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Streikuoja ir pienininkai

m> pripažmi* 
nenorėjo da-

PRANCCZU delegacija BaltaMe 
prez. D. Efoenboaeris ir Praae&zijM atatotMl* fMk 
luoliet. Antroje eilėje stovi valstybė* >i tu rtnrtMi 
les ir prancūzų užs. reik, ministeris OristiM Piaeau.

ngpanaiki- 
aupa pata*

turėjo raštus, 
Nagy vyriausi 
taną sovietai

turi reikšmės Sovietu

Gurion iš principo sutikęs su 
Amerikos siūlymu, ir galuti
nis atsakymas bus duotas per 
2—3 dienas. Numatoma, kad 
Izraelis galės laikyti pakanka- 
mom garantijom,šaSa Jungti-- ' 
nių Tautų dekliaravimo apie 
laisvą susisiekimą iš Aųabos, 
dar atskirų valstybių dek dara- 
cijas, kad Aųaba vandenis jos 
laiko tarptautiniais vandenim. 
Tokias dekliaracijas galėtų pa
daryti Anglija, Prancūzija, Ka
nada, Norvegija. Olandija ir 
kitos.

bus pagrindinis liudininkas 
inipo Jokūbe SeMevHiaus ir 
ja žmonos byloje.

Indijos min. pinnininkąNeh- 
ra ištiko avarija kelionėje n rth 
"Krik 14” lėktuvu, tari jam

SOVIETŲ REIKALAVIMAS 
ATMESTAS

rėjas N. Spencer.
Atvykęs į. Austriją Wailes 

pareiškė, kad kardinolas Min- 
dszenty tebesinaudoja Ameri
kon atstovybės globa.

Jungt. Tautose Kadaro reži
mo atstovas taip pat liko nei 
pripažintas nei atmestas. Jo į- 
galiojimų raštai liko nesvars-

Raglna nekurstyti
Vokietijos parlamento užsie

nių reikaių komisijos pirmi
ninkas Kfesinger laofcori šiuo

kalbų 
dėme-

Londone susikryžiavo Angli
jos ir Europos interesai, ir 
kompromiso nesurasta. Vasa
rio 26 posėdžiavo vakarų Eu
ropos sąjunga,' ir visos kitos

menę iš satelitų ir juos palikti 
ta neutraliąja juosta. Vokieti
ją taip pat neutralizuoti, prie 
Lenkijos prijungti atimtąsias 
žemes iš rytų, bet palikti pri
jungtąsias žemes iš vakarų pa
gal Oderio-Neissės liniją.

riausybė. Ji kreipėsi vasario 
22 į valstybės departamentą, 
kad Wailes nusikaltęs diplo
matiniam papročiam, esą jis 
dar nepadaręs Vengrijos už
sienių reikalų ministerijai 
mandagumo vizito ir neįteikęs 
įgaliojimo raštų.

Valstybės departamentas 
notą atmetė, pažymėdamas, 
kad Amerikos atstovas Wailes

- Izraelio - Egipto klausimas 
vėl grįžo vasario 26 į Jungt. 
Tautas. Kaip ir buvo laukia
ma, Kanados atstovas Pearson 
pasiūlė kompromisą, Vengda
mas net užsiminti apie sankci-

čiaus. Amerika laiko Europoje 
5 divizijas, Anglija keturias, 
Belgija tris, Olandija turi vie
ną, Prancūzija visą kariuome
nę nugabeno į Alžirą. O Vo
kietija turėtų 5 divizijas, ta
čiau jos kariuomenės organi
zavimas buvo uždelstas ir tik 
dabar pradedamas.

Laukiančius sensacijų nuste
bino vyriausios tarybos suva
žiavimas. Jų nesulaukė. Po jo

ARABAI SKELBIA 
POZITYVŲ NEUTRALUMĄ'

rtus įteikti 
kurios vei- 
inja sustab-

buvo 
atstovas 

prisistatytų, nea tai būtų reiš
kę Kadaro g 
mą. Amerika 
ryti ir savo a 
Tačiau atstovj 
no. Jai toliau

Po greitai nutilusių 
apie šepilovo nuėmimą 
šio staiga sukėlė Malenkovo 
patsiskardenimas. Italų savaiti
nis laikraštis “Oggi” paskelbė 
pasikalbėjimą su Malenkovu. 
Malenkovąs pareiškė, kad

Sovietų Sąjungoje ligi pava
sario busią dideliu pasikeiti-

keistas Gromyko. Bet tai nie
kis, palyginti su ankstesniu 
suvažiavimu, kur Chruščiovas 
pakepė Stalino nuvainikavimo 
sensaciją. Amerikos spauda į 
šepilovo nuėmimą pažiūrėjo 
kaip į technikinį pakeitimą ad
ministracijoje. Ir Chruščiovas 
stengėsi įkalbėti, kad tai ne

politi

niu.
Diplomatai sukluso. Tai ne

buvo visai paprasta, kad su 
pareiškimais išėjo Malenko- 
vas, kuris tebėra tik elektros

Jungt Tautų politinėj ko
misijoje vasario 27 buvo at
mestas Sovietų reikalavimas 
pasmerkti Amerikos tariamą 
kišimąsi •’ rytų Europos sateli
tinių valstybių reikaius ir juo
se subversijos rengimą. Su 
Sovietais balsavo tik 8, prieš 
53, susilaikė 11. Tie neutralie
ji — Afganistanas, Burma, In
dija, Indonezija, Ceylonas, 
Egiptas, Suomija, Saudi Arabi
ja, Yemen ir Jugoslavija.

Tuo tarpu dar neaišku, ar 
Kanados siūlymą priims ir 
pats Izraelis. Izraelis labiau
siai nori būti tikras, kad Egip
tas i Gazą negrįš; taip pat ne
sutinka, kad JT kariuomenė 
stovėtų Izraelio teritorijoje.

Ketvirtadienį jau reikšta 
optimizmo, kad susitarta. Val
stybės sekr. Dulles, Izraelio 
užs. reikalų min. Goldą Meier 
ir Prancūzijos užs. reik. min. 
Pineau tarėsi dėl visus paten
kinančios formulės. Pranešta, 
kad Izraelio prezidentas Ben

Iš Gazos ir Aųabos pasitrau
kia Izraelio kariuomenė; jos 
vietoj ateina Jungt. Tautę ka
riuomenė; Gazos srity pasi
traukia civilinė Izraelio val
džia, jos vietoj administraciją 
suorganizuoja JT; tarp Egipto 
ir Izraelio visu pasieniu, abi
pus linijos, stovi JT karinome-

• Egipto vadžia paskelbė 
nedarbo dienota penktadienį, 
musulmoųų šąentę. Lig šiol

Egipte nuo pirmadienio iki 
trečiadienio posėdžiavo Egip
to, Saudi Arabijos, Jordano, 
Syrijos vadai. Jie nutarė: pa
remti Egipto reikalavimą, kad 
Anglija, Prancūzija, Izraelis 
sumokėtų jam karo nuostolius; 
paremti Aižiro nacionalistų 
kovą; reikalauti Izraelio išsi
kraustyti iš Egipto; laikytis sa
vo valstybių gynimo reikalu 
nepriklausomiem nuo užsieni
nių sąjungų, Tai reiškia arabų 
“pozityvų neutralumą“ ir susi
laikymą nuo Eisenhovverio 
programos.

Prancūzija rimtai susirūpino 
gresiančia ūkine krize. Finan
sų ministeris P. Ramadier 
spaudai pareiškė, kad būtina 
sustabdyti kainų ir algų kili
mą, sumažinti vyriausybės iš
laidas, išsekusį Prancūzijos ek
sportą pakelti. Kad padėtis 
yra rimta, tačiau ne beviltiš
ka, pabrėžė ir R. Schuman, bu
vęs min. pirmininkas. Spauda 
įspėdinėja darbininkus nerei
kalauti atlyginimą kelti.

Amerikiečių bankų grupė 
paskutiniu laiku davė Prancū
zijos bankam 100 mil. pasko-

Kanados pasiūlymas susilau
kė arabų kritikos. Jiem prita
rė Sovietai. Amerika rengė 
kitą projektą, kuris būtų dar 
labiau kompromisas tarp Izra
elio norų ir arabų siūlomų 
sanidjų. p

Vasario 24 suėjo 15 metų 
“Amerikos Balsui”, šiandien 
Amerikos Balsas skelbiamas 
pasauliui 43 kalbom. Ameri
kos Balso 15 metų sukakties 
proga, šią įstaigą aplankė JA 
Valtybių prezidentas Dwight 
Eisenhoweris. Jis kreipėsi į 
tuos, kurie gyvena slegiami 
tarptautinio komunizmo:

"Mm nerims įūsę draugys
tės. Mm vertinamu ir saugoja
mu tuos santykius, kurio jun
gė mus praoityju, Ir mos linki
mo joms sakmės įūsę pastan
gom Į laisvę. Nes mes žinomo, 
kad tat kokio būtę užsimoji
mai vakfiHos lakstanžię vado
vę, tačiau kiekvieno asmens 
Širdyje ruseno Dievo duotas 
troškimas laisvai išspręsti savo 
paskirtį.“

Lietuviškai, Amerikos Bal
sas pradėtas skelbti — 1951 
vasario 16 d. Tada ii įstaiga • Rytę Vokietijoje komu- 

. • Vkepreddentas Ntanm dar buvo New Yorke, o dabar nlstų pareigūnai vėl skundžiasi
vasario 28 Svyta | Afriką Waatxtagton« Amerikos sostt- antikomunistine agitacija tarp smurto

Ford Motor Co. sutiko mo- tačiau H* tau Citata pslfr 
kėti . atlyginimą darhininkiri ginti dp-lSra|ifriuSlS St tacfasd- 
Johrmy McLoudhlin, jeigu jis * .^fT^****
neateis į darbą... Jis buvo Ateitis pri^tam tatatause, 
atleistas už tai, kad darbo me- "• ąa^Btam. Juos ^N t*ta,

• taricarljo|o sniegas už
griuvo vasario 24 šešis Žmones 
užpylė kelius, kalkur geležin
kelius, laukiama potvynių.

•IspenljM naujoje vyriausy
bėje iŠ 6 falangtotų ministerių 
tiko tik 8. Užsienių reikalų 
ministeris monarciristas.

• Kun. P. Bysays, kun- 
Pr. Garšva ir kun. J, Jakaitis 
vasario 27 atvyko iš Argenti
nos ir nukeliavo į Chicagą da
lyvauti Tėvų Marijonų kongre
gacijos metinėje konferencijo-

ministeris. Europos spauda la- 
biau ėmė domėtis, kokio ryšio 
turi šepilovas - Malenkovas 
-Chruščiovas. Prisaumda^. tad_ ______ Jį
šepilovas buvo tas vyras, ta-
ns poMM* ■vruveu|*

Šnipę byloje
Trijų sovietinių šnipų Soble, 

jo žmonos ir Albamo, byloje 
tarp kitų liudininkų kviečia
mas Boris Morros, Hollywoodo 
režisierius, kilęs iŠ Rusijos. Jį 
pristato Rodininku valstybės 
gynėjas. Spėjama, kad Morros 
ir tas vienas iš tų, su kuriais 
Soble susitikinėjo ir perdavi- 
nėjo slaptuosius dokumentus. 
O jis^ turėjo kaip tik būti sau
gumo tarnyboje.

no pieninėm. Pirmadienį ir 
antradienį streikininkų būriai 
jėga sulaikinėjo tuos, kurie 
nenorėjo streikuoti ir gabeno 
pieną. Kai kur išvartė pieno 

metu Amerikoje. Chicagoje jis betonus ir fifflejo pieną gatvė- 
kalbėjo, kad laisvasis pasaulis je; kai kur peršovė jau surin- 
turėtų vengti satelitinius kraš- kto pieno tankus; kai kur į 
tus kurstyti j sukfitmus. Tuo pieno tankus pripylė žibalo, 
keliu jie laisvės neatgaurią. Pieno pristatymas į miestą su

triko. • Ii KIrHm iileisti
Nuo trečiadienio policijai tavo dar septimas J

buvo. takyta apsaugoti nuo karys, kuris tavo n

ŽYDAI GRĮŽTA Į VOKIETIJĄ

Paskutiniu laiku į Vokietiją 
sustiprėjo žydų imigracija. 
Daugiausia iš Izraelio. Per sa
vaitę po 200. Dabar jau esą 
vakarų Vokietijoje ir .vakari
niame Berlyne 45.000 žydų. 
1950 tavo dar tik 18,000. 
Prieš karą 1933 tavo Vokieti
joje 540,000.

kovu pMtaoukteą iš ntairtė 
nę pirmininkę.

Ne savo valia šepilovas tai 
padarė, o įkvėptas Chruščiovo. 
Prisiminta, tad'ir 1956 Mo1<k 
tovas buvo išstumtas ir užkiš- 
tas šepiiovu, tada Chruščio
vas norėjo naujos politikos sū; 
Jugoslavija. Prisiminta taip, 
pat, kad Šepilovas tebuvo par
tijos žmogus, propagandistas, 
doktrinierius, bet ne ^tema
tąs profesionalas... .ii tokių 
konstatavimų daromos išva
dos, kad Šepilovo išėjimas, 
Gromyko atėjūnas, Malenkovo 
pasiskardenimas gali turė$ 
didesnės reikšmės artinuū 
ateičiai. Būtent: r

• Jei Chruščiovas negalėjo 
apginti savo padare Šepilovo, 
tai jo reikšmė yra susvyravusi 
partijoje.
• Kaip partijos žmogus Sė- 

pitovas pakefetas diptanat^os 
techniku, taip iš tokžją. votaty- 
binto gyvenimo tecįįjji| juū- 
čia grėsmę ir <afjįįįjįtar

• Anglijoje atmestas įstaty
mo projektas, tad į parlamen
tą gali būti renkami anglikonų 
ir kataliką kunigai.

• tvafcarl|M vyriausybė pa
ruošė projektą duoti moterim 
balsavimo tetas.

Amerlras atstovas Vengrijo- 
joje Edward Thmnpson Wail- 
es vasario 27 su savo šeima 
automtaaliu išvyko iš Vengri
jos sostinės į Austriją. Apie 
savo išvažiavimą jis nebuvo 
painformavęs iš anksto ko- 
inunistinės Vengrijos valdžios. 
Tik keliom valandom praėjus 
nuo atstovo išvažiavimo at
stovybės sekretorius pranešė, 
kad ministeris išvykęs.

Amerikos atstovo išvykimą 
išprovokavo pati Kadaro vy-

• Mew Yorfco kai kuriose 
protestantų bažnyčiose tikin
tieji buvo raginami kovoti 
Įffieš tariamą katalikų spaudi
mą vyriausybei, kad būtų pa
skirtas Amerikos atstovas prie

• Vengrijos valdžia paskuti
nėm dienom masiškai areštavo 
žmones, tarto Budapešte lan
kėsi Amerikos, Anglijos, Aus
trijos ar kitose svetimose at
stovybėse.

• Naujo sukilimo užuomaz
ga Vragrijo^, kaip skelbė 
Vengruos vyriausybė, esanti 
sunaikinta Skolnia mieste į 
rytus nuo Budapešto. Suimtų 
esą 12.

New Yorta Nvw Jorsey, pienines, o taip pat pieno pri- 
Pevmsyivaoi(m valstybėse ’ nuo statymą iš pieninių į miestus, 
sekmadienio streikuoja ūki- | New Yorką važiavo sunkve- 
nintaŽ fa* nebeprirtatinėja pie- žirnių su pienu kolonos, lydi- 

“ mos policijos. New Yorke pie
nu aprūpinimas sumažėjęs tik 
15%. ninkai grasino streiku, tačiau tat, Chridčtovo rtaptanta

Ug sol pieno minimum nu- {Sh/SSo SCfr

cn. Streikininkai reikalauja J a ;
12,4. O kai ateina iki vartoto
jo ta kaina išauga per 25 cn.

H4TERESUS
Lenkuos egt. -vyriausybės 
natose atstotas Okt Jas-.

Gazette Montreal” vasalo 8 
atsffiepė dėl idėjos neutrali
zuoti tam t&rą juostą tarp 
Rytų ir Vakarų. Jis, priima idė
ją teigiamai siūlydamas, ragi
na atitraukti sovietų karino- valstybės griežtai pasisakė 

prieš Anglijos nutarimą ati
traukti iš Vokietijos 3U,000 
kariuomenės iš dabartinių 80,- 
000.

Anglija sakosi negalinti pa
kelti tokios naštos. O Vokieti
ja, kuri mokėjo visom Sveti
mom kariuomenėm Vokietijo
je išlaikyti apie 300 mil. dil. 
per metus, po 1958 metų atsi
sako mokėti. Ir 1958 metams 
tesutiko tik 175 mil. Amerika, 
spaudžia, kad Vokietija ir to
liau mokėjimų nenutrauktų.

Prieš Anglijos kariuomenės 
atitraukimą iš Vokietijos grie
žtai pasisakė ir Nato kariuo
menės vyriausias vadas, Nato 
tavo numatęs Europoje suda
ryti 30 divizijų, bet lig šiol 
nepasiekė nė pusės to skai-

KĄ AMERIKIETIS GALVOJA 
APIB IZRAfiB - EGIPTĄ?
Ga^tųMTto^^ias tyrė 'klau

simą: ar tatiį geras ar blogas 
sumanymas tad^rti JT kariuo
menę Izraelio. - Egipto pasie
ny. Teigiamai ^atsakė 58%, 
nesamai 24%, be nuomonės 
18%;. Kitas klausimas: ar ame
rikiečiai turėtų dalyvauti toje 
JT kariuomenėje? Atsakė: 
taip 60%, ne 11%, be nuo
monės 29%. į

Dabar toje kaiuomenėje da
lyvauja tik manąją valstybių 
daliniai. Nedalyvauja 
Amerikos nei Sovietu.
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RADIO TAISYMAS

Merengue—Specialties
Adm. $1 JO 414 E. SŽnd St 
Between Ist & York Avė.

KARINĖ VALDŽIA 
SUSIRŪPINUS

Clcocd Saturday, open Sunday 9 A. M. to 6 P. M.
Privažtavlmm: S Avė. Ind. Line, Traln D iki Detancj St. Nuo čia 
pėsčiam trumpas kelias Iki Orvhard Si.

AUSTRALIJOJE augiai ruošia 
si paleisti raketą balionu iki 
lO.Me pėdu aukščio. Ten ji

rį”, leidžiantĮmąžumai sutruk
dyti reikalingą1 Įstatymo pri
ėmimą. ik

Socialistai apsigavo
Italijos soc. demokratai, va

dovaujami Saragato, delsia su
sijungti su socialistais, vado
vaujamais Neimi. Pastarojo 
partija per 10 metų ėjo su ko
munistais. Dabar nuo jų atsi
sakė ir vedė derybas su Sara- 
gatu dėl susijungimo. Bet kai 
Nenni pasitraukė nuo komu
nistų, Saragato soc. demokra
tai abejoja, ar jie tikrai nuo 
komunistų atsisakė. Dar reikia

BRITU ■pr*o>niinlai lėktuvai 
(F* kyla stačiai J dangą. Jie 
yra Muddaariai ataktaoti M 
Ina rMiea lėktuvą.

Tik savo pažiūrom jis yra 
Knowlandui priešingas. Jis 
ateina su politinėm idėjom, 
kurios yra priešingos ligšioli
nei Amerikos politikai ir ku
rios tebuvo leidžiamos tik at
skirų asmenų ar diskutuoja
mos politikierių klubuose. Jo 
idėjas rodo, nusistatymas kai 
kuriais kiaušiniais.

Sakysim, Humphrey grasino 
pasitrauksiąs iš delegacijos, jei 
Sueso krizėje Amerikos dele
gacija vykdys politiką, kuri di
dintų ūkinę krizę Anglijoje. 
Jis reikalavo paskubinti Ame
rikos naftos pristatymą Euro
pos valstybėm. (

Nusiginklavimo reikalu jo 
mintis gana artima Stassenui. 
Tik ją reiškia aiškiau nei Stas- 

vyriausybės 
sekr. Dulles

tas dėl to, Įyi jįte'&žfata Įta
kingas vietas^ AmerRcps užsiė
mę politikoje — jis yra sena
to užsionię politikos komisijos 
narys; jis yra taip pat Ameri
kos delsgacgęje prie Jungt. 
Tautę narys, drauge su šen.

Amerikos karinė valdžia su
sirūpinusi, kad Amerikos ka
riuomenė Vokietijoje liks be 
spaminės priedangos, jei ang
lai atitrauks savo 30,000 vyrų. 
Karinė valdžia taip pat nepa
tenkinta padėtim Korėjoje, 
šiaurės Korėjoje komunistai 
ginklavimą stiprina. Amerika 
savo kariuomenę stiprinti atsi
sako, nes tai bus paliaubų su
tarties laužymas. Stiprinti ar 
ne, priklauso jau nuo politi
nės valdžios — Baltųjų Rūmų 
ir valstybės departamento.

Tai viena. Antra, susirinki
mo dalyviai, kad ir daugumas 
inteligentųbuvoneįpratę po
litikoj dirbti ir politiškai gal
voti. Kalbėtojai vis nukrypda
vo Į nusiskundimus dėl oku
pantų daromų žmonėm skriau
dų. Ir kažin ar būtų prieita 
prie bet kurio susitarimo, jei 
ne viena netikėta aplinkybė

(Bus daugiau)

įgalioti INTUfttST Maskvoje. Mai
tas apmokamas čia. Garantuoja
me pristatymą.. Atidarą kasdien 
ir sekmadieniais.

mis senojoj Vilniaus katedroj 
(dabar ji paversta muzėjum. 
Red.). Pamokslą pasakė kun. 
Reinys (arkivyskupas balševi- 
kų nukankintas ViadmiiroT ka
lėjime. Red.). Kalbėjo tema 

justitia ėst fundaibentum 
regnorum 

(teisingumas yra valstybių 
pagrindas). Ta tema man. at
rodė ne visai tinkama momen
tui. Tačiau tas kun. Reinio pa
mokslas kai kam buvo pranašo 
Įspėjimas, kas nereikia daryti 
valdant valstybę. Būtų labai 
sveika, kad tie žmonės atsi
mintų anuomet Vilniaus kate
droj praskambėjusius žodžius.

Prieš posėdžiam praside
dant, vėl reikėjo ginčytis su 
vokiečiais dėl pasitarimų lais
vės. Vokiečiai mat būtinai no
rėjo turėti savo žmogų mūsų 
posėdžiuose. Mes su tuo nesu
tikome Valdžios »atstovam 
mes aiškinome, kad turime vi
sai laisvai pasitarti kaip dėl 
Lietuvos likimo iš viso, taip ir 
dėl jos santykių su Vokietija...

Tarybose su vokiečiais labai 
daug pasidarbavo dr. Šaulys. 
Mat jis neblogai kalbėjo vo
kiškai. O tokių mes nedaug 
teturėjome.

PUBUt ACCOUNTAHT 
INSURANCE

Įstaigą 764 Cypresš Avė., 
Ridgewood 27, N. Y. 

(du blokai nuo
Myrtle Avė. stoties.)

Įstaiga atidaryta 
kasdien nuo

3 v. p. p. iki 9 v. V.
ir šeštadien'ais nuo

10 v. r. iki 6 v. v.
TokEV 14774;

1165 K. 71«t St.
CLKVtLAND 3, OMIO
Tek: UTopta 1-0807 
KamUen, IMcyru* sekmadieniu* 
mio 12 vai. dieno* iki 8:30 P.M.

PARCEL DfePT. GLOBĖ TRAVEL SERVICE
710 WALNUT ST., PHfLADELPHIA 8, PA. LOmfcartf 3-3*55 LOmbafd 3-4077

• Ameriku Balsas vasario 
25 minėjo 15 metų savo su
kaktį. Kalbą per radiją pasakė 
prezidentas Eisenhoweris.

2 BANDS 2 BANDS
clubst. sterhen

A DANCEFOR 
Y0UNG ADULTS 

every Friday night 
throughout the year

— Musie by — 
Mito Oran £ Biil Y ate 

Continuous Dancing _ 
from 9 to 12:30

Savoy—Cha-Cha—Mambo

Hubort Humphrey yra sena
torius, bet ne senas. Nei am
žium nei mintim. Jis yra 46 
metų, senate tik nuo 1948, ki
lęs iš Minnesotos v; 
Jis kalba 
Jis prikki 
tijai, vadinamam liberalistų ir 
internacionalistų sparnui. Ta
čiau savo partijos ribom jis 
nesivaržo. Jei jo mintis randa 
paramos respublikonuose, ei
na ir su jais. Taip buvo su jo 
pradėta kova prieš “filibuste-

KEISTA ISTORIJA yra su VL 
f to Sale iš Brooklyn, N. Y. Jisai 

1945 metus karai besibaigiant 
dingo. Oabar paaiškėjo, kad 

"ifer T943 gy veao ir "dirbę Vo- 
- kietijoje. Paskiri jst°jo j pran- 

ž.cūzą svetimšalių legioną, ko- 
.. vojo prie Dien BJen Pilu, buvo 

apdovanotas už narsumą. Šiam 
dienom jis pasirodė Praaeūn- 

- joje. Amerikiečiai dabar aiški- 
kiną, ar jam atmintis buvo 
dingusi ar jisai sąmoningai 
buvo iš kariuomenės pradin- 
SCS.

senas, 
narys, 
vengia ėjimų, kurie pasunkin
tų Vokietijoje kanclerio Ade
nauerio padėtį prieš rinkimus. 
Dėl to.buvo.dementuotas ir 
gandas dėl Amerikos kariuo
menės atitraukimo ar sumaži
nimo iŠ Vokietijos. Tuo tarpu 
Humphrey galvoja priešingai 
— mano, kad

jau dabar atėjęs motas de
rėtis m Sovietais dtt "buferi
nės zonos", dėl “neutraliosios

1031 Eroa.Uvav 
NEW YORK 23, N. Y. 
Tel.: LYceiini 5-0900 
Kasdien. Išskyrų* sekmadienius 
nuo 9 A.M. iki S P.M.

iš 'savo pusės.• . ■ - - . ■■■■
x .Tačiau, kaip kėliau bemaž 
tikrai buvo nustatyta, vokie
čiai pačiuose ? suvažiavimuose 
turėjo savo .šnipą. Mat vienas 
mūsiškių buvo pasikvietęs ma
ža težinomą ir nepatikimą 
žmogų.

Posėdį atidarė Basanavičius, 
primindamas* mums pagerbti 
Vytautą Didįjį ir patardamas 
Lietuvai sekti jo politika. Pre
zidiumas buvo išrinktas iš į- 
vairių srovių, žmonių. Prasidė
jo debatai.

Kaip organizacinio komiteto 
pasitarimuose, taip ir čia pir
miausia kilo klausimas, ar vo
kiečių okupacijai esant daryti 
bet kurių žygių politikoje, ar 
nedaryti?

Čia vėl lyg iš kokio gausy
bės rago , pasųiyiė socialistų 
krtbos;jte išdėstė mums visą 
Markso “evangeliją".

Vėl buvo iškelti demokra
tizmo principai, liaudies tei
sės ir tt. Savo kalbom ypač į- 
griso mums šiandieninis bol
ševikas Eidukevičius (papras
tas darbininkas, socialistų agi
tatorius, laikąs save dideliu

mažiausiai ištirtas srovės vi
durys. Spėjama, kąd s/Ovė vi
dury Atlanto išsišakoja?' Di
džiausia šaka eina Į šiaurę, dvi 
mažesnės šakos eina Į šiaurės 
rytus ir pietų rytus. Smulkiau 
paaiškės tik po tyrimo.

sudaryti, anm Sattgaicio, pro- 
morinę vaMM jfe pasivadi- 
ubkomitetu, iš- 
rinko vykdomąjį biurą vilnie
čius: A. Smetoną, kun. Stan-

St Mį, J. šaulį ir 
P. Klimą. Dar sunkiau buvo 
kalbėtis su vokiečiais, kurie 
norėjo jau tą komitetą laikyti 
tautos atstovybe. Jokių rinki
mų daryti jie neleido. Tik po 
ilgų pasitarimu buvo prieitas 
kompromisas: komiteto nariai 
išvažinėjo po apskritis pasitar
ti su vietos įtakingesniais lie
tuviais ir iš ten pristatyti po 
3—5 kandidatus iš kiekvienos 
apskrities. Tokiu būdu buvo 
sudarytas sąrašas ir išsiunti
nėti kvietimai į konferenciją 
Vilniuje rugsėjo 18—23. Tos 
konferencijos eigą vysk. Stau
gaitis pasakoja taip:

“Paaiškėjo, kad pakvietimų 
mes buvome išsiuntinėję apie 
263 .. Suvažiavo, . jei neklys
tu. 220 žmonių (P. Klimas sa
ko: pakviesta 264, atvyko 214.) 
Galima pasakyti, kad iš tikro 
tai buvo Lietuvos atstovybė.

1- rno Suvažiavo visa, kas bu
vo likę Lietuvoje šviesesnio ir 
Rakingesnio.

2- o Buvo čia Įvairių luomų 
ir profesijų žmonių, pradedant 
kaimiečiu, baigiant lenkuojan
čiu dvarininku. 3-o Suvažiavo 
įvairių srovių ir pasaulėžiūrų 
žmonių. pradedant kunigu, 
baigiant socialistu. Anuo metu, 
manau, ne kitokia būtų buvu
si susirinkimo sudėtis, jei i ji 
būtų atsiųsti atstovai pačių 
žmonių išrinkti. Mūsų susirin- 
Jdmam vokiečiai paskyrė Vil
niaus miesto teatro salę. Ji bin 
vo bemaž pilnutėlė sėdinčių 
atstovų.

Svarbus buvo ir Įspūdingas 
momentas: Lietuvos žmonės

SVARBI NAUJIENA siunčiantiems dovanų siuntinius į

LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 
UKRAINĄ IR KITAS SOVIETŲ RUSIJOS DALIS

MOŠŲ SKYRIAI JCSV PATOGUMUI 
4102 ArcherAvf. 
CHICAGO 33, ILL. 
Tel.: FRontler t-8389 
Kasdien, itakynie »rokma<ttenkw 
nuo 8:30 A.M Iki 8:00 P.M.

Jis mano, kad Amerika da
bartiniu metu dar turi savo 
rankose kortą derybom su So- palaukti.

vietais. Jos neteksianti, jeigu 
Vokietija pati ims derėtis su 
Maskva.
Humphrey priekaištauja valst. 
sekr. DUlles, kad jo politika 
paremta “vakarykšč& diena”; 
kad DUlIėš'betoms pakanka
mai fantazijos‘Suristi naujom 
galimybėm pasikeitusioje pa
dėtyje. Humphrey tikina, kad 
lenktyniavimas ginklais jau 
atgyvenusi politinė priemonė 
ir kad nebegalima toliau kal
bėtis šaltojo karo žodžiais.

Po tais visais žodžiais sle
piasi tiesioginis Humphrey no
ras — derėtis su Maskva. Ga] 
tai yra apgaulingos fantazijos 
padaras, bet jo balsą tenka 
sekti su dideliu dėmesiu, nes 

jis laikomas atgarsiu tę nuo
monių, kuriom labiausiai at
stovaująs jaimasnysis demo
kratę sparnas. Iš esmės tai ne 
kas kita kaip atgarsis politi
kos, pereitais metais paskelb
tos George Kennano. Politi
ko*, vedančios Į koeg:jstenciją 
su Maskva.

Dėmesio dar labiau verta, 
kad panašios nuomonės stip
riai vėl remiamos Europoje. 
Tai rodė paskutinis van Zea- 
lando, buvusio Belgijos min. 
pirmininko, siūlymas — su
kurti neutralią demilitarizuotą 
juostą, kariuomenes atitraukti 
iki Vyslos ir Reino. M

DĖMESIUI
P ARGUS TO RCSSIA, INC. 

1530 Bedferd Ave^ 
Brookfyn 16, N. Y.

Atidarė savo ofisą šiuo adresu;

651 Albany Ave^, 
Hartford, Gour.

Td.: CHapd 7-S464
Mūsų firma patikima siuntimui 
siuntinių j SSSR, Lietuvą, Latviją. 
Estiją, Ukrainą ir kitur. Esame

nes sėdėjo prezidiume.
Po dgų deb^ nit 

sustatyta galų gale padėti 
dirbti politikoj ir rinkti krašto 
atstovybę.

čia vėl atsiranda nauja < 
kliūtis: . ■ '■ *.

iš vokiečių valdžios pusės 
pareikšta, jgg šitas susirinki
mas turįs dekliaruoti, kad at
ginusi Lietuva sudarysieMi su 
Vokietija. OMlita«inę, su$isieki- 
mo ir finansinę konvendią.

Tai esant conditin sine gua 
non. Vokiečių valdžia tik ga
vusi tokią dekliaraciją, tetei
sianti rinkti krašto atstovybę.

Žinoma, tai buvo labai skau
di sąlyga. Dėl jos vėl kilo di
delių ginčų. Juo sunkiau buvo 
susikalbėti, kad

socialistai aiškiai stengėsi 
prie jokio susitarimo neprilei-

MB RIDGEWOOD AVK.
Garantuotai tąfanma televizija, kambariniai bei auto radto, 

stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 
(record rengtas).

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woo<#iaven, 
Rtebmond Ifilį Ozone Park, Forest HiU, Jamaica.

Darbas MSekNMS prityrario teebafta, prięaS«to 
RCA taOtatot New Torto.

su naujom idėjom
(1891). Jie pažymi esą aktua
lūs tuo. kad išmuša komunis
tam ginklą iš rankų.

Vilnones medžiagos Lietuvai
ĮVEŽTOS ir VIETOJE GAMINTOS

• Medžiagos vyrą ir moterų eilutėms, švarkams, suknelėms.
0 Silkiniai, rayoniniai. medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai. 

Vardais ir gabalais.
• Didelis spalvą ir pavyzdžiu pasirinkimas.
• Geriausios rūšys, prieinamos kainos.

(Atsinešk ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas>
SAMURL BECKENSTEDi, INC. 
TRYS DIDELES KRAUTUV ES

1 >8 Orchard St. 138 SC. 1» Oiehard SU N. Y. C.

Amerikos komu 
aisty žingsniai

Senato komisijos vidaus sau
gumo reikalam liudiję New 
Yorko advokatas Carl Radilin, 
kuris kaip - American Civil Li- 
berties Union” stebėtojas da
lyvavo Amerikos komunistų 
partijos suvažiavime.

Jis pasakojo, kad didžiau
sias komunistų, rūpestis šiuo 
metu, kad jie jaučiasi izoliuo
ti Amerikos gyvenime. Jie no
ri sudaryti tokią atmosferą, 
kad vėl Amerikos gyvenime 
galėtų reikštis. Tam buvo 
paskelbtas tariamasis nepri
klausomumas nuo Maskvos.

SIUNTINIAI
- Siuntėjo! HelMMMVpMn ptorttąvtoM npiė MMmhną. - 

•— Slėibt Intai prt4*t**Bl novėJirt 741 H8gyj^. - -
Siuntiniai, riunėtaml ąrė poRtL priMdomi 7.10 dieną bkgyj 

Suntvkta Rautui MrfntuiOloą fteėjo p*kvitąvknus.
VISI MUNTTNlAt4HUNCtAlQ.SU JAV APMOKSTU 

MUITU. IR PIU9ĘATTMAS GARANTUOJAMAS.

Vokietijos katalikai aiškiai 
pasisakė už tai. kad darbinin
kai turėtų teisės Į įmonės 
nuosavybę. Tai yra išdėstyta 
Vokietijos katalikų kongreso, 
kuris buvo pernai rugpiūčio 
29—rugsėjo 2, dabar paskelb
tuose darbuose. Tokios teisės 
— sakoma nutarimuose— rei
kalauja teisingumas, nes dar
bininkas padeda sukurti gėry
bes, už kurias jis nėra pakan
kamai atlyginamas. Dalyvau
damas nuosavybėje, darbinin
kas gauna atlyginimą už šavo 
darbą, bet jis tuo pačiu jaučia 
pareigą rūpintis įmonės pelno 
didinimu. Įtampa tarp darbi
ninko ir kompanijos tuo būdu 
sumažėja. Įmonės pelnas nu
stoja buvęs išnaudojimo ženk
las. Darbininkas ateina su nau
jom pagerinimo idėjom.

