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Siūlo vienai
Amerikaisi, kad Pijus XII esąs susirū

pinęs naujais Įvykiais Itati-

cinku šnicelio paslai’tis PIETŲ AŠIGALIO NV-
GAl.fiTOJAI

aiški- 
nori 
vir-• Prestonsbūrge, Ky.,penkta

dieni mokyklos autobusas ant 
tilto susidūrė su sunkvežimiu. 
Autobusas nugriuvo į upę. Žu
vo 26 vaikai ir šoferis.

sifily 
šaukt

’ konferencijos, o 
jau siūlo! Siūlo 
Prancūzija suti- 

be tekios konfe-

•Sovietų atstovas Menši
kovas pirmadieni lankėsi pas 
prezidentą Eisenhoweri. da
lyvaujant pasitarime ii valst. 
se kr. Dulles.

•nusileido”
“nusi-

• Brooklyno jaunoji Irena Ar- 
dezi, kuri prieš 10 dienų buvo 
dingusi ko ias valandas prieš 
šliūbą kovo 2 pati atsirado. Ji 
paaiškino, kad ją buvo ištikęs
nervų sukrėtimas ir ji autobusu iŠ Izraelio ginklus gabena Į 
buvo išvykusi Į Los Angeles. Venezuelą. Prancūzai tikri-

u.... . -y

si. kad Maskva 
Net ir Amerika imasi 
leidinėti*’
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PRESTONBOURGO. KY., NELAIMĖJE. kurioje žuvo 27 mokiniai, narai leidžiasi po vandeniu bent 
kūnų ieškoti.

puus xn 
SUSIRŪPINĘS

PIJUS XII susilaukė 82 metų 
amžiaus ir 19 metų popiežiaus 
soste.

Popiežius Pijus XII kovo 2 
susilaukė 82 savo amžiaus 
metų ir atšventė 19 sukaktis 
nuo išrinkimo popiežium. Jo 
pasveikinti buvo susirinkę 
aikštėje 10,000 žmonių Jiem 
pasirodė Pijus iš balkono ir 
suteikė apaštališką palaimi
nimą.

Amerikos didžioji spauda 
popiežiaus sukaktis plačiai 
paminėjo.

NYH Tribūne pradėjo 
spausdinti apie Pijų XII 
straipsnių seriją, išryškinda
mas, kad Pijus XII gerbia
mas ne tik katalikų, bet ir 
netikinčiųjų kaip vienas iš

K

Kard. Strich paskirtas i Vatikaną
Amerikoje tuo paskyrimu didelis pasitenkinimai

Vatikano “Os. Romano” 
paskelbė, kad Pijus XII Chi- 
cegos arkivyskupą kardinolą 
Samuel Strich paskyrė tikė
jimui plėsti kongregacijos 
(propaganda fidei) propre
fektu. Tai viena iš dvylikos 
kongregacijų. Jos uždavinys 
— organizuoti misijas ir tvar
kyti misijų kraštuose esan
čias bažnyčias. Kongregaci
jos žinioje šiuo metu yra 77 
arkivyskupijos, 300 vyskupi
jų ir daugiau kaip 300 misi
jų sričių. Ten veikia 25.000

misijonierių kunigų, 10,000 
brolių, 80,000 moterų misijo
nierių. Tose srityse, daugiau
sia Afrikoje ir Azijoje, yra 30 
mil/ tikinčiųjų.' Jie visi yra 
kongregacijos tikėjimui plės
ti žinioje.

Kongvegacija tikėjimui 
plėsti yra viena iš didžiausių 
ir svarbiausių. Jos valdyto
jas — proprefektas populia
riai yra vadinamas “raudo
nuoju popiežium”, nes dėvi

raudonais drabužiais — 
piežius dėvi baltais.

Amerikos bažnyčios atsto
vas pirmu kartu yra paskir
tas vienos iš kongregacijų 
valdytojų. Amerikos spauda 
tai priima su pasitenkinimu. 
Kardinolo Štricho paskyrimą 
aiškina kaip ženklą, jog Ka
talikų Bažnyčia yra tapus 
tarptautine religine organi
zacija, kurioje italai nustoja 
daugumos rolę vaidinę.

Vyskupas nuteistas
Italijos Pra,o vyskupą teis

mas pripažino kaitą “defa- 
macija” ir nubaudė 65 dol. 
Bausmė yra skirta lygtinai 
penkeriem metam. Prato vys
kupas viešu laišku buvo pa
skelbęs vietos gyventoją mė
sininką Bellandi su žmona 
esant “viešus nusidėjėlius”, 
nes jie buvo vedę ne bažny
čioje. Klebonas, kuris bažny
čioje laišką perskaitė, ištei
sintas.

Tai pirmas toks teismas 
nuo konkordato sudarymo 
tarp Italijos ir , Vatikano. 
Vyskupo atstovas pareiškė, 
kad jis apeliuos. Pačioje Ita
lijoje Įvykis paverstas kova 
tarp tikinčiųjų ir netikinčių
jų-

KARO. SAMUELIS STRICH 
paskirtas tikėjimui plėsti kon
gregacijos proprefektu.

Antras satelitas 
beždžione

Jungtinės Valstybės dar balan
džio pabaigoje paleis antrą sate
litą, — pareiškė pirmojo sateli
to autorius dr. Braun. Antras 
satelitas gebensiąs su savim bež
džionę.

Raketą su’žirogum bus galima 
leisti penkerių metų eigoje. 
Tik tada, kai bus visiškai saugu, 
galima bus leisti žmogų. Pirma 
reikia išmėginti su instrumen
tais ir su gyvuliais.

šių asmenų, kuris be ginklo JVV1DIA1 r /VjIULi! 
suorganizavo kova prieš ko- - . „ . . ,
munizma už taika. Sovietų užsleml) reikalli
—~ ministeris Gromyko vasarioNY Times atkreipia aeme- ., . . - . .jcuic 28 pasikviete Amerikos, Ang

lijos. Prancūzijos atstovus ir 
perdavė jiem naują raštą — ~ 
pasiūlymą šaukti užsienių 
reikalų ministerių konferen
ciją, kuri sutartų programą 
viršūnių konferencijai.

Nepatvirtintam žiniom, 
Maskva siūlo ministerių kon
ferencijai balandį. Dalyvauti 
siūlo 30 ministerių — Nata 
bei Varšuvos paktų dalyviam 
ir dar “neutraliesiem”: Indi
jai, Afganistanui, Egiptui, Ju
goslavijai. Švedijai ir Austri
jai.

Programai esą siūlomi ta
ki klausimai: atominių ban
dymų sustabdymas, atsisaky
mas vartoti atominius gink
lus, “beatomės erdvės” vidu
rio Europoje sudarymas, ka
riuomenės atitraukimas iš 
svetimų teritorijų, priemonės 
staigiam užpuolimui sukont
roliuoti, Rytų — Vakarų pre
kybos pagyvinimas, karo pro
pagandos sustabdymas, prie
monės vidurinių rylų jtam-

Nepriklausomybės 
atgarsiai

KONSULO DAU2VARDŽIO 
PRANEŠIMAS “TABLETE” 
Savaitinis “Tablet” plačiai 

atpasakojo konsulo P. Dauž- 
vardžio pranešimą Chicago- 
je. Laikraštis pacitavo iš pra
nešimo aktualias ir Ameri
kai vietas: ar galima pasiti
kėti Sovietais, siūlančiais. 
koegzistenciją ir nepuolimo 
sutartis. Atsakymas Į tai — 
1926 sudaryta nepuolimo su
tartis tarp Lietuvos ir Sovie
tų, kurią Sovietai 1940 sulau
žė. Citavo laikraštis ir tas 
pranešimo vietas, kur sako
ma, kad Jungtinės Tautos 
ir laisvasis pasaulis turi pa
reigą atstatyti nepriklauso
mybę Lietuvai, Latvijai. Es
tijai.

LIETUVOS BIULETENIS 
PRANCŪZIŠKAI

Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties proga Lietuvos at
stovas Prancūzijoje dr. S. A. 
Bačkis išleido naują Bulle- 
tin Lithuanien nr. 32 pusla
pių. Tai labai rūpestingai pa
ruošta dokumentacinė ir in
formacinė medžiaga apie 
Lietuvos praeiti, dabartinę 
padėtį Lietuvoje, lietuvių Įs
taigas beį;: politinio veikimo 
organizacijas laisva j me pa
saulyje. Apie Lietuvos oku
pavimą. teisine padėti duoti 
liudijimai buv. Prancūzijos 
ministerių Lietuvai Dulongo. 
Ristelhueber. senato vicepir
mininko Pezet ir kt. Dabarti
nėj Lietuvoj ištraukos iš 
“Tiesos” ir kitų sovietinių 
laikraščių nušviečia komu
nistų nusistatymus religijos 
atžvilgiu, kultūros, prekybos, 
tautinio komunizmo ir kt.

PREZIDENTAS EISENHOV.'ERIS išeina iš ligoninės — sveika.J 
v-j| tvarkoj.

KONFERENCIJA fūffiĮjJOTI.
NORS NIEKAS NEŽINO KODE!
i

Vakarų politikai džiaugia- reikalam priėmė. Atsisakė 
nuo ankstesnio Amerikos 
siūlymo ‘derėtis dėl klausimų 
visu nes ir sutiko su derybom 
dėl klapsimų dalies.

Norėdami Vakarus paska
tinti i nuolaidas. Sovietai ro
dė “gera valią” 
kia viršūnių 
įvyktų. Dabar 
kalbama. kad 
vasaros vidury.

Ko ministerių konferenci
joje Maskva siekia?

Tai rodo Maskvos siūloma 
programa. Joje išmesti klau
simai, kurie rūpi Vakaram 
-- Vokietijos sujungimas, ry
tų Europos reikalai, erdvės 
ginklų kontrolė. Programoje 
Maskva siūlo tuos klausimus, 
kurie reiškia status quo pri
pažinimą. Tai Sonetam šiuo 
tarpu svarbiausias dalykas.

Ko Sovietai nori — išduo
da ir jų siūlemi konferenci-

Maskvos paskutinis 
mas —f kuo skubiau 
užūenių reikalų ministerių 
konferenciją — apstulbino 
vakarų politikus. Netveria 
džiaugsmu — labiausiai 
prancūzai, santūriausiai a- 
merikiečiai. Ir kaip nesi
džiaugs: Maskva atsisakė nuo 
ministerių 
dabar pati 
tada, kada 
ko apsieiti
rencijos: kada ir valst. sekr. 
Dulles pasakė, kad ji nebū
tina.

Kodėl Sovietai ministerių 
konferenciją pasiūlė?

Vakarų diplomatai 
naši, kad Chruščiovas 
žūt būti suorganizuoti
šūnių konferenciją. Ji turi 
sustiprinti jo padėti nuolati
nėje kovoje partijos viduje.

Bet yra ir kitas aiškinimas: 
Maskvai svarbu ne pati 
konferencija, o nuolaidos, 
kurias ji tokioje konferenci
joje gali' gauti. Dabar Mask- . ,

i - t, , mstenu konferencija,va mato, kaip Vakarai pa- •
tys neri derėtis su Maskva. 
Net atspariausia Amerika 
suplanavo nuolaidas. Nors 
Stasseną atleido iš patarėjų, 
bet jo planą nusiginklavimo

jos dalyviai.
atsisakius nusiginklavimo 
klausimą svarstyti Jungtinė
se Tautose, nes nebuvo pri
imta jų siūlyta komisijos su
dėtis. Dabar jie tuos pačius 
klausimus siūlo atkelti i mi- 

kuri

sustiprėiusios prieš Katalikų 
Bažnyčią kovos ženklais. Tai 
Prato vyskupo nuteisimas ir 
rašytojo Peyrefitte, buv. dip
lomato, pasityčiojimas iš po
piežiaus ir jo aplinkos italų 
prokomunistiniame laikraš
tyje.

Prato vyskupo nuteisimą 
italų komunistų ir liberalų 
spauda priima kaip “naujos 
Italijos laimėjimą”. Katalikų 
laikraštis “II Quotidiano” pa
skelbė katalikų pasipiktini
mą dėl kliudymo katalikų 
vyskupui eiti savo pareigas.

Su savo nuomone išėjo Į 
viešumą ta proga ir Ameri
kos protestantų vardu jų or
ganizacijų atsakingas parei
gūnas Gleen Archer. Kaip 

t skelbia NYT, i Prato vysku
po nuteisimą jis žiūri kaip Į 
“didžiausią moderniais lai
kais religinės tolerancijos 
laimėjimą”. Protestantų pa- . 
reigūnas tuojau prabyla apie 
Amerikos katalikus. Girdi, 
galimas daiktas, kad Jungt. 
Valst. katalikų dauguma su 
pasibaisėjimu žiūri į siaurą 
savo vyskupų mokymą šiuo - 
reikalu. Bet jie esą bejėgiai 

. pašalinti jų nustatytą tvar
ką ir atitaisyti daromą netei-

-singumą be Amerikos neka- 
talikų pagalbos.

Taip prasiveržė protestan
tų nusistatymas dėl kataliki]

Pačioje Italijoje rašytojo 
Peyrefitte pasityčiojimas iš 
popiežiaus, laikraštyje pasi
rodęs prieš 10 dienų, susilau
kė Vatikano protesto Italijos 
vyriausybei, nes pagal kon
kordatą tarp Vatikano ir I- 
talijos popiežius naudojasi ta tykiuose su Vatikanu.

pačia pagarba kaip Italijos 
valstybės galva. Prokomunis
tinio rašytojo pasityčiojimas 
iš Pijaus XII yra ženklas, kad 
kovotojai prieš Bažnyčią, ne
galėdami sugriauti idėjų, 
ima niekinti idėjų atstovus.

Peyrefitte istorija sukė’e 
konfliktą, ir pačioje Italijos 
vyriausybėje. Kai teismas pa
traukė pasityčiojimo autorių 
Į teismą, užsienių prekybos 
ministeris Čarli viešai pareiš
kė savo draugiškumą Pcyrc- 
fitte. Jis yra vienintelis vy
riausybėje narys “nepriklau
somas”. Toks jo demonstra
vimas pastato pačią vyriau
sybę Į nepatogią padėtį san-

pai atleisti.
Z

Sovietų atstovas VVashing- 
tone Menšikovas kovo 1 siū
lė, kad Amerika ir Sovietai 
pasirašytų draugiškumo ir 
bendradarbiavimo sutartį. E- 
są tai “susistiprinsią pasaulio 
taiką”. Su tokiom mintim 
jis lankėsi ir pas penkis Kon
greso Įtakingiausius atsto
vus.

• Valst. sekt. Dulles pa
siūlymu. prezidentas Eisen- 
howeris patvirtino patarėjus 
nusiginklavimo reikalais: Be- 
dell Smiltį, Alfred Gruent- 
her. Rcbcrt Lowett, John J. 
McCloy. Nusiginklavimo pa
tarėju prie prezidento vietoj 
Stasseno paskirtas James J. 
Wadsworth. Amerikos dele
gacijos Jungt. Tautose pir
mininko pavaduotojas.

• Prancūzijos vyriausybei 
gresia vėl krizė. Ją artina 
sunkėjant is karas Alžire ir 
didesnis pinigų reikalavimas 
visose ministerijose. Lemian
tis reikalas būsiąs kovo 11 
konstitucijos reformos svars
tymas.

• Turkijoje kovo 1 Izmeto 
Įlankoje apvirto keltas ir nu
skendo 400 žmonių.

• Atstovu Rūmy komisijoje 
tardomas “Federal Communica- 
tions Commission” narys Mark 
jau pažadėjo pats pasitraukti. 
To reikalavo telefonu iš jo pre
zidento reikalu vddėjas Adams. 
Mack ėmė kyšius.

Alžire prancūzų aerodro
me Bone 
lėktuvas dėl motoro gedimo. 
Lėktuve buvo 3 tonos ginklų 
— prieš: ankinių jiabūklų, 
kulkosvydžių. municijos. 
Lėktuvas — amerikoniškas

no. ar tie ginklai nėra skirti 
nusileido kovo 1 Alžirui. Ypačiai, kad gink

lai buvo paruošti numesti iš 
oro, o pats lėktuvas netiko 
tiAnsatiaininci kelionei. Ta
čiau staiga Prancūzijos ofi
cialios įstaigos pranešę, kad 

B-17, vadinama "skraidanti lėktuvui leista toliau keliauti, 
tvirtovė”. Laku n ils anierikie- Kažkokia ginklų šmugelio 
tis iš Queens. kiti įgulos na- paslaptis, kurios nenori ai
riai — vienas iš Anglijos, ki- skleisti 
tas iš Izraelio. Lėktuvo savi
ninkas — iš Amerikos Ber- . ' ,
nard Azarov Pasisakė, kad • rakr'-'’

o taip pat armijos Jupiterį paleis 
vėl šią savaitę.

Anglo dr. Vivian Fuchs 
vadovaujama ekspedicija bai- 
gr savo kelionę per pietų aši
galį. Išvykę 12 tyrinrtojų iš 
N. Zelandijos Shackleeton 
stoties, sausio 20 pasiekr pa
ti ašigalį ir nuo ten dabar 
jau pasiekd Scott Base, kur 
juos sutiko muzika, tortu ir 
kitais draugiukos pagarbos 
ženklais. Per sniegus, kur 
•žmogaus koja nebuvo žengus, 
su dideliu pavojum gyvybei 
jie padare 2.100 mylių. Ke
lionė truko viso 90 dienąs.

skirsis nui anos komisijos tik 
vardu. Sovietam svarbu, kad 
čia būtų jiem priimtina* pro
porcija.

Anglai bent kiek pasišiau
šė prieš Sovietų siūlomą mi
nisterių gausybę.

Kiek Sovietai “geros va
lios" dabar rodo?

Anglijos užs. reik. min. 
Lloydas konservatorių parti- 

- ją puolėsi įtikinėti, kad So
vietų Sąjunga galima pasiti
kėti. “Aš manau. kadHjūtų 
neteisinga sakyti, jog Alisai 
susitarimų nesilaiko, jeigu 
jie aiškiai ir vienaprasmiškai 
yra surašyti”. Pagal Lloydo 
galvojimą išeitų, kad Mask
va sulaužė sutartis su Bal
tijos valstybėm tik dėl to. 
kad jos nebuvo "aiškiai”’ su
rašytos.

Kiek Soaetai renio geros 
valios, rodo ne tik jų praei
ties darbai. Užtenka pasi
klausyti naujausio sovietų 
garsiakalbio Amerikoje Men- 
šikovo. kuris spaudai kalbė
jo:. “Sovietų Sąjunga nesie
kia savo idėjas primesti jo
kiai tautai smurto priemo- 
nėra, o ypač karu”.

Toki Lloydo žodžiai buvo 
padiktuoti ne patyrimo san
tykiuose su Maskvą, bet 
Anglijoje bendros nuotaikos, 
kad konferencija, anot J. Al- 
sop, turi būti, 
negali pasakyti -- kodėl.

Rykštė ir Biblija
Virginijos atstovų rūmai 

priėmė ir senatui pasiuntė 
tvirtinu įstatymą, kad moky
tojai turi teisę vartoti rykš
tę. Rykštės vartojimą pagrin
dė ištraukom iš šv. Rašto, 
kur sakoma, kad kvailybė 
yra vaiko širdyje, bet ją pa
šalins taisanti' rykštė.



Ar katalikas jau gali būti prezidentu? ŽINIOS IŠ LIETUVOS RAŠO ALMUS

KOKIOS KAINOS YRA LIETUVOJE
Klausimas vai atgijo. Minimi 

du kandidatai: demokratas se
natorius Kennedy ir respubliko
nas generolas Gruenther

gyjąs visu smarkumu Klu-Klux-

Klausimas buvo gyvas 1956 
' viceprez. renkant Tada bu 

■ vo siūlomas į viceprezidentus 
katalikas Massachusetts sena
torius John Kennedy. Tačiau jis 
nebuvo demokratų nominiuotas, 
Jį nurungė Kefauveris.

Dabar ryšium su 1960 rinki
mais vėl spaudoje atnaujinamas 
klausimas: ar gali katalikas 
imti išrinktas i Amerikos prezi
dentus?

Pagrindą abejoti davė praei
tis. Ypačiai buvo minima istori
ja 1928 rinkimuose kataliko 
Smith, kuris pralaimėjo prieš 
Hooveri esą tik dėl to. kad .jis 
buvo katalikas. Dabar publicis- 

x tai tikina, kad
padėtis labai pasikeitusi, paly

ginti su anais 1928 metais.
Tada — sako protest. Helen 

H. Miller — katalikai buvo dau
gumas imigrantai — iš Airijos. 
Vokietijos, paskiau pietų bei ry
tų Europos. Airiai buvo susitel
kę į rytines sritis, vokiečiai. Ohio 
ar Mississippi upės baseine, 
nuo Cincinnati iki Milwauk.ee. 
St. Louis. Rytiniai bei pietiniai 
europiečiai pripildė menkiau ap
mokamas angliakasių ir kitos 
pramonės sritis. Buvo tik dvi 
valstybės, katalikų nuo seniau 
ir masiškai gyvenamos — Mary- 
land ir Louisiana.

Katalikai dar nebuvo įsitvir
tino Naujame Pasaulyje. Tuo 
metu protestantai dar buvo a- 
gresyvūs. O po 1920 buvo beat-

Tokio apylinkybės buvo tada, 
kai Smithas stojo kandidatu į 
prezidentus.

Dabar tolerancija padariusi 
didelės padangos nuo anų 1928. 
Katalikai, išskyrus pietines vals
tybes, nebevertinami kaip mažu
ma. Ypačiai, kad eilėje valstybių 
jie yra virtę dauguma. Katalikų 
dauguma yra Naujojoj Anglijo
je. Palyginti su kitom tikybom, 
jų dauguma yra 3:1. vidurinio 
Atlanto valstybėse 5:3. Tik pie
tuose 1:4. o šiaurės vidurio sri
tyse 5:7.

Penkiolikoje valstybių kata- 
ku yra daugiau nei protestantu 
(visos 6 N. Anglijos valstybės, 
New Yorkas; New Jersey, Illi
nois, Michigan, Louisiana, Mon
tana, New Mexico, Catifornia). 
Pennyivanijoje kataliku 27.3 
proc., protestantu 18.2 proc. 
Nuo 1956 demokratų konventas 
rodė stipriai pasikeitus ir pie
tuose nuotaikas. Jei 1928 šešios 
pietinės valstybės paliko parti
ją ir savo balsus atidavė respu
blikonui Hooveriui, o ne demo
kratui Smithui. tai 1956 astuo
nios pietinės valstybės atidavė 
visus balsus už kataliką Kenne
dy šiaurės Carolina ir Florida 
bent mažumą balsų, o Alabama 
daugumą.

Kaip bus ateiniančiuose rin
kimuose?

Katalikai Amerikoje neina su 
■ viena kuria partija.
• Praeityje labiau laikėsi su de

mokratais. 1952 rinkimuose, 
spėjama, kat. persimetę balsai

pakėlė Eisenhowerio laimėjimą 
7 proc.

Jei dabar respublikonai išsta
tytų Į kandidatu^ kataliką, tai 
spėjama, kad jų laimimas balsų 
procentas žymiau pasikeistų nei 
tuo atveju, jeigu kataliką išsta
tytų demokratai. Tai reiškia, kad 
respublikonai nuneštų dar eilę 
katalikų iŠ demokratų pusės.

Nuo seniau demokratai mini 
į kandidatus šen. John Kennedy. 
kuris savo konservatyvumu esąs 
priimtinas ir kai kuriem respubli 
konam, o nepriimtinas kai ku
riem katalikam Paskutiniu lai
ku rašoma, kad respublikonai 
taip pat gali išeiti su atsvara 
prieš Kennedy. Tai turįs būti 
dabartinis raudonojo kryžiaus 
pirmininkas gen. Alfred M. 
Gruenther.

Kalbos apie juos tuo tarpu ro
do. kad skaitomasi su katalikų 
balsais ir norima juos laimėti, 
jei ne kandidato išrinkimu, tai 
bent siūlymu i kandidatus.

Lietuvos komunistinė valdžia 
paskelbė loteriją. Ji būdanti 
“griežtai laisvanoriška”, bet bus 
vykdama per valdžios įstaigas. 
Tai praktiškai reiškia visiem tar 
nautojam privaloma. Loterijos 
daiktų vertė už 6 milijonus rub. 
Bilietų išparduota už 15 mil. 
Kalbant apie daiktų vertę, išpa- 
sakojamos daiktų kainos. Štai: 

Automašino “Volga” 40,000 
‘Moskvič 15,000, motocik- 
5,000 - 3,000 dviratis

Spartas * sta lijono ir tą pat die 
ną iš filharmonijos salės. Spė
ja, kad Lietuvoje galėtų būti 
1000-1500 televizijos aparatų. 
Daugiausia tai raudonuose kam
peliuose ir partijos pareigūnų 
butuose.

Telvizijos vaizdo režisierius 
yra Vitalius Gruodis, TV-mobi- 
lių inžinierius Augustas M.ški- 
nis. videokontrolinio pulto inž. 
G. Sergiejeva, garso inžinierius 
inž. V. Bičiūnas, telcdiktorius 
yra Laima šalčiūtė. telecentro 
viršininkas L. Žukovas.

VYSK. V. BRIZGYS sveikinasi su šen. Kennedy, kai Senate 
skaitė invokaciją Vasario 16 proga. Klišė Alto.

rb. 
las 
642 rb., yaikiški dviračiai 490- 
506, rankinė siuvama mašina
875, radiola 2,200-1,100, radijas KIEK KAŠTUOJA PASISTATY- 
765, televizorius 1,750, elektri
nis patefonas “Elfą” 130. piani
nas 5,265, akordeonas 2.120, fo
to aparatas 2.000-180, laikrodis 
nuo 1.300 iki 342, šaldytuvas 
nuo 2,000 iki 1.500, dulkių 
siurblys 425.

Vilniaus televizijos centras 
sausio pabaigoje pradėjo te
levizijos transliaciją tiesiai iš 
stadijonų ir koncerto salių. Pir-

' miausia tai buvo padaryta iš

STAMBI MONOGRAFIJA APIE ST. ŠALKAUSKĮ JAU BAIGIAMA RAŠYTI
SPAUDAKnyga apie St.' Šalkauskį jau 

parašyta
Tėviškės Aiduose, Australi- 

' jos lietuvių laikrašty, yra pasi
kalbėjimas su prof. J. Eretu, 
kuris gyvena Bazely. Šveicari
joje, ir rašo veikla apie prof. 
St. Šalkauskio gyvenimą. '

“Svarbiausias mano rūpestis 
dabar yra monografija apie a.a. 
prof. Stasį Šalkauskį, — pareiš
kė prof. Eretas. — Tauta turi

LENKŲ PARTIZANAI PAVOGĖ PAKLYDUSI V-l
Londonui buvo baisi diena — 

ta 1944 birželio 14. kada nusi
leido pirma V-l.

Raketos pradžia (5)

Naujas ginklas turėjo malti 
Londoną masiškai. Buvo planuo
jama nuleisti jų kasdien šim
tus. Tačiau vokiečiam pasisekė 
pasiųsti per diena tik po šimtinę, 
geriausiu atveju iki 150. Anglai

gerbti žymiaūsus savo vyrus, ku
rie jai tiek gero yra padarę. O 
prie didžių nusipelniusių vyrų 
priklauso ir prof. Šalkauskis 
(1886-1941), paskutinis (prieš 
Sovietų okupaciją. Red.) Vytau
to Didžioje universiteto rekto
rius.
i Kas (us paskatino parašyti 
^veikalą apie Šalkauskį?

“Pirmą akstiną gavau iš jo 
paties. Matote, Goete’s sukak
čiai —100 metų nuo jo mirties 
(1932 m.)---- rašiau to vokiečių
poeto biografiją. Šalkauskiui pa
tiko, kad Goethe aprašiau visai 
realiai, jo “nepauksindamas“' 
Jis tuomet juokais man sakė: 
“Jei kadą nors reikėtų ką rašy
ti apie mane, norėčiau, kad Jūs 
tai padarytumėte, nes tuomet 
būsiu tikras, kad mane neiškelsi

nekapituliavo. Jie evakavo Lon
doną, kiek buvo galima. Jie puo
lėsi ieškoti priemonių naujam
ginklui suvaldyti.

Anglam pėdė jo pats V-l 
kartais susikaprizindamas 
skrisdamas ne į taikinį bet į 
šalį, kartais net į priešingą pusę.

Vienas V-l nuklydo į Danijos 
Bomholmo salą (kur dabar nu
sileidžia iš Lenkijos pabėgę 
lėktuvai!) Danų partizanai be
matant prisistatė, nufotografa
vo. nuškicavo, kad medžiagą 
duotų Londonui. Vokiečiam bet
gi pasisekė juos sugaudyti ir su
tik viduoti.

Nepasisekė vokiečiam sulaiky
ti žinių apie tą V-l. kuris nusi
leido Švedijoje. Neutralūs Švedi
jos specialistai ginklą ištyrė ir 
žinias apie ji “neutraliai” per
davė anglam.

Tačiau keisčiausiai nutiko 
tam V-l. kuris nutūpė Ix;nkijo- 
jc prie Bugo vpės Sarnaki kai

tartas signalas, kurio lenkų par
tizanai laukė kievieną vakarą.

Pagaliau lenkų radijas iš Lon
dono sugrojo Šopeno noktu rno 
N. 15 kelis akordus. Tai reiškė: 
rytoj vakarą .

Paskirtą vakarą partizanai še
šiais žibintais nužymėjo plotą, 
kuriame lėktuvas galėjo nusileis 
ti. Nusileido laimingai ar po še
šių minučių vėl pakilo su krovi
niu — su VI dėžėm ir su inž- 
Chmielevskiu. Lėktuvas pasiekė 
Italiją. Ten krovinys buvo per-

. keltas Į kitą lėktuvą ir pro Al- 
į žirą, pro Gibraltarą V-l pasiekė 

Londoną. Anglai dabar turėjo 
visas konstrukcijos paslaptis.

Tai buvo 1944 liepos 25, tik lankančia^' kai
keliom savaitėm praėjus nuo
pirmo V-l. kritusio į Londoną. ?ęuo % vai. ryto lankėsi šeši

Londono apsaugai anglai pa- šimtai lėktuvų. Buvo nustebinti.

me. Kai vokiečių mašinos atūžė 
apžiūrėti nutūpusios neklauža
dos V-l. jie nieko nerado. Apie 
škojo visą apylinkę, ir grįžo be 
nieko. Visi matė raketą nusilei
džiant. bet jos nebuvo. Jos dingi
mo kaltininkai buvo lenkų parti
zanai. Jie atskubėjo pirmieji. Su 
dideliu sau pavojum nuritino V- 
ir nuskandino upėje. Paskui pa
tys dingo/Tik kai vokiečiai iš- 

jr vyko, nakčia partizanai vėl su
grįžo. Panėrę jie pririšo virves 
ir jom ištempė neklaužadą į 
krantą. Aeronautikos inžinie
rius Chiėlevskis ėmėsi darbo. 
Slinko valandos ilgos ir pavo
jingos. Buvo, pavojus, kad gali 
vėl pasirodyti vokiečiai. Dar di
desnis pavojus, kad su raketa 
visi pakils į orą. Pagaliau lai- statė nuo Vokietijos pusės 2,800 kad jų nelaukė, nes gynyba bu- 
meta — bomba padaryta nebe- priešlėktuvinių pabūklų; 2000 
pavojinga. V-l buvo išardytas ir 
sukrautas į dėžes. Prasidėjo ki
tas ne mažiau sunkus ir pavo- kaip paukščiai įsiveltų h* sprog- 
jingas darbas — reikėjo radinį tų. Paskyrė 11 eskadrilių V-l 
nugabenti į Londoną. gaudyti.

Žygis bu v o paruoštas rūpės- Anglų lakūnai priskrisdavo tuvės, res jokių slėptuvių žmo- 
tingai. Lenkų lėktuvas Dakota prie V-l iš šono ir savo pabūk- nėm nebuvo pagaminta.
turėjo atskristi iš Italijos ir nu- 
suleisti srity, kuri buvo iš visų 
pusių apsupta vokiečių. Buvo su

Tl NAMUKĄ
“Tiesos” korespondentas Z. 

Baltušnilyas nusiskundė, kad 
350, 000 gyventojų mieste (vadi
nas, Vilniuje) per 7 metus bu
vo pastatyta vos 620 individualių 
namų. Komunistinė valdžia da
bar ėmė skatinti privačią staty
bą. Valstybiniai namai turi dau
gybę balkonų, kolonų — tai ati
ma daug medžiagos ir energijos 
veltui.

Pasistatyti vieno buto namuką 
privačiai Lietuvoje kaštuoja 60, 
000-70,000 rb. Esą tokie neprak
tiški ir brangūs architektų pla
nai. Baltušnikas ragina architek
tus paruošti planus 15,000 - 20, 
000 rb. vertės namam.

KAIP STUDENTAI GYVENA
• BENDRABUČIUOSE

Vilniaus universiteto bendra
bučiuose, kaip informuoja jų ve
dėjas Mickus, gyvena apie 2.000 
studentų. Patalpos geros ir ge
rai užlaikomos. Butų aptarnavi
mas primityvus. Nesą skalbyklų 
tad studentai, tiek vyrai, tiek 
merginos, skalbia voniose, daž
nai šaltu vandeniu. Džiovina 
kambariuose. Naujuose bendra
bučiuose yra vieši dušai. Dušas 
veikia tik kartą per 10 dienų. 
Už naudojimąsi dušu iš kiekvie
no studento stipendijos atskai
toma po 3 rublius.
BENDRABUČIUOSE GYVENA

^gesinimas. Jo gyvenimas buvo 
pilnas vilčių ir pilnas nusivyti 
mų. Kiek laimėjimų! Bet kiek ir 
nepasisekimų,, pralaimėjimų! Su | 
prantama, kodėl knyga apima ’ 
apie 30 skyrelių su maždaug 
500 ranka parašytų puslapių.”

Pasakęs, kad knygos pirma 
redakcija jau baigta ir belieka 
tik papildyti nauja medžiaga 
antroje redakcijoje, prof. J. 
Eretas paaiškinimus baigia at
sakymu į klausimą:
Kokios naudos tikitės iš tos mo

nografijos?
“Nors toks pirmas — ir dargi 

tremtyje rašomas veikalas ir ne
galės būti tobulas, jis vis dėlto, 
taip manau, galės būti kiek nau
dingas. Naudingas pirmiausia 
ateitininkam, prieš kuriuos at
siskleis žymiausio jų vado pasi
aukojimo pilnas gyvenimas. “Tiesa"’ pasisako, kad bendra

SOREL
CATHOIK 8qHQps

REUEF FUMD

AMERIKOS vyskupe* skelbia vaju sutelkti 5 milijonus doleriu 
gailestingiem darbam užsienyje. Vajus pradedamas kovo 9 ir bai
giamas kovo 16.

balionų iškėlė j orą vielinius 
tinklus, kad nekviesti svečiai

riose ;ie veisiasi.
Anglai žinojo seniai, kad tos 

pelkės yra Paenemuende. Jų 
žvalgybinių lėktuvų foto nuo
traukos jau 1944 birželio 23 pa
rodė naują dalyką — parodė taš
ką, kuriame turi būti aikštė, iš 
kurios pakyla V-l.

1944 rugpiūčio 17 buvo nak
tis, kada anglę kėktuvai padarė

dien V-L

vo silpna — tepajėgė numuš
ti tik 47 lėktuvus. Išaušęs rytas 
parodė, kad iš tų žmonių, kurie 
dirbo prie V-l gamybos, jau 
735 nebebuvo tarp gyvųjų, žmo
nės labiau nukentėjo nei dirb-

te į padanges, o aprašysite taip, 
kaip tikrai atrodau”. Šalkaus
kis taip, žinoma, nemanė užsa
kyti veikalą apie save, bet many
je nuo tų laikų brendo mintis pa 
švęsti profesoriui atskirą mono
grafiją.

Nuo kada pradėjote konkre
čiai rūpintis tuo veikalu?

“Atsidūręs kaip tūkstančiai 
kitų lietuvi^ tremtyje, kurią pra
leidžiu Šveicarijoje, savo gimti
nėje, dar aiškiau supratau tokio 
darbo naudą. Dėl to maždaug 
prieš penkeris metus pradėjau 
rinkti medžiagą tai monografi
jai. Jo Eksc. Vysk, Padolskis Ro
moje maloniai patarpininkavo 
tarp manęs ir Ateitininkų cen
tro Aiųerikoje, kur vyr. vadas 
prof. S. Sužiedėlis rūpinasi man 
padėti. Kun. N.K. Karalius (She- Naudingas visai katalikų visuo- bučiuose įsiveisė parazitai- bla- 
andoah) paruošimą mielai rėmė menei, kuri matys, ką gali nu- ^s, utėlės ir kt. Sutartis jiem 
ir medžiagiškai”. veikti , šventai pasiryžęs pašau išnaikinti pasirašyta — bet para-

Kaip sekėsi sūrinkti medžiagą? lietis. Naudingas pagaliau vi- ^tai sutarčių nepaiso. Pareiški- 
siem lietuviam, kuriem jis švie-. 
čia skaičiom savo idėjom ir to- 
budu taurumu, šioje laikoje is
torijos valandoje mums reikia 
keliančių ir masinančių pavyz
džių. Tremties naktyje mums 
reikia švyturių. Tokiu ir yra Šal
kauskis”.

IR PARAZITAI

Ligi šiol sulaukiau apie 30 ra
šinių, kurie praturtins knygą sa
vo atsiminimais, anekdotais ir 
vertinimais. Labai pageidaučiau 
atsiliepimų iš moterų. Jos ligi 
šiol labai susilaikė'.
Kokio charakterio bus ši knyga?

“Pirmiausia turi atvaizduoti 
Šalkauskio gyvenimą, jo būdą— 
visą asmenybę, kaip ji pasireiš 
kė šeimoje, visuomenėje, tauto
je. Kaip ilgametis jo bendradar
bis ir-draugas man pirmoje eilė
je rūpi jo kasdienybė, egzisten
cija — visa jo buitis. Jo idėjų 
raidą nušviesti palieku buvu
siems jo studentams, kurie šian
dien, užimdami žymias vietas 
moksle, čia gali pasakyti reikš
mingą savo žodi ".
Ar didelis bus tas veikalas?
“Nors Šalkauskis gyveno tik 

55 su puse metų, jo gyvenimas 
buvo daugiašakis ir margas. Ja
me tilpo ne tik Lietuva, bet ir 
Azija su Vakarų Europa. Jame 
tilpo—ir studijos, profesoriavi
mas, vadovavimas ateitinikams. 
mokslo veikalų rašymas, viso
kių sąjūdžių kūrimas. Jame til- S

'Tiesa'* vėl reikalauja iš 
mokytojų, kad kiekvienoj pa
mokoj, ar tai būtų lieteratūros. 
ar istorijos, ar geografijos, ar fi
zinio auklėjimo pamoka, jie dės
tytų komunizmą.

mą apie parazitus pasirašė kom
partijos miesto instruktorė E. 
Dvornikova ir epitomologijos 
daktarė A. Sčiotikina.

Vilniuje naują operą para
šė V. Klova. Opera vadinasi 
“Vaiva”, libretas J. Gustaičio. 
Opera priimta palankiai. Libre
tas tuo tarpu nesusilaukė to
kių priekaištų, kaip buvo pa
smerkta Liuobytė už bandymus 
pavaizduoti 19 amžiaus sukili
mus “klaidingoj šviesoj” libre
te. jos parašytame iš Putino My- 
laičio romano “Sukilėlių"’

tais naikindavo. Kai kurie taip Iki Paenemuende apsipeikėjo 
įgudo, kad savo lėktuvu tūpda- po pirmojo anglų revizito ir vėl 
vo ant skrendančio V-l ir stum- pradėjo gaminti, praėjo ketu- 
davo žemyn negyvenimose vie
tose. Buvo net tokių akrobatų, 
kurie pagaudavo V-l ir tempda
vo su savim iki kanalo ir ten nu
leisdavo į vandenį.

Tačiau pagrindinė priemonė kilti V-L kad raketos galėtų po vedybų laimė ir tėvo džiaug- i 
kovoje su uodais — gaudyti ne pulti kaip vanagas dar pačioj ke- smas, bet taip pat 'niekad nesi- | 
uodus, be sunakinfi pelkes, ku- lionės pradžioj, (b.d.l. baigiančios ligos ir skaudus už- g

rios savaites. Tačiau dirbo jau 
nuolatinėje grėsmėje. Ypačiai* 
kai sustipus vokiečių aviacijai 
anglų naikintuvai sukiojos nuo
lat laukdami, kada mėgins pa-

Dabar yra laikas siųsti siuntinius savo giminėms ir draugams Velykoms.
Pralinksmink savo gimines, siuntiniu, kurs juos pasieks prieš šventes. Pasinaudok 

patarnavimu patikimos firmos, kuri atkreips tuoj savo dėmesį.
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Aš esu alkanas ir nuogas...
Amerika sotina ir dengia 

dideles mases žmonių už sa
vo krašto. Jei kituose kraš
tuose visada buvo daugiau 
vargo, negu pačioje Ameriko
je, tai pastarasis karas ir So
vietų Sąjungos teroras alka
nųjų, nuogųjų ir persekioja
mųjų skaičių dar padidino. 
Jisai nemažėja ne po 13 me
tų tariamosios taikos.

Tokia taika, kokią pasau
lis dabar turi, nė neleidžia 
vargo sumažinti. Viena, di
delės sumos pinigų ir gėry
bių skiriamos galimam ka
rui, kuris vargą gali tik pa
didinti, užuot jj sumažinęs. 
Antra, Sovietų Sąjungos pa
laikomas įtempimas ir atsi- 
tvėrimas geležine siena nelei
džia vienom valstybėm su ki
tom laisvai santykiauti, pre
kiauti ir rūpintis viso pasau
lio gerovės kėlimu, šis reika
las dargi paverčiamas poli
tikos ir propagandos reika
lu, kuris alkanųjų nesotina 
ir nuogųjų nepridengia. So
vietų Sąjunga su savo taria
ma pagalba ir siūlomom pa
skolom veržiasi į vargo pris
lėgtus kraštus, > kad vaizduo
tų geradarę, kuri tik apiplė
šia ir apnuogina.

Amerika sovietų yra ver
čiama taip pat jungtis į 
“duonos ir apdaro’’ politiką, 
skirdama dideles sumas ki
tiem kraštam paremti prieš 
bolševikinę invaziją. Tačiau 
tuo nesibaigia Amerikos pa
rama. Ji turi žmoniškumo ir 
meilės artimui. Tai evange- 
liška paslauga, atitinkanti 
Kristaus raginimui, kad al
kanas būtų pavalgydintas, 
nuogas pridengtas ir ken
čiąs prievartą sušelptas ir 
suramintas. Bet tai nėra tik
tai valstybės reikalas. Tai 
yra moralinė pareiga visų 
mūsų, kurie turime duonos, 
pastogę ir laisvę.

•
Katalikų vyskupai Ameri

koje kasmet skelbia vajų tam . 
gailestingam darbui paremti. 
Jis vykdomas National Ca- 
tholic Welfare Conference 
(NCWC) — Catholic Relief 
Service (CSR), kurio admi
nistratorium yra Baltimorės 
arkivyskupas Francis P. Ke- 
ough. Vajaus tikslas šiemet 
sutelkti bent penkis milijo
nus dolerių. Jis apima visas 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių parapijas — apie 16,300. 
Aukos bus renkamos nuo ko
vo 9 iki kovo 16, kreipiantis 
į visus geros valios katali
kus, kad padėtų alkstan- 
tiem ir skurstantiem savo 
broliam ir seserim visame pa
saulyje, nepaisant jų rasės, 
tikėjimo ar tautybės. Ame
rikos vyskupų pagalba teikia
ma visiem, ką tik jį gali pa
siekti ir kiek išgali. Tai pri
klauso nuo aukotojų dosnu
mo.

Dalinimas aukų kitiem 
kraštam per Amerikos vys
kupų rankas sudaro impo
zantiškus skaičius. Ligi šįoL 
tai išreiškiama 148 milijonų 
dolerių suma. Tiktai pernai 
(1957) 53 kraštam išdalinta 
gėrybių už 40 mil. Aukas 
telkiant ir skirstant, savano
riškai dirba 1,250,000 talki
ninkų. Aukos pasiekia Korė
ją, Vietnamą, vidurinę Aziją, 
Europą, pietines Amerikos 
valstybes ir k. Pernai pasiųs
ta 14,500,00 svarų drabužių, 
o iš viso tai sudaro vieną bi
lijoną svarų. Nuo 1949 metų 
parama įsileidžiama ir į Len
kiją. Baltijos kraštai tai pa
ramai dar uždaryti. Juos pa
siekia tiktai Balfo siuntiniai.•

Balfas taip pat priklauso 
NCWC. Remdami Balfą mes 
atliekame artimo meilės pa
reigą. Jai turėtume būti ypač 
jautrūs, nes tai liečia mūsų 
tautos kenčiančius brolius ir 
seseris.

Amerika ligi šiol daugiau krei 
pė dėmesio į karinį kitų kraštų 
stiprinimą. Paaiškėjus, kad to 
dar nepakanka, nusistatyta juos 
stiprinti ir ūkiškai, kad būtų at
sparesni komunistiniam veržlu
mui. Tai paramai kitiem kraš
tam reikalinga apie 4 bilijonai 
dolerių. Reikalingas taip pat ir 
JAV kongreso nutarimas. Jam 
išgauti vasario 25 buvo sušaukta 
Washintone speciali konferen
cija. Joje dalyvavo apie 1.300 
viešojo JAV gyvenimo vadovų ir 
visuomeninių organizacijų atsto
vų. Konferencija svarstė už
sienio reikalus ryšium su JAV 
saugumu (Conference on Fo-
reign Aspects of U.S. National 
Security). Iš lietuvių buvo pak
viestas Balfas, kurį atstovavo 
naujasis jos reikalų ’ vedėjas 
kun. Lionginas Jankus. Jis yra 
lietuvių spaudai išsiuntinėjų 
pranešimą, kurį čia atpasakoja- 
me. (Red.)

Kalbėjo Amerikos viršūnės
Valstybės sekretorius John 

Foster Dulles kalbėjo apie lais
vojo pasaulio bendrą saugumą. 
“Amerika negali išlikti laisva, 
jei bus pavergtos kitos tautos’ 
—jis pabrėžė. Sekretorių stip 

riai parėmė demokratų buvęs 
kandidatas į prezidentus Ad- 
lai E. Stevenson, gynybos 
sekretorius McElroy, žvalgybos 
direktorius W. Dulles. Jie nuro
dė. kad Sovietų Sąjunga yra už
simojusi pavergti pasauli savo 
prekyba ir siūlomom paskolom. 
Po jų priedanga ateina pogrin
dinis komunistų darbas. Ameri
ka verčiama kovoti tokiomis pat 
priemonėmis. Katalikų vardu 
vysk. F. Sheenas pareiškė, kad 
JAV turi kitiem padėti ne vien 
dėl savo saugumo, bet ir dėl 
Dievo ir artimo meilės. Amerika 
turinti duoti duonos alkanam ne 
kieno kito, bet Dievo vardu, nes 
duonos be Dievo gali duoti ir

. komunistai.
Padėdami kitiem padedame sau

Diskusijom vadovavo vice
prezidentas R. Nixonas. Jam tal
kino valdžios aparato specialis
tai. Klausimai buvo duodami 
raštu ir žodžiu iš vietų. Atsaky
mai išryškino, kodėl Amerika 
turi kitiem kraštam teikti finan
sinę ir ekonominę parama. Ni- 
xonas tai išreiškė šiais žodžiais

“Mes turim išlikti gyvi, kad 
galėtumėm džiaugtis tuo. ką tu
rime. Padėdami kitiems — pa
dedame sau. Mes neturime kito 
kelio sulaikyti raudoną marą. 
Jei nepadėsime, komunistai eis 
padėti ir pavergti. Mes vedame 
tikrą karą, nors šaltą, todėl rei
kia vėl susispausti, taip, kaip su- 
sispaudėme per pirmąjį ir antrą
jį karštąjį karus”.

Diskusijos buvo kultūringos 
ir išsamios. Po diskusijų Balfo

Amerikos viršūnių konferencija
Vienas lietuvis tarp 1,300 atstovų

atstovas pasveikino ameniškai 
vice prez. R. Nixoną ir padėko
jo. Ta proga viceprezidentas pa
reiškė, kad jis gerai suprantąs 
lietuvių rūpesčius ir problemas 
Prisiminė lietuvius Los Angeles 
ir kitur, prašė juos pasveikinti 
ir drąsinti dėl tėvynes laisvės 
Pakvietė dar fotografą ir mielai 
nusifotografavo su Balfo atsto
vu. i

Trumano ir hlsenhowerio žodis
Vidurdienio užkandžių metu 

kalbėjo buvęs prezidentas H. 
Trumanas, o vakarienės —prez. 
D. Eisenhovveris. Buvęs valsty
bės sekretorius Achesonas ir 
Trumanas pareiškė, kad demo
kratui visiškai pritaria Eisenho- 
vverio programai ir net reikalau
ja dar stipriau ją vystyti. Prez- 
D. Eisėnhovveris suvedė krūvon 
konferencijos studijas ir kvietė 
jo programą garsinti, o kongre
są — ją priimti. Vakarienės val
gius laimino Chicagos kardino
las S. Strich.
Balfo atstovas su Lietuvos rei

kalais
Balfo atstovas buvo tik vie-

ALKANAS ir apdriskęs Chilės (pietų Amerikoje) berniukas

Kun. Lionginas Jankus, 
Balfo reikalu vedėjas

nas lietuvis tarp 1,300 dalyvių. 
Buvo mėginta, kiek galima, dau
giau sutikti Amerikos įžymy
bių ir pajudinti Lietuvos bei Lie
tuvių reikalus. Šen. William 
F. Knowland pažino Balfo atsto
vą iš Los Angeles laikų, džiaugė
si ir prašė sveikinti visus lietu
vius. Vakarienės metu Balfo at
stovui teko scdėti greta dr. R.M.

VOKIETIJOS VYSKUPAI PRIEŠ SEKMADIENIO DARB|
šiai gavėniai du Vokietijos 

vyskupai ganytojiškuose laiškuo 
se pakartojo Vokietijos vysku
pų nusistatymą prieš darbinin
kų vertimą dirbti sekmakieniais

Laiške Triero vyskupas ragi
no neumiršti, "kad darbas 
sekmadieniais niekad ir nieko 
nepadaro turtingo — priešingai, 
Viešpaties dienos apleidimas 
yra kapas gerovei".

Panašiai pasisakc ir Passau 

Hutchins. Disponuodamas For
do milijaninėm sumom, jis ve
da kovą su komunizmu per radi
ją, balionus, brošiūras. Balfo at
stovą pakvietė atsilankyti jo i- 
staigoje New Yorke.

Buvo progų lietuvių reikalus 
ir bėdas aiškinti visai eilei kitų 
asmenų — kongresmanams, 
kurių šimtai dalyvavo konferen
cijoje, kariškiams bei visuome
ninių organizacijų vadams. Su 
kai kuriais užmegzta asmeninė 
pažintis.

vyskupas. Tačiau tai yra visos 
Vokietijos vyskupų nusistaty
mas, kuris buvo paskelbtas bend 
rai 1952 ir kuriam Pijus XII 
1953 įsakmiai pritarė. Dabar jis 
buvo pakartotas kaip tik tų vys
kupų. kurie pramoninėse srity- 
si mato, kaip auganti Vokietijos 
pramonė siekia dirbti visas sep
tynias dienas.

Vokietijos vyskupai yra pai- 
sakę iš viso už darbo valandų

Konferencijai pasibaigus Bal- 
fo.atstovą pavežiojo po Wash5.ng- 
tono miestą Minesotos kongres- 
manas W. Judd ir žmona. Jis la
bai gerai supranta mūsų nelai
mes ir laisvės netekimą nes pats 
buvo Kinijoj, kai ją užėmė ko
munistai.

Balfas tiesioginiai iš konferen
cijos nelaukė apčiuopiamos n iu 
dos. Tie keturi bilijonai dolerių, 
jei bus patvirtinti, eis, greičiau
siai, ne Europai ar pabėgėliams 
remti, bet Azijos ir Afrikos bei 
kitiems atsilikusiems kraštams. 
Mūsų kenčiantieji broliai ir se
sės Sibire ir tremtyje taip ir liks 
mūsų pačių rūpesčiui. Tik Ame
rikos brolių liet, talka tenuš- 
luostys jiems ašaras, apriš žai
zdas.

.sumažinimą.
"BAŽNYČIŲ'< ORGANIZATO

RIAI SOVIETUOSE
N.C.W.C. informacijos sky

rius davė kai kurių papildomų 
žinių apie Lenkijos tariamų ka
talikų organizaciją “Pa.x”. Jos 
tikslas — įtikinti Lenkijos ka
talikus, kad geras komunistas 
gali būti sykiu ir geras katali
kas. Tokių “Įtikintų” narių Pax 
organizacija turi viso 300.000, 
arba 10 proc. Lenkijos gyvento
ju.

Pax pirmininkas yra Boleslaw 
Piasecki — buvęs Mussolinio, 
paskui nacių gestapo agentas. 
Bolševikai jį suėmė ir pasmerkė 
mirti, bet paleido iš kalėjimo, 
kai sutiko būti jų agentas ir 
“pažangiųjų katalikų” organi
zacijos pirmininkas.

Pačios organizacijos tikrasis 
sumanytojas ir kūrėjas buvo 
"generolas" Ivan Serov, Sovie
tu enkavedistų atstovas tuo me
tu Lenkijoje. Tas pats, kuris or
ganizavo Lietuvoje deportacijas, 
kuris paskutiniu laiku buvo nu
vykęs ir organizavo agentus Sy- 
rijoje.

Prie Lenkijos vidaus reikalų 
ministerijos buvo sudarytas de
partamentas, kurio žinioje turė
jo būti “tautinių kunigų sąjun
ga” ir “pažangiųjų katalikų” pa
sauliečių organizacija. To de
partamento višininku buvo pa
skirta moteris — Luna Brysty- 
gier. o jos pavaduotoju Henryk 
Chmierlewski, ekskunigas ir 
eksjezuitas.

• Amerikoje 1957 nubaus
ta mirtim 65 asmens, tarp jų 
viena moteris. Skaičius tas 
pat kaip 1956. Už žmogžudys
tes nubausti 54. Daugiausia 
nubausta Georgia valstybė
j e, toliau eina Califomija.

PAMESTIEJI
(17)

— Aš netikiu jo kaltumu!
— Nekaltas? Garbės žodis, tu 

esi pamišusi! Argi aš palikau 
prie išmušto lango įrodymų žy
mes? Argi aš paslėpiau laikraš
čiuose labai svarbius dokumen
tus juos parduoti?

Ji kartojo tyliu balsu:
— Aš netikiu jo kaltumu!
Maksas, kuris sekė visą vaiz

dą. įsiterpė:
—Mama, atsiprašau, kodėl nori
te vis dar spirtis, kada viskas 
aišku, kaip saulė? Ir pagaliau, 
aš nesuprantu tavo noro visomis 
jėgomis ginti tą. kurks tavęs ne
kentė.

Ponia Enguerrand išbalo:
—Tu sakai, kad šis jaunuolis 

manęs neapkentė?
— O! reikėjo tik pažiūrėti, kai 

tu jam kalbėdavai, jo žandai su
sitraukdavo. akys pasidarydavo 
šiurkščios.

— Tu r būt, tiesa. Bet ką gi? 
Nereikia teisti to nelaimingojo. 
Pagalvok ... kad jis neturėjo.... 
motinos... dabar, tur būt, jis ne
apkenčia kiekvienoje moteryje 
tos. kuri jį pametė.

— Tai istorijos! Tai buvo 
niekšas — nei daugiau, nei ma
žiau!

— Maksai!
— Kas dar? Aš tave prašau, 

saugok savo nuolaidumą tik 
tiems, kurie to verti.

Tuo tarpu suskambėjo tele
fonas.

Enguerrandas nusikabino 
triūbelę:

— Alio! 'alio... Ak, tai jūs, 
pone viršininke. .. Ką jūs sako
te?.... Negalimas dalykas!.... Ak! 
valkata! jis patvirtino savo kal
tę...... Jūs tikit, kad jis toli ne
nukaks?.... Taip, žinau ... Paga
liau. tai padėtį padaro tikrai aiš
kią... Kai jūs ji sučiupsit, gal 
man paskambinsit? ... Dėkui. ..

Ir, kabindamas atgal, tarė: 

— Mūsų paukštis išskridęs! 
Jis susitarė su sargu, kuris jį 
saugojo. Jis iš pirmo aukšto iš
šoko į gatvę. Išsivadavęs už de
šimties minučių po arešto, ma
žiausia tuo patvirtina įtarimą.

Ir atsigręždamas į savo žmoną 
tarė:

—Ką tu galvoji?
Ji nuleido galvą ir tyliu balsu 

tarė:
— Viskas yra prieš jį....
— Man nuostabu, kad tu man 

neprimeni jo pirmojo pabėgi
mo nuo Bauraino bylos.

— Tur būt, jis norėjo pasi
šalinti nuo neteisingos bylos. 
Bet tai dar neįrodo, kad jis bū
tų nusikaltėlis!

— Pagaliau, jis gerai žinojo, 
kad jo pabėgimas nuo Bauraino 
bylos pridėjo didelio svorio jo 
kaltinimui. Pagaliau, svarbu tai, 
kad atsipalaidavome nuo tos iš
peros. Bet aš tvirtai tikiu, kad 
policija jį suras, nes aš norė
čiau žinoti, kaip Naujosios Idė
jos buvo nupirkę pirmąjį do
kumentą, kurį inan išvogė. Aš 
pajudinsiu dangų ir žemę, kad 
pasiekčiau tikslą.

Dabar, man atrodo, reikia at
siskirti su Terese, jo sužadėtine.

Maksas įsiterpė:
— Kodėl? Tai būtų neteisin

gą. ta mergaitė nieko nepadarė..
— Kas žino, ar ji to viso ne

žinojo'

Telefonas vėl suskambėjo.
— Ponas viršininkas.... Taip, 

tai aš.... Jūs manote?.... Iš tik
rųjų, ką jūs sakote, man atrodo 
visiškai teisinga .... Tegu, mes 
lauksime... mes netgi pasiprie- 
šinsim, jeigu ji norės išvykti.

Ir Enguerrandas tarė:
—Buvau bedarąs kvailystę, 

norėdamas atleisti Teresę. Spe
cialiai man telefonavo viršinin
kas, patardamas nepaleisti 
mergaitės. Jei jo sekliai nesu
laikys tuojau mūsų vagies, jis 
tikis iš Teresės sužinoti vietą, 
kur jis pabėgo. Jis prašo neati
duoti tai mergaitei jokio laiško, 
pirmiau jo jam neparodžius; tuo 
pačiu laiku jis saugos namus.

MATER MISERICORDIAE
Teresė verkia savo kambary

je. Vėl kalėjimas graso Danie
liui.

— Jis — vagis! Negali būti!

Ji juo pasitiki. Enguerrandui 
priklausą dokumentai buvo ras
ti jo kambaryje? Ak. tai negali 
būti rimtas įrodymas; tikriau
siai. jis juos atsinešė visai ne
kreipdamas dėmesio. Jis yra 
naujo sutapimo auka, bet šį sy
kį jis mokės sugėdinti savo kal
tintojus.

Staiga ji sudrebėjo; ji išgirdo 
šauksmą:

— Danielius paspruko!

Ją užviešpatavo neišreiškia-
mo džiaugsmo jausmas. Danie
lius laisvas! Ji tesuprato vien 
tik tą žodį “laisvas”, tiek jis tu
ri savyje galios. Bet po kelių mi
nučių ji sudrebėjo: ji prisiminė, 
kai Danielius buvo pabėgęs nuo 
Bauraino bylos, netrukus buvo 
sulaikytas, šį kartą kas atsitiks? 
Jei jį sugaus, tai pasmerks, nes 
ji suprato, kad jo pabėgimas dar 
labiau jį kaltina. Nusiminusi, ji 
atsiklaupė prieš mažytė švenč- 
Mcrgelei porceleninę statulėlę, 
kurią ji saugojo iš Tracy laikų, 
ir ėmė melstis:

O Švenčiausioji Marija, pasi
gailėk mano Danieliaus! Aš ne
moku Tavęs prašyti; bet aš mal
dauju. padėk jam. saugok jį. 
Atsimink, kad aš pavedžiau jį 
Tavo globai: argi gali jį apleisti?

Ji jautė, kad ramybė po tru
puti sugrįžta į jos sielą. Kažkas 
švelnu, neapsakoma ją apsupo. 
Ji. apleistoji, staiga pasijuto tvir
ta. Jos Danielius ... kad ir kas 
įvyktų.... Švenč. Mergelė pasi
gailėtų jo!

Ji atsisėdo ir ėmė galvoti apie 
padėtį, kuri čia susidarė po jos 
sužadėtinio išvykimo. Jai atro
dė. kad ji neturėjo ilgiau pasi
likti tuose prakeiktuose namuo
se. Juk jai teks gintis nuo ne
dorėlio Makso? Danielius, aišku, 
išsisuks nesuimtas; jis duos jai 
tikrai žinoti, kur jis bus. Ji eis 

pas jį ir jie išbėgs į užsienį; į
Belgiją, pavyzdžiui.

★
Taip, Danielius išėjo į laisvę.
Tuo tarpu, kai viršininkas ir 

seklys jį vedė, jis nieko negal
vojo apie bėgimą. Pamatys, jis 
apsigins, ir jie turės pripažinti 
jį esant nekaltą. Jis pasakys tar
dytojui—ką jis pasakys tardyto
jui? Tiesa, kaip jis ginsis? Ar 
tardytojas patikės apkaltintojo 
žodžiais, kuris tik nesenai buvo 
išėjęs iš kelėjimo?

Automobilis dar nebuvo pu- 
siaukelyje į policiją, kai jis pa
matė savo padėties baisumą. 
Juo nepatikės! .

Ir Teresė, jo vargšė mažoji 
Teresė, kas bus su ja? Jo išvy
kimas atidavė ją Maksui.... jis 
dabar kėsinsis ją pasiekti ... Da
nielius jautė atslenkant nusimi
nimą......e, ne, jis nenori eiti
kalėjiinan: jis negali leisti savo 
sužadėtinei grumtis su Enguer- 
rando sūnumi; jis turi bėgti ir 
ją surasti. Bet kaip? Sėdėdamas 
tarp viršininko ir seklio, jis ne
galėjo nė kiek pasijudinti.

Atvykęs į policiją, seklys jį 
palydėjo į antrą aukštą. Pro at
darą langą jį pasiekė gatvės 
triukšmas. Staiga, atrodė, kad 
jis girdi: čia laisvė, laisvė, lais
vė! Jis norėjo užsidengti ausis 
prieš tą šaukimą, bet šis sklido 
dar garsiau. Tuo pačiu laiku mė
lyno dangaus kampelyje pasiro

dė Teresės atvaizdas. Ak. šokti 
pro langą! Užvaldė jį kvaila 
mintis: kodėl gi ne? Ko jis nu
stos? Jei pasiliktų, jis iš anksto 
jautė, kad bus nuteistas. Iššok
damas jis galėjo sušižeisti. o, 
gal būt, ir užsimušti. Bet tokio
je dvasios padėtyje, kokioje jis 
dabar buvo, ne labai svarbu ta 
rizika. Ir. lyg paskatindamas tą 
beviltišką pasiryžimą, saugojęs 
policininkas atsuko jam nuga
rą. Jis pripuolė prie lango, 
žvilgsniu išmatavo aukštumą, 
pasikabino ant rankų ir vikriai, 
kaip katė, krito. Kai policininkas 
pasilenkė prie lango ir sukėlė 
triukšmą, jis jau suko už gatvės 
kampo.

Laisvąs! Jis bėgo tiesiai prieš 
save penkias minutes, sukdama
sis į kiekvieną naują gatvę. Pas
kui, nusprendęs, kad pakanka
mai atsitolino, jis pradėjo eiti 
ramiu žingsniu ir po kelių 
minučių priėjo stotį “Mykolo- 
Angelo-Auteuil.” Jis įsimaišė 
į minią, kuri veržėsi prie tur
gavietės. Jis buvo alkanas, bet 
per kratą policijoj jam nepali
ko nė cento. Jis galėjo tai šen. 
tai ten rasti pusiau supuvusių 
bananų; vieną kitą jų suvalgė: 
kada pasibaigė prekyba, jis ra
do tarp atmatų keletą gabalė
lių duonos ir vaisių. Mažiausia 
jis turėjo užtikrintą sau pragy
venimą šiai dienai.

(Bus daugiau*



BALTASIS RAITELIS

ŠV. KAZIMIERO PAVEIKSLAS su trimis rankomis iŠ 
jo koplyčios Vilniaus katedroje, pieštas apie 1536.

vo uolus Marijos garbintojas.
šv. Kazimieras, miręs 1484 

kovo 4 buvo palaidotas Vilniaus 
katedros koplyčioje. Ten pat bu
vo palaidotas ir jo brolis Alek
sandras (1506). Tėvai ir motina 
palaidoti Krokuvoje.

SOFIJA, šv. Kazimiero sesuo, iš
tekėjusi už Brandenburgo kuni
gaikščio Fridriko. Už jos klūpo 
dvi tarnaitės.

dideliems prie-

Visoje Lietuvoje buvo pas
klidusi legenda apie užburtą ka
ralaičio kariuomenę. Legendo
je pasakojama, kad šventasis 
Kazimieras

— Šventas Kazimierai, patrone šventasai, 
Atnešei pergalę žemei mūs kentusiai!

Bet Raitelis skliautų ruimingų
Aušros žaroj pradingo.
Varpai aidėjo tolumoj — 
Danguj, miškuos ir Dauguvoj.

Šv. Kazimieras buvo lelijos 
žiedas dviejų ano meto stambių 
valdoviškų giminių: gediminai- 
čių ir habsburgaičių, lietuviškos 
ir vokiškos. Gedimino lietuviško
ji giminė tada sėdėjo Lenkijos 
soste. Habsburgų vokieškoji gi
minė puošėsi Romos impera
toriaus vainiku. Iš pirmosios bu
vo kilęs šv. Kazimiero tėvas, iš 
antrosios — motina. O kas bu
vo seneliai?

nei apsaugai. Šios draugijos 
tinklas buvo labai platus.

1907 m. įkurta pirmoji 
lietuvaičių seserų kongrega
cija šv. Kazimieųo vardu. Tai 
seserys kazimierėtės.

Užlaužtos rankos iš dangaus 
Stebuklo tikisi staigaus.

Pamojo dešine — bangos siaubingosios 
Veriasi tartum girios sustingusios, 
Ištysta kelias ir keliu tuo 
Kareivos imta griūti, 
Nustebę žvelgia atgalios — 
Jau kitoj pusėj Dauguvos.

mene išeisiąs į mūšį ir užka
riausiąs visą pasaulį.

Daug legendų yra supinta su 
Lietuvos kariuomene. Kaimynų 
kronikose yra minimi jo stebu
klingi pasirodymai prieš švedus, 
o ypač prieš rusus.

Tarp tų legendų vienas yra 
istorinis faktas, Bažnyčios at
stovų tyrinėtas po trijų tik me
tų ir pripažintas tikru, šv. Ka
zimieras pasirodęs 1518 metais 
prie Polocko. Tai buvo lietuvių 
rusų karas. Rusai brovėsi gilyn 
į Lietuvą ir, paėmę nemaža lie
tuvių nelaisvėn, buvo sustoję 
vienoje Dauguvos pusėje. Kito
je upės puseje buvo lietuviai, 
kurie vargo ir meldės. Jie nega
lėjo pereiti upės. Tada ant balto 
žirgo žėrinčiais drabužiais pasi
rodė jaunikaitis ir parodė lietu
viams brastą per upę. Padėjęs 
kariuomenei pereiti padėjo ir 
priešą nugalėti.

šį stebuklingą šv. Kazimie
ro pasirodymą aprašė Kazys In- 
čiūra savo “Baltojo Raitelio” ba 
ladėje, kurią mes čia spausdina
me. Pridedame ir vieną iliustra
ciją, kuri kaip tik vaizduoja šv. 
Kazimiero pasirodymą Lietuvos 
kariuomenei. Iliustracija paim
ta iš senos, 1629 metais Neapo
lyje, Italijoje, išleistos knygutės, 
kurioje aprašomas šv. Kazimie
ro gyvenimas ir jo stebuklai. 
Pasirodymas buvo nupieštas Pa

pursiančios pačios sunkiausius nevėžio katedroje*. Nupiešė dail. 
dienos, tada jis su savo kariuo- J. Mackevičius.

— Čia mane atsiuntė jūsų tikėjimas. 
Kelkitės, broliai, maldoj sutvirtėjome! 
Nėra kliūties, taurieji vyrai, 
Ko širdys troško tyros.
Tai drąsiai sekite mane — 
) kraštą vesiu jus aną! —

Kovo 4 švęsdami šv. Kazimie
ro šventę, prisiminsime ir tuos 
senus laikus, kada gyveno tasai 
taurus karalai.i, i; savo kojo
mis lietė Liet, žemelę. Juk jis 
lankėsi daugelyje Lietuvos mies
tų, sielojosi to krašto gerove ir 
ateitimi, Lietuvoje, Gardine, 
jis užbaigė savo žemiškąją ke
lionę. Jo palaikai, palaidoti Vil
niuje.

Visa, tai gyvri susiję 
kr:šio irto ij?., u m ii

Iš seno ios Vilnims Katedros 
kur buvo isiku i gyva praei.i:, 
siekianti net ugnies garbinimą, 
šventojo kapas švietė visam 
miestui ir kraštui.

Vilniuje jau seniai (1629) bu
vo pastatyta jo vardo bažnyčia, 
pati pirmoji ba oko stTisus, da- 
vu:i prrdžlą visri „gražiai. baro
kinei statybai. Lietuvoje, čia 
šventojo kultas buvo nuolat gy
vas.

Taip pat daug žmonių lankė 
jo tylią ir gražią koplyčią su 
nuostabiais paveikslais, Vilniaus 
dabru ir auksu, igipsinę besi- 
Katedrojo. Koplyčia švietė si- 
šypsanti Dangiškoji Motina glo
bė jo kartą.

Vilniuje, jo šventės metu su
važiuodavo daugybe žmonių iš 
"krašto gilumos ir pasimeldę su
rengdavo savo mugę, vadinamą 
“Kaziuku”.

Nuo seno šv. Kazimiero reli
kvijos buvo Vilniaus brangeny
bės ir pasidžiavimas. Kai 1655 
m. pirmą kartą rusai užėmė 
miestą, jų nepaliko priešų įnir
timui. šv Kazimiero karstas bu-

Šv. Kazimieras, įaugęs į mū
sų tautos gvyenimą, buvo api 
pintas legendomis. Kai kurios 
iš jų sukasi apie Vilnių.

Pasakojama, kai šv. Kazi
mieras eidavęs melstis prie ka
tedros durų naktį, tai jį lydėjęs 
tarnas šaldavo, šv, Kazimieras 
liepęs jam stoti į jo pėdas. Tar
nui tuoj pasidarę šiltą jis net 
užmigęs ir nebe jautęs, kiek il
gai karalaitis meldęsis.

Kilo grumtynės stovykloj nustebusioj. 
Tartum užklupo juos dvasios nelabosios. 
Pakriko priešų eilės gausios.
O saulė, nusiprausus, 
Už girių kilo tolimų 
Klausytis pergalės giesmių.

Priėjo Polocką, Dauguvą mėlyną 
Tai nedalia jiems, tai pasivėlino! - 
Patvinus Dauguva plačioji 
Kaip marios tyvuliuoja: 
Nei tilto, keltuvo, brastos — 
Tik vandens vandens be ribos.

— Viešpatie didis, atgręžk savo dešinę, 
Tavo galybių stebuklo nūn prašome! — 
Pulkai kaip varpų laukas svyra, 
Ant žemės kniumba vyrai,

Toji kariuomenė kas šimtas 
metų Velykų rytą iškylant iš 
po žemių išsibudinanti iš mie
go ir lekiant baltais žirgais 
švytėdama sidabro šarvais, nau
jais kalavijais. Karuomenę ve
dąs šventasis Kazimieras su bal
ta lelija rankoje. Apjoję žemę, 
vėl jie grįžtą į savo urvus ir pa- 
sislepią gilumoje, laukdami sun
kesnių laikų, šv. Kazimieras e- 
sąs pažadėjęs, kai Lietuvą už

Anapus upės siaubingai patvinusios 
žiburius regi nakties palapinėse..— 
Tai priešai džiūgauja, puotauja — 
Plėšimą rengia naują.
Belaisvių kančią ir klyksmus 
Nustelbia nuotolis tamsus.

šams siaučiant, su visa savo ka
riuomene pasislėpęs giliuose že- 

Vieni sakę, kad 
toji kariuomenė buvusi po Vil
niumi, kiti tvirtinę, kad po Gar
dinu ar Kaunu; tose vietose, kur 
karalaitis lankęsis ir -jas pamė-

Erdvėj išvydo jie Raitelį Baltąjį — 
Leidžias jis leidžias lyg debesų valtyje, 
Spindįs ant balto žirgo joja

ŠV. KAZIMIERAS AME- 
' RIKOJE

Pati pirmoji lietuvių baž
nyčia pastatyta Amerikoje 
buvo skirtą šv. Kazimiero 
garbei Shenandoah, Pa. Ji 
dar buvo mišri — lietuviu ir

šv. Kazimiero senelis buvo 
Jogaila, kuris atsirado Lenkijos 
soste (1386), vesdamas Jadvygą, 
kilusią iš Vengrijos. Kai ta ir ki
ta jo žmona mirė, tai Vytautas 
įpiršo “kilnios širdies, bet linku
sią supykti” Alšėnų kunigaikš
tytę Sofoją, lietuvaitę. Jai gimė 
du sūnūs: Vladislovas, šv. Kazi
miero dėdė, jaunas kritęs kovo
je su turkais (1444), ir Kazimie
ras, šv. Kazimiero tėvas, kuris 
pradžioje buvo tik didžuoje Lie
tuvos kunigaikščiu (1440-1447), 
o paskui ir Lenkijos karalium 
(1447-1492). Taigi, iš tėvo pus& 
šv. Kazimieras neturėjo nė la
šelio nelietuviško kraujo, nors 
gimė Krokuvoje 1458 spalio 3. 
Iš motinos pusės jungėsi su vo
kiečių gimine.

Karaliui Kazimierui, šv. Kazi
miero tėvui, žmonos buvo ieško
ma dar tada, kai teturėjo 10 me 
tų. Surasta jam žmona viene- 
rių metų Elzbieta. Tai buvo duk
tė Albrechto n Habsburgo, Aus
trijos kunigaikščio ir Vengrijos 
karaliaus, kuris netrukus tapo

Neviltis apėmė karį ir karvedį — 
Nėr kas kariuomenę didžiąją perveda. 
Verpetų šiurpulingi vingiai 
Tik sukas siautulingaL 
Teks grįžt su gėda į namus 
Ir kęst žiauriuosius puolimus.

Prieš rusų antplūdį, antplūdį žiaurųjį 
Pietų pelkynuose, plačiojoj šiaurėje 
Šarvuoti geležim lietuviai 
Kovot už savo būvį
Per girių glūdumas slaptas 
Žygiuoja traukia per dienas

ir vokiečių imperatorium ,vaini- mieras savo gyvenimu kaip tik 
kavosi Romoje (1438). Bet tos pabrėžė nekaltumo dorybę ir bu- 
mergytės tėvas neleido vaikų 
žieduoti. Kai netrukus mirė 
Elzbietos tėvas (1439) ir motina 
(1442), tai našlaitė buvo globo
jama dėdės imperatoriaus Frid
richo m. šis norėjo Elzbieta iš
tęsti už Saksonijos kunigaikščio 
Fridricho. Buvo ir sužieduota, 
bet sužadėtinis mirė (1452). Ta
da Elzbieta, 16 metų, išleista už 
Kazimiero. Jungtuvės įvyko 
Krokuvoje 1454 vas. 9. Po ket- 
verių metų jiem gimę šv. Kazi
mieras (1458). Jis. buvo trečias 
jų vaikas.

grąžintas, bet tuoj ir vėl slėp- 
grąžintas bet tuoj ir vėl slėp
tas, nes rusai vėl artėjo prie 
miesto. Po keliasdešimt metų 
1703, Lietuvą puolė švedai, i 
tada iš šv. Kazimiero palaikų 
s’ėpė.

Visą laiką jo karstas buvo Vil
niaus katedroje, jo vardo koply
čioje. Dabartiniai okupantai pa
siėmė katedrą, ją uždarė ir pa 
vertė muziejumi. Iškėlė ir š. 
Ka?imie.o kurstą.
Priešei jam niekada neleidc 

rainiai ilsėtis savo atoriuje. Ji. 
irgi tremtinys, šį kartą jo pa
laikus perkėlė į šv. Petro ir Po
vilo bažnyčią Antakalnyje, kur 
vienam reljefe yra vaizduoja
mas jo pasirodymas Lietuvos ka
riuomenei. Tai šventųjų Kari', 
koplyčia. Gal joje ir padėjo jc 
relikvijas.

Iš Vilniaus šventojo kultas 
sklido Lietuvoje, o per jėzuitus 
buvo išplėstas ir kituose kr aš-' 
tuose. Lietuvoje jau seniais lai
kais statė jo garbei bažnyčias, 
maldininkai darė apžadus ap
lankyti jo karstą Vilniuje, gie
dojo jam giesmes, ypač šaukėsi 
pagalbos karų ir neramumų 
metais.

Iš senos tradicijos jis tapo mū
sų tautos globėju. Tai liudija, 
kad jo vardu yra pavadinta ir 
draugijų bei vienuolijų. Globė
ju jį pasirinko daugelis lietuviš
kų vienuolynų, katalikiškų or
ganizacijų.

Lietuviui jis nuolat švies sa
vo pavyzdžiu ir nuolat skatins 

vo išgabentas į Rožantus ir pa kilti Į dvasios aukštumas.

Kazimieras ir Elzbieta išau 
gino iš viso 11 vaikų — 6 sūnus 
ir 5 dukteris. Jie atsirado tokia 
eile: Vladislovas 1456, Jadvyga 
1457, Kazimiera 1458 Jonas Al
bertas 1459 (mylimiausias mo
tinos vaikas), Aleksandras 1461, 
Sofija 1464, Elzbieta 1466, Žyg- 
gmantas 1467, Fridrichas 1468, 
Ona 1476 ir Barbora 1478. Visos 
penkios dukros išleistos už vo
kiečių kunigaikščių: Jadvyga nu
tekėjo Bavarijon, Sofiją-Bran- 
denburgan, Elzbieta—Silezijon, 
Ona Pamarin ir Barbora—Sak- 
sonijon. Keturi sūnūs pasiekė 
karališkųjų vainikų: Vladislo
vas buvo čikijos ir Vengrijos ka
ralius, Jonas Albertas — Lenki
jos, Aleksandras ir Žygmantas 
— Lietuvos ir Lenkijos. Fridri
chas buvo Lenkijos kardino
las pirmasis iš lietuviškos ginu- lenkų. Vėliau lenkai atėmė 
nės. Kazimieras, skirtas būti 
Vengrijos karalium, bet to vaini
ko nepasiekęs, pasiekė šv. aure
olės.

Iš šv. Kazimiero sesers Sofi
jos jungtuvių su Brandenburgo 
vokiečių kunigaikščiu gimė Al
bertas, kuris buvo paskutinis Vo 
kiečių ordino (kryžiuočių) magis
tras. Reformacijos mėtų jis me
tė vienuolio apsiaustą ir vedė. 
Reformacija nebrangino skais
tumo dorybės ir Dievo Motinos 
Marijos. Tuo tarpu šv. Kazir

šviesos srovėj gausiojoj, 
Su vainiku skaidrių žvaigždžių 
Jis nusileidžia tarpan jų.

iš lietuvių. Vėliau Ameriko
je lietuviai pastatė apie 20 
šv. Kazimierų bažnyčių.

Nuo seno lietuviškose pa
rapijose veikė šv. Kazimiero 
vardo draugija, kuri telkė 
žmonės visuomeniniam bei 
kultūriniam darbui, sociali-

Ne grobio viesulu širdys jų tenkinas, ■ 
Išvaduot trokšta belaisvius kankinius, 
Todėl narsa jų širdys plasta 
Sugidužint priešo klastą 
Ir grįžt tėvynėn su daina:



Vyrai Gedimino kalne
Stasio Butkaus plunksna primena šautuvą z

Stasio Butkaus vardas dau
geliui žinomas. Daugeliui girdė
tas. O jei kam nežinomas ir ne
girdėtas, tai nenuostabu: S. But
kus Besireklamuoja ir nesiver
žia į viešumą.'Jis kuklus. Bet a- 
kylas stebėtojas pastebi jį ir už
kulisy, o ausylas jį girdi ir be 
reklamos.

Stasys Butkus — savanoris 
kūrėjas. Vėliau šautuvą jis pa
keitė plunksna, kurią jau ir ank* 
sčiau buvo pamėgęs. Ilgus me
tus jam tėko būti “Kario” redak
cijos sekretorium. Keitėsi “Ka
rio” redaktoriai, o Butkus vis 
liko. “Karys” ir Butkus — tai du 
žodžiai, kurie skirtingai skamba, 
bet tą patį reiškia.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
jam teko dirbti Kurtuvėnų dva
re prie karvių. AštuonioVkos 
metų būdamas, turėjo trauktis 
£U karvėmis į Rusiją. O nesuėjęs 
nė pilnų dvidešimt,.pateko Į ru
sų kariuomėnę. Nuo to laiko su 
kariuomene nebuvo nutraukęs 
ryšio. Dabar jam šešiasdešimt.

Naujai įsisteigusi Aušros lei
dykla St. Butkaus jubiliejaus 
proga išleido jo atsiminimų kny
ga "Vyrai Gedimino kalne", gra
žiai ir įdomiai papuoštą Alf. Kri
vicko viršeliu. Tai pirmūno ir 
savanorio kūrėjo atsiminimai.

Knyga padalyta į du skyrius: 
“Prieš aušrą” ir “Vyčio ženkle”.

Skyrius “Prieš aušrą” (jis žy
miai trumpesnis už antrąjį) pra
dedamas traukimus! iš Lietuvos 
į Rusiją, o baigiamas grįžimu i 
Lietuvą .ir savanorių registraci
ja.

Pašauktas ginti caro, autorius 
buvo tarp paskutiniųjų, pri
siekusių carui; paskui turėjo 
prisiekti Kerenskio valdžiai. Kas 
darėsi toliau, nusako skyrelių 
antraštės, štai keletas jų: Irsta 
karių drausmė. Lietuviai gru
puojasi, Atsisakom Rusijos pi
lietybės, Grįžtame į Lietuvą, Vo
kiečių nelaisvėje. Paleido iš ne
laisvės.

Skyrius “Prieš aušrą” yra ma
no manymu, tik įvadinis sky
rius. Bet ir iš įvado jau galima 
spręsti, kad knyga yra vertinga. 
Autorius gerai valdo plunksną. 
Stilius — lengvas, paprastas. Pa
sakojimas — vaizdingas ir ob
jektyvus.

Perskaitęs minėtą skyrių, ne
abejoji, kad toliau bus dar įdo
miau. Juo labiau dėl to. kad jau 
matai Stasį Butkų stojantį Lie
tuvos kariuomenėn savanoriu.

Įdomu, kad sąraše prie Lietu-

SV. KAZIMIERAS mirė Gardino 1484 kovo 4. Jo tėvas Kazimieras. 
Didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius; motina —- Elzbieta 
iš garsios Habsburgų giminės.

KUR MIRĖ 
ŠV. KAZIMIERAS?

Apie tai plačiai parašyta Zenono Ivinskio knygoje ,,šV. KAZIMIE
RAS”. Ten sutelkta naujausia medžiaga iš Vatikano ir kitų archyvų. 
Knyga turi 222 psl. teksto, gausiai iliustruota šventojo gyventos aplinkos 
vaizdais.

Knyga bus reikalinga šiais metais visiems, nes minime 50O metų 
šventojo gimimo sukaktį. Jos kaina tik 3 dol. Užsakymus siųskite; 
Darbininkas, 910 IViHoughby Avė*, Brooklyn 21, N. Y.

LEONARDAS ŽITKEVIČIUS

vos Tarybos Vilniuje iš kareivių 
Stasys Butkus įregistruotas pir- 

t muoju. *
Svarbiausią kpygos dalį suda

ro antrasis skyrius — “Vyčio 
ženkle”, šiame skyriuje matai, 
kaip autorius kaunasi net su tri
mis priešais: bolševikais, len
kais ir bermontininkais. Daug 
pergyvenimų. “Daug kulkų pra
švilpė pro pirštus, o gulint kai
rioji ausis buvo prie pat kulkos
vaidžio vamzdžio galo. Nuo to di
delio kulkosvaidžio trenksmo 
plyšo ausies bubnelis. ir amžinai 
atsisveikinau su kairės ausies 
girdėjimu.”

Nors fronte ir karšta, bet au
torius apie jį pasakoja ramiu to
nu, Besikarščiuodamas. Bet jo 
žodis nėra ir šaltas. Jis plaukia 
iš pat širdies. ~ ~ r -

Savanorius frontas vilioja. Jie 
veržiasi į frontą. Net ir šešiolika
metis Juozukas, “pribėgęs prie 
mūsų kulkosvaidžių komandos
viršininko, merkia ir prašo, kad 
ir jį priimtų vykti į frontą”.

St. Butkui pradžioje tenka 
vykti į frontą sunkia širdimi. 
Būdamas būrininku, jis galvoja 
apie savo kareivius: “Geri vyrai, 
bet visai neparuošti!” Bet tie 
vyrai jo neapvylė. Kautynėms 
juos paruošė kautynės.

Daug Įdomiu ir svarbiu daly
ku autorius pasakoja. Bet svar
biausias įam iš visu — ne ausies 
būgnelio plyšimas ir ne skevel
dra į šalmą, bet.... pirmasis Lie. 
tuvos vėliavos pakėlimas Vil
niaus pilyje. "Vėliavos pakėli
mas yra visu maloniausia va
landa -mano gyvenime."

Autorius su kitais keturiais 
kareiviais stovėjo prie vėliavos 
jos pirmojoj garbės sargyboj. 
Iš to ir knygos, pavadinimas — 
“Vyrai Gedimino kalne.” nors 
skaitytojui didesnį įspūdį palie
ka kiti autoriaus pergyvenimai 
bei nuotykiai.

Stasio Butkaus atsiminimuo
se yra ir linksmų dalyku (bend
rai imftnt, jis niekur neliūdi). Pa
vyzdžiui, skyrelis “Balta ameri
koniškoji duona” parašytas ne 
tik linksmai, bet ir beletristiš- 
kai. “Vyrai, vyručiai! Draugai, 
draugučiai! Parvežiau baltos a- 
merikoniškos duonos! Miltai iš 
pat Amerikos!”

Literatūrinių puošmenų But
kaus atsiminimuose reta rasti. 
Jo pasakojimas nuosaikus ir ly
gus. Yra kryptelėjimų į beletris

tiką, bet jie santūrūs, kaip ir pri
dera senam, užgrūdintam karei
viui. Yra keletas gerų palygini
mų pav: cepelinas, lyg didelis ci
garas; baltomis akimis iš £ono 
pažiūrėdavo, lyg kipšas į gegutę, 
viršum Daugpilio pakabinta bol
ševikų oro pūslė, lyg bulvinės 
dešros galas.

Stasys Butkus rašyti moka. 
Jo plunksna žino, kas gali būti 
skaitytojams įdomu. Užtat ji su
kinėjasi ne vien po fronto, bet 
ir po naminės bravorą, ir pagal 
mergaičių būrį ....Parvažiavus 
iš fronto atostogų, prie bažny
čios ji apsupa žmonės. “Matau, 
kad mergaitės meiliomis akimis 
žiūri. Noriu prieiti prie jų, bet 
negaliu. Tuoj sulaiko drąsesni 
senieji žmonės pasikalbėti, ir 
vėl tirštas ratas aplink. Jaunos 
mergaitės nedrįsta prieiti.”

O ar kas žino, kuribuvo pir
moji savanoriu daina Kaune? 
Ogi "Pelėda", prasidedant žo
džiais "Išėjo tėvelis į mišką". 
Aš tai sužinojau iŠ Stasio But-
kaus knygos, ir jau vien dėl to 
šią knygą vertinu. O kur dar 
kitos šiame straipsny minėtos 
ir neminėtos vertybės?

Knyga įdomi skaityti visiems.. 
Ne tik buvusiems savanoriams, 
kariams ir bendrai lietuviams, 
bet ir pačiam žaliausiam mūsų 
jaunimui (sweet sixteen), kuris 
apie Lietuvą nėra tiek girdėjęs, 
kiek apie Ameriką ar net kitus 
kraštus. Tam jauninui Amerikos 
laisvės kovos kalamos ir kala
mos nuolat ir nuolat į galvas ir 
į širdis. O kaip su Lietuva, ku
riai kova yra ne tik rimas, bet ir 
sinonimas? Kaip kad sinonimai 
yra karys ir Butkus,

(Stasys Butkus. Vyrai Gedi-, 
mino Kalne. Pirmūno ir savano
rio kūrėjo atsiminimai. “Auš
ros” leidinys. 1957 m. 226 psl. 
Kaina nepažymėta.)

___  * Nauja šokio forma ir ypa-
AMERIKOS PRELATAS APIE LIETUVOS KANČIAS tingai E. Kepalaitės išpildy

mas paliko publikai gilų įs-
Sekmadienį, vasario 16. vie- SICUJl CITY, IOWA pasaulio lietuviai vasario 16 pūdį.

tos klebonas kun. S. Morkū
nas ir diecezijos laikraščio 
vyr. red. prel. Edw. Vollmer 
aukojo po vienerias Mišias 
už kenčiančią Lietuvą šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Didysis parapi
jos choras giedojo lietuviš
kas giesmes. Kun. S. Mor
kūnas pasakė šventei pritai
kytus pamokslus lietuviškai

piran. J. Dilis, gub. Robert B. Meyner, J. Trečiokienė. Stovi: New Jersey gynėjo pad. adv. Andrew A. Sai- 
vcst ir Pr. Purenąs.

LIETUVIU TAUTOS ŠVENTĖ SU IŠRAIŠKOS ŠOKIU
Putnamas buvo viena iš 

tų laimingųjų lietuvių kolo
nijų kuriom pavyko Lietuvos 
nepriklausomybės šventę pa
minėti Vasario 16. Tai ypa
tingai padėjo susikaupti ir 
praleisti vakarą tinkamoj 
nuotaikoj.

Minėjimas, kurį pravedė 
Rita Durickaitė, prasidėjo 
giesme “Marija Marija”, pri
simenant ir Šiluvos apsireiš
kimo sukaktį. Tada kun. R. 
Krasauskas paaukojo maldą 
už visus žuvusius už Lietu
vos laisvę.

Kun. dr. V. Cukuras, ne
seniai grįžfes^iš Europos, šū

ir angliškai. Prel. E. Vollmer 
savo pamoksle iškėlė paverg
tųjų lietuvių kančias Lietu
voje ir Rusijos kalėjimuose, 
bei darbo vergų stovyklose. 
Savo pamokslui medžiagą il
gai rinko ir labai kruopščiai 
paruošė. Dar prieš keletą sa-_ 
vaičių įdėjo žinutę. į savo 
laikraštį, kad viso laisvojo

PUTNAM, CONN.

teikė kelias reikšmingas ir 
aktualias mintis šių dienų 
lietuviams. Jis įrodė, kad 
žmogus negali savo asmeny
bės pilnai išugdyti* svetima
me krašte. Jo dvasios jėgos 
gali tobulai pasireikšti tik
tai atsiremiant sava kultūra 
ii- savoz tautos tradicijom. 
Prelegentas savo* paskaitą i- 
liustravo pavyzdžiais iš lietu
vių poetų kūrybos.

Programos meninę dalį su
darė keturi išraiškos šokiai, 
šiuos šokius sustatė Elena 
Kepalaitė. kuri neseniai at

mini Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktu
ves.

Vasario 9 kun. S. Morkū
nas jo redaguojamam para
pijos biuletenyje davė lietu
viškai ir angliškai medžiagos 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuves, ragindamas
parapiečius tą dieną išklau
syti Mišių ir priimti šv. Ko
muniją už Lietuvą.

Po pietų 3 vai.. įvyko Vasa
rio 16 minėjimas parapijos 
salėje. Minėjimą pradėjo cho
ro dalyviai giesme “Marija, 
Marija”. Kun. S. Morkūnas 
skaitė paskaitą.

Trečios kartos lietuvaitė, 
P. Pumputytė, akordeonu 
pagrojo keletą lietuviškų dai
nų.

Parapijos salė buvo me
niškai išpuošta E. A. N iksų 
M. B. Plaušinaičių ir V Ta
mošiūno. Minėjimo metu su
rinkta $ 102.00. Altui.
Aukos mokyklai ir bažnyčiai

Rožančiaus draugijos na
rės pažadėjo sutelkti 2000 dol. 
statomos mokyklos trečiajai 
klasei įrengti. Klasė bus jų. 
vardu pavadinta. Tam tiks
lui įmokėjo jau S 500.00. Ma
rija Gražienė pažadėjo taip 
pat 2.000 dol. įrengti antra
jai klasei. Jau įmokėjo 780 
dol. J. B šeima pažadėjo 2. 
000 dol. įrengti aštuntą kla
se; jau įmokėjo S 1.200.

Marija Bulotienė paauko
jo $ 201 žvakidėms atnaujin
ti. švęstojo vandens indui ir 
ulbai pirkti Ona Kavolienė 
paaukojo $ 65.00 kryžiui ir 
visam Didžioji Penktadienio 
komplektui. J Vizintos ir B. 
McGarry nupirko garsintu
vą salei už S 80. J. R. Griga
liūnai nupirko aukoms rink
ti dėžutes už S 34. 

vyko iš Australijos. Ten ji 
buvo pripažinta kaip origi
nali ir kūrybinga išraiškos 
šokio menininkė, šiuo metu 
Elena Kepalaitė yra apsisto
jusi Putname. kur ji lavina 
mergaites išraiškos šokiais.
Vasario 16 minėjimui ji su
kūrė du šokius: “Malda” ro
dė žmones ir angelus, garbi
nančius Dievą; o “Karu” re
alistiškai vaizdavo karo per
gyvenimus. Pati išpildė du 
šokius. Jos “Varpas”, lyriš
kas ir jautrus, vaizdavo var
pininką, kuris savo varpo 
dūžiuose randa amžinybės 
aidą. “Indiška malda” užbai
gė menišką programą.

Užbaigę minėjimą Tautos 
himnu, susirinkusieji perėjo 
į Raudondvarį ir vakarą vai
nikavo lietuviškom dainom.

Minėjimas kolegijoje
Vasario 11 Annhursto ko

legijoje buvo suruošta lietu
vių liaudies meno parodėlė 
ir Vasario 16 minėjimas. Pa
skaitininku buvo kun. dr. A. 
Jurgelaitis, kuris šiuo metu
dėsto ispanų kalbą Provlden- 
ce kolegijoj. Prelegentas su
pažindino su Lietuvos istori
ja. kovomis už laisvę ir da
bartine padėtim. Ypatingai 
pabrėžė Marijos reikšmę lie
tuvių tautos gyvenime. Me
ninę dalį išpildė E. Kepalai
tė ir jos paruoštos bendra
bučio studentės. Taip pat ir 
čia E. Kepalaitė žavėjo pub
liką savo išraiškos šokiu

(R.<L)

Lietuviai diecezijoje dosniausi
Mažytė Sioux Ci|y lietu

vių parapija, turėdama vx>s 
tik 83 šeimas (uždarius di- 
džiausį maisto fabriką “Cu- 
dahy’s. 30 šeimų išvyko į ki
tus miestus). praeitais metais 
parapijai suaukojo S 20.599. 
44. Palyginus su didelėm pa
rapijom. proporcingai, savo 
dosnumu užima pirmą vie
lą. Be to. parapijos vaikai 
pralenkė visos diecezijos vai
kus: jų 60 sudėjo savo baž
nyčiai S 745.60. Kaikurie su
aukojo po 46. 41 ir 26. dol.

Siuntiniai Lietuvon
Nors dabar daug lietuviui 

nedirba, bet siuntinių j Lie
tuvą ir Sibirą nėra sumažė
ję. Kaikurie yra pasiuntę 
10. 15, 20 ir išleidę iki HW0 
ir 2000 dol. Pats kun. S. 
Morkūnas yra pasiuntęs už 
3.500 doL *

Į IŠ VISUR Į
•' Argentinoje veikia Lie-: 

tuvių Centras, kurio rūpes
čiu statom dr. Jono Basana
vičiaus vardo rūmai. Staty
ba eina, išlieta scenos vieta, 
s minės galerijos, kasos, įėji
mų perdengimai ir salės lu- 
b_s. Toliau bus tvarkomi 
elektros įrengimai. Lietuvių 
Centras buvo padavęs prašy
mą miesto savivaldybei, ir 
miestas juos atleido nuo sta
tybos mokesčio, nuo 35.000 
pezų. nes Lietuvių Centras 
yra savišalpinė organizaiija.
• Berniukų vasaros stovy k

la vyko Argentinoje, Kordo
bos kalnuose, jai vadovavo 
tėvai marijonai.

<“ Ed. Turauskas iš Pr an
cūzijos buvo nuvykęs į Ang
liją, kur Londone skaitė pas
kaitą Vasario 16 minėjime. 
Rengėjai buvo D. Britanijos 
Lietuvos Bendruomenes
Krašto Valdyba. Meninę dalį 
atliko Vilnio Mamaičio vado
vaujamas mišrus cnoras ir 
aktorė Elena Arminaitė.
• Lietuvių Sodyba Angli

joje paskelbė vajų, kuriuo 
telkiami pinigai medeliams. 
Norima apsodinti visa Lietu
vių Sodyba.
• Montrealio Liet. Stud. 

Sąjungos skyrius buvo apsi
ėmęs platinti Aidus ir surin
ko 76 prenumeratas.
• Tėviškes Aidai. Austra

lijoje išeinąs laikraštis, išlei
do 100 numerį. Leidžia Aus
tralijos Liet. Katalikų Fede
racija, redaguoja Br. Zume
ris. x
• Aukštuosius mokslus 

Australijoje baigė: Nerimą 
Stirnaitė ir Elvira Petrikai
tė — medicciną. Aldona Pet- 
kūnaitė — Navakienė — fi
zioterapiją.

• Dail. Antanas Kairys 
su šeima persikelia iš Brazi
lijos ir laikinai apsigyvena 
pas dail. C. Janušą. Rich- 
mond Kili. N. Y.

• Balfas praeitų metų an
trame pusmