizduoja karalaičio žen
gimą j altoriaus garbę, jo šventes ir jo kultą užsienyje.

tų jąupimo a 
bįl irutis iniciatyvos

valiui organizuoti, kai yra or
ganizacijų, kurių, tiesic^inis 
tikslas yra rūpintis tokio po
būdžio darbais.

Rytinio pakraščio tautinių 
šokių šventė nekonkuruotų su 
Chicagoj vykstančia; ji tik pa
pildytų 4 mūsų kultūrininkų 
užsimojimą, suteikdama progą 
visoms tautinių šokių grupėm 
dalyvauti tautimų šokių festi
valyje.

ta, kad niekas žinojimu 
vienais žodžiais negali 
demoralizuotas”. Ištiesų 
drąsiai galima tvirtinti, 
demoralizuotų “vienais 
džiais” yra 90 procentų.

Katalikiškoji spauda ne tik 
energingai reaguoja prieš šių 
laikų nepadorias sroves, bet ir 
pozityviai aiškina padorumo 
grožį ir jo reikšmę katalikų 

Eidami Kristaus mokslu, gyvenimui.
katalikai gerbia padorumą.
Žiūrėkime, kokiu menku daik-

LOS ANGELES, CALIF.
Alto rengtas nepriklausomy

bės šventės minėjimas įvyko 
vasario 16. Kalbėjo iš New

■ i.-**- - i. • Yorko atvykęs Liet. Laisvėsjaununui būtinai reikia skai- įi^nininkas Vac. S-
tyti bent periodine katalikis- 
koji spauda.

r-
:

ja
- .t.f.



LAISVES VARPAS

• Tautinių šokių festivalio 
komitetas jau pasirašė sutarti 
su Amphiteatro pastatų vedė
ju. Festivalis vyksta Chicago- 
je biržeelio 30 d.

Solistui akomponavo pianis
tas Aleksas Mrozinskas.

ansamblio dai- 
ved. Alg. Ka-

DR. PETRAS DAVŽVARJMS, Lietuvos garbės k°nsulas 
Chieagoje, Vasario 16 iškelia Lietuvos vėliava. Šia kliše 
ir lietuviani palaąku ^*ngįnĮ.isidėjo ‘The Chicago Ame
rican”; prisiuntė žurnalistas Stasys Pieta.

Federacijos l()-sis skyrius 
nuoširdžiai dėkoja kun. J. Jut- 
kevičiui už kalbą, klebonui 
kun. F. Norbutui. kun. J. Svir- 
skui, seselėm, vaikučiam, V. 
Kamantauskui už programą 
bei visiems dalyviam ir auko
tojam.

Petro parapijos gausius para- 
piečius ir šeimos
gimines, kaimynus irpriete- 
hus atvykusius tai progai net 
iš Kalifornijos. Tai ir prigužė
jo graži šv. Petro bažnyčia 
žmonių nė kiek nehąažiau, 
kaip ir per pačius didžiuosius 
atlaidus Lietuvoje. Visi suolai 
bažnyčioje jau 9 valandą buvo 
sausokimščiai prigrūsta, nors 
primicijų procesija ir apeigos 
teprasidėjo 10 vai. O stačių 
bemaž antra tiek.

Būdingam parapijos chorui, 
komp. Jeronimo Kačinsko va
dovaujamam, užtraukus Ecce 
Sacerdos, taip tau ir perėjo 
per nugarą šiurpelis, ir visų 
akys nukrypo į altorių, ypa
tingai parapijos seselių sko
ningai papuoštą skaisčiomis 
lelijomis ir raudonomis 'rožė
mis.

Pnnicijantas, vietos klebo
no kun. Pr. Virmauskio lydi
mas, iškilmingai žengė prie 
didžiojo altoriaus. Jis buvo

ketas. Dalyvavo apie 100 žmo
nių, auku surinkta 702 dol.

Alto minėjimas
Amerikos Lietuvių Taryba 

dideli minėjimą surengė vasa
rio 17 Webster Hali N. Yorke. 
įnešus vėliavas, Operetės 
choras sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus ir maldą 
žuvusiems už Lietuvos nepri
klausomybę. Invokaciją atkal
bėjo kun. Juozas Cekavičius, 
atidarymo žodi tarė Alto pir-

Aukų surinkta, Įskaitant ir 
Įėjimą, 2000. Publikos buvo 
beveik pilna salė. Iš paminėti
nų svečių buvo J. Kaminskas, 
nepriklausomybės akto signa
taras, Adolf Blodniks. buvęs

Benjamine mokykloje, So. Bo
ston High, Boston College ir 
Bostono archidiocėzijos šv. 
Jono seminarijoje. Šių metų 
vasario mėn. 2 d. savo studi
jas apvainikavo kunigystės 
šventimais, kuriuos jam ir ki
tiems 77 jauniems levitams 
suteikė šv. Kryžiaus katedroje 
arkivysk. Richard J. Cushing. 
šventimų apeigos buvo per
duotos per televiziją. Tokioj 
nuotaikoj nebuvo sunku su-

Irena Stankų- 
ir L.

Latvijos mhisteris pirminin
kas, dabar Latvijos Laisvės 
Komiteto p i r mininkas, L. 
Wachter, estų nacionalinio ko
miteto pirmininkas, p. Revay. 
ukrainiečių kongreso komiteto 
atstovas ir kiti.

dainuoja kariuomenėje su ar
mijos simfoniniu orkestru ir 
Washingtono televizijose. Lie
tuviškame minėjime dalyvavo 
pirmą kartą ir padainavo: 
A. Vanagaičio — Svyruonėlis, 
V. K. Banaičio — Atsimini
mai, St. Šimkaus — Oi kas, G. 
Verdi “D Lacerato Spirito”’, 
ariją iš Mozarto “Figaro ves
tuvių”. Dainininkas turi gerą 
balsą, ir arijos iš operų visai 
gerai skambėjo. Jam linkime, 
kad neužmestu savo talento,

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocycln 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyks vasario 24 
d., 5 v. p. p. Lietuvių Laisvės 
Parko salėje, 340 Mitchell 
Avė., Linden, N. J.

Kalbas pasakys: Juozas Au
dėnas, Liet. Laisvės Komiteto 
narys; William J. Hurst, mies
to mayoras; J. J. Stukas, Liet. 
Atsiminimų radijo vedėjas; 
Lewis Winetsky, miesto juris
konsultas.

. ’ . > t■ -

Netikėtai užsuku į So, Bos
toną. O kur gi čia vargšas pa
keleivis prisiglausi, jei ne pas 
šv. Petro lietuvių parapijos 
ilgametį, savo vaišingumu vi
soj Amerikoj žinomą kleboną 
kun. Pr. Virmauskį. Tai buvo 
vasario mėn. 9 d. Ir neapsi- 
gavatt. Pataikiau į labai iškil
mingą parapijos momentą:

Kun. Antanas Bendsevifius, 
sūnus Zigmo ir Mortos Vilkai
tės - Bendzevičių, gimė 1931 
metais rugsėjo 19 d. Krikšty
tas šv. Petro lietuvių parapi-

• Prsl. IL. Šaulys, Lietuvos 
nepriklausomybės akto signa
taras, sausio 28 atšventė 85 
metų sukaktį. Jis buvo Kauno 
ai k: vyskupijos generalvika
ras, sociologijos, bažnytinės 
teisės specialistas. Gimęs Švė- 
kJ.ioje 1872 m., į kunigus į 
šventintas 1898 m., birželio 
16. Šiuo metu gyvena Šveica
rijoje.

• Kun. K. Ves^auskas, il
gesnį laiką gyvenęs P. Ameri
koje, vėliau išvykęs Italijon,

- dabar persikėlė gyventi W 
kietijon. Dirba vokiškoje para
pijoje prie Muencheno.

• Vokkrfijos lietuvių stovyk
lose steigiamas naujos lietu
viškos bibliotekėlės arba palai
komos, papildomos jau vei
kiančios.
• | Amerikos Baką Muen- 

chene tarnautojais priimti: 
Stasys Žymantas iš Londono ir 
dr. Kajetonas Čeginskas ir 
Vincas Natkevičius, kurie mo
kytojavo Vasario 16 gimnazi- 
joje. ’

• Kun. B. Pacevičius, iš To 
ronto, ves rekolekcijas mote
rim ir mergaitėm Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyne, Put- 
name, Conn. Rekolekcijos 
vyks gavėnios metu. Kovo 8. 
9 ir 10 d. d. skiriama vyres
ni om' mergaitėm. Visos mer
gaitės kviečiamos dalyvauti, iš 
anksto pranešant šiuo adresu: 
Immaculate Conception Con- 
vent, R. F. D. 2. Putnam, 
Conn. tel.: WAInut 8-5828.

• Philadelphijoje Tarptauti
nis Institutas kovo 16 ir 17 d. 
rengia tautų festivalį, kuria
me tarp 29 tautų dalyvaus ir 
lietuviai su savo tautiniais šo-

• Luebedco, Vokietijoje, at
gaivinta vargo mokykla, kuriai 
vadovauja Vladas Klevečka ir 
mokytoja Erna šmitaitė. kuri 
mokėsi Vasario 16 gimnazijo-

Angliškai nuotaikingą kalbą 
pasakė kongresmanas Daniel 
J. Flood. iš Pa., lietuviškai— 
Vienybės redaktorius Juozas 
Tysliava, papasakojęs vaizdų 
iš nepriklausomybės kūrimosi 
laikų ir kvietęs visus Į vienin
gą darbą.

Meninę dalį išpildė daini
ninkas Arnoldas M. Vokietai
tis ir Operetės choras, vado
vaujamas muz. J. Stankūno.

Arnoldas M. Vokietaitis, 
Amerikos lietuvis, dar visai 
jaunas vyras, šiuo metu bai- 

dalies kitoje salėje Įvyko ban- giąs karinę tarnybą, nemaža

• Hamburge uždarytas Bal
to emigracijos biuras. Emigra
cijos reikalai, kiek jų dar li
ko. sukoncentruoti Muenche-
ne. kur dirba Balfo įgaliotinis
lz. Rugienius.

Harrimano pro- Operetės vyrų grupė padai- 
Petrausko — Gau-

kur paskaitą skaitys dr. K. 
Girtautas, koncertinę .dalį at
liks solistai iš Romos — Jani

ir Ar-
chidijataMi buvo kun. Alber
tas Kantautas, dijakbnu Tėvas 
Gediminas Jocys OFM, subdi- 
jakonavo Tėvas Benvenutas 
Ramanauskas OFM. Visa eilė 
kunigų ir pulkas parapijos 
tarnų, kun. A Kneižio vado
vaujamų, iš kurių išėjo ir pri- 
micijantas, asistavo primici
jų šv. Mišioms. Pranciškonų 
provincijolas Tėvas Jurg.s 
Gailiušis pasakė trumpą, bet 
ypatingai gražų progai pritai
kintą pamokslą.

Primici jautas, karštai pasi
meldęs prie Dievo altoriaus, 
suteikė palaiminimą savo tė
veliams, sesutei Virginijai ir 
visiems mišiose dalyvavusiem. 
Aš esu tikras, jis karštai mel
dėsi už pavergtą tėvynę Lie
tuvą ir už ateities apaštalus.

Pirmą valandą gausi Bostono 
lietuvių visuomenės dalis su
gužėjo į Lietuvių Piliečių klu
bą. Ten gabių ir pasiaukojusių 
šeimininkių, kaip Anelės Ba
ronienės, Balčiūnienės ir eilės 
kitų vadovaujamų ir naktimis 
dirbusių, buvo paruošti ska
nūs pietūs. Primicijantui pa
gerbti tvarką vedė Bronius 
Gailiūnas, tuostmasteris buvo 
kun. A. Kontautas. Primici- 
jantą sveikino, be asistoje da
lyvavusių kunigų, saleziečių i- 
staigos vedėjas Crown Point, 
Indiana, kun. Vincas Endriū- 
nas, kun. J. Zuromskis vikarų 
vardu, buvusis primicijanto 
gimnazijos direktorius, kele
tas buvusių mokytojų, apylin
kės kunigų ir primicijanto 
prietelių. Ypatingai maloni 
primicijantui buvo telegrama 
iš Vatikano, kurioje popiežiaus 
sekretorius pranešė, kad 
Šventasis Tėvas primicijantui 
suteikia sayo-palaiminimą.

Kad Dievas laimina šią gar
bingą parapiją, matosi iš eilės

susirastų gerą dainavimo mo
kytoją ir toliau tobulintų savo 
balsą.

Reiškiame didžiausią padė
ką visiems tiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie mūsų 
mylimojo tėvelio ir vyro laido
tuvių iškilmių. Visų išvardyti 
būtų tiesiog neįmanoma, už
tat pirmoje vietoje dėkojame 
visiems kunigams, aukojusiem 
miš as už jo vėlę, ir visiems 
tiems, kurie gėles aukojo ir 
uždėjo ant jo grabo. Pagaliau 
visiems tiems prisidėjusiems 
bet kokiu būdu prie mūsų ne
laimės; ir ant galo visiems da
lyvavusiems laidotuvėse. Vi
siems nuoširdus ačiū!

Nepamiršk Lietuvos; mišrus 
choras; č. Sasnausko — Jau 
slavai sukilo. A..Vanagaičio— 
Laisvės Varpas. A. Paulausko 
Savanoriu maršas.

na Liustikaitė ir Stasys Bara
nauskas. Vasario 16 gim. mo
kiniai pašoks tautinių šokių.

12:30 iki 1:00 vai. pietų metu 
VIDAIAS — K VIŠČINIS 

31 Bvnker Ava.
BBOCKTON 4, MASS. 

ToL Brocktou 8-1159-R.

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 88th S*.

• Vokietijoje lietuviškieji 
LS daliniai prie JAV armijos 
vasario 24 Mainze rengia di
deli Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimą. Bus pa

po 10 dol. aukavo: klebonas 
kun. F. E. Norbutas, kun. J. 
Svirskas ir Petras Jaras; po 5 
dol. — J. Kačinauskas, J. Mar
tišius, B. Kriaučiūnas, A. Tu
mas ir D. Razulevičius. Kiti 
aukojo po mažiau, kurių var
dai, dėl vietos stokos, nepatal- 
pinami.

Šv. Vardo draugijos
Komunija ir pusryčiai buvo 

vasario 10 d. po 8 vai. mišių. 
Mišias atnašavo ,tėv. Canisius 
Hazlett, C. P., kuris pasakė 
taip pat atitinkamą pamokslą. 
Po komunijos vyrai susirinko 
pusryčiams. Prie moterų so- 
daliečių paruoštų stalų susėdo 
per 100 draugijos narių. Dva
sios vadas kun. J. Svirskas su
kalbėjo maldą Kiek užkandus, 
prasidėjo kalbos. Kalbėjo 
draugijos pirm. F. Nevins, 
pakviesdamas vadovauti J. 
Paznioką. Gražiai pakalbėjo 
kun. J. Svirskas, tėv. Cani
sius nušvietė draugijos užda
vinius ir bendrai katalikų pa
reigas.

Pusryčius gamino sodalietės 
moterys, šeimininkaujant Ane
lei Pazniokienei, padedant C. 
Glebauskienei, O. Kudirkie
nei, O. červokienei ir S. Ne- 
vinskienei, patarnaujant mer
gaitėm. Šv. Vardo dr-jos na
riai nuoširdžiai moterim ir 
mergaitėm dėkoja.

Mirė Klomansas Kašėta
Vasario 8 apleido šį pasaulį 

Klemensas Kašėta, gyvenęs 
16 St. John Avė. Iškilmingos 
laidotuvės su trimis mišiomis 
įvyko vasario 11 iš šv. Jurgio 
bažnyčios Highland kapinėse, 
dalyvaujant daug žmonių.

Velionis priklausė šv. Jurgio 
parapijai, buvo šv. Jurgio dr- 
jos pirmininkas, šv. Vardo na
rys ir priklausė LRK Susivie
nijimo 81-mai kuopai. Nuliū
dime paliko žmoną Antaniną 
Kašėtienę - Pupalaigytę, sūnų 
Praną ir dukterį LiHaną, ku
riuodu studijuoja Bostono ko
legijoj bei daug kitų artimų 
giminaičių. Jis buvo kilęs iš 
Vilniaus krašto, Nočios parapi
jos, Kašėtų kaimo.

Tuo pačiu reiškiu nuošir
džią užuojautą žmonai ir vai
kams, o jo sielai gerasis Die
vas tesuteikia amžiną ramybę.

Žvalgas

Pili I adė Iphi j ieciy dėmesiui
Vasario 22—24 d. d. Philadelphijoje lankysis fotogra

fas portretistas VYT. MAŽELIS, veždamasis drauge mo
derniam portretavimui reikalingas šviesas bei aparatus. 
Galės portretuoti butuose.

Norintieji pasidaryti gerų (bet nebrangių) šeimos, vai
kučių bei individualių portretinių nuotraukų, užsiregist
ruoja pas p. p. Raugus. Teltfonas Riverside, N. J., HO- 
bart 1-2560.

Bay onne, N. J.
New Yorko ir New Jersey 

1956 metų BALFo Vajaus pro
ga per Bayonnės vajaus postą, 
vadovaujamą klebono kun. dr. 
Jono'Starkaus, šalpos reika
lams aukojo:

Bažnyčioj surinkta $105:00;
Knights of Lithuania 25.00;

M. A. Mickewich, MD.- 20.00; 
Kun. J. A. Starkus 20.00; 
Stanley Sadowski 10.00. 
Po $5.00: — Mrs. M. Bray 

Sr. and family. Joseph Ghizzo- 
ne, Antanas Gurskis. Stanley 
Gursky, Julia Maculaitis, Mrs. 
Mary Souders, Mrs. Rosalia 
Zableckas.

Po $3.00: — Mr. Mrs. Frank 
Dambrauskas, Mr. Mrs. P. Ma
culaitis, Stanley Tumas, Lesa 
and Felix Warsh, Mr. Mrs. 
Frank Yustas.

Po $2.00: — Mrs. Julia Bie
liūnas, Mr. Mrs. Anthony Bo- 
chis, Mr. Mrs. A. Jakupciohis, 
Mrs. Rosalia Mickevičienė, 
Miss Florence and Helen Mo- 
cieko, Antanas Pocius, Mrs. P. 
Ralis, Petras Slagus, Frank 
Wiezbicky.

Po $1.00: — Miss V. Igna- 
tovritz, N. N.

Viso gauta aukų $250.00.

kiais. Festivalis vyksta Com 
ųierdal Museum, 34th St. ii 
Conventįon Avė.

salėje buvo surengtos vaišės. 
Dalyvavo pavergtų tautų at
stovai; be to, Vokietijos, Aus
tralijos. Kinijos, Graikijos, Ka
nados, Estijos generaliniai 
konsulai, spaudos žmonės, at
stovas iš N. Y. Herald Tribu-

Tautinių Organizacijų 
minėjimas

Tautinių Organizacijų Ko
mitetas vasario 16 Liet. Am. 
Piliečių Klube Brooklyne su
rengė savo atskirą minėjimą. 
Sveikinimo žodį tarė Liet. 
Gen. konsulas J. Budrys, pas
kaitą skaitė adv. N. Rastenis 
(iš Baltimorės), meninėje daly
je dalyvavo operos solistė Vin
cė Jonuškaitė. pianistas Alek
sas Mrozinskas, dramos akto
rius Vitalis Žukauskas ir Ro
mualdas Kisielius. Po meninės

Meninėje programoje gir
dėsime: Moterų Sa-gos 53-čios 
kuopos chorą, ved. M. čižaus- 
kienės, “Rūtos” 
nininkų grupę, 
čanausko.

Solo dainuos 
naitė, Ona Lubavičienė 
Stukas. Akompanuoja J. Stan
kūnas. šeštadieninės mokyk
los mokiniai deklamuos.

Maloniai kviečiame visus 
kuo gausiau dalyvauti minėji
me. ALTo skyriaus valdyba

duotas knygrišyklon. Tomas 
apima šitas raides — JAV ir 
karikatūra.

EMMJ0 VAIANDA JAUZČHUSME 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ. 
LIETUVI DIDŽIOJO NE19YORKO 
N. J. IRCONN.APYUNKįJE KU
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO UE- 
TUV1ŠKAMEŽODYJE BADAUTOJE.

DABAR.

Vasario 16 minėjimas Norwoode
Vasario 10, sekmadienį, pa

rapijos svetainėj įvyko Fede
racijos 10-to skyriaus ruoštas 
Lietuvos nepriklausomybės 39 
minėjimas. Minėjimą atidarė 
skyriaus pirmininkas V. J. 
Kudirka, maldą sukalbėjo už 
žuvusius ir kankinius lietuvius 
kleb. kun. F. E. Norbutas, 
Amerikos himną sugiedojo pa
rapijos vaikučiai, akompanuo
jant vargonininkui V. Kamam 
tauskui. Pirmininkas trumpai 
apibrėžė minėjimo tikslą ir 
programai vesti pakvietė A. 
Tumą, kuris, pasakęs trumpą 
kalbą, ragino aukoti Lietuvos 
reikalams. Meninę dalį išpildė 
parapijos vaikučiai, vadovau
jami seselių ir tikrai puikiai 
bei rūpestingai paruošti. Jie 
pašoko tautinių šokių, pasakė 
eilėraščių, paskaitė kareivio 
laišką ir sugiedojo Lietuvos 
himną.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
atvykęs iš Worcesterio kun. 
J. Jutkevičius, kuris yra vyčių 
jaunimo vadas ir dabar eina 
vikaro pareigas šv. Kazimiero 
parapijoj. Jis plačiau kalbėjo 
apie Lietuvos praeitį, jos kan
čias ir kovą už savo laisvę. 
Priminė dabartines kančias, 
skatino stoti į darbą aukomis 
ir ryžtu už Lietuvos išlaisvini
mą bei čia laikyti lietuvybę, 
nes nesą ko gėdytis, jei esam 
lietuviai, o tik didžiuotis, nes 
mūsų tauta dar garbingesnė 
už kitas savo senove ir kalba. 
Kun. J. Jutkevičiaus kalba vi
sus jaudino; jis nematęs Lie
tuvos, bet jos meile tebedega.

Toliau dar kalbėjo kun. J. 
Svirskas ir perskaitė rezoliu
cijas, siunčiamas Vengrijos ko
votojams ir Lietuvos reikalais 
aukštiems JAV valdžios parei
gūnams. Aukų rinkimą prave
dė O. Pazniokaitė, P. Kaman- 
tauskienė, H. J. Balutis ir D. 
Razulevičius. Aukų surinkta 
124.25 dol., kurios padalintos 
pusiau: Am. Liet. Tarybai lai
svinimo reikalam ir Balfo šal-

apie 20 minučių. Toliau kitoje Hemaciją. supažindino, kas iš nąvo: 
senato ir kongreso prisiminė dzia trimitai, J. Stankūno 
Lietuvą šios šventės proga. 
New Yorko miesto atstovas 
perskaitė mero Wagnerio pro- 
klemaciją.

Raštu dar sveikino ministe- 
ris P. žadeikis, žodžiu Liet. 
Gen. konsulas J. Budrys.

Priėmimas Baltų Laisvės 
Namuose

Nepriklausomybės šventės 
išvakarėse Baltų Laisvės Na
muose New Yorke Liet. Gene
ralinis Konsulas ir Liet. Lais
vės Komitetas surengė Vasario 
16 dienos proga priėmimą. 
Trumpas sveikinimo kalbas 
pasakė Liet. Gen. konsulas J. 
Budrys, LLK pirmininkas V. 
Sidzikauskas, Earl L. Packer, 
Laisvosios Europos Komiteto 
Pabaltijo skyriaus viršininkas ... , „
(kadaise buvęs Kaime), dr. Vi- mininkas adv. S. Bredes, jr. 
lis Masens, Pavergtųjų Jungti- Tohau vadovavo A.
nių Tautu tMitainkas) dalj Ošlapas. M. Kižytė. Informaci- 
kalbos pasakė lietuviškai). Bu- ios Centr0 Aktorė, perekai- 
vo perskaityta Valstybės sek- valstybės sekretoriaus Dul- 

kunigų ir vienuolių, išėjusių retOriaus Dųlles telegrama. les telegramą, New Yorko gu-
iš šios parapijos ir iš ateinam Sveikinimo kalbos užtruko bernatoriaus
čiais metais būsimų kitų dvie
jų primicijų. Tai jau bus. Die
vui padedant, 40-sios ir 41-sios 
primicijos pavyzdingoje šv. 
Petro parapijoje.

Kun. V. Endriūnas
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Visus maloniai kviečia.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJA
reiilcieme gilią užuojautą ir drauda liūdins.

PARCfcLft TO RU8SIA, INC.

BROOKI.YN. N. >
Atidarė mvo oflm» Aino adresu

STASIUI KARVELIUI.
Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo vadovybė reiškia

1530 Bedford Avė.
Brooklyit 16, N. Y.

Registered 
NURSES

Adelei Repšienei

Mielajam Albinui Repšiui ir dukrelėms Ginteri’si ir 
Rimutei, mirus myliniai žmonai ir mamytei

lauderdale Mining & Developmtnl 
Enterprises, Ine.

Fridriko, 
m. gyv.

Geriausio sportininko taurė 
atiteko Daukšai

Aktas baigtas puikiu, trum
pu kun. J. Pakalniškio žodžiu 
bei invokacija: labiau tinkamų 
minčių šiam sporto vakarui 
vargu ar kas būtų galėjęs ras
ti Vakarą vedęs Arturas And
rulis, Lietuvos krepšinio rink
tinės narys, laimėjęs abu kar
tu Europos krepšinio meiste
rio vardą, pareiškė, kad šie 

(Nukelta į 7 psl.)

Paieškoma. Jonas, .Juozas ir 
Petras Popikai, sūnūs Pijaus 
(Pijušo), gimę Bartininkų vals
čiuje. Ieško sesuo Teresė. Pra
šom atsiliepti ieškomieji arba 
žinantieji apie juos: John's 
Studio, dėl Teresės, 899 Bank 
St., Waterbury 8, Conn., USA.

šv. Pranciškaus akademijos 
ir šv. Vincento par. mergai
tės, vad. sės. N. Pranciškai 
atliko: įžangą — B. Puzinavi- 
čiūtė, “Ta mūs seselė” ir “Aš

Naujasis Amerpol iš karto 
palengvina muskulų skausmus 
bei sąnarių sustyrimą. Nuos
tabiai greitai atima sąnarių 
uždegimą, muskulų ištinimą 
bei sustyrimą. Kreiptis į savo 
vaistinę ar rašyti: AMERPOL. 
Cbicago 22, III. Tepalas $2.00, 
tabletės $3.50, o abu — tik 
$5.00.

grupės dalyvė, ir vaidintojų 
trupės artistė Gintautai#, at
rodo, tuęmi ir laimėjo komisi
jos narių simpatijas.

Geriausio futbolininko var
das teko Jokūbaičiai Ypač 
malonu buvo žiūrėti Adomavi
čių įteikiant šądovadą Jokū
baičiui, su kuriuo dar Kaune 
vienoje komandoje — Taure 
— Žaisti teko. Baigiąs atpilti 
antrą dešimtmetį futbolo aik
štėje, dar Lietuvoje subren
dęs, Jokūbaitis šios pagarbos 
jau senokai užsitarnavo. Ne 
veltui net ir vokiškasis dien
raštis savo gruodžio 2 apie jį 
buvo parašęs didelį dviejų 
skilčių straipsnį. Kita proga 
bandysime, išvertę šį straps-

ATRITIS - REUMATIZMAS

rio 15, buvo suruošta visai 
mokyklai, filmuojama ir dalis 
perduota per vietinę televizi
jos stotį. Seserys Kaziemiere- 
tės tikrai atliko labai didelį ir 
gražų darbą.
__ Pačią, minėjimo dieną, vasa-

pick up and desire to be per- 
manent and make over $157.- 
50 per week.

Šiemet Scrantonas Lietuvos • 
nepriklausomybę paminėjo 
daug plačiau ir gražiau negu 
pernai Minėjimą ruošti ėmėsi 
šv. Juozapo parapijos vyrai 

Bažnyčios svetainėje susi- 
rinkoarti 400 žmonių, kurie, 
turėjo progos ne tik pasiklau- - rio 17, iškilmingas mišias at- 
syti prakalbų, bet ir pasigėrė
ti gražiu parapijos mokyklos 
mokinių pasirodymu. Seselių 
Kazimieriečių vadovaujami į- 
vairių skyrių vaikučiai daina
vo, deklamavo pavieniai ir 
gaupėmis, šoko lietuviškus šo
kius ir pabaigai mergaičių 
choras padainavo keletą daine
lių. Viskas lietuviškai. Daugu
mas mergaičių ir berniukų dė
vėjo tautinius drabužius.

Siame minėjime tegalėjo 
pasirodyti tik dalis tos .progra
mos, kuri penktadienį, vasa-

Prašau atsiliepti Prano Ra- 
čiukaičio, kilusio iš Suv. Kal
varijos ir Irenos Račiukoičiu- 
tės. Ieško Bronius Dominaus-

83-bed hospital comprised of 
43-bed general hospital and 40 
bed retired miners. Starting 
pai $300 per month with pe- 
riodical increases. Nurses he
me, reasonable charge for 

board and room. 40 hour week.
$15 differential pay for even- 
ing shifts, liberal personnel 
policies. — Town of 9.000 in 
the mountains.

mokyklos salėj įvyko patrioti
nio turinio programa, kurią 
paruošė' seselės kazimierietės, 
O atliko patysmokihiatl | mo
kyklos Vasario 16 minėjimą 
buvo pakviesti visi parape- 
čial Dalyvavusieji nesigailėjo. 
Nuoširdus vaikučių vaidini
mas bei programėlė nevienam 
spaudė ašaras iš akių.

Katalikę jaunimo 
organizacija—CYO,

aktyviai veikianti Baltimo- 
rės arkivyskių»joj --- ir turinti 
savo padalini mūsų parapijoj, 
mini 10 metų gyvavimo su
kaktį Tam atžymėti kovo 2 
Fifth Regiment Armory ruošia 
užsigavėjimo vakarą — Mardi 
Gras. Pradžia 8 v. v., gros 
miesto orkestras, majoras T. 
D’Allesandro užintonuos nau
jąjį organizacijos himną. Ren
gimo komitetai dirba, nes ti
kimasi sutraukti per 5000 
žmonių. Jauni ir seni kviečia
mi atsilankyti

^Užsagsvėji«no-vakarienė~ -
Kasmet parapija užsigavėji

mą ruošia. Šiemet tai įvyks 
kovo 3 mokyklos salėj. Rengi
mu rūpinasi kun. K. Pugevi- 
čius, jam mielai talkina para
pinės organizacijos. Tik visų 
bendromis jėgomis ir darbu 
galima susilaukti pasisekimo 
ir pelno, kuris skiriamas mo
kyklai išlaikyti Visi prašomi 
tą dieną nedaryti kitų paren
gimų ir atsilankyti, kur bus 
proga smagiai praleisti laiką, 
pasišokti J. Lekevičiaus veda
mam orkestrui grojant.

Kazimieriečię jubiliejus
Baltimorės lietuviai didžiuo

jasi seselių kazimieriečių dar

ai Šiemet ragp. 36 sueina 50 
ųp metų nxio jų vienųofijosįsi- 

kūrimo Amerikoj, Jubiliejaus 
pradžiai kova $ d. 16 vai šv. 
Alfonso bažnyčioj bus iškil
mingos padėkos mšios už se
selių darbus, laikomos kleb. 
prel. L. Mendelio. Visi para- 
piečiai kviečiami jungtis mal
doje ir prašyti Dievo , palai
mos, kad galėtų sėkmingai 
tęsti savo darbus Dievo gar
bei ir tėvynės labui.

Musę mirusieji
Vasario 9 staigiai mirė To

mas Skelpša, sūnus Vinco ir 
Jozapines Skelpšių. Už jo vė
lę vasario 13 šv. Alfonso baž
nyčioj buvo atlaikytos gedu
lingos mišios. Palaidotas Holy 
Redeener kapinėse. Liko liūd
ni tėvai.

Adomas Mazaika, senos kar
tos lietuvis, ilgesnį laiką sir
guliavęs, mirė miesto ligoni
nėj vasario 12. Po gedulingų 
pamaldų šv. Alfonso bažny
čioj, palaidotas Holy Redeem- 
er kapinėse vasario 15. Liko 
nuliūdus jo sesuo Viktorija 
česnavieieaė. -Jonas Obelinis

kovo 3, tskmadionį, 3 vai. po pietę 
Lietavię Amerikos PKofię Klubo salėje

(227 Lawrence St. Hartford, Conn.) 
Programoje dalyvauja: Operos soFstė

VINCĖ JONUtKAITĖ • ZAUNIENĖ,
solistas MARTYNAS SOMONAITIS, smuikininkė MARY 
MAZEN, pianistės DIANA PAPIEVYTĖ ir MARY LUE 
MARCUSS, čelistas AL. JARAS ir mergaičių choras va
dovaujamas J. PETRAIČIO, akompanuoja komo. ELEO
NORA MINIUKIENĖ.

1912 m. gyv. Chicagoj.
Martišius Antanas, s. Kazio, 

gim. Paliepių km., Kėdainių

organizacijų tą dieną nerengti 
jokių pramogų. Sekantis susi
rinkimas nutarta šaukti gegu
žės 22 d. 7:30 Vakare.

mu.
Moterų grupėje turint tik 

vieną krepšinio komandą, su
žaidusią vos kelias rungtynes, 
dėmesin, atrodo, ne vien tik 
žaidybinė pajėgumas buvo 
imamas. Reguliarus treniruo
čių lankymas, tur būt, vaidi
no nemaža rolę. Gyvoji opere
tės choro veikėja, bei jo val
dybos narė, tautinių šokių —

The purposes of the Company are to ezptore, develop, 
and min mineral properties of aU kinds.

Main Office:
604 Wwt lOth Street 294 TeRdtųpon Mdhg
P. O. Bes 3

šv. Petro ir Povilo lietuvių 
bažnyčioj, Homestead Park, 
Pa. Vasario 16 minėjimo pro
ga, choras giedojo Lietuvos 
himną. Tai gražu ir, mano su
pratimu, leistina. Bet niekas 
neatsistojo. Jei jau giedama, 
ar nereikėtų pagerbti atsisto
jant? Sanatna

VVORCESTERIO ATEITININKAI ŠEN- 
DRAUGIAI IR MOKSLEIVIAI

Offoring 30,000 Sharee $1OM Per Valuo 
voninion jtock r wiy rvvv—

Offering Prico $10-00 Per Shavo
Company is ih the ezploratoiy sti<e with properties in 

the Little Colorado Mining District, Coconmo County, 
Arizona, and the Vanderbilt Mining District, Ste Bern 

Arizona, and the Vanderbilt Mining District, 
San Bernardino Cbunty, CalifcMmia.

... ‘-v--..: • .

DARBININKAS

BALFo centras yra prašo- žąslių paštas.
mas paieškoti sekančių asme- Patys ieškomieji arba apie
nų: juos žinantieji prašomi atsi-

švelniutė Ona, kilusi iš At- liepti šiuo adresu:
vydaičių km., Laukuvos vals.,
išvyko į Ameriką maždaug j n N Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radk> 
stiprintuvai (ampHfiers), plokštelių automatai 

(record cbangen).
Aptarnaujanti rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven 
RHanond HB, Okons Pbrk, Vorert Hm, Jbmafca.

rengti Connecticuto ir apylin
kių didelis trilypis piknikas— 
gegužinė. Rengimo komitetan 
išrinkti: pirm. St šrupšas, vi- 
cejnrm. J. Bernotas, iždin. A. 
Kniukštienė, reporteris A. Pa- 
teckas, laimėjimų organizato
rė Ch. Levienė, sekr. M. Palu
binskas. Piknikas bus Hartfor
do lietuvių parke nigpiūčio 
25,. paskutinį mėnesio sekma
dienį. Komitetas prašo visų

atsitinka, turėjęs išvykti svar
biais reikalais.

Minėjimas pradėtas Ameri
kos himnu, baigtas Lietuvos. 
Muzikos programai vadovavo 
vargoninkas Alfonsas Bulavi- 
čius. Atskirai dar dainavo jo 
paruoštas jaunųjų šv. Vardo 
dr-jos vyrų choras. Lietuvos 
laisvinimo reikalams sumesta 
virš 100 dol aukų. DalyvisV. Vaitiekūno paskaita. Buf- 

falo Lietuvių Klubas šio mėn. 
10 d. tarptautinio instituto pa
talpose gražiai paminėjo vasa
rio 16 d. šventę. Vytautas Vai
tiekūnas, LLK narys, atvykęs 
iš New Yorko, pasakė pagrin
dinę kalbą lietuviškai, o jos 
santrauka buvo perskaityta 
angliškai. Didieji vietos dien
raščiai išsamiai citavo vedamą
sias paskaitininko mintis, o 
reportažų antraštėms išskyrė 
šiuos paskaitos žodžius: “Tai
kai yra būtinas sovietų viešpa
tavimo sužlugdymas” ir “Sate
litai yra pasiruošę sukilti”. 
Dar kalbėjo ir sveikino estų, 
latvių, ukrainiečių ir vengrų 
atstovai. Meninę programą at
liko dainininkė E. Šakienė,

Stroliai, Marytė ir Onutė, ki
lusios iš Anykščių vals.

Grabauskai Stasė ir Juozas, 
atvykę Amerikon po antrojo 
pasaulinio karo.

Sprindžiūnai Algirdas ir Ani
cetas, s. Prano, gimę Gaišų 
kaime.

Džemedžionas Jonas, s. Jo
no, gimęs Veročikos km.

Leiza Karolis, s. Fridriko, 
išvykęs prieš 1914 ni. gyveno 
Brooklyne.

Endrušaitis Edvardas, s. Ka
rolio, išvykęs prieš 
gyveno Chicagoje.

Leizaitė Dora, d. 
išvykusi prieš 1914 
Brooklyne.

Jankauskienė - Matjošaitė.
Bujanauskas Antanas, s. 

Jono, gim. 1906 m. Naujamie
styje, 1943 m. vokiečių išvež
tas į Soldiną.

Milerienė Domicėlė, (Sabo* 
naitė). kilusi iš TtipcT-zių km.,

MOrų ftrma patikim* siuntiniai 
SSCM, Uotui*. L*tv1M, 

BotiM, Ukrainą ir Mtur. Brome 
taSoU INTVBirr Martvoje. Muf-

Tėvynės Mylėtoju Draugija ruošia 
Jubiliejinį koncertą

esu lietuvė” — damos. Duetą 
“Tėvų nameliai” — J. Jakšty- 
tė ir J. Peškiūtė. šokiai — 
“Kalvelis”, “Žiogelis” ir “šus-

P. O. Bok MĖ

A copy of the Offer ag Clrcttlar and Prospectus 
may be obtained froom:

laikė prelatas J. V. Miliauskas 
ir pasakė pritaikintą pamoks
lą. Svetainėje minėjimą atida
rė šventės rengimo komiteto 
pirmininkas Petras Kantake- 
vičius ir programos vedėju 
pakvietė Juozą Muskett, kuris 
pasakė pirmą prakalbą. Toliau 
kalbėjo miesto majoro atsto
vas, paskui Lietuvos savano
ris kūrėjas Petras Putirskas 
ir prel. J. V. Miliauskas. Buvo 
pasižadėjęs kalbėti kongres- 
manas John L. Carrigg, bet, 
kaip dažnai su politikieriais

l'ELEVIZIJOS ir HA 1)10TAISYMAS
RANGA

„ , __  . - • rys), akomponuojant neseniai
Sajtmgos kuopą valdybų susi- pabėgusiam g Vengrijos muz. 
rinkim,kuriame nutaria Galianti; be to, buvo atliktas 

trumpas šeštadieninės lietuvių 
mokyklos vaikų montažas, pa
ruoštas jų mokytojos A. Miški
nytės. Tą dieną bažnyčioje T. 
Juvenalis Liauba, OFM, lietu
viškų pamaldų metu pasakė 
atitinkamą pamokslą.

Buffoio Lietuvię Klubas, pa
gyvindamas mėnesinius susi
rinkimus, vėl pradėjo įtraukti 
į darbotvarkę paskaitas plačio
mis bei aktualiomis temomis. 
Valdyba kovo 2 d. numato su
rengti pobūvį su šokiais Nia
gara Falls lietuvių parapijos 
salėje. į kurį yra kviečiami ir 
kitų apylinkių lietuviai. AJA.

— dar mažai girdėtas reiški
nys. Skautų stalo teniso tur
nyre jaun:ų grupėje laknėta 
pirmoji vieta, atrodo, smar
kiai prisidėjo prie Budrecko 
kvalifikavimo geriausiu jau-

mg experience, to demons- 
trate and Service our fann 
and shop maintenance equip- 
ment. If you have a car or

KLUBO VAKARAS
Dėl blogos aikštės Lietuvių 

Sporto Klubui atšaukus visas 
sekmad enio futbolo rungty
nes, mūsų sporto savaitgalis 
apsiribojo Lietuvių Atletų Klu
bo parengimu, šeštadienio va
kare įvykęs, vakaras, kurio 
metu buvo paskelbti geriausi 
1956 metų New Yorko apyl n- 
kės lietuviai sportininkai nors 
dalinai rungtynių atidėjimą 
atpirko.

Apie geriausių sportininkų 
parinkimą jau J®yo^ kalbėta 
prieš dvi savaitės, bet nieko 
tikro iki paties vakaro kaip ir 
nežinoma. Suprantama, kad 
Artūrai Andruliui pristatant 
dovanų įteikėjus, salėje jautė
si šventiška nuotaika. Vincas 
Osipauskas - Welton, senas 
Šarkio - Žukausko bokso kovų 
draugas ir partneris, 
LAK narys; nepriklausomos 
Lietuvos laikų rekordistė 
lengvaatletė Marija Pakarkly- 
tė - Ridikienė, Kauno Gran
dies atstovė; Vladas Adomavi
čius, daug kartų žaidęs už 
Lm^uvos -'Valstybinę' futbolo’ 
komandą, nuo pat mažens iki 
išbėgkno iš Lietuvos priklau
sęs Tauro klubui; krepšinio ir 
futbolo internacionalas Artu
ras Cenfeldas, žaidęs už KSS 
ir LFLS, — visi jie susilaukė 
susirinkusiųjų šilto priėmimo. 
Pristatyti publikai buvo ir 
mūsų futbolo internacionalai 
— Abramikas (LFLS) ir Bra
zauskas (LGSF). Nepamirštas 
buvo ir rinktinės žaidikas Ce- 
rėkas, vėliau LFLS pirminin
kas, specialiai iškilmėm net iš 
Stamfordo atvykęs.

Geriausio jaunio sportinin
ko vardas teko Budreckul ku
ris, atrodo žaisdamas LSK 
jaunių futbolo komandoje taps 
savotišku rekordistu. Vos bū
damas 12 metų, dar žaisda
mas tarp jaunučių, buvo ima
mas jaunių komandom šešeris 

tas‘Tėvynės ilgesys, eilė- metus išžaisti jaunių ekipoje 
raštis — N. Naudžiūtė.

PITTSBURGH, PA.

Vasario 16 minėjime meni
nę programą išpildė: šv. Ka
zimiero vyčių choras, vad. K. 
Bazio, dainavo -‘Jau slavai su
kilo”, “Eina garsas nuo pat 
Vilniaus”, “Vytauto maršas” 
ir “Lietuviais esame mes gi-

Choro koncertas
gegužės 11 Hartfordo vyrų 

choras, kuriam Vadovauja mu
zikas Jurgis Petkaitis, ruošia 
metinį savo koncertą.

Vietos ir apylinkių lietuviai 
bei organizacijos prašom ši 
vakarą skirti minėtam koncer
tai, tuo prisidedant prie lietu
viškos dainos bei choro darbo.

Koncertas įvyks Hartfordo 
lietuvių šv. Trejybės mokyklos 
patalpose. Pradžia 7:30 v. v.

Bilietus iš anksto galite įsi
gyti pas choro valdybą arba 
narius. Valdybe

choru dainavo: 
“Daug daug dainelių” J. Jakš- 
tytė ir M. Matauskaitė, “Lie
tuvi, ar tau negaila” Vanda ir 
Cezare Abartis, “Partizanų 
dainą” J. Peškiūtė ir solo “At
simenu namelį, giesmę “Mari
ja” visi.
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mams, etc*

o pirmosios susitinka 2:45 v. 
New Farmers Ovai Nr. 2 aik-

Gripsholm 
Restau raut

SEKMADIENĮ PRIEŠ 
ELIZABETHĄ

EVERGREEN 
NURSING HOME

EVROPEAN F. I. T. SERVICE 
Specialists in Luxury Motor Coach 

Travel for Groups and Package 
Tours. Wholesale Operatore of 

International Tours and 
Transportation 

56 West 42nd St. 
ONford 5-2135

DE LUX 
AUTO SERVICE 

CHARTERS 
PILGRIMAGES 

COMPLETE

Noyac, Sag 
Sag Harbor

CANCEL OR CHANGE

PROSPECT DIKSR: 
211 Park Avė. 
Hartford, Conn-

Open Friday—Saturday 
. all nightAD3-9094 —.

Owijed and operated by 
Daniel Coonsy & 
John B. Delaney

Dlnning room available for 
small parties

For Business pr Holidays 
by Consulting wUh 

Woodsfock TrayptBuraaulnc.
120 44tfa St. 

York City
PL 7-0828

Out Door Statuaries. 
356-360 Main St, 

Charlestown, P. O.

Mambrino & Di Lonardo, Ine. 
1631 William$bridgo Rd. 

25 YR. MTGE 5%
Cooks, waitress, chainbermaids, 
couptes — kitehen hdp, IratSen 

available for positions in rectoriea.
Apply:

Lida Bonfield

Deluxe Ba$t Built 
2 Family Homes

5 & 6 Room Apartments
Full Basement, 2 Car Garage

(Pay Later Plans) 
Authorized 7Bonded Agents 

Licenced by State if

MANHATTAN 
* TRAVEL SERVICE -

Specializing in Air and 
Steamship Travel to Ireland 

and Great Britain.
55 We$t 42nd St.

New York 36, N. Y.
CH 4-6410 GIFT FOR THE SICK 

Enrollment in the Novena to 
Our Lady, Health of the Siek.

Card will be mailed to 
address you send.

Offering $1.00
Shrine of Our Lady 
HeaMi of the siek

Vista Maria 1 Cragsmoor, N.Y.

ALL TOURS 
TRAVEL AGENCY

Personalized Services 
Free of cost 

Domestic and International 
Tours and Cruses 

Honeymoons 
Vacations

Hunting and Fishing Trips, 
Business & Weekend Tirps 

Call Now ES 5-6862 
1928 Coney Island Avė. 

(Cor. Avė. P & Kings Hwy) 
Budget Vacations Arranged

CARS CARS
C0NVERTIBLES 

Authorized
Volksvagen 

OVERSEAS 
Local Delivery 

Chas. J. Weis, Ine.
215 - 27 Jatnaica Avė. 

Ooeens ViDage HO 4-2929

JUr and SaaResarvations
14 E. 28th St., N. Y. C.

MU 6-0757

PLANN1NG A TRIP?
Air & Steamship Tickets 

Tours—Cruses 
Honeymoons, Money Orders

No Senpce Charge, 
Foreign Remittences

- Columbia Exchange ~ 
& Travel Burbau

6502 llth Avė. B’klyn, N. Y. 
DE 1-2525

4—12, 12-8; geras atlyginimas su 
butu arta be jo, 5 darbo dienos, 
40 valandų, apmokamos atosto - 
ges, "siek time” po 6 mėn^ malo
nios, darbo splygos, “no emergent 
case”. Priimame prašymus “house. 
keeping and dietry”. Kreiptis i 
Actai. Building arba telef. Selden 
2-3535. Ext 4. Suffolk Sanatorium, 
Haltsville, L T.

EXPANSION ATTIC 
FULL FRONT PORCH 

Nr. Parochial & Public Schools 
Trans., Shoping and 

Religious Center’s 
M odei: 1677 

Williamsbridge Rd. 
Near Van Nešt Avenue.

Young Men and Women 
Baby nursing—Care of alcoholics 

Nursing Companions 
■lobs waiting with exceUent 
saiaries Classes — 9:30 AM 

To 8:30 PM Monday to Friday 
Hospital affiliated

International Reid Services 
749 Broadway 

New Y®rk City 
AL 4-8453

Phone or write: 
Wilson, 3 Nelaon Avė. 
States islaad S, N. T. 

ho um

HENBIETTA PERRY 
TRAVEL AGENCY
Mlami specialists

Hotels—Airlines, Special consid- 
eration given to the Clergy 

Free reservations—Tours
523 Sutter. Av. HYacint 8-3422

Bullding Loto and Hooae* 
In Satfob Cea^y

Business, and Industrial Properties

NOYAC. Sag Harbor, L. I. Mod- 
ern 4 room housekeeping bunga- 
iows. Completely fumished. Near 
beaches. Lovely country setting. 
Accommodates 6. Heated. Special 
rates to July Ist. Literature on re. 
quest. Two weeks, monthly and 
seasonal rates for sumrner months. 
Ideal for children. Write William 
Spooner. Blrch 
Harbor. N. Y. 
5-0627R.

Šį . sekmadienį visos trys 
LSK komandos žaidžia namie 
pirmenybių rungtynes prieš 
Elizabetho ekipas. Jauniai pra
deda 11:30 v., rezervinės 1 v.,

Mary Immaculate Hospital 
School of Nursing

Accreditedby State Board of 
Education and the National 
Nursing Accrediting Service 

Three Y«ar Program.
High School Diplomą— 

Chemistry reųuired. 
For Information write

Miss Elton C. Sfark, R. N. 
Director of Nursing 

152—11 89 Avė.
Jamaiėa 32, N. Y.

A. DaPRATO CO.
Esta^lished 1883 

Complete erureh fumishings 
in Wood-Marble-Wrought iron 

and composition.

ST. GREGORY PARISH
Bellerose Village—7 rooms, 4 
bedrooms, l^i baths, garage, 
patio, $24,990. Exclusive with 

L Charlotte Surber, Broker 
36 Commonwealth Blvd., 
Bellerose. FL 2-6033 or 

PR 5-2805.

REDUCED PRICE $26750 
Point Lookout — Garden City 
Avė., near the bay, 7 rooms, 

plaster walls. 2 full baths,
- full cellar.-7O fL firantege,^, 

large garage. Inqųire 6 In- 
wood Avė., near Our Lady of 
the Miraculos Medai church.

Point Lookout or call G&ieral 
2-7837.

nėse Eungtyaės® įsantykiu 2-3. 
Mums taškus laimėjo: Alg. 
Ivaška, Dr. K. Bobelis, ir G. 
Kuodis. Lietuvių B šiuo metu 
laikosi lentelės vidurio su 4

Help New Jersey’s Boystow n 
by MrtRtrlhtoig to Um> Mnered Hcmt Cnton, offlctal ^uartorly 

pubHeatton ef Bcyvtovni. MteeripUcn H * ymr. 
MenibenMp Dae*, Snbntrlptluiu, and DcmUiom go for one 

ĮRup>ti the cmv and education of komelėm and needy boys, 
NEW dERMEV'M BOY»1OWN FBKSB
4S» Betorore Drtve, Kerny, N. J. — Tel.: KEarny 3-3779 2-3771. 

Pleaee send me tbe Sacred Heart Union:

324 East 57th Street 
New York 22, N. Y.

Finest Swedish Smoergasborn 
Luncheon—Cocktails—Dinner

Marymount 
Colleges

Conducted by the Religious of the 
Sscnd Heart of Mary 

Libena Arta Confen B. A. and 
B. S. Dtgreea, Art, Dramatta, 

dburmtatn, Mušte, Pre-Medical,
Kadi®, Secredartol

Gymnasium, Swiraming Pool 
FULLY ACREDITED 
For Residents Apply 

REGISTRAR, Turytovm-on- 
Hudson. Westch«ter Couhty N.Y.

For Day Regtetratfon Apply 
REGISTRAR, 221 East 71st St, 

New York 21, N. Y.
Btandies: Arlingtoh, Va^ 

Loa Angeles
Ouebeck City, Bogota, Paris;

London, Barcriona, Rome.

AUTOMOTIVE 
MECHANKS

Under 40, dryver’s License 
reųuered. Steady top wages, 
automatk inereases pension 

plan, apply 9—12 Noon.
All week • -r’ į

TERMS ARRANGED

Kieman Bros.
Box 182, Medford, L. L, N. Y. 

Geover 5-3194 Grover 5-5278
CaB Anytiane

expansion attic. gar, bladrtop 
drive. fully landseaped. Asfcing 
$22.000. Principais only. Owner 
WHite Plains 6-6440.

metais galimai geriau užsire
komenduoti, kad kitais metais 
pakiltų kandidatų skaičius.

UPHOLSTERY SHOP 
BROOKLYN

Long ėst. Splendid income. Fine 
location. Will sėli et reesonable 

price alone or with bulldlng. Mušt 
be seen. Phone now for appoint- 

ment BU 4-5939

Įvairūs tripaL 
Imigracijos patarimai 

Užsienio pašto perlaidos. 
Dalmar Travel Service Ine. 

7310—13 Avė., B'kiyn, N. Y.

GOOD VALUE 
Walk to schocAs, shopping, 

churchs, busses 
Plainedge — S14499 

Cape Cod, walk to Grummans, 
7 rooms Plūs bath patio 

Wautagh $17^99 -
Split leve!, 8 rooms plūs bath, 

near Grummans, garage 
East Meadew — $19,999 

Mother and daughter cape, 
plot 64x234, Cydone fence, 

5 bedrooms, baths, garage 
WHliston Park — $244*9 

English tudor, Near subway bus, 
8 rooms, 1H baths, ganfft, 

finished basement

WILL1AM BLANCHARD
952 18th Avė. Newark, N. J. 

ESex 58993.

RESTAURANT
with or without property.

Beer and Wine licence 5 days-est. 
30 yrs-Good income, 6 room 

apartment available. Chance of a 
lifetime. Reasonable priced. 
Call for appointment now.

AP 7-9709

H. E HlUman, Director, 
8618—UOth SU Rktanond HUI, 

New York. Tek VI 9-7363

HTLLTOP CAMPS
Hllltop for boys 5—16 

Hill Manor fhr glrls 5—16 
Catholic Services at camp 

Sepamte camps on mouhtain lake 
near Hancock, N. Y. 2200’ Alt. 
Daily riding, expery instruction 

included in fee. Ali land and 
watcr sportą, Baseball, rtfling, 
vater skiing, danetag- Meture 

staff. Own fftrm. 150 ml. N. Y. C. 
Also open June and Sept.

Home Repairs
AlTENTION HOME OVVNEES 

Deal direetly with the'man who 
works with his men, save the 

Salesman Commissipn. No money 
dowp, up to three yęars to pay.

• ALTERTIONS
• ROOFING
• CARPENTRY ,
• SIDING
• BATHROOMS
• MODERNIZED
• TILE WORK
• LEADERS AND GUTTERS
• PAINTING
• PAPER HANGING

Merkis, Stonkui ŽMy$ pa- 
čioje viršūnėje. Amėrikbs <Ė- 
dfaansins čnrhmatų \ žurnalas 
CHESS REVIEW . vąsario nr. 
skelbia 1957 m. pirmo pusme- 
čio korespohdeneinių žaidėjų 
klasifikaciją r Postai Chess 
Ratngs. Iš trijų tūkstančių ten 
įvardinti! žaidėjų Kazys Mer
kis, Boston, Mass. su 1902 tš. 
eina pirmuoju ir vieninteliu 
Postai meisteriu. Devintoj 
vietoj J. Stonkus su 1768, o 
dešimtoj — Ignas Žalys su 
1766 (abu iš Kanados). Visa ei- 
iėAmerikos 
matų meisterių stovi žemiau 
Merkio, Stonkaus, Žalio, Ka.: 
S. Yarmack 1670, R. Stein- 
meyer 1616, H. Berliner 1546, 
L. Joyner 1442, W. Lombardy 
1348 ir kt.

Klasifikacijoj randame dau
giau lietuvių, kurie įvertinti 
šitaip: K. Škėma 1510, P. Kon- 
tautas 1478, S. Ramanauskas 
1432, P. Karalaitis 1316, V. 
Genčius 1300, V. Žukaitis 12- 
58, S. Kripaitis 1164, R. Ra- 
caitis 1080, A. Gedraitis 1034, 
G. Namikas_ 1030, ILE. Blasius 
998, F. J. Karneckis 892, E. 
Lukšas 822, R. Dirvianskis 
600, M. Abromaitis 600, J. 
Irėnas 530. -

Kanados šachmatų federa
cijos klasifikacijoje, kaip mi
nėjome, Povilas Vaitonis stovi 
ketvirtuoju Kanados meiste
riu su 2374 tš. Kiti lietuviai 
įvertinti šitaip: Ignas Žalys 
2063, L. Fabricius 1911, V. 
Judzentavičius 1900. Toliau se
ka J. Viliušis 1795, A. Mylė 
1725, R. Lukša 1700, V. Sirvy
das 1685, Mačiulaitis 1665, A. 
Lesinskas 1675.

Bostono YMCA pralaimėjo 
lietuvių B komandai tarpklubi-

Siūlytume net reikalą praplės
ti, paskelbiant atskirų šakų 
geriausius ir net antraviečius 
sportininkus, kad tie patys as
mens nelaimėtų dvejus metus 
iš eilės, galima būtij laimėto
jus įtraukti į komisijos sąsta
tą arba paskirti juos įteikti 
taures naujiems laimėtojams.

Gaila, neteko matyti vakaro 
metu šio reikalo “spiritus mo- 
vens”. Pagerbimą sugalvojęs 
ir prie jo pravedimu praktiš-

štėje. Mūsų pirmoji bandys 
pakilti viena vieta lentelėje 
aukštyn. Mūsiškiai dabar turi 
iš 13 rungtynių 10 taškų, tuo 
tarpu kuomet šeštoje vietoje 
stovintis Elizabethas turi tiek 
pat taškų, bet žaidęs vienomis 
rungtynėmis mažiau. Laimėję 
rungtynes mūsiškiai išstumtų 
priešininką iš šeštosios vietos, 
patys ten atsidurdami. Pralai
mėjimo atveju, ant kulnų pra
dėtų lipti Swiss FC, kurie tu
rėdami dviem taškais mažiau 
už LSK, sekmadienį turi prie
šininku Minervą ir atrodo čia 
pasigriebs abu tašku, žiūrėsi
me, kaip LSK iš šios padėties 
išeis. Tikimasi pamatyti gel
tonai žaliuosius pilname sąsta
te. Galėtų ir rezervinė paga
liau nors vienas rungtynes 
šiais metais laimėti. Atletas

Chroniniams ligotdams — tane
liams — sveikstantiems. Kai
nos — $35.00 ir daugiau—Tel. 
GReenleaf 6-1616. 217 Warbur-

kai daugiausia rūpinęsis Lie
tuvių Atletų Klubo sporto va
dovas Bagdžiūnas dėl ligos 
negalėjo pasirodyti. Susirinku
sieji jo pasigedę, bent gausiu 
plojimu jį prisiminė.

Naujiena mūsų parengi
muose ir švediškas bufetas, 
kuriuo visi vakaro svečiai ne
mokamai naudojosi. Romo 
Butrimo orkestras, grojęs va
karo metu, pradeda preten
duoti į geriausių vietos leng
vųjų orkestrų grupę. Dauge
lis net abejoti ima, su kuo ge
riau Butrimas apsieina: su 
futbolu ar akordeonu? .

Taigi, gerai pavyko Atletų 
parengimas. Linkėtina jiems 
panašios sėkmės ir sportiniuo
se susitikimuose.

Spoasored By 
RT. REV. MSSGR. A. It CLOFFI 

Recttf of Regina Paeis Votive Shrine 

July 1 to Augusi 20,1957 
Uovlng N. Y. on 84. VULCANIA 
‘ Returnlng on £8. AUGUSTUS

VUriting: Ltobon, Fatima, Madrid, Lourdes, Nice, Genoa, 
- Milan, Padova, Venice, Flnenze, Roma, Napoli, Capri, 
SorrentO, Pompei, Montevergina, Padre Pio, Sister E3ena 

Atello of Coėenza, Taormina, Madona delle Lacrime, 
(Our Lady of Tearsk Siracuse, Palermo and many at^er 

Clties.
Totai price, meato and Hotels included $1.100.

37 Sberidaa Avė. 
Breoklyn 8» N. N. 

TU. Apptepte T.7DBI
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ELIZABETH, N. J. Joseph Garszva

William J. Drake*

LIETUVIS ADVOKATAS

BROOKLYNO VAIDINTOJŲ TRUPĖ

PRIEŠAI
PENKIŲ METŲ SUKAKTIES PROGA Dekoruoją dail. J. JUODIS

Juozas Andriušis
87—09 Jamaica Avė.

Vlrglnla 74477

parapijos 
Mass. Pa-

skulpturos paroda, o kovo 10 
Amerikos tapybos.

buvosųstojęs NevYoirke, lan
kėsi Dartrninko redakdjojeir 
dalyvavę nepriklausomybės 
šventės minėjime Baltų . Lais
vės Namuose.

KATALIKŲ SEIMAS 
NEW YORKE

ALRK Federacijos N*w 
York© Apskrities Valdyba

668 Graad Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė. 

Br> oklyn, N. Y.

Tat: EV 14774; 
Ml 24076

FEDERALINIUS IR 
STEITO MOKESČIUS 

pildo prityrę specialistai 
Juozo Grabau įstaigoje 

227 Bodford Ava. 
Brooklyn 11, FL Y. 

STagg 2-7524

INCOME TAX — kitokių mokesčių, piliatybto bai 
kitais reikalais Jums patarnauja

kių šokėjai gražiai reprezen
tuoja lietuvius svetimtaučių 
tarpe. J. Veiviržis

Lietuviška TV programai, - 
ruošiama Lietuvos Atsimini

mo radijo direktoriaus Jokū
bo Stuko, bus vasario. 24 d., 
4 v. p. p. per New Yorko te’e- 
vizijos stotį WATV — 13 ka
nalą. Programą skiriama Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tei pamnėti.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui, notoriniy doku- 
menty tvirtinimui

Vladas Barčiauskas
su šeima buvo pakviestas į 

svečius pas Ievą Rockefellerie- 
nę į jos naujai atremontuotus 
namus. Aprodė savo bibliote
ką, kurioje yra ir lietuviškų 
knygų, meno rinkinį, kur yra 
ir vienas Kasiulio paveikslas.

Brookiyno muziejuje 
kai kurie skyriai atremontuo
ti, praplėsti, papildyti. Vasa
rio 24 atidaroma didelė Ame
rikos baldų • paroda, kurioje 
bus pavaizduoti visi baldų sti
liai nuo seniausių laikų iki 
1820 m. Kovo 3 atidaroma

Bostono ir apylinkės lietu
viai yra prašomi minėtomis 
dienomis jočių kitokių paren
gimų nerengti, bet dalyvauti 
kartu su minėtuoju jaunimu

High School salėje kur 
choras atliks religinę progra
mą. šiuo metu choras jau yra 
beveik parengęs J. Schweitze- 
rio šv. Jono mišias, kurias nė- 
užHgo giedos šaVo bažnyčioje. 
Orui atšilus, nuoširdus choro 
mylėtojas ir rėmėjas klebonas 
kun.' Pr. Virmauskis ketina 
išvežti chorą papramogauti 
prie Cape Cod į p. Mašidlaus- 
kienės erdvią vilą. Ten bus su
ruoštos vaišės ir šokiai.

njojė.
Biržulio 16 d. Romuvos 

parke Brocktone, gegužinių 
piknikas.

NO PARAPIJOS SALĖJE 
tfAVEMEYER GATVIŲ KAMPAS

Frank Dimas 
PUBLIC ACCOUNTANT 
INSURANCE BROKER

namai, baldai, Maniai ir aemeninia tartas nuo ufniee ar įvairią 
rūšią atsakomybės M pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingą atsitikimą bei Bgog» karta apmokant ir OgonMs

Accountant & Tax PracHHonier 
100—21 89th Avė., Rkhmond Hffl, N. Y.

Telefonas: VI 6-9029

Parapijos choro veikla
Vasario 12 d. Averkų bute 

įvyko nąujai išrinktos šv. Pet
ro par. choro valdybos posė
dis. Posėdyje taip pat dalyva
vo choro dvasios vadas kun. 
J. žuromskis ir dirigentas J. 
Kačinskas. Dabartinę valdybą 
sudaro: P. Averka pirm., H. 
Čepas vicepirm., J. Starinskas 
ižd., D. Adomkaitytė sekr., 
reikalų vedėjas Si Leimonasir 
V. Jociūtė valdybos narė. Re
vizijos komisijoje P. Kamins
kas ir A. Januška. Svarbiau
si posėdžio dienotvarkės 
klausimas buvo "parapijos cho
ro sustiprinimo .reikalas. Nu
tarta veikti, ypač per jaunimo 
organizacijas, raginant jų na
rius prisidėti prie palaikymo 
choro, kuris be savo tiesiogi- 

paskirties bažnyčioje savo 
dainomis dažnai'pasirodo vie
šuose koncertuose ir tautiniuo
se parengimuose. Artimoje
ateityje numatoma išsirinkti
choro balsų seniūnus ir siekti 
didesnio susiklausymo ir tvar
kos choro darbe. Verbų sek
madienį parapija planuoja su
ruošti gavėnios rimčiai pa
rengimą South Boston

Liet. Atsiminimo radijo
Organiza

cija kovo 2 Newarke, šv. Jur
gio draugijos salėje, 180 New 
York Avė., rengia lietuviškas 
užgavėnes. “Rūtos” ansamblis 
stato rašytojos ir poetės Kotry
nos Grigaitytės - Graudušie- 
nės specialiai “Rūtai” parašy 
tą scenos vaizdelį “Užgavėnių 
vakaras”. Koncertinėje dalyje 
dalyvauja dainininkė Lionė 
Juodytė - Mattews.

Moa© --te-oakti
Nauja moderniška koplyčia ta> 
menino* dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te
minusiomis kainomis. Kainos tos 
paSos ir 1 kitu* miestu*.
Baikale laukite: TeL TB 6-4484

Z i New Yorko menininkų
susirinkimas įvyksta vasario 

.23, 6:30 v. v. -Baltų - Laisvės 
Namuose, 131 East 70th St. 
New Yorke, N. Y. Iš Bostono 
specialiai atvykęs prof. dr. 

.Juozas Girnius skaitys paskai
tą “Intelektualo vaidmuo gy
venime”. Po paskaitos diskusi
jos ir kavutė. Kviečiami atsi
lankyti visi menininkai ir tie, 
kuriems įdomi ši tema.

Visas lietuvių katalikų or
ganizacijas ir visus katalikus 
prašome tą dieną nieko kito 
nerengti, bet visiems tame 
svarbiame seime dalyvauti. Įstaigą 764 Cypress Avė. 

Ridgewood 27, N. Y.
(du blokai nuo

Myrtle Avė. stoties.) 
Įstaiga ’ atidaryta 

kasdien nuo 
3 v. p. p. iki 9 v. v. 
ir šeštadieniais nuo 

10 v. r. iki 6 v. v.

Moterų Sąjungos
4 kuopos specialus susirin

kimas šaukiamas vasario 24, 
sekmadienį, 3 vai. popiet Ne
kalto Prasidėjimo 
salėj, Cambridge, 
skaitą skaitys ponia Kulbokie- 
nė iš So. Bostono. Bus apta
riami veikimo planai bei jo 
pagyvinimas. Kviečiamos atsi
lankyti lietuvės moterys ir 
merginos. Narėm dalyvauti 
būtina. Valdyba

Programoje: okteto ir eolo dainos 
Oktetui vadovauja muz. M. Liuberski*. Solo partijas atliks L. Ralys

Darbo valandos: TreČ. Ket. Penkt 6 P. M. 9 P. M.
į šeštadieniais 9 A. M. 6 P. M. 

Patartina telefonuoti prieš atvykstant. K’ijentams papra
šius, patarnavimas vykstama į namus ar prekybos vietą.

Liet, vyčių 109 kuopa rengia 
šokius vasario 23, šeštadienį, 
Steamboat Inn. salėje, 89 Ste
amboat Road, Great Neck, L. 
L Visi kviečiami dalyvauti.

BARASEVICTOS Ir SONUb J
F U N ERA L H O M k|

. 251W. Broadvvay |

South Boston, Maus > 
JOSEPH BARACEVlčHJk f 

Laidotuvių Direktorių*. t
Tol ANdrew 82590 !

r Kazys Obuolines, 
žurnalistas, vasario Į1 d. ąt- 

skrido iš Muencheno, -Vokieti
jos, ir nuolat apsigyvens New 
Yorke. Muenchene jis dirbo 
Amerikos Balse, prieš tai gy- 
vepo undone, kur ,'.jrsdį®wo_ 
ir laido Britanijos Ljetuvį. 
Vasalą 15 jis apsilaižė Dar
bininko redakcijoje.

Skautų - skaučių žiniai
Vas. 21 d., ketvirtadienį, 7 

▼. v. Piliečių klubo salėj 
Brooklyne įvyks iškilminga 
New Yorko skautų - skaučių 
sueiga paminėti Vasario 16 ir 
skautybės įkūrėjo Baden Po- 
well’o 100 gimtadienio. Visi 
skautai ir skautės ateina uni
formuoti. Po sueigos bus lau
želis ir pasilinksminimas. 

-Kviečiami atsilankyti tetai ir 
bičiuliai..

WA1TKUS 
K O NĖR A L II O M 

197 Webster Avcnae 
Cambridge, Mom.

PRANAS WATTKUS 
laidotuvių Direktorių* 

ir Balsamuotoja* 
NOTABY PUBUO

■ -4**S*

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forai Farinray Stattoo)

vasario 24, bus išpildyti Bee- 
thoveno, Chopino, Liszto,

vyMamas daktorius J. Baužys. Buvo nu
tari per Velykų 
visfemą nuvažiuoti pamanyti" 
filmos “Around the World in.

Ateinantį sekmadienį, vasa
rio 23, 4 vai po piet ponų 
Minkūnų bute įvyks ateitinin
kų priešgayėninis blynų ba
lius. Visi maksi, at-kai kvie
čiam. G. N.

ALB Grsat Necko Apylinkė '
Vasario 16 minėjimą ruošia 

vasario ' 24 šitokia tvarkai-

PARENGIMA1
Šią vasarą, birželio 30, Chi- 

cagoje yra rengiama pirmoji 
visos Amerikos ir Kanados lie
tuvių tautinių šokių šventė. Į 
šią šventę vyks dalyvauti ir 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
Onos Ivaškienės vadovaujama 
grupė, kuriai šiemet sukanka 
20 gyvavimo metų. Minėtosios 
grupės kelionės į Chicagą lė
šoms padauginti yra ” rengia
ma eilė parengimų, būtent:

Vasario 24 d. 6 v. v. Užga
vėnių balius Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje,. So. Boston, 
Mass., 368 W. Broadway.

Balandžio 28 d. 3 v. p. piet 
įvairių tautų liaudies šokių 
demonstracija So. Boston, To
mas Park, Highschool audito-

"THE HOUSE OF 
SMARGASBORD"

THE OU»
W A T E R SI D E INN 

LUNCHEON — Mon. thru Fri. 
DINNER — Thurs. - Fri. - Sat.

Pamper your apetite at our 
92.T5 SMORGASBORD 

Thurs. - Fri. - Sat. Evenings
EAT ALL YOC WANT 

Banąuets g Parties • Weddlngs
CALL EI 8-8021 
65 Southfleld Rd.

(continue on Greemrich Avė.) 
Antele Parking Stamford

| TeL STagg 2-5043 5

i Matthew P. Ballas? 
į (BIELIAUSKAS) 
| FUNEBALHOME *

Lietavię Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kUoeyde* — Medford, Ma»a.,
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite M 
nors pasveikinti, ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
veMJM ANTANUI F. KNfittTOI — BmH* Bear. M Cot-
tage SU Nornood, Maai*. Skyriai: Utiraaniaa Fvrniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOiaisi T-M40; SOtrth Boston 8-4018 ar 
0-1040; Klrktaųl 7-0638.

12:30 vietinėj šv. Aloyzo baž- -O i 
nyčioj pamaldos; 5 vaL po- 
piet iškilmingas minėjimo po- 
sėdis Kasmočių salėj, 89—91 -M ! 
Steamboat Rd., Great Neck, > J 
L. I. Vietos ir apylinkes lietu- m 
viai kviečiami atsilankyti ~ |

Brookiyno Vaidintojų Trupė '
minėdama savo veiklos 5

metų sukaktį, vasario 23 Ap- rnft/
reiškimo parapijos salėje sta- Į) į j Į f / 
to F. Neveravįčiaiis “Priešus”, Įj IĮ t f I i 
6 pav. pjesę su prologu. Re- 
žisuoja Vitalis Žukauskas, dę- 
koracijos ' daiL j. Juodžio.
Pradžia 6 v. v.

Nauji pašto namai 
statomi Brooklyne, Bay Ridge 
rajone, prie 54 St. ir 7 Avė.

Siuvėjų Unijos
Lietuvių 54 skyriaus mėnesi
nis susirinkimas įvyks 1957 
m., vasario 27 d. 5:30 v. v. 
Unijos patalpose, 11-27 Arion 
Place, Brooklyn, N. Y.

ALRK Federacijos New Yor
ko apskrities vaidyba, savo 
posėdyje vasario 8 d. nutarė 
Nevy Yorko lietuvių katalikų 
seimą šaukti kovo 24 d. 2 vai. 
p. p. Apreiškimo parapijos 
salėje.

Seime dalyvaus visos New 
Yorke veikiančios lietuvių ka
talikų organizacijos ir visi lie
tuviai katalikai Seimo pra
džioje įvyks šv. Kazimiero 
minėjimas, o po to bus svars
tomi įvairūs ir labai svarbūs 
New Yorko lietuvių katalikų 
kiti reikalai. Paskaitą apie šv. 
Kazimierą skaitys Scrantono 
Universiteto profesorius dr.

jos salėje, parap. choras ren- nės 
gia metinį koncertą. Dalyvau
ja choras, solistai, iš Brookly- 
no Operetės choro vyrų gru
pė, vad. J. Stankūno. Užgavė
nių nuotaika palaikyti bus tra- 
diciniai blynai, kitokie malo
numai. šokių pradžia 9 vai., 
grojant žinomam Prano Soro- 
ko orkestrui. Visas pelnas ski
riamas parapijos naudai.

■URBO