Kongreso nutarimai sociali
nės akcijos klausimais yra pa
remti popiežiaus Leono XIII 
enciklika “Rerum Novarum”

Tirs Golfštromą
Golfstromo šiltosios srovės 

tirti išsiunčiami 20 laivų — 
Amerikos, Anglijos, Kanados, 
Ispanijos. Sovietų ir kt. Srovės 
pradžia tarp Bermudų salų ir 
Bahamas ištirta gerai, bet

Bet tai yra tik veidmainiavi- _____________________________
mas. Skaičius esąs sumažėjęs ——r > -y——
(minimas apie 20,000 Red ), skaitykite "Aidus* 680 Bush- 
bet numatyta dabar verbuoti wick Ave Brooklyn 21, N. Y. 
naujus narius. ____ ... ____

MUNTTNlAt4HUNCtAlQ.SU


M. JOKAJUS

TURTINGI
SKURDŽIAI

varė

tuose suaugusiems žmonėms, 
kurie kartais tuo geru įsitei
kia varguoliams. Ką senasis 
savininkas vadino švarku, tai

pada- 
Tatai

pateisinama ir šventa. Tokioje 
kovoje matome ir šv. Kazimie
rą įsijungus savo stebuklu prie 
Dauguvos;

ką, kur, sako, daugiau pinigų 
esą. Nuplaukiau ir buvau toj 
Amerikoj, tačiau kaip nieko, 
taip nieko, tentą kartų nieko. 
Įgriso! Trejis metus tenai pra
sitryniau. Dirbau kasyklose, 
akmenų skaldyklose, dirbau 
taip sunkiai, jog vos gyvas be- 
išlikau. Vieną kartą norėjo ma
ne “nulinčiuoti” už tai, kad ne
sutikau su streikininkais dėtis.

ne tiktai prigimtyje ar kultū
roje, bet jos eina ligi antgam
tinės srities ir ten suranda ti
krąją .savo prasmę ir atbaigi-

Ifnmtg ZstgM, lt»nJre . amba- 
sadorius prie ši. Sosto' Ma- 
meti, Romos miesto burmistro 
atstovas ministeris Sflenzi, te
ves Italijos misisteris Liėtuvo-

da lik sveikas, gražute Pešte! 
Tiesa, tamsta nepyksti, dailio
ji, brangioji panele, kad ai 
čia tiek niekų priplepėjau?

rai pasenęs, Pranas išėjo is 
skalbyklos.

tvarko pagal savo amfrnKwbw 
planus, — kaStejė
__  Ji nalieka žmnnėnig vHH- 
mo laisvę net tada, kai jie dL

WASHCWTONE mfaUat Vanrio !«, 
prie iv. Mato katedra* jw kikwi 
Hvo įteiktas BetavHkas kryfefe. B 
k. i <: B&te ir lreaa Krivfekaltes,

čiausiasis ponui Kaporui, kad 
jį padarytų tuo elgeta. Ūkite 
sveiki! Buriuoju rankutes pa
nelei!

Ir ta išėjo.
Dabar kilo sambrūzdis pogrin- 
dydyj. čigonų Šeima lindo iš po

— Na, tai ką, čyga, kur
CTUllrMPfl SnCZuT

,— KSd aš nors pats žtoo-

“ Brangiosioms ir ištikiihfe- 
sioms lietuviams, broliškai su
sitelkusiems prieš Dievo alto-

Vis dėlto susitaupiau tentą 
penkiasdešimt dolerių. Turė
jau juos čia dirže paslėptus, ir 
jau iš anksto džiaugiausi. Vis
ką drauge paėmus, tatai buvo 
apskriti trys tentai guldenų. 
Užmokėsiu jais uošvio skol% ir 
mitmy dar liks pofliriasdfMlint 
guldenų prasikurti... Tuo tir
pu grįžtu namo ir čia išgirstu, 
kad per tą. Ilgą laiką skola 

riu žmoną, ir taip pat ar neto- vaikų prisiveisusL Jau buvo
riu žmonos? Taip, taip: turiu nerimą mus MBcftuotL
ir netarta. Aš galvojau sau, 
kad flgokai teks laukti, iki aš gatijo vaftų prtilgtadyti?

tilli, parlamento atstovai GL 
ammarce ir Insabato, Italijos 
užsienio reikalu ministeriios 
atstovas Dr. Rocchi, Amerikie
čių ambasados patarėjas Col- 
by, Vokiečių ambasados atsto
vas konsulas Salat, Australi
jos ambasados patarėjas. Aus
trijos ambasados protokolo še
fas, žemės ūkio ministerio se
kretorius dr. Borello, Romos 
provinciios atstovas adv. Pin
to, Popiežiaus palatine gvardi
jos komendantas grafas Cantu- 
ti, atstovavęs Vatikano guber
natorių, ir daugelis kitu. Da
lyvavo ir visi Romos lietuviai 
su Vyskupu V. Padolskiu ir 
Lietuvos pasiuntiniu prie šv. 
Sosto ministeriu Girdvainiu.

Telegramomis lietuvius Va
sario 16 proga sveikino Italijos 
respublikos preadentas Gron- 
chi. Vatikano valstvbės sekre
toriato Monsg. Dell’ Aqua, Šv. 
Tėvo generalinis vikaras vysk.

Panelė Lidija sutiko tatai 
esant vis dėlto pavojingą žygį. 
— Tai dar ne viskas! Kai ka

pitonas, iš Brėmų nuvykęs į 
Naujorką, grįžta atgal į Brė- 
mus, jam reikia tik garlaivio 
snapas pakreipti į priešingą 
šoną. Gi vargšas slovakas ne
gali atgręžti sielio. Jis turi na
mo, į padgragus, pėsčias pa
reiti. Tepamėgintų taip 
ryti garlaivio kapitonas, 
juk reiškia šį tą!

Skalbėją į nuobodulį 
tas ilgas plepesys. ■<

— Ar jau baigei,v Praneli?
— O, dar nė nepradėjau pa

sakoti to, ko manęs klausė 
dailioji panelė. Bet jeigu tam
sta nenori klausyti, tai malo
nėk nšrikimšti aute. Ar" aš tu-

Šv. Kazimieras lietuvių liau
dies pasakojimuose vaizduoja
mas, kaip kovotojas su rusų 
invazija į Lietuvą. Dažniausiai 
minimas jo stebuklas prie

bai paprastai: mano uošvis 
nuo to laiko nemokėjo procen
tų, todėl smuklininkas vekselį 
atidavė advokatui... O, tu ne
lemtasis Martynai Fučka! To 
negana, kad išliejai degtinę, 
dar reikėjo, kad advokatas dėl 
tavęs išlietų tokią daugybę ra
šalo. Kai viską, kiek turėjau, Ji buvo apsbnausčiusi 
atidaviau už uošvio skolą, liko 
sumokėti dar penkios dešim
tys guldenų, už kuriuos įkei
tė mano tėvo namą. Kas tad 
reikėjo daryti? Reikėjo vėl 
traukti į platųjį pasaulį. Tokiu 
oaera ėmiau preunuu peiliais 
ir puodukais. Kai tik sutaupau 
dešimtį guldenų, tai tuojau 
siunčiu juos advokatui! Bet kai 
būsiu atidavęs visus, — dabar 
man' beliko sutaupyti paskuti
nė dešimtis, — galėsiu vykti 
namo, galėsiu traukti pat savo ąre -<i|,~ — -sifsusb* paa muyro* ■niūria esu

norėčiau vilktis su jais vėl net 
į Palotą.

— Nejaugi jau baigta rink
ti svogūnai

— Nagi taip, iŠ tikro jau 
baigta, saldžioji mano poniute. 
Svogūnus šiandien labai pras
tai pirko. Tiesa, te doras 
ponas, seimo ataras, iki šiol 
buvo svarbiausiai mano pirkė
jas. Kasdien numirkdavo po 
vieną vainikėlį nųšnų; be to, 
visada įgnybdavo ome į žan
dą fr duodavo ddfanSa krai- 
rarų riangian> gįgy joąg kitas. 
Ką jis iš tų darė — 
aš nežinau, bet ir tas išvažia
vo: reikia jam prisigaudyti 
žmonių, kad vėl jį atstovu iš
rinktų.

Rodos, ji taip suprato rengi
mąsi rinkimams

__ Na, tai palū Ha, moterė
le, tuos svogūnui Vietos yra tos, paklotės. Todėl, MtaTOda- 

u . - «® »» atanten® tebo ji— Kad tik nmjąneetaytų nuginė nuo tavęs taftsfaitas,
. .. - kai tfltštabuvo tepdioką jai

rankų bučiuoti.
—*> Tto^Sl įrenkite į| čia SU 

savo purtanti autuvais! ®®r 
mau tealMažus steotevstksi-

kų Bažnyčia patriotizmąlaiko 
dorybe, nes patriotizmas, anot 
<kwnininkmm M- de Mimnynrk, 
“savo atramą ir pateisinimą 
randa Dievo valioje”.

Patriotizmas yra meilė, ku
ri prasideda meile savo tėvų, 
brolių ir seserų, toliau apima 
visus savo tautos žmones, sa
vo kraštą ir savo valstybę ir 
pereina į visų žmonių meilę. 
Kas čia įsiterpia su savo ne
apykanta ir kerštu, kas savo 
godumu ir plėšrumu daro ki
tam skriaudą, daro piktą. Ko-

. Atsitiktiniu būdu -Vasario -Mk 
yra visai arti šv. Kazimiero 
dienos; Galina tai laikyti rdk- 
temgu d^yku. Dar heatslū- 
guš patriottaėm nuotaikom, 
atetitom tautinės šventės, mū
sų mintis kreipiama į vienin
telį lietuvių tautos šventąjį. 
Tuo būdu patriotiniai ir religi
niai jausmai susiveja, kaip yra 
susipynusios ir tauta su reli
gija.

Nerasime nei žemės pavir
šiuje nei istorijoje tautos be 
tikėjimo. “Tautų šaknys, —

Kai ir Vasario 16 minėji
mus, tarsi atbaigiame šv. Ka
zimiero dienos maldomis, mes 
dar labiau įprasminame savo 
kovą už tautos laisvę, liktai 
savo laisvėje tauta gali tvir
čiau jungtis su Dievu. “Kas 
praranda tėvynę, to ir religi
nis gyvenimas yra tykomas 
pavojaus” (J. fooegger). Dėl 
to yra šventas dalykas už sa
vo tėvynės laisvę kovoti

paprastai vilki sermėgomis ir 
avi klumpėmis.

SVOGONININKt, KLARNE
TININKAS IR GftLININKt

Originalusis prekiautojas 
dar priemenėje gavo patirti 
malonumėlio. Svogunininkė 
Ripkė durte susidūrė su juo. 

bent 
dešimčia kietai įkrakmolytų 
suknelių, tanių viršutinioji bu
vo skaisčbd raudona, tdria 
raudona, jog net pati Ripkė 
atrodė it laukinė aguona. Ap
link liemei^ ji buvo kryžmai 

žalia įkopėta, o 
raudonos kurpės, pakaustytos 
storomis pasagėlėmis, negai
lestingai stukseno plytų gren-

Dauguvos, kur. buvo susitelku
si didelė Maskvos kariuomenė 
imti Polocko miesto, šventas 
Karalaitis pasirodęs ant balto 
žirgo ir padrąsinęs lietuvius 
kovai Tasai nepaprastas šv. 
Kazimiero apsireišknnas buvo 
ištirtas ir pripažintas autentiš
ku.

Jis minus primena šv. Joa
ną d’Are, Orleano mergelę, ku
ri už savo tėvynę, Prancūziją, 
kovojo dar gyva būdama. To
kie šventieji rodo, kad Katali-

Broliai draugai lietuviai 
tremtiniai iš savosios tėvynės, 
prisiglaudę šioje didingoje Ro
moje! Perduodu jums nuošir
dų Trispalvės Italų Sąjungos 
ir jos pirminmko Italijos mar
šalo Ettore Bastico sveikinimą. 
Perduodu jums sveikinimą iš 
tų italų, kurie žino, ką reiškia" 
būti toli nuo savosios žemės. 
Nors didvyriškas mano tėvas 
Nazarijus Sauro kovojo už ita- 
liškiausių Giulia žemių išlais- 
vininią ir išgelbėjimą, tačiau 
yra tiesa, kad šiandien, dėl 
pralaimėto karo, šios žemės 
dar tebėra svetimųjų valdžio
je. Trumpas pasveikinimas, 
broliai lietuviai, ein$s iš šir
dies, einąs iš gilumos širdies, 
kuri pa^ta, koks yra skaus-^ 
mas ir kančia netekti savojo 
židinio. Tebūna leista man 
karščiausiai palinkėti, kad jūs 
su savo šeimomis netrukus 
grįžtumėte kaip laisvi piliečiai 
į laisvą valstybę savo lietuviš
koje žemėje ir pasv^ontamė- 
te savuosius kalnelius, savo 
jūrą, savo dangų, tavo ežmts 
ir namus ir su pagarba atsi
klauptumėte prie savo tėvų 
kapų, kurie jau per daug ilgai 
laukia gėlės ir maldos iš jūsų

sHmnkas, išrėeškė HefmHam 
snHdarnmą, Lietu
vai sugrįžti ton grritera į lai
svų Eunąsos tautų šeimą. To
liau trumpą Sveikinimo žodį 
tarė Italijos laisvės kovotojų 
organizacijos atstovas Libero 
Sauro, pareikšdamas nusiste
bėjimą herojiška liėtuvię teu- 
tos kova dėl laisvės ir užtik
rindamas Italijos laisvės kovo
toju solidarumą.

Tylos minute pagerbus kri
tusius dėl Lietuvos - laisvės, 
minėjimo aktas buvo baigtas 
lietuvių ir italų tautiniais him
nais.

Programos pabaigai susirin
kusieji išklausė trumpo lietu
viškų dainų koncerto, kurį su 
dideliu pasisekimu atliko so
listė Janina Liustikaitė ir so
listas Stasys Baranauskas.

Iškilmėse dalyvavo apie 300

prHclauMmę tautę, Bėtidruo- 
menėje.

Lietuvos Nepriklausomybės 
iškilmes plačiai aprašė Rmnos 
spauda ir paminėjo Vatikano 
bei Italijos radijai

Kiekvienas šventasis savo 
garbe toli peržengia savo tau
tos ribas, bet artimiausias jis 
vis dėlto lieka savo tautai 
“Iš tautos kilę šventieji yra 
jai daug labiau artimi ir daug 
labiau suprantami, negu sveti
mieji — tašo A Maceina. — 
Tautiniai šventieji taip pat 
geriau, negu kiti, parodo savo 
tautai, kuriuo būdu ji gali 
siekti šventumo, neprarasda
ma savo prigimties ypatybių. 
Todėl jaunos kartos skatini
mas garbinti savus šventuo
sius gali būti geras kelias ne 
tik į religinį tautiškumą, bet 
ir į šventumą”. O šis siekimas 
tautai yra tiek pat reikšmin
gas, kaip ir laisvė ar kultūri
nė jos pažanga.

Laisvė ir kultūra tėra atra
mos religiniam tautos gyveni
mui “Kiekviena tauta, —kaip 
kitada yra rašęs rusų filoso
fas VI. Solovjovas, — turi ne 
tik prigimtą skirtingumą ir im 
tik kultūrinį pašaukimą, bet 
ir religinį uždavinį”. Juo dau
giau tauta turi šventų žmonių, 
juo labiau ji tą uždavinį vyk-

turi galią visa 
pakrėsti į gerą. Totite kalbė
tojas priminė šv. Tėvo žo
džius, pasakytus pereitų inetų 
lapkričio mėn. ,10 d.^ kuriais

Pijus XII protestavo prieš 
Sovioię vykdomą ^teasihęUmo 
ir broliškos meilės išdiekini- 
mą", pabrėždamas, kaip "svar
bu ir neatidėliotina grąžinti 
laisvę", Sovietę pavergtoms 
tautoms.

Kardinolas Pizzarde savo 
pamoksią baigė palygindamas, 
komunistinėje priespaudoje 
persekiojamus lietuvius ka
riams, kurie kovoja fronte už 
visų bendrą tikslą — tarnauti 
Dievui laisvėje. “Iškilmingas 
Kristaus pažadėjimas Paskuti
nės Vakarienės metu mus už
tikrina, — baigė Jo Eminenci
ja, — kad Dieviškoji Apvaiz
da iš visų šiandieninių skaus
mų leis kilti geresniam pasau
liui: “Pasaulyje jūs patirsite 
priespaudos, bet pasitikėkite: 
aš nugalėjau pasaulį!”

Tuoj po pamaldų Santa An
gelą Merici Instituto salėje į- 
vyko iškilmingas minėjimo ak
tas. Italijoj; Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas kun. Vin
cas Mincevičius, pasveikinęs 
svečius, trumpoje kalboje iš
kėlė Vasario 16 reikšmę ir lie
tuvių tautos teisę į laisvę bei 
nepriklausomybę, pabrėžda
mas visų laisvojo pasaulio 
žmonių pareigą vieninga veik
la pagreitinti pavergtų tautų 
išlaisvinimą iš sovietinės tiro
nijos. Po to visi susirinkusieji 
išklausė šv. Tėvo telegramos. 
Telegramoje, kurią atsiuntė 
Vatikano valstybės sekretaria- 
to Mons. De.l’Aųua, taip sa
koma:

"L’O»ervatore Romano” 
įdėjo didelę minėjimo nuo
trauką’su išsamiu (194 eR.) 
šventės aprašymu. Ilgesnius ar 
trumpesnius aprašymus įsidė
jo “II Giornale dltalia”, “D 
Messaggero”, “B Popolo”, “H 
Quotidiamo”, “II Popolo Ita- 
liano”, “Corriere della Nazio- 
ne”.

Vatikano radijas, be eilinės 
programos, vasario 17 skyrė 
specialią pusvalandžio trans-

-’Mylimotaoa Balytės” atsi- 
minfrnM n<drlhid* Pranui 
žnybtelėti moterytę į apskritą 
raudoną žanddį, už ką gavo 
žmonišką sn>6gį į pečius, ap- 
vflHni Irsnfatata

— Prakeiktas stovakų Pra- tartais Sgonal m tai yra 
nei kaip tik sertaiki mgOnal

— Ai, ai! o kaip myli jį — Tai laM pnd: ntaų 
vengrų moterėlė, o kokia agonta asrtaftai tonoka.
mandagi, kokia meflutė! — Na, tat koM Mstitim

Udite Wp“s raok* fr P*“**- tato tmi numuši, ponia
Panelė Lidija giliai stsLIuso. Kansrim?
— Vadinasi, esama Maine gtaų vainftų. Taip {kiūtino ji Yra tam mete prtižas- 

pesantyje ftnonta, kurte de- į Kaportente skalbyklą. fe
Mmtį metų trteia, kentei — Kietoji, brangioji ponia —. Gal nutesMu Jau fld-skurdą ir taupo, kad teeitų ką KaportaApr^Mtite fe poną
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McAdoo, Pa.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės sukaktis buvo paminė* 
ta vasario 17 Lietuvių Pilie
čių Gedimino Klubo salėje. 
Pagal šk»kolonijos skaičių į 
minėjimų atėjo pusėtinas bū*

—Uolūs parapijiečiai Vincas 
ir Elzbieta Katkevičiai prieš 
keletą savaičių čia atšventė sa
vo 50 metų moterystės aukšl
ių jubiliejų.

— Praeitų metų pabaigoj 
iš Vokietijos čia atvyko Auto
se Vasiliauskienė su 4 vaikais, 
o iš Norvegijos Jono ir Mortos 
Salėnų šeima su sūneliu, šių 
metų pradžioj iš Vokietijos 
dar atvyko Jonas šnelius. Visi

— Antroj gavėnios savaitėj 
parapijos rekolekcijas lietuviš
kai ves Tėvas Vi Gidžiūnas, 
pranciškonų namų viršininkas 
Brooklyne.

senatorius Green. Meninėj da
ly parapijos ir moterų gildos 
chorai, y 
Beinorto, 
nių dainų, o jaunosios vytės, 
vadovaujamos ~ Mildos Stari- 
čenkienės, pašoko tautinių šo
kių. Aukų surinkta per 350 
dolerių.

mi yarg. J, 
tvo patrioti-

Programos vedėju buvo Pet
ras Stintas. Paaiškinęs šio 
minėjimo tikslą, pakvietė ben- Amerikos vyriausybei, 
drai sugiedoti Amerikos him
ną. Pianinu' akomponavo Kon- 
standja'Mohtabiankytė. Pir
mas kalbėjo vietinės šv. Jur
gio parapijos dvasios vadas 
kun. Antanas Baltrušūnas. Pa
skaitą skaitė adv. Andrius Ke
turakis H Bostono.

Kol gyvuos Putnamo lietu
vaičių bendrabutis, tol Lietu
vos vardas gyvens ir Putnamo 
amerikiečių tarpe. T. I.

Pertraukos metu padaryta 
rinkliava. Aukas rinko: Mrs. 
M. Mototaenė, Mrs. & Larken, 
Mrs. J. Bakanauskienė ir A. 
Shaukis. Aukų surinkta 65

Negausi čia lietuvių grupė 
labai gražiai užlaiko savo šv. 
Kazimiero bažnyčią, šiemet 
sukanka 30 metų, kai buvo ji 
pastatyta. Nedaug iš pirmųjų 
veikėjų beliko, bet jų šeimos 
vis laikosi savo bažnytėlės. 
Robertas Zoba iš tos parapijos 
lanko kunigų seminariją 4 me
tai ir rengiasi būti kunigu. Tai 
būtų pirmas kunigas iš Mc 
Adoo lietuviškos parapijos.

• Bingo klausimą New Yor- 
ko valstybė perduos spręsti 
gyventojų balsavimui. Tai bus 
lapkrity.

Broddone Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktis buvo prisiminta vasario 
16, šeštadienį, Winthropo auk
štesniosios mokyklos salėje. 
Minėjimą surengė Brocktono 
Lietuvių Taryba; jį atidarė jos 
pirmininkas Vincas Zinkevi
čius, jautriais žodžiai prisimi
nęs Lietuvą bei jos kančias ir 
prieš 30 metų vasario 16 mi
rusįjį dr. Joną Basanavičių, 
lietuvių tautinio atgimimo vei
kėją ir pirmąjį Aušros redak
torių. Toliau minėjimui vado
vavo prof. Balys Vitkus, savo 
gyvu žodžiu jungdamas minė
jimo dalyvius su kalbėtojais 
ir menine programa.

Pagrindinį žodį tarė dr. Pi
jus Grigaitis, Alto sekretorius 
ir Naujienų , redaktorius iš 
Chicagos. Nors ir nejauno am
žiaus žmogus, bet kalbėjo la
bai gyvai, patraukliai ir įtiki
namai, nupasakodamas Alto 
pastangas siekti Lietuvai lais
vės ir tam reikalui visą laiką Brocktono miesto maj. HijaU 
klabinti Amerikos vyriausybę marą Pafarsoną. Savo žodyje 
ir visuomenę. Dėl to Lietuva jisai priminė, kad jo tėvai yra 
vis daugiau domimasi, ji vis gyvenę visai netoli Lietuvos—

niu žodžiu: peržvelgdama Lie
tuvos ir lietuvių istorijos ke
lią. Ji galėjo pasididžiuoti, 
kad tokį minėjimą - surengė, 
nes tai vienas tokių minėjimų 
visoj plačioj apylinkėj.

Lietuvišką dainą ir tautinį 
šokį atvežė jaunos mokinės iš 
lietuvių šv. Juozapo parapijos, 
Mahanoy City, Pa., kurioj kle
bonauja ilgametis jos klebo
nas kun. P. čėsna ir jam tal
kininkauja visuomet energin
gas ir užsidegęs kunigas L. 
Peciukevičius. Mergaitės pa
dainavo keletą lietuviškų dai
nelių, sutartinių, šoko Kalve
lį, Noriu miego ir kt. Malonu 
matyti jau 3 kartos lietuvaites 
lietuviškai dainuojant Tai pa
rodo, kad jaunimas mielai no
ri ir lietuviškai veikti, jei tik 
atsiranda vadovų, kurie juos 
mokytų. Jų vedėja yarg. R. 
Koncevičiūtė kaip tik ^parengė 
mergaites lietuviškai. Visi jai 
ir jos jaunosioms mokinėms 
karštai plojo.

Kun. L. Peciukevičius savo 
kalboj priminė Lietuvos kan
čias, kurias pats su visais lie
tuviais dalinai išgyveno 1940 
metais, būdamas ten studentu. 
Jis pareiškė vilčių, kad kol 
žmonių širdyse bus gyvas ne
priklausomybės jausmas, tai 
nieks laisvės negalės užslopin
ti, o tyronai bus nugalėti. To
dėl, mums reikia labiau ir gi
liau skiepyti lietuviškumo 
meilę jaunime.

Kalbėtojų buvo pareikšta ir 
ta mintis, kad šį lietuviška 
apylinkė turėtų rengti lietu- 
vos nepriklausomybės minėji
mą sutartinai. Moterų Draugi
ja galėtų būti pirmoji to su
manyto vykdytoja. Juk jei vie
na draugija gali taip sėkmin
gai veikti, kaip dar daugiau 
galėtų padaryti visa apylinkė. 
Patys lietuviai negali likti 
nuošaly, kai lietuvių reikalus 
gifta senatoriai, kongręsmanai^ 
valstybių gubernatoriai, bur
mistrai, arkivyskupai to vysku-

— Rhode Island valstybėje 
turime prancūzų kilmės vieno 
miesto tarybos narį, Mathew, 
vedusį lietuvaitę Savickaitę. 
Jis “apsiginklavęs” lietuviš
kais išdirbiniais, albumais, 
spalvotais paveikslais, rank
darbiais vasario 3 d. prancūzų 
klube padarė paskaitą ' apie 
Lietuvą, o šie minėjimo metu 
visą tai išdėstė ant stalų, aiš
kino atvykusiam gubernato
riui ir kitiems svečiams apie 
Lietuvą ir jos liaudies meną. 
Tai nuoširdus lietuvių drau
gas, besisielojąs Lietuvos lais-

shua, N. H., duetą — Ona 
Skirkevičienė ir Jonas Tamu- 
lionis, akomponavo J. Tamu- 
lionis akordeonu. Piano solo 
skambino Konstancija Monta- 
biankytė.,

Susirinkimas priėmė rezo
liucijas, kurias perskaitė kun. 
A. Baltrušūnas. Jos pasiųstos

leme į jauno- ptomąjaipamergei svo&a yhk- 
jaunostos ipo- dėjo rišti’ nuometą,"pamergėm 

dainuojant Hiidną dainą V 

' Nore užrišus nuometų 
mas ir totiąu vėl toko to dai- 

/ navo, jaunieji jau- ųebėįsijun- 
gėj jų tarpą. Kartų to tėvais, 
svočia ir piršliu, jaunieji sė
dėjo už stalo to stebėjo besi
linksminantį jąupimą.

Nežinia, kiek ilgai vestuvių 
puota tęsėsi, tačiau žiūrovams 
neteko ten iki pabaigos išbūti, 
nes užsidarius scenai, vėl bu
vom priversti grįžti į dabarty

Šios lietuviškos “vestuvės” 
Annhurst kolegijoj praėjo su 
tokiu nepaprastu pasisekimu, 
kad už poros dienų jas. teko 
pakartoti Putnam Catholic 
Academy. čia vėl susilaukėm 
daug plojimų.

šiuos vaizdelius surežisavo 
Sesuo M. Kristoforą. Taip pat 
daug darbo įdėjo sesuo M. 
Paulė (šokiai) ir Jurgis Pet- 
kaitis (dainos) iš Hartfordo. 
Vestuvių dalyviai — “jauni” 
ir “seni” — buvo visos bend
rabučio mergaitės.

Nors nedidelė mūsų saujelė, 
mums užtenka ir laiko ir jėgų 
stebinti amerikiečius tautinių 
šokių ir rūbų gražumu, dainų 
skambumu

Pittsjmrgh, Pa.
Lietuvos nepriklausomybes 

sukaktis, kaip buvo dvejais 
atvejais. Darbininke- rašyta, 
buvo paminėta vasario 10. 
Žmonių buvo daugiau negu ki
tais kartais, aukų surinkta 900 
dol. Iš lietuvių pagrindiniu 
kalbėtoju buvo Vliko pirm. Jo
nas Matulionis, kuriam po mi
nėjimo surengtos vaišės inž. 
B. Galinto šeimoje. Ta proga 
buvo pasikeista mintimis Lie
tuvos laisvinimo reikalais. Kal
bėjo SLA pirm. P. Dargis, 
Bendruomenės apylinkės pirm. 
inž. V. Mažeika ir kiti Atsa- 
kėsvečiasJrMatunmiis. Visi 
pabrėžė reikalą sklandesnio 
sutarimo Lietuvos laisvinimu 
besirūpinant Fr. ž.

Gotlando saloje, prie Švedijos 
krantų, o jis pats tą mielą Eu
ropos kampelį lankė dar 1938 
metais ir girdėjo pasakojant, 
kaip nedidelė nepriklausoma 
Lietuvoje, kitoje Baltijos ma
rių pusėje savo namus turinti, 
gražiai tvarkosi ir klėsti. Jisai 
pagyrė ir Brocktono lietuvius 
už jų kruopštumą ir tvarkin
gumą paguosdamas, kad jie 
sulauks dienos, kai galės lais
vai aplankyti sayo tėvų gimtą
jį kraštą.

Po kalbų įvykusi rinkliava 
Lietuvos laisvinimo reikalam 
davė salėje 410 dolerių. Prieš 
tai 100 dolerių aukojo Sanda
ros klubas ir po 25 dolerius— 
Kazimiero bei Franklino klu
bai ir SLA kuopa.

Meninėje programoje solo 
dainavo jaunutė dar Daiva 
Mongirdaita iš Cambridge, 
Mass. turinti skambų, tvirtą ir 
malonų balsą. Jos trys daine
lės publikos buvo labai šiltai 
priimtos. Paskui sekė Bostono 
vyrų choras vadovaujamas 
muz. Juliaus Gaidelio, šis cho
rais jau. nebe pirmą kartą 
Brocktono lietuvius smagiai 
nuteikia lietuvių liaudies ir 
mūsų kompozitorių dainomis. 
Scena buvo papuošta lietuviš
kais audiniais, vytimi to Ame
rikos bei Lietuvos vėliavomis. 
Tilo rūpinosi visada šiam rei
kalui labai paslaugus įmestas 
Bltodnikas, Brocktono lietuvių 
tarybos sekretorius.

Brocktono radijo stotyje tą 
patį vakarą programą prave
dė prof. Balys Vitkus, šia va
landėle rūpinosi Lietuvių Ben
druomenės Brocktone. Angliš
kai kalbėjo stud. Julius Įpefca twa -i-'1 sti—n __ >

Balys VlĮkus. Tarp kafibų buvo 
duota ifetuviškoa musams ft

dutę” ir po šokio ją apdovano
jo gėlių puokšte. Vėl skambė
jo dainos — tai linksmos, tai 
liūdnos. Mergvakaris baigėsi 
šokiu “Vainikėlis”, kuriame 
buvo pavaizduotas jaunosios 
vainikėlio pynimas.

Antrame vestuvių vaizdely
je, vėl atsilankėme jaunosios 
namuose. Tačiau šį kartą daug 
linksmesnėj nuotaikoj, nes bu
vo pats vestuvinės puotos į- 
karštis. Stalai linko nuo ska
nių valgių ir namie gamintos 
giros. Jaunimas nenuilsdamas 
šoko ir dainavo. Nepasidavė ir 
senesni Judrus piršlys sukinė
josi merginų tarpe, ragino 
jaunuosius šokt ir, rodydamas 
jiems pavyzdį, pats vikriai su
kinėjosi vidury aslos. Suskam
bėjus suktinio garsams, pirš
lys griebė netoli sėdinčią svo
čią, ir nore ši buvo už jį dides
nė, jis ją taip smarkiai šokdi
no, kad net jaunimas tarėjo 
pasitraukti ir užleisti vietą pir
šliui ir svočiai

— Nore praeitais metais pa
rapijos mokytoj įtaisytas nau
jas šildymo katilas ir išplau
tos bažnyčios sienos, kam iš 
vigo susidarė per 1200 <W- iš
laidų, bet sumanaus klebono 
ĮamJ. Vaitiekūno dėka parapi
jos biudžetas suvestas su per
teklium. V. M.

dažniau užsimenama JAV pre
zidento to vyriausybės žmonių 
kalbose, statoma pavyzdžiu, ką 
bolševikai daro su kitais kraš
tais ir kaip jie nesilaiko jokių 
savo sutarčių bei pasižadėji
mų neliesti kitų nepriklauso
mybės. Amerikos lietuvių vi
suomenė taip pat vieningai 
jungiasi į tą laisvinimo darbą, 
išskyrus “nedaugelį raudonų 
vabalų, tarakonų, kurie tebe
tarnauja raudonajam Maskvos 
vorui”. Mums visiem reikia ir 
toliau taip ištvermingai dirbti, 
kovoti ir turėti tvirtą įsitiki
nimą, kad “neteisybė, padary
ta Lietuvai, negali gi amžius 
tverti: Lietuva buvo ir bus vėl 
laisva”.

Massachusetts gubernato
riaus Foster Furcoto prokla
maciją, kuria buvo paskelbta 
Lietuvių diena, perskaitė Bro
cktono miesto tarybos narys 
Ipolitas Monkevičius, kuris 
taip pat pristatė atsilankiusį

Šv. Petro ir Povilo parapi
joj Lietuvos laisvės diena atžy
mėta šv. Mišių auka, vasario 
17. Sumą už Lietuvą laikė ir 
pamokslą pasakė kun. Stasys 
Raila. Susitelkimo valandėlėj 
po mišių visi karštai meldėsi 
už Lietuvos išlaisvinimą. Daug 
senesnių lietuvių savo minti
mis ir siela skrido savo tėviš
kėn.

Vasario 18 vakare Moterų 
Draugija taip pat surengė Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimą. Daug darbavosi M. Ja- 
cey su programos komisijos 
narėmis. Salės scenoj plėvesa- 
vo Lietuvos trispalvė, budėjo 
Marijos statula, kalbėjo Lietu
vos žemėlapis. M. Jacey pradė
jo minėjimą savo šiltu įžangi-

stos namus, 
______ _ thia šukavo 

kurios gyvena Ne-^ draugės pyi
kalto Prfd^too' Sėselių krovė krait.
do vau j amam mergaičių bend- jaunosios pihnutinė pamergė
rabutyje Putname. daina guodė motiną, išleidŽian-

Jaū keū metaL kaip što -čią^a^ jauną dūkrelę^ bei 
bendrabučio mergaitės su vai- apdsūnavo jaunosios ateities 
dinimais, tautiniais šokiais ir vargelius. Nupintas rūtų vai- 
dainomis važinėją ne tik po nikelis buvo uždėtas jaunajai 
įvairias lietuviškas kolonijas, ant galvos. Tada susirinkusios 
bet garsina Lietuvos vardą ir draugės jaunajai pašoko “Sa- 
tarp svetimtaučių. Atskiros 
studentės yra kalbėjusios apie 
Lietuvą, lietuvių papročius, 
amerikiečių katalikių moterų 
susirinkimuose bei pas ameri
kietes skautes. Jau ne vieną 
kartą bendrabučio mergaitės 
išpildė meninę programos da
lį Naujosios Anglijos katalikių 
moterų suvažiavimuose ir į- 
vairiuose amerikietiškos vi
suomenės parengimuose.

Taip pat Annhurst kolegi
joj, kurią šiuo meta lanko 13 
lietuvaičių, kiekvienais metais 
vasario mėn. viena diena yra 
paskirta lietuvaitėms, ši “Lie
tuvių diena” būna panaudota 
paminėti Lietuvos nepriklau
somybės šventei ir supažindin
ti amerikietes studentes su 
Lietuva, jos menu, tautosaka, 
literatūra, ir t. t šioje kolegi
joje jau buvo suruoštos kelios 
parodėlės: lietuviškų audinių, 
drožinių, spaudos ir kt 

Šiais metais “Lietuvių die
na” buvo vasario 13. Kadangi 
pereito semestro metu, į Ann
hurst kolegijos lituanistikos 
kursą šalia literatūros įėjb ir 
tautosaka, tai šia proga kun. 
dr. V. Oikuras, kuris dėsto 
lituanistiką ne tik studentėms 
Annhurst kolegijoj, bet taip 
pat ir bendrabučio gimnazis
tėms, pasiūlė supažindinti 
amerikiedus su lietuvių tauto
saka. Tam tikslui buvo pasta
tyti du vaizdeliai iš senovės 
lietuvių vestuvių.

Dalyvaujant profesoriams, 
kolegijos studentėms bei sve
čiams, programą pradėjo kun. 
V. Cukuras, primindamas Va
sario 16 reikšmę mums ir pa
kviesdamas visus prisiminti 
Lietuvą savo maldose. Progra
mos metu, šalia Amerikos vė
liavos, stovėjo ir mūsų trispal
vė, perrišta juodu kaspinu.

Sesuo M. Bernarda papasa-
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kvie- 
poky-

Petras 
gausų

Širdžiai, 
ir Lietu-

Mirė
Jasudavičius,

minėj i- 
savo

kaip pirmiau iš čia, aę Lietu
voj nuo vindelio, taip ir dabar

dvasios vadai praturtina jų 
veiklą. Brolijos nariai turi sa
vo sekmadienius su bendra 
komuniją ir pusryčiais. M. C.

pir- 
Vileišis 

publikos

Atrodo, kad Patersone Lie
tuvos laisvinimo veikla šiemet 
dar labiau stiprės, nors ir taip 
mūsų aukomis niekas New Jer-

Atrodo, kad visai pribrendo 
mintis įsteigti ALT© skyrių, ką 
ir Imkime padaryti ne tik Pa- 
tersonui, bet ir kitoms New 
Jersey kolonijoms, kur jo nė
ra. Darbas būtų dar sėkmin
gesnis.

tvos

WATERBURY, CONN.

neriją.

Philadelphia, Pa<

RIS.(Į

HEmwjR
RADDOVKANia 4 
TUS SKRIEJĄ PAS

Juos palygino su 1918 metų 
Amerikos lietuvių pagelba

ves Montrealio studentams

priklausomybes atkmimo-mi
nėjimas čia jvykn vasario 24. 
Rytą pasimeldėme, ’ gausokai

rio 17, W vai. šv

“Kovokime visi ben&omis jė
goms! Mes, dirbdami dėl savo 
duonos, negalime klabenti vi
sur duris. Aukokime, kiek ga
lime tiems, kurie mūsų vardų 
visur eina ir veikia”.

Į salę pasipylė rinkėjai ir 
grižo, kaip bitės su sėkmingu

tv. y»rdp draugija kovo 10, 
yasa- tuojau po 8:30 v: mišių, moky- 
oj»- kjos salėje turės bendrus pas
iuvu- ryčius ir susirinkimą, kur bus

ba. Visi 
čiami da- 
bendruo-

*v. Vardo Brolijos Draugijos 
vyrai sėkmingai veikia. Savo 
susirinkimus paįvairina pro
grama ir bendravimu. Kviesti 
svečiai kalbėtojai ir vietos

Pii. ,lh - ev-o- -it------- tCiniMTnO UVIUViy CR1DOTHU 
Kovo 2 Elizabethe lankysis 

fotografas portretistas Vyt. 
Mažulis, veždamasis drauge i 
moderniam portretavimui rei- 1i 

• mūsų kalingas Šviesas bei aparatus, 
prasidės Galės portretuoti butuose. 
«s kun. Norintieji pasidaryti gerų 
to 7 vai. (bet nebrangių} šefanos, vatini-

,■ v:'-

■ t - -r- - ^x._..... _ ......

mažutė kolonija ir dar ma
žesnė auditorija greitomis su
metė ALTui 645 dol. 80 et. 
aukų.

Vieni aukotojai buvo tie 
patys nuolatiniai, kiti nauji, 
treti nubiro, bet kolonija liko 
nepalaužiama. Savo 700 dol. 
Altui kvotą dar išpildys, nes 
tikimasi iš negalėjusių atvykti 
aukų.

Minėjimas užbaigtas, gražiu 
nors ir kukliu parapijos vyrų 
ir bendrojo choro pasirodymu, 
kuris vargon. V. Justui vado
vaujant ir Am. Pristernink 
akomponuojant, s u g i edojo 
penkias dainas. Tarpais buvo 
deklamacijos: Živilė Baltutytė 
padeklamavo Juozo Tysliavos 
eilėraštį: “Lietuva”, o Algi
mantas Rugys — Jono Minel- 
gos “Tėvynę ginti”. Abudu 
jaunimą atstovavo gražiai.

Po minėjimo Antanas ir Jo
nas Rugiai savo namuose arti
mųjų ratelyje surengė prof. 
J. Brazaičiui kavutę, kur dar 
pasikalbėta laisvinimo ir kitais

pijos bažnyčioje, kur girdėjo
me kleb. kun. J. Kintos ir jau-, 
kojutio šv. mišias kun. Vyt. 
Demikio jautrius žodžius.

Po pietų susirinkome į Lie
tuvių Piliečių Klubo salę, kur 
buvo minėjimo programa. Ją

je. A. Jurkus, gimęs 1935 m. 
Klaipėdoje, keturias gimnazi
jos klases baigė šveicarijije, 
Friburge, garsiam College St 
Michels, gimnaziją baigė Mon- 
trealyje, prancūzų Paryžiaus 
College Stanislas Montrealio 
padalinį. Jis yra veiklus ateiti-

tai kovo 3 šv. Kazimiero par., 
bendrai švenčia šv. Kazimiero 
šventę. E ryto 10 vai. visi ren
kasi į bažnyčios rūsį ir orga
nizuotai vyksta į pamaldas. 
Pamaldų metu dalyvauja ben
droje komunijoje, o po pamal
dų bendruose pusryčiuose.

Tradicinis blynų balius šv. 
Andriejaus par. salėje įvyks 
kovo 3. Pradžia 6 v. v. Svečių 
laukiama E visos Philadelphi- 
jos.

Šv. Jurgiu parapijos tradici
nis Užgavėnių bankietas įvyks 
kovo 5 L Muzikinio Klubo pa
talpose — 2715 Ė. Alleghany 
Avė. Pradžia 6 v. v. K. C.

VASARIO 16 NEWTOWN, PA
Vilią Joseph Marle aukštes

niosios mokyklos mokinės va
sario 15 surengė naujuose mo
kyklos rūmuose Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą.

Šis minėjimas pirmiausia 
gal tuo buvo nepaprastas, kad 
jį paruošė tik pačios mokinės, 
geriau pasakius, mokinių ar
tistinis ratelis.

Pradėta Amerikos ir Lietu
vos himnais. Lietuvos himno 
žodžius giedojo angliškai, kad 
galėtų pabaigoje dar kartą jį 
sugiedoti lietuviškai ir taip iš
kilmingai minėjimą užbaigti.

Mokinė J, Burz gražiai pa
pasakojo apie Lietuvą, o Mary 
Sullivan apie Vytautą. Po to

/ KazhmeriuHaseserys šie- » ' 
met švenčia savo kongregaci
jos 50 metų sukaktį. Kunigų 
Vienybės Centro Valdyba svei- . J :a 
kiną seseris ir linki ' gausių 
tjievo malonių. Centro valdy- 
ba prašo klebonus tas Ekilmes 
atžymėti atitinkamomis pamal
domis, pradedant kovo 3, ir 
paaEkinti žmonėm seserų 
nuopelnus Katalikų Bažnyčiai, 
lietuviam katalikam ir Lietu
vai. Centro Valdyba pageidau
ja, kad kiekvienoje parapijoje - 
būtų iki rugpjūčio 31 rasta 
galimybės įteikti seserim auką 
jų sukakties proga. >

• Norwood, Mass. Balto 22 
skyrius rengia Užgavėnių bly
nus kovo 2, šeštadienį Lietu
vių bendrovės salėje. Bus lin
ksma programa, muzika ir šo
kiai. Vietos apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami atsilankyti.

• Lietuvoje mirė kun. Jo
nas Burneika, buvęs Prisikėli
mo parapiją Kauųe vikaras, 
ir kumAntahas^Raškuspalai- 
dotas Tūbinėse, netoli Šilalės. .

• Kauno katedra dabar yrą 
švč. Trejybės parapijos bažny
čia. Atrodo, kad senoji kated
ra yra uždaryta.

• Algirdas Jurkus Montre- 
aly, Kanadoje, gavo Athlon 
stipendiją, kuri skiriama ang
lų valdžios geriausiai baigu
siems universitetą kanadie
čiams pouniversitetinėms stu
dijoms Anglijoje dviejiems 
metams. Athlon stipendija yra

MAHANOY CITY, PA
Joana Baltutytė, 610 W. 

Market St., sunkiai susirgusi 
praeitųjų metų birželio mėn., 
mirė sausio 30 d. ir palaidota 
iš šv. Juozapo lietuvių parapi
jos bažnyčios. Laidotuvėse da
lyvavo labai daug žmonių ir 
jos mokyklos draugių ir drau
gų. Ji paliko nuliūdusią moti
ną, tėvą ir sesutę. Velionė pa
sižymėjo giliu religingumu, 
malonumu ir tėvų meile. Jos 
laidotuvių proga kun. L. Pe- 
ciukevičius pasakė atitinkamą 
pamokslėlį. 1

Dar įdomesnė buvo scena iš 
Lietuvos gyvenimo, kur moti
na pasakoja savo dukrai apie 
senus laimingus Lietuvos lai
kus, o choras ir šokėjos moti
nos žodžius iliustruoja. Sis 
vaizdelis užbaigiamas labai į- 
spūdinga Gailestingosios Moti
nos ir parpuolusios ties Jos 
kojomis sukaustytos Lietuvos 
gyvuoju paveiksiu, kurio me
tu choras gieda "Marija Ma
rija”, ir pabaigoje visi suklu
pę meldžiasi už Lietuvą.

Kapelionas kun. dr. M. Ra
žaitis trumpoje kalboje sutel
kė pagrindinius senovės Lietu
vos istorijos bruožus, jos ne-

vauti pakvietė minėjimo ko- 
- -priteto pirai-Antaną Gudonį. * 

jis priminęs, kad kadaise, mi
nint Šią šventę Lietuvoje, 
skambėjo Amerikos lietuvių 
padovanotas varpas, plevėsavo 
trispalvė ir džiaugsmo ašaros 
vilgindavo skruostus, pareiškė, 
kad bendromis pastangomis 
Lietuva bus ir vėl atvaduota, 
nes:

"Ei, pasauli, mes be Lietu
vos nenurimsim, ne!”

Kleb. kun. J. Kintai atkalbė
jus, inyokacija ir parapijos 
chorui, vadovaujant varg. V. 
Justui, sugiedojus -Amerikos 
ir Lietuvos himnus, pirm. A. 
Gudonis perskaitė Vasario 16 
aktą ir visi dalyviai atsistoję 
.pagerbė kritusius dėl Lietuvos 
laisvės.

Savo stilingoje paskaitoje 
prof. Juozas Brazaitis 
apžvelgė, kas buvo padaryta 

per 1956 metus, kad Lietuvos 
laisvės valanda priartėtų. Jis 
paminėjo Amerikos Lietuvių 
Tarybos, Lietuvos Laisvės Ko
miteto, kur pernai politinei 
akcijai daugiausia vadovavo 
pabaltiečiai, žygius. Apžvelgė 
Amerikos politikų pastangas, 
nors ir nepavykusias (Douglas 
žygiai), plačiai apsistojo prie 
įvykių Lenkijoje, Vengrijoje ir 
pačioje Rusųoje: ~ Štafiįo nu
vertinimas iššaukė bruzdėji
mus, o jie parodė, kad komu
nizmas nepajėgė išauginti jau
nimo savo vergais. Tai parodė 
ir kraujas Lietuvoje

— vėlinių demonstracijos 
Vilniaus ir Kauno kapuose ir 
gatvėse.

Lietuvos laisvinimas eina iš 
apačių. Perskaitęs jaunuolio iš 
Sibiro eilėraštį: “Mama, pasa
kyk man, kaip alyvos' žydi, 
kaip kvepia, kokie jų žiedai”, 
prof. J. Brazaitis pareiškė vil
ti, kad

aukštesniosios jėgos galuti
nai sumaišys bolševikų pla
nus ir pavergtas tautas atves 
j laisvę.

Pirm. J. Gudonis, Amerikoj 
gimęs ir Lietuvoj praleidęs tik 
keliolika pačios jaunatvės me
tų, perskaitė Miesto majoro 
telegramą ir jo Lietuvių die
nos proklamaciją, savo trum
pa, bet pasigėrėjimo verta kal
ba, tartum, pratęsė paskaitos 
sukeltą Lietuvos laisvės min
ties Įtampą ir iškėlė ją į pačią 
viršūnę:

“Mes trokštame laisvės mū
sų širdyse. Visų jūsų noras 
matyti laisvą Lietuvą. Ir aš no
rėčiau dar nors kartą atlikti į 
ten kelionę ir nusilenkti Neži
nomojo Kareivio kapui. Aš ti- 

. kiu, kad Amerikos lietuviai ir

PAKOTANE olandu t ten—Ba arihui rySt*. 
vyskupu vajus (H<i kovo 31) neri suteikti <H 
vargiom trisienio ndsijoM*.

Per radiją, šeštadienį, vasa
rio 16, per radijo stotį WBMD 
išgirdome specialią programą, 
kurią vedė Lietuvių Melodijos 
tvarkytojai A. Juškevičius ir 
K. Kaskauskas. Buvo Ameri
kos ir Lietuvos himnai, Mary- 
lando gubernatoriaus Theodo 
re R. McKeldin kalba, kurioje 
pareikštą užuojautą lietuviam, 
netekusiems nepriklausomy
bės, ir V. Volerto kalba.

Minėjimo puota. Lietuvių 
svetainėje tą vakarą įvyko mi
nėjimo puota, kurioje dalyva
vo miesto majoras T. D’Alle- 
sandro, kongresmanai, naujas 
išrinktas Baltimorės pašto vir
šininkas V. Laukaitis ir eilė 
kitų pasižymėjusių lietuvių 
Vakaro vedėjas adv. T. Gra
jauskas pristatė visus svečius 
ir savo kalboje padėkojo vi
siems, kurie atsilankė Miesto 
majoras perskaitė proklamaci
ją, kuria vasario 16 skelbiama 
Lietuvos nepriklausomybės
diena. Garbės svečiai pareiškė dol. 
simpatijas lietuvių tautai.

Vasario 17 Lietuvos nepri
klausomybės paminėti susirin
ko per 300 lietuviškos publi
kos, kunigų ir daug garbingų 
svečių. Minėjimą atidarė Alto 
skyriaus pirm. J.~ B.V Trečio
kas. Pagerbė Lietuvos, Ameri
kos, skautų, ateitininkų ir ki
tas vėliavas. Sugiedojo Lietu
vos ir Amerikos himnus. Invo- 
kaciją atkalbėjo kun. kleb. 
Juozas J. Valantiejus.

Gubernatorius A. Ribicoff 
ir miesto majoras Edvard 
Bergin buvo paskelbę lietuvių 
dieną. Paskelbimo aktus per
skaitė D. Maiakauskaitė.

Trumpai žodžiu sveikino 
miesto majoras E. Bergin, 
kongreso atstovas Josn Peter- 
son, valstybės senatorius Do- 
menic Costelano, ir valstybės 
kongreso atstovas William Gri
ze. Ir kiek ilgiau kalbėjo, link
smai nuteikdamas publiką, 
lenkų kilmės kongreso atsto
vas Antoųi ^adlak.

Senatorius William A. Pur- 
tell savo sveikinime prisiminė 
lankymąsi Rusijoje, Lenkijoje 
ir pabrėžė, kad

Į Lietuvą jo - neįleido.
Perskaitė savo rašytą laiš- 

jos pamaldose dalyvavo su vė
liavomis. Pritaikytą pamokslą 
pasakė prel. L. Mendelis ir 
perskaitė pasiaukojimo aktą 
Nekalčiausiai Marijos 
Sugiedoti Amerikos 
vos himnai.

L. Bendruomenės
mas. L. Bendruomenė 
minėjimą turėjo sekmadienio 
vakare, 7 v. Vakaro programą 
pravedė V. Volertas. Paskaitą 
skaitė dr. A. Trimakas, Lietu
vos Laisvės Komiteto narys iš 
New Yorko. Savo kalboje per
žvelgė, kas dabar darosi Rusi
joje ir pavergtose tautose, ska
tino visus lietuvius jungtis 
bendram darbui. Meninę pro
gramą gražiai atliko šeštadie
ninės mokyklos vaikučiai ir 
mūsų pagarsėjusi tautinių šo
kių grupė. Aukų salėje surink
ta 330. Sv. Alfonso bažnyčioje 
tam tikslui buvo surinkta 150 

ką prezidentui, kuriuo prašė 
Eisenhowęrį paskelbti lietuvių 
dieną ijr priminė Lietuvos val
stybės ir lietuvių reikalus.

Buvęs miesto majoras Ray- 
mond Snyder, savo sveikini
mą užbaigė lietuviškai: Kas 
bus, kas nebus— Lietuva ne
pražus!

Kun. kleb. J: J. Valantiejus 
savo kalboj papasakojo apie 
jo dalyvavimą senato atidary
me ir kad ten Lietuvos reika
lu ir už Lietuvos nepriklauso
mybę kalbėjo 13 senatorių. 
Pasidžiaugė, kad tai didelė pa
žanga, nes prieš kelias dešim
tis metų senate niekas nežino
jo nė Lietuvos vardo.

Preligentas kun. Zenonas 
Smilga,.,einąs vikaro pareigas 
italų šv. Sabastijono parapijo
je, Middletown, Conn., apibū- 
dino netolimą Lietuvos istori
ja ir priminė, kad švęsdami 
šią sukaktį, labiausiai siekia
me vienybės.

Vliko prezidiumo sekreto
rius Henrikas Blaus iš New 
Yorko išaiškino, kad Lietuva 

se pusryčiuose, kuriuos paruoš 
mūsų parapijos sodalietės.

Tomas Marcinkevičius, žy
mus Baltimorės lietuvių veikė
jas, ypač pasireiškęs Amerikos 
Legionierių lietuvių poste ir 
šv. Vardo draugijoje, prieš 
Kalėdas pradėjo negaloti, da
bar jis paguldytas Maryland 
General ligoninėje. Linkime 
jam greičiau pasveikti.

Jonas Obelinis 

ir lietuviai, gyvenantieji visa
me pasaulyje, yra nuolatinėje 
kovoje su Rusija ir boEeviz- 
mu. Dėkoja Amerikos valdžiai 
už moralinę paramą mūsų ir 
kitu pavergtųjų nelygioje ko
voje už laisvę. Pilnai įrodė? 
kad tai per maža ir reikalavo 
efektyvesnės paramos paverg
tų tautų Elaisvinimui. Tomas 
Matas kalbėdamas apgailesta
vo skilimą lietuvių tarpe.

Alto skyriaus pirm. J. P. 
Trečiokas perskaitė rezoliuci
ją, skirtą prezidentui Eisenho- 
weriui ir valstybės departa
mentui.

Vietos. bendruomenės 
mininkas dr.
padėkojo už 
atsilankymą.

Šia proga
mui suaukota $1600.90-

Miesto dienraštis “Water- 
bury Republican" sekantį ry
tą pirmame puslapyje plačiai:: 
aprašė iškilmes ir atsEpausdi- 
no laikraščio foto — reporte
rio padarytą atatinkamą nuot
rauką.

Šv. Kazimiero parapijos Už
gavėnių banketas su šokiais 
vyksta šv. Kazimiero išvakarė
se. kovo 3, sekmadienį, 6 v.v.. 
339 Greene St., New Havene. 
Visi Kaziai ir Kazienės 
čiami dalyvauti šitame 
lyje.

Vladas
Platt Avė., West Haven ir Vin
cas Gudonis. 74 Wallace St. 
Abu palaidoti iš šv. Stanislovo 
bažnyčios šv. Lauryno kapinė
se.



GRAŽIAI PAVYKUSI VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
ROCHESTER, K. Y.

MICHIG AN FARM SURIS

PAIEŠKOMA

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, vtaaomet reikalaukite 
Bflddgaa Farm SAria. Sis sūris Jau per ilgus metus gaminamas 
Jone ir AngeKMa AMrtaA ir Jų Šeimos, Nrantain, Mlch.

Jauniai laimėjo
Sekmadienį žaidė tik jaunių 

komanda, kuri parnešė du pir
menybių taškus LSK pastogėn. 
Prieš B-W Gottschee mūsiš
kiai laimėjo 1:0 (0:0). Prieši
ninkas šiaip jau gerai žaidė ir

Stelių. Argi mūsų 
hnftėųįa negalėtų 
bent didžiųjų šeri 
savo programas i

šeštadienį, vasario 16, nuo 
2 iki 2:30 per radiją teko gė
rėtis puikiu pranešimu apie 
Lietuvą angliškai. Stebėtinai 
gražiai buvo įpintos patrioti
nės ir liaudies dainos. Tai 
Windsoro lietuvių nuopelnas 
it* JųbiČtaHo, rėdijo pranešėjo 
p. Janette. Sekmadienį net 
graudu buvo klausytis nutryp
tų polkų ii- prieštvaninių plok-

SI 5 differential pay for even- 
ing shifts, Hberal personnel 
polides. — Town of 9.000 in 
the mountains.

pasakyta nuoširdžių kalbų. Pa
gerbtas būrys senųjų lietuvių: 
P. Norkeliūnas, M. Ventys, K. 
Zlotkai, Šukiai, 
Mockevičienė ir 
džiai ir atvirai 
karių Ramovės
Pr. Saladžius, L. Bendruome
nės skyr. pirm. X Jurkus. Pr. 
Saladžius paafclžiaugė Vliko 
pirm. J. Matulionio pasakytą
ja kalba, kuri, esą, verta pa
skelbti per visus liet, radijo 
programas. Nuotaikingai po
būvį pravedė dr. A. Stankai-

Vasario 17, Rochesterio ir 
apylinkės lietuviai pakilia nuo
taika atšventė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo šven- Daudai, Ona 

kt Nuošir- 
kalbėjo liet, 
pirm. pulk.

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą suren
gė We$tern 'High Schoot audi
torijoje.

Pavėlavus 40 minučių, mi
nėjimą atidarė D. L. O. C. 
pirmininkas P. Medonis. Su
kvietus garbės prezidiumą, mi-

RON DELANY S VSimvm 
antrą kartą B eflėa laimėjo 
vienos myBos bėgtyneg 
Madison Sąuare Gardės.

nais. Po dr. VL Lėlio atidaro
mosios kalbos, Vliko pirm. Jo
nas Matulionis pasakė kalbą, 
kuri, nors užtruko virš valan
dos laiko, visų buvo išklausy
ta su didžiausiu susidomėjimu. 
J. Matulionis supažindino 
klausytojus su dabartine Lie
tuvos padėtimi, jos tragedija 
ir laisvųjų lietuvių pareigomis 
pavergtojo krašto atžvilgiu.

Jonas Morkūnas perskaitė 
kongresmano K. Keating svei
kinimo telegramą ir iš “Con- 
gressional Record”, vasario 
14, Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo proga pasakytąją 
kalbą. K. Keating yra nuošir
dus lietuvių bičiulis ir nieka
dos nepraleidžia progos, kad 
netartų vieną kitą žodį Lietu

mis nepašitenkmtų t&bbai 
trumpais pranešimais, kad to
kie, ir tokie rėmėjai apmokėjo 
tos dienos radijo programas?

Sekmadienį, vasario 17, šv. 
Antano bažnyčioje 11 vai. į- 
vyko iškilmingos pamaldos. 
Su vėliavomis, dalyvavo sava
noriai kūrėjai, veteranai, skau
tai ir ateitininkai. Kleb. kun. 
J. Boreišis pasakė pritaikintą 
pamoksią. Parapijos choras, 
vedamas varg. A. Mateikos, 
pirmą kartą giedojo Salve Re
gina mišias ir giesmes: Navic
ko “Be motinos tėvynės” ir J. 
Siniaus “Skausmo kryžkelėj”. 
Chicagietis bosas St. Citvaras, 
prof. VL Jakubenui akompo- 
nuojant, giedojo dvi giesmes

Po pietų parapijos salėje 
iškilmingas susirinkimasbuvo 

mitatha Lietuvos diena. Net pradėtas JAV ir Lietuvos him- 
meksftaečių vaikai turėjo pa
pasakoti angliškai apie Lietu
vą: Lietuviškai sakė eiles, dai
navo: Jau kelinti metai sese
lės taip gražiai nepriklauso
mybesšventę pamini.

Šeštadieninėje mokykloje 
irgi P° vieną pamoką buvo 
skirią pokalbiui apie vasario

UATtST
RĘST 

RATE

mūsiškius spaudė. Pirmą kėli
nį žaidę 
nieko nepešę, atrodė, nebeiš- 
neš ^veikokailio, nesąjjtrame 
kėlinyje, vėjui padedant, prie
šininkas visai užspaudė mūsų 
vartus. Geltonai žalieji retai, 
kada pasiekdavo vidurio lini
ją. Be klaidų dirbęs vartinin
kas Nemickas bei stipriai 
žaidžianti saugų linija — Kru- 
šinskas, Stanaitis, Remėza n 
— labiausiai nusipelnė, kad 
vartai buvo apginti. Gerai dar, 
kad 53 min priešininkas neiš
naudoja baudinio. Už kelių 
minučių staigų ir netikėtą Šė
riko praėjimą, dešniu kraštu 
žaidęs Kirkilą paverčia vienin
teliu rungtynių įvarčiu. Visas 
vienetas pasižymėjo pavyzdin
gu kovotojiškinnu ir gera kon
dicija, tai išdąva vadovo Kli- 
večkos sistematingai vedamų 
treniruočių.
LSK: Elisabeth S. C. 2:0

Graži sekmadienio popietė 
nors ir sutraukė nedidelį žiū
rovų skaičių į New Farmers 
Ovai, bet finansinė skylė buvo 
atpirkta LSK pirmosios laimė
jimu prieš Elizabeth. Tuo bū- board and room. 40 hour week. 
du paslinkta į šeštąją vietą. 
Mūsiškiai žaidė šios sudėties: 
Bilkanych; Murphy, Mileris; 
Wells, Arens, Jokūbaitis; Būt 
rimas, Vitiukas, Remėza, Gra
žys, Dubauskas (Daukša). Jau 
pirmame kėlinyje geltonai ža
lieji demonstruoja savo pavo
jingumą. Priešininko gynikai

tį montažą — “Prie . šv. Kazi
miero karšto”.

Kovo 9 ukrainiečių salėje 
dar regėsim clevelandiečių 
Brandos atestatą. P. Natas

83-bed hospital comprised of 
43-bed general hospital and 40 
bed retired miners. Starting 
pai $300 per month with pe- 
riodical increases. Nurses ho-

RETKALAUKITE TIK IflCSMAN FARM SOMO
Jeigu abejojate, paprašykite punėgtatanL Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliartaot Mtehigan Farm Sūrf, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toiian jums gaminu tik 
pat) geriausių sūrį.

vos reikalu. Kalbėjo dar kle
bonas kun. P. Valiukevičius ir 
kun. J. Bakšys, kurie kvietė 
visus lietuvius būti duosniais 
ir savo darbus paremti ne žo
džiais, bet darbais. Jis kalbėjo 
labai jautriai ir įtikinamai. 
Aukų Lietuvos laisvės reika
lam surinkta 976 doL

Koncertinėje dalyje išgirdo
me' sol. VI. Sabaliauskienę ir 
muz. Petro Armono vadovau
jamą chorą. Akompanavo mu
zikas Z. Nomeika. VL Saba
liauskienė padainavo keturias 
dainas. Trys iš jų buvo visiš
kai dar negirdėtos. Ypač vi
sus jaudino Lopšinė partizano 
sūneliui. Nevienas pajuto lie
tuvės motinos didžiąją trage
diją, netekus vyro ir sūnui tė
vo, kuris žuvo nelygioje kovo
je. Taip pat ilgesingai pra
skambėjo ir daina “Po tėvynės 
dangumi”. Choras padainavo 
penkias liaudies dainas. Ypač 
gražiai praskambėjo sesers 
Bernardos vakaras.

Po minėjimo žemut. parapi
jos salėje, Vliko pirm. J. Ma
tulioniui pagerbti įvyko kuk
lus pobūvis, kuriame dalyvavo 
parapijos dvasiškiai, latvių, 
vengrų ir lenkų atstovai ir 
lietuvių organizacijų atstovai 
bei šiaip aktyvesnieji Rdches- 
terio bendruomenės lietuviai. 
Viso 85 žmonės. Tris valandas 
užtrukęs jaukus pobūvis dar 
labiau visus suartino bendram 
lietuviškam darbui. Buvo daug

Valeriji* So rtSdo, kilusio 
iš Biržų įmesto, gyvenančio 
Amerikoje, ieško jo brolis Jo
nas Snarskis, gyvenąs Lietuvo
je, Marijampoieje. patį, ar 
kas žino apie Jt, pi. jom atsi
liepti šiuo adresu: V. K. Ku- 
dinca, 37 Frankiin St. Nbr- 
wood, Mass.

Tsdous Batockfo ir jo žmo
na Barbora paieško savo krikš
to sūnaus Benedikto Molio, 
kurio ievas buvo Adomas, mo
tina Chese, jau seniai mirusi. 
Pats Benediktas Molis anks
čiau gyveno chieagoje. Kas ži
no apie jį, prašom pranešti: 
T. Beiecius, 36 Mark. St.. Ro- 
cttester 5,. N. Y.

kartą (tūmsimės ir nė paskuti
nį) pas mus svečiavosi naujai 
įsikūrusio Waterburio Ginta
ro futbolo komanda. Vietos 
LietuviųSporto Klubas, bent 
aikštėje, pasirodė labai jau' 
nesvetingas išleisdamas sve- 
čius namo su sausu pralaimė
jimu (9:0;. 2:0). Apsiniaukęs 
dangus, ffląsinęs lietnmi arba 
sniegu, atbaidė beveik visus 
žiūrovus. Rungtynes stebėjo 
vos kelios dešimtys mėgėjų.

Teisėjui Volskiui LSK ko- 
mąnda prisistatė tokia: Savei- 
kis; Ramanauskas, Mileris; 
Starolis, Daukša, Didžbalis II; 
Butrimas, Budreekas, Remėza 
1, Birutis, Didžbalis L Antra
me kėlinyje dar Remėza H, 
Klivečka ir Krušinskas.

Pirmą kartą aikštėn išėję 
svečiai, žinoma, nedaug ką ir 
parodė. Ypač kondicijos stoka 
neleido išvystyti geresnio žai
dimo. Antrame kėlinyje daug 
kas visai be kvapo vaikštinėjo 
ir nebepajėgė geltonai žalie
siems stipriau pasipriešinti. 
Rarmame kėlinyje, _ tuo tarpu 
gintariečiai visai gerai laikėsi, 
tepralaimėdami 0:2. Aišku, 
padėjo ir LSK puolimo negra
bumas, kuris bent pirmame 
kėlinyje pasirodė visame savo 
silpnume. Geriau derinosi tik 
Starolis, Butrimas ir Budrec- 
kas. šis baltaplaukių trejetas 
ir tesudarydavo pavojų prie 
Gintaro vartų. Geriausias sve
čių žaidikas nors ir gavęs 9 
įvarčius, buvo jų vartininkas. 
Kiti, padirbėję ir įgiję pirme
nybių rungtynėse reikiamo 
kietumo bei patvarumo, galės 
prilygti, o gal ir pralenkti ki
tas mūsų futbolo ekipas. Žino
ma, padirbėti reiktų gerokai

Rungtynėms teisėjavo lygos 
teisėjas Volskis, pareigas atli
ko be priekaišto.

Moterys sukovojo gerai
Tą patį šeštadienio vakarą 

LSK moterų krepšinio koman
da žaidė draugiškas rungtynes 
prieš stiproką mnerikiečių vie
netą. Nors mūsiškės ir pralai
mėjo po geros kovos 20:23 
(11:9), bet žaidė tikrai neblo
gai. Palyginus su paskutinė
mis rungtynėmis, nebegalima 
buvo pažinti, ypač dengimo, ku
ris žymiai pasitaisęs. Gaila, 
kad pasikarščiavusi Arensienė 
neišnaudojo keleto tikrų meti
mų, kas būtų pakreipęs rung
tynių eigą kita linkme. Gerą 
dieną turėjo Gintautaitė, su
kalusi net 12 taškų. LSK žai
dė ir taškus pelnė: Gintautai
tė — 12; Arensienė — 6; En- 
driukaitytė — 2; Ausytė, Ka- 
počiūnaitė, Kreicaitė, Senku
tė ir Žukauskienė.

ir
mieste burmistro aktas. Te!* 
granunūs sveikmo vęteranų 
atstovas ir ^tų atstovai. Vie
nintelis iš amprikip^ų; atšilan- 
kė ar šnekėjo kongrėsmanas 
T. Machrowiez, žinąs
mūsų žaizdas, 1818—19 m. 
pąts kovojęs Lenkijoje prieš 
bolševikus, 1920 m. lankęs 
Lietuvą; gerai žinąs padėtį už 
geležinės uždangos ir tą pad^ 
atjaučiąs, nes ir jo giminių 
yra Lenkijoje. Buvęs Kersteno 
komisijos narys dar-ir dabar 
tebesistebįs, iš kur tiek milri- 
niškos valios ir patriotizmo lie
tuviuose.

Pasisakydamas už tai, kad 
JAV turėtų ramti ginklu suki
limus anapus uždangos, jis 
baigė vildamasis, kad laisvės 
diena ir mūsų tautai ateis.

Dienos prelegentu buvo ad
vokatas J. Skorubskas, Alto 
narys. ■ Kalbėjo tik 20 jaunučių. 
(Už tai visi dėkingi) apie Alto 
svarbą ir darbus.

Pertraukos metu buvo ren
kamos aukos. Jų surinkta 
apie 2,500. (Pernai 3000 dol.)

ACCMTNTA CORbfALLY 
INViTED

aišku nąeėstiiŠi^ VL Jakubė- 
nas. TautHiią ititių grupė, ve
dama G; Gobšenės, sišoko Ru- 
getius ir Kubilą.' Ifęųinet pro- 
gramai kliudė scenoje palikta 
sakykla^ Stokojo per visą mi- 
nėjimą h* prožektoriaus, todėl 
visi scenoje atrodė lyg anglia
kasiai. Atrodo, tai menknie
kiai, o kiek jie pataiso ir pa- 
gadtoa..Prie tokių dėmelių 
priskmiytmos ir kelios mamy
tės, kurios rikdė savo vaikus 
per vi^ minėį^ir-per m^ 
ninę programą, tuo nunešda- 
mos tiek daug gražių Citvaro 
gaidų. Gražu yra vaikus į mi
nėjimą atsinešti, tik jau kąi 
jau rėkia, tai reikėtų išnešti.

Šiaip gi minėjimas, nors 3 
vai. užtrukęs, nenusibodo ir 
ne vienam paliko gerą įspūdį.

Artėja kita tautos šventė — 
šv. Kazimiero. Ją minės de- 
troitiečių jaunimas: skautai, 
vyčiai ir ateitininkai kovo 10 
d. po sumos ispanų salėje, pa-

šampanui nutiškus, sausis li- 
ko tikrai sausas- Jokio viešes- 
nio parengimo, koncerto net 
šokių. Tik Vasario 2 d. Z. Ar
lauskaitės - Mikšienės yaidin- 
toįą- įrųpė^ suvaidino Vyt 
Alanto naują komediją - farsą 
“Šapus uždangos”. Rengėjai, 
_ _ Rėristęncjėės Santarvės De
troite; skyrius — gražiai buvo 
sutvarkę sceną, sutempę tin- 
katenš baldus ir, nors dailinin
ko pavardės. programoje nesi- 
tnaitė, teko džiaugtis scenovaiz- 

daflumn.
- Nei kopūstai, nei dešrelės 

neatnešė pelno Vasario 16 
gimnazijai daugiau pusšimčio. 
Ne vien sniegas detroitietį na
muose užpūsto. Pririša televi-. 
zijos šukė, pokerio partija, vi- 
s^ie smulkūs “šauėriukai”; 
kitas gal dolerį antram na
mui taupo, trečias siuntinėlį 
Lįetuvmi at Sibiran krauna.

šiam tikslui birutietės net 
vakarą vasario 9 surengė — 
kaukių balių. Nors kaukėtų 
tik apie dešimt teatėjo, veidų 
pasirodė keli šimtai Nuotaika 
gera buvus. Labai gražiai bi
rutietės i^Mioše sales, o ir 
privirė, prifcėpė visko. Pelno 
gražiam tikslui būsią virš kė
lų Mmtų. Atseit, detroitietis 
dar jautrus kai kam. Na, ir 
šviežieną mėgsta.

Vasario 16-tąją švęsti pir
moji pradėjo šv. Antano para
pijos mokykla. Ten seselės 
pran^deCės dar prieš savai
tę vienoje klasėje išpuošė vie
ną sieną tautodailės, gintaro 
išdirbiniais. Buvo užrašyta 
“Lietuva didvyrių žemė” ir 
apačioje sukabinta Valančiaus, 
Dtoflranto, Maironio, Ttamo, 
KAfirims, Basanavičiaus, Šat- 
rijos Raganoj Krėvės, Braz- 
džienio ir kitų paveikslai. Va 
sarto 15 visose klasėse buvo

pažymėti, kad bent pirmą kėa- 
nį puolimo linijoje matine 
net tris savo buvusius jaunius. 
Kietai žaidęs priešininkas pra. 
laimėjo vertai esant didesnei 
LSK laimei, pasekmė galėjo 
būti dar aukštesnė. Antro kė
linio pradžioje, mūsiškiams 
žaidžiant tik dešimčia, Butri
mas geru šūviu ženklina 1:0, 
o po kiek laiko Vitiukas pride
da ir antrą įvartį. Gynime pa
sižymėjo Murphy; tvirtas ir 
Ifileris; pavyzdingai kovojo ir 
Jokūbaitis. '
Rezervinė priešžaismyje pra

laimėjo EHsabetiiui 1:3. Toli
ma Biručio bomba ir buvo vi
sas mūsų laimikis. Jauniai, 
priešininkui neatvykus, taškus 
gavO be kovos.

Goras LSK vdcaras
Užperęitą šeštadienį, rungty

nių su Waterburio Gintaru 
proga, vietos LSK Apreiškimo 
parapijos salėj turėjo savova- 

pavėjui, mūsiškiai karą — koncertą. Nors tą va
karą Brooklyne ir daugiau pa
rengimų būta, bet, kaip ir ti
kėtasi,' mūsiškiai “frtmią4’ at 
laikė, sutraukdami didelį skai
čių publikos. Atvykę tikrai 
nesigailėjo: Rūtos ansamblio 
patiekta kukli ir trumpa pro
grama, tikrai pavyzdingai at
likta. Sveikintina ir bandymai 
supažindinti, ypač jaunimą, su 
mūsų sporto istorija.

Daug mūsų jaunųjų gal net 
(Nukelta į 7 psl.)

Šventė prasidėjo iš ryto 11 
vaL šv. Mišiomis už gyvus ir 
mirusius Lietuvos laisvės ko
votojus. Mišias laikė senosios 
betttvių kartos veteranas kun. 
Jonas Bakšys. Visos lietuvių 
draugijos, vadovaujamos Gu- 
dyno posto, dalyvavo 'organi
zuotai. Bažnyčioje taip pat 
matėsi lenkų, ukrainiečių, 
yengrų ir latvių, kurių atsto
vai taip pat dalyvavo susirin
kime ir pasakė sveikinimo kal-

COMROUROeO SEMI-ANNUALI.Y
•bf’Etfi.o tJtr- <f*>v

Sį gražųjį pobūvį parengė 
ir jam šeimininkavo: N. Viliū- 
nienė, M. Vosylienė, “Vitkienė, 
Grėbliūnienė, M. Lelevičienė, 
M. Valiukevičienė, G. Sala- 
džiuvienė, Š. Padelienė, skau
tės D. Ppdelytė, M. Polinaus- 
kaitė, V. Viliūnaitė, Otilija Vo
syliūtė, Aid. Grybauskaitė, Bi
rutė Reivydaitė, R. Armonaitė 
ir Aid. Arlauskaitė.

Gražiai ir įspūdingai Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimas buvo pravestas ir vietos 
lietuvių radijo valandėlės Va
sario 17 iš ryto. Angliškai kal
bėjo J. Morkūnas, kuris vaiz
džiai ir visiems suprantamai, 
palydint lietuvių liaudies dai
noms, supažindino su Lietuvos 
laisvės ir vergijos dienomis, 
jos papročiais, kalba, senąją 
religija ir kt. Lietuviškąją da
lį pravedė Vyt. žmuidzinas. 
Be to, kalbėjo Vliko pirm. J. 
Matulionis. A. R.

351 Pnrtt Street, Ne* llvfUla, Cean.
JONAS JAKIJBAtaKAS

334 N. De^Ntk Street, BaMtoNre, MA K UETntf 3403 
MEČISLOVAS KATAUAVSKA8

Mh

rm* LISAUSKAS
39-15 53rd Anavę, Maapeth, N. T.

VICTOK AKECCNAS

.„--Z’ S. i: įSL _ i. *



FOR HOLYDAY

PL 9-6260

Great Northern

LOTS VTANTED

Lida Bonfield

REG. $202*50

LABOR1NG FOR CHRIST

MISStONS

NAME

number of exceUeot undevetoped 
camp rites.
BLAIRSTOWN REALTY AGENCY 
Presą Bidg. Hghwy 9*. Blaintoam, 
N. 1. Fexcrof 2-2212. Sun. by appt.

Spraying. For Inaect Control 
Fertlltzation . Cavity Work

Kasdien šokiai prie geros saloninės 
muzikos nuo 9:30 vak. iki 2:30 vi
durnakčio.

Meniu: 
Manhattan arba Martini 
Alyvos ir seteriai 
Daržovių mišrainė 
Sriuba . . \-
Kalakutas arba vištiena

HONEY MOON 
VISIT THE

Help New Jersey’s Boystoun 
by subKrflbtag to the Saerėi Heart UaBtai efflMal guarterly 

Bet AM aapUvaMi'M «0OH O* DvJ»»OwA« OwWvn|RlOH BB MAv w ^VlBne

118 Wetf $TSt., N«w York 
Tol. tO 5-0535

Hunting and Fishing Trips. 
Business & Weekend Tirps 

Call Now ES 56862 
1928 Coney Island Avė.

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

(Pay Later Plans) 
Authorized 7 Bonded Agente 

Licenced by State if 
New York.

Gymnarium, Swimming Pool 
FULLY ACREDITED 
For Residents Apply 

REGISTRAR, Tarrytown-on- 
Hudson. Westchester County N.Y. 

For Day Registration Apply 
REGISTRAR. 221 East 71st SU 

New York 21, N. Y. 
Bnanches: Ariington, V&, 

Los Angeles
Quebeck City, Bogota, Paris,

Jobe wtftlng wfth exceilent 
astartes Claiatę — 8:30 AM 

To 8:80 PM Moa$ayto FMttj 
Hospttal afflUated

XXX»»SXK9SX9SX3SNKKS3^^
SUMMER HOMES

fiAKnyng crrv „
ST. ANNE PARIŠK : 

3 bed rooms, randi, 3 years old 
plot 80x100. Near Railroad. 

Transportation and shopping.
228 New Hyde Park Road 
Mušt be seen to apprdate 

PR 5-7882

(94 PIECES) 

Now

rates to July Ist. Uterature on re. 
quest. Two veeks. monthly and 
seasonal rates for summer months. 
Ideal for children. Write WUUam 
Spooner. Birch SU Noyac, Sag 
Harbor. N. Y. Tei. Sag Harbor

Baltieji, matydami savo fi
gūrų galią, nebegina rikio, bet 
daro naują auką ir juodiems 
parengia greitą mirtį. Sekė: 
20. B:d3! V:d3 21. Rc5-|- Kf8 
(jeiKe8 22 Ž:g7-H) 22. Žh6+ 
ir juodi pasiduoda nes po g:h6 
sektų matas Vg4.

Baltijos šachmatu klubo pir
menybės New Yorke jau eina 
prie užbaigimo.
dar sulošti

Jackson Hights- Brick 1-fam, Se- 
mi-detacĮjed, brass plumbūtg, 
storm wmd0wur w/w carpets, 

ofl heat, garage, gaTderų 6 ims, 
1% baths, many extra. WaUr to 

Cath. Church and Cath. Schools. 
Principais only: $16.000. 

DE 5-5588 /

Iki galo liko 
tik vienuoliktojo 

(Nukelta į 8 psl.)

For Business ar Hobdays 
by ėcmsulting with 

Woodstock T rauni Buranu Ine.
120 Wast 44th Si. 
Mmv York City

PL 7-0828

HARRISON PLAINS —Parkvay 
Knoll, 3 blocks St. Anthony’s 
SchooL 5% rm. Cape Cod. 4/yrs, 
expansion attic. gar, blacktop 
drive, fully landscaped. AMdng 
$22JX». Principais only. Oriner 
WHite Plains 6-6440.

SCHOOLS
New York

Australijos p-bes laimėjo es
tas O. Sarapu (N. Zelandijos 
meisteris) su 10 tš, latvis K. 
Ozols ir S. Lazare po 9^ž. 5-7 BLVE CARS INCOBP(mATE3> 

-—r ■ ' '©e -■
AUTO SERVICE

CHARTERS 
PILGRIMAGES 

COMPLETE 
EUBOPEAN F. L T. SERVK3E 

Specialists in Luxury Motor Coach 
Travel for Groups and Package 
Tours. Wholesale Operatore of 

International Tours and 
Transportation

55 West 42nd SU 
OXford 5-2135

HULTOP CAMPS
Hilltop for boys 5—16 

Hill Manor for girls 5—16 
Catholic Services at camp 

Separate camps on mountain Jake 
near Hancock, N. Y. 2200* Alt. 
Daily riding, expery instruction 

induded in fee. AU lancŲ>Pd 
water sports. Basebaū, riUing, 
water skiing, dandng. Matare 

staff. Own farm. 150 ml. N. Y. C. 
Also opęn June and Sept.

Catatog.
H. E. Hillman, Director, 

8618—llOth SU Richmond Hill, 
New York. Tel. VI 9-7362

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLenmors 26916

PARISHES
New York 

Massachusetts 
Pennsylvania 

Caiifornia 
Florida

Cuba

JOLLY TRAVEL SERVICE

129 St. Nichobs Avo-

PLANUOJI VAŽIUOTI?
Lėktuvų ir laivų bilietai visur 

Povestuvinės kelionės.
Įvairūs tripai.

Imigracijos patarimaL 
Užsienio pašto perlaidos. 

Delmar Travri Service Ine. 
7310—13 Ava., BTdyn, N. Y.

TE 7-2149

MANHATTAN 
TRAVEL SERVICE

Specializing in Air and 
Steamship Travel to Ireland 

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

New York 36, Nu Y.
CH 46410

Out Door Statuary 
356-360 Main St, 

Chartestewn, P. O. 
Tel. CH 2-1285 

Boston 29, Mass.

CARS , CARS
CONVERTIBLES

Authorized
Volksvagen 

OVERSEAS
Local Delivery

Chas. J. Web, Ine. 
' 215'- Žž Jąmaica Ave. 
Oueens ViUage HO 4-2929

e nimiiiĮįiw w 
PLANING TO TRAVEL?

You get world wide «ervice for

0TATE 
CITY

"THE HOUSE OF 
SMARGASBORD1'

THE OLD 
VVATERSIDE INN 

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

Pamper your apetite at our 
$2.75 SMORGASBORD 

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

Banųuets • Parties • Weddings 
CALL FI 8-8021 

65 Southfield Rd. 
(continue on Greenudch Avė.) 
Ample Parking Stamford

(Atkelta iš 6 psl.) 
ir nežino, k^ tai buvo per or
ganizacijos kaip LFLS, LGSF, 
Tauras, JSO, MSK, Grandis, 
KSS, Sveikata ir tt. Tai vardai, 
be kurių mūsų sporto istorija 
neįsivaizduotina. LSK pirmi
ninko Vaksdio paruošta trum
pa paskaitėlė nors dalinai kai 
kurių žinias praturtino. Žino
ma, dirva plati, ir lauktina bū
tų, kad mūsų bent tuometiniai 
žurnalistai, kad ir spaudoje 
apie tai plačiau pažymėtų.

Gerai pavykęs vakaras, at
rodo, užtikrins ir ateičiai visų 
mūsų sporto parengimų pasi
sekimą.

FINE BAVARIAN CHINA 
A COMPLETE SERVICE FOR 12

abu turėdami ^o keforitis lai- 
mėjimu&. Pirmenybėse 52 da
lyviai. Varžybos kietos. Taut- 
v^ša triskart buvo laimėjęs 
Chicągos Įdrmenybes (1951, 
1955 h 1956). Kiti lietuviai 
Chicagos p-bėse laikosi šitaip: 
Kazys Jakštas su 2^ tš., Ale- 
sandras- Zujus su 2 ir Vladas 

_ Karpuška P/2 tš. ___ __
Bostono tarpklubmėso, So. 

Bostono lietuvių pil d-jos abi 
šadnnatų komandos pasistū
mėjo | priekį. Lietuvių A su
dorojo Brandeis universitetą, 
santykiu 4:1, o lietuvių B įvei
kė Bostono YMCA 3:2. Geriau
siai renka taškus A komandoje 
17-n^tis Gediminas Šveikaus
kas ir K. Merkis, abu sukorė 
po* 62, o B komandoje 12-me- 
tis Gediminas Kuodis, jis turi 
5:3 tš. Lietuvių laimėjimus 
prieš Harvardo ir Brandeis 

-umver^etns paminko Boston 
Sunday Globė.

Ignas Žalys Montrealio šach
matų p-bėse laikosi pirmūnų 
tarpe, jis turi 6-2 taškų. Boi- 
kovi&us 5, o Judzentavičius 
mažiau.

UPHOLSTEKY SHOP 
BROOKLYN

Long esL Splendid income. Fine 
location. WiD sėli at reasonable 

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

ment BU 4-5939

lins, C. Purdy, buv. Australijos 
meisteris, ir jo sūnus J. Purdy 
po 7^ tš.

Efektinga partijos užbajga. 
Tarpklubinėse Bostono rung
tynėse su' Brandeis universite
tu, po 19-to juodų ėjimo b7- 
b5 (užpuola baltų rikį), gavosi 
tokia padėtis.

Balti — Merkis Kgl, Vh5, 
Bdl, fl, Ra4, e3, Zf5, Pa2, c3 
e4, f2, g2, h2 (13).

Juodi — Wetzler: Kf8, Vd8, 
Ba8, h8, Ra6, c7, Žd3, Pa7, 
b5, c4, f7, g7, h7 (13).

Degtinės' buteliukas kiekvienam 
stalui 10 Žmonin : • 
Gėlės :

Arbatpinigta iškaitomi i tą

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus, 
naudingas, iliustruotas, mėne
sinis religinis žurnalas. Me
tams tflc $2.00. Rašyk: 

Franciscan Fathers 
Kannebukport, Ma-

TKAVEL AGENCY
Miami specialists 

Hotels-^Airlines, Spėriai consid- 

eration. giyep to the CĮęrgy - 
Free reservations—Tours

523 Sutter. Av. HYaetat 8-2422

plan, apply 9—12 Notai.
AU week

Eastem Greytamd Lines
12—12 43 Avė. L. L City.

Massachusetts
Pennsylvania 
Washington, D. C. 

Caiifornia
Cuba

HEADOUARTERS 
VManova • Pennsylvania 
Write for Information

ATTENTION Catholic groups and 
organization seeking summer camp 
facilities; we have available for 
inunediate sale 4 fully equipped 
camps with capadties ffom 50 to 
400. Ali are within 75 miles ot &Y.

HOME REPA1RS 
ATTENTION HOME OWNERS 
Deal direetly with the man who 

works with his mftn, save the 
Saleshan Conunission.' No money 
down. up t!o three years to pay.
• ALTERTIONS
• ROOFING
• CARPENTRY
• SIDING
« BATHROfMfS
• MODERNIZED
• TTLE WORK
• LEADERS AND CUTTERS
• PAINTTNG
• PAPER HANGING

WILLIAM BLANCHARD - 
952 18th Avė. Nevrarfc, N. J.

ESSEX 5-8905

Mary Immaculato Hospital x 
School of Nursino

Aceredited by State Board of 
Education and the National 
Nursing Accrediting Service 

Three Year Program.
, High School Diplomą— 

Chemistry reguired.
For Information write

Mm Elton C. Stark, R. N. 
Diroetor of Nursing 

152—11 89 Avė.
Jamaica 32, N. Y.

TERMS ARRANGED ..

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

Grover 5-81M Grovear

Brooidyn, N. Y. EV 2-8701
Serving the Travel Needs off 

Greater Brooklyn for 
10 years

Hotels, Tours, Honeymoons, 
Cruses, etc.

SVETAINE
50 iki 300 žmonių 

Kaina asmeniui 
$6.95

shingtono savaitgalį laimėjo 
John Curdo, Naujosios Angli
jos meisteris su 5^:V^ tš. K. 
Merkis baigė su 3 tš., Gedimi
nas Šveikauskas su 2^ ir 
Aleksis Klinuškovas, Bostono 
meisteris lietuvių komandos 
talkininkas su 2 tš. Pirmeny
bėms įpusėjus pirmavo L Cur
do ir K. Merkis, turėdami po 
3^0: t^aį (Merkis buvo įvei
kęs jfcįertą'ir favoi^ą 
Shelby bymaną,' Scnefferį ir 
Trayersą, bet toliau krito 
prieš Curdo, Warreną ir Free- 
maną. Marymount

Colleges
Conducted by the ReHgious ef the 

Secred Heart ef Mary

E^a^Kshed 1883 
Comptete ČSirch fumidungs 
in Wood-MarWe-Wrought iron 

jmri mmpoūtmn '

Graad Me Vermoat
• Wbere Lake Champleln !■ LaveBeor

Glve your daughter a camplng seMon wMch ain» to devetop 
her physically, culturally and spiritually in a comptote program 
of land and water aports—epecta] emphaat* upon trainlng ta the 
arta and graces of Chriatian womanhood.

Recreatfonal actlvitie* tadude: Sutemtas, boatlng, arta and 
erafta, archery. muile, danetag. Mkes, camp flres, trips.

Chapel on grounde—Daily Maaa.
Contocted by the Statėm of Mercy and experienced. 

eertUM couneeDors.
fleanen 1M7 1 te Aft 25
■BfMrr fer 2, 4, • er 8 treetai

RSX>CB> PRICE S2&750 
Point Lodrout — Gatėea City 
Avė., near the bay, 7 rooms, 

plaster walls. 2 full baths, 
f ull cellar. 70 f L frontage, 
large garage. Inųuire 6 In- 

wood Avė., near Our Lady of 
the Miraeulos Medai church. 

Point Lookout or.call GEneral 
2-7837. -

Pollyann China InėJ
44 EAST 29th ST., N. Y. C. IMJ 3-9428

Open every evening and Saturday tiįl 7 P. M.

Gripsholm 
1 __ Restauraut—

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

Finest Swedish Smoergastorn 
Luncheon—Cbcktails—Dinner

new juteonn boy»town hom
4M Belgreve Drtve, Kearny, N. J. — M:IBnv 3-8774 t-3771.

Pfenae MOd roe the Saered Henri Uslem *
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VAITKUS

SU 5-6311

Wi!!iam J. Drake-

uetuvts advokatas

įvyksta pirmasis

PENKIŲ METŲ SUKAKTIES PROGA

PĮsstai&CĮS vadutiams
KovolOd.7 vaL vąk. šv. 

Petro parapijos pobažnytinėje 
salėje įvyks paskaitos ' vedu* 
šiem. Paskaitas bus anglų kab

MODERNIgKA KOPLYČIA
923 Metropolitan Are.

Br. oklyn, N. Y. ’

Bostone mirė 
Medicinos Daktaras

♦ Aceounfant * Tax PracHtioofor 
100—21 89th AvOrt Rletunand Hm, N. Y.

. . Tziifomr VI 6*9029
Darbo valanda*: Treč. Kėt Penkt 6 P. M. 9 P. M. 

šeštadieniais 9 A. M. 6 P. M.
Patartina tetefonuoti prieš atvykstant. Klijentams papra
kus, patarnavimas vykstama į namus ar prekybos vietą.

Su mokslo pabaiga Algir
das Alksninis žengia. į šeimos 
gyvenimą, šį sekmadienį, ko
vo 3, Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, Brooklyne, įvyksta 
jo jungtuvės su Danute Sta- 
siukynaite. Jaunoji yra baigu
si chemijos mokslus Mary- 
mount College, N. Y. Ji taip 
pat yra veikli jaunimo tarpe.

Reikia linkėti, turime ir pa
grindo laukti, kad naujai su
kurtas šeimos židinys bus nau- 
dingąs ir lietuvių visuomenei.

šia proga b< 
skautiškojo rai 
daviniai Skaul
jų komiteto
Svalbonąsperį
komisijos aktą V15.dtoLpre-

J.B. SHALINS- į 
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorių | 
M2 JAMAICA AVI 5

(prie Forcst Parkway Stoflool >

FEDERALINIUS IR 
STEITO MOKESČIUS 

pVdo prityrę speciaDstai 
Juozo Grabau įstaigoje 

227 Badford Ava. 
Brooldyn 11, * Y. 

STagg 2-7524

Skautybės įkūrėjo paminėji
mo punktą atliko “Tauro” 
tuntininkas ps. R. Kezys. Per-, 
skaitydamas skautų šefą pas
kutinį testamentą, jis ragino 
skautus palikti pasaulį geres
niu, negu jie jį rado, nešti 
laimės. kitiems, 
patiems laiminu

tuo būdu ir 
s patampant 

Tarp gražiar išsiritavusių 
skautų - skaučių gretų sekan
čios sesės davė skautės įžodį: 
J. Andriulytė, ZjL Bydrahytė, 
X Butrimaifė,.jL Butkutė, R. 
čepulytė, G. pąsiįįūnaitė, V. 
Gružauskaitė, ;B. Jasinskaite, 
ir Dr. Roževičiutė. Prieš tą pa
čią lietuvišką veli/vą įžodį da
vė ir S ysbufc X Jasinskis,

įskelbti ir 
konkurso 

ą - remė- 
imkas B.

vadovėlių ar (ėvųpasakopmų 
kiek ftn įįbė; įspūdin
gų epizodų iš Lietuvos skautų 
kūrimosi fc^Vęikios hepri- 
klausomybėa Šovų m priespau
dos metais Vaizdingi atmini* 
mai pd&rė įspūdžto/ir jaunie
siems. Prof.SttSedėlis primi
nė dalyviams ir dr. Basanavi
čiaus asmenį* jo mirties sukak
tuvėse. Jis paBetė šio patrijo- 
to sunkumus, > ję išeivio kelią 
ir žadino jaunuosiuose tą pa- 
trijdtizmą, kuriam tiek daug 
aukųsadėta. /

organizacija Newarke, 180 
New York Avė. Rūtos ansamb
lis stoto IL Grigaitytės - Grau- 
dušienės vaizdelį “Užgavėnių 
vakarą”, kur bus' šokių ir dai
nų. šokiams vadovauja J. Ma
tulaitienė, dainoms A. Kača- 
nauskas. Koncertinėje dalyje 
taip pat dalyvauja kylanti lie
tuvių žvaigždė Lionė Juodytė 
Matthews, kontraltas, iš New 
Yorko. Pradžia 7 v., šokiai 9 
V. J. Štokas, radijo programos 
vedėjas, kviečia visus atsilan
kyti ir linksmai praleisti užga
vėnes.

miją įteikė R. Arūnaitei, lai
mėjusiai už rašinėlį “įdomiau
sias įvykis skautų stovykloje”.

Iškilmingos sueigos progra
moj be “Tauro” tuntui ir “Ne
ringos” vietininkijai įsakymų 
įtilpo ir visą eilė pranešimų 
bei aktualijų.

Po Tautos himno ir vėliavų 
išnešimo iškilmės baigėsi, bet 
nei jaunimas, nei svečiai nesi- 
skirstė. Sesės tuoj susikibo ra
tam ir, broliams betaisant “ci
vilizuotos” muzikos (plokšte
lių) aparatus, pramatytų šokių 
latrai, nuskambėjo visa ^kirtinė 
lietuviškų .. diinų. . Tenka 
džiaugsmingai pastebėti, kad 
dainos praktika sueigų meto 
šiam susibūrime ryškiai jau
tės: ir melodijos darniai skam
bėjo, ir nei dainų parinkimo, 
nei joms žodžių nepritrūko.

K. Kudžma

Draudimo reikalais, taksą (Income 
Tax) paruošimui, notarinių doku* 
menių tvirtinimui -

Norintieji vaidinimą pama
tyti, prašomi iki kovo 10 pra
nešti kol. A. Noakaitei. Tel. 
MI1-0532. Smulkesnė infor
macija bus paskelbta vėliau 
spaudoje, o taip pat ir išsiun
tinėta visiems nariams.

Kaziuko mugė
Kovo 10 d. tuoj po jaunimo 

mišių parapijos salėje po baž
nyčia bus skaučių surengtojo 
Mugė, kurios meto pardavinės 
lietuviškus rankdarbius, val
gius ir baronkų virtines.

TeL STagg 2-5043

MatthewP. Bal

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
NORTH 5th IR HAVEMEYEB 8T8„ BROOKLYN, N. Y.

REIKALINGA MAŠININKĖ 
patyrusi rašyti rusų alfabeto 

mašinėle. Pastovi pozicija. 
Geras atlyginimas. 

Kreiptis: 
Parcelei Department 

GLOBĖ TRAVEL SERVICE 
i 716 Walnut Street 
f * Phfladdpbia 6, Pa. 

TcL Lombard 3-6977

Ghnė
Vasario 24 d. šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje pakrikštyti:
Romo Karčiausko ir Jadvy

gos Lutz - Karčiauskienės duk
tė Elenos ir Jadvygos vardais. 
Tėvai gyvena 25 So. Sydney * - •
St, Dorchester, Mass.

Prano Fitzgerald ir Marijų? 
nos Nevroniūtės - Fitzgerald 
duktė Joanos vardu. Tėvai gy
vena 214" Westville St, Dor
chester, Mass.

Povilo Švagždžio ir Katari
nos Sweeney - Švagždienės du
ktė Virginijos vardu. Tėvai 
gyvena 652 E. 6th St, So. 
Boston, Mass.

Labai teigiamu reiškiniu apie kuriuos 
tenka laikyti mūsų naujųjų sesės ir broli 
ateivių jaunimo pasiryžimą 
siekti mokslo. Daugelis jų bai
gia šio krašto aukštąsias mo
kyklas ir tampa naudingais 
žmonėmis ne tik šiam kraštui, 
bet ir lietuviškai visuomenei. 
Štai šiomis dienomis Algirdas 
Alksninis baigė United State 
Officer Navai mokyklą ir bu
vo pakeltas. į leitenantus. Jis 
pasilieka ir toliau tarnauti ka
ro laivyne. Jo paskyrimo — 
tarnybos vieta yra Key West, 
Floridoje. z

Prieš ateidamas į kariuome
nę, A. Alksninis bakalauru 
laipsniu baigė University of 
Connecticut, kur studijavo 
bakteriologiją ir gyvulių ligas.

Naujasis pareigūnas yra ži
nomo ir veiklaus visuomenės 
veikėjo Vaclovo ir Gabrielės 
Alksninių sūnus. Alksninių 
šeima prieš keletą metų atvy
ko į Ameriką iš Vakarų Vokie
tijos ir pastoviai apsigyveno 
New Yorke, Maspethe.

šalia savo studijų Algirdas 
nesigaili laiko ir visuomeni
niai veikiat Jis aktyviai daly
vauja skautų organizacijoj ir 
yra suorganizavęs New Yorke 
jaunučius skautus — vilkiu
kus. Prieš išvykdamas į laivy
ną, buvo jų draugovės draugi
ninkas. Taip pat su kitais 
skautais atstovavo - lietuvius 
tarptautinėje skautų stovyklo
je Prancūzijoje.

VFeedhuveu, N. T. 
SateHdan> sarbiagas todotwea. 
KopiyOoa aasaokanai dama, 
fanto dalyae; veikia vatfUcų*.!

Užpildomi Mantiniai M nMyMnIM tatai, tvirtai- 
mi įvah-fta Ailrii mantai

jvairioa* dnradtan tataoM agdnMdtanM autond^l, 
mažai, baMaL Mnial ir Mnwntate tartas nuo ognlea ar įnirti 
rūMą ataakoūybfo bei pavogtam. Sava galite apMnraaa n» 
nelaimingą ataftitaą bei Bgaa, karta apmokant ir Hgotob

TeL EVergreen 7-4335

StephenAroniiskis 
(ARMAKAUSKAS)

(Atkelta iš 7 psL) 
rato partijos, kurios bus žai
džiamos kovo ! d.

Po dešimties ratų pirmauja 
latviai: Rankis rezultato 7^- 
1/2, pusę taško atsilikęs seka 
Žirnis su 7-2, o po jo eina Pa- 
miljens 6^21^2 (viena partija 
atidėta). Ketvirtoje vietoje 
stovi estas Allik, kuris jau už
baigė turnyrą santykiu 7-3, po 
to Staknys 5^-3}4, Hazners 
4-5, Ditrichs 3%-4V£ (1), Zno 
tinš 3-5 (1) ir tt 
Paskutiniame rate susitinka:

Zirnta — Vilpišauskas, Haz
ners — Ditrichs ir Rankis — 
Staknjrs. Znotinš ir Pamiljens 
paims po tašką be kovos nuo 
išstojusių iš turnyro Šukio ir 
Dvės

New Yorke neužilgo prasi
dės miesto tarpkomandinės 
pirmenybės. Baltijos šachmatų 
klubas dalyvaus dviem koman
domis B grupėje. Pirmajai ko
mandai vadovaus A. Rankis, 
antrajai E. Staknys.

FOR BEST PRICES
Whit excellent Workman Ship 

on Additions. Alterations.
Atties.

Call the
FAIRWAY BUILDERS

AR 4-5387

-- j’’*****-: Jmmnno pamaldos
Kovo 3 d. par^pijos jauni- 

* “ mas paminės šv. Kazimierą.
Th proga 9 vaL ryto jie daly
vaus šv. Mišiose, ir. bendrai 
juiims šv. Komuniją. Po pa
maldų parapijos salėje įvyks 
vyčių, sodaliečių ir parapijos 
jaunimo pusryčiai salėje po 
bažnyčia.

GražisnkBktu
Sanrisnavičien^Į - Dubinskai- 

tė Pelagija, gimusi 1877 kovo 
10 Jaučakių km., Vilkijos val
sčiuje, Kauno apskr., šių. metų 
kovo 10 švenčia 80 metų am
žiaussukaktį. Ji gyvėna pas 
savo sūnų Stasį Brooklyne 
(195 North 6th St„ Apreiški
mo parapijoje). Kitaš jos sū
nus, kanauninkas Mpčislnvas 
Sandanavičius, ilgametis Kau
no kunigų semiųarijos profe
sorius ir' paskutinė Kauno 
metropolito sekretorius, dirba 
pastoracijos darbą . San Fran- 
cisco arkivyskupijoje (Sono- 
ma, Calif.). Sukaktuvininkės 
vyras Kazimieras Sandanavi
čius buvo žinomas ne tik Vil- 
hijdš' apylinkėje kaip pavyz
dingas ūkininkas bei vietos sa
vivaldybės narys. Jis mirė 
dar nepriklausomoje Lietuvoj.

Tos nepaprastos sukakties 
proga linkime sukaktuvininkei 
Visagalio palaimos ir džiaugs
mo pamatyti savo brangią 
gimtinę. Alslcsandras, Aldona

»r Viotota Zagurskiai

Diskusijos apia Hetuvię 
kultūrą

Kovo 9, šeštadienį, 7 v. v. 
Baltą Laisvės Namuose (131 
E. TOth St, Manhattan, N.Y.) 
Dan<±ratinio Darbo * Talka 
ruošia viešas diskusijas tema: 
“Laisvė ir autoritetas lietuvių 
kultūroje”. Diskusijų dalyviai: 
J. Mekas, A. Rannit, J. Repeč- 
hffP. Y Vy^nti^. Dėkuri- 
jų vadovas — R. Šilbajoris.

Rengėjai kviečia visus, ku
rie domisi medžiaginiu ir dva- 
anių vertybių kūryba lietuvių 
gyraiime, atsilankyti į Šias 
didnsijas apie tradicijas ir 
nuotaikas, vyraujančias mūsų 
kultūroje plačiąja to žodžio 
jvasme: šeimoje ir visuomenė
je, religijoje ir politikoje, me
ne ir ūkyje. Įėjimas laisvas.

Dėmesio N. Y. studentams
liet Stud. S-gos N. Y. val

dyba praneša skyriaus nariam, 
kad yra gauti bilietai į dramą 
“Separate Tables”, su Marga- 
ret Leighton, kovo 30, šešta
dienį, 2:30 vai. seansui. Po 
vaštaumo bus susirinkimas su 
uftazMEtiaė ir diskusijomis. Bi
lietai visi vienos kainos —

FTTltajE pati kuopa-ruošia, Angįšų Ka- 
JL TiijHtafraliciiės 'tra*
Ne» Yorko ir New Jersey Užgavėnių bįmų baKų. 

atities Lietuvos vyflaiSv Siero iventę kovo ™š“os sve'

10, Kearny, N.J.IBJO Ims"“*1 »'
mišiDS Sopulingosios Dievo 
Jfotmos bažnyčioje, Davis ir 
Bergen Avė. Mišios aukoja
mos buvusio Liet vyčių pir
mininko Prano Razvadausko 
intencija. Pamaldas laiko kleb. 
tam; L. Voiciekauskas. Bus 
bendra komunija ir bendri 
pusyčiai parapijos salėje. Po
sėdis— 3 v. p. p.

Velionio žmonai Mariannai, jo penkiems mažamečiams 
vaikams ir JUOZUI KUKCAIČIUL netekusiam mylimo 
brolio, jo žmonai ELENAI, ir šeimai reiškiame gililią, bi
čiulišką ir nuoširdžią užuojautą, esam drauge su jais 
skausmo valandoj..

A. A. GaotaUSaL G. B. Mickevičiai, E. St. Santvarai,

Woodhaven, 21, N. Y> 
7-M77

mvMmtaMNtauuedMūUMmMamMMM

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS
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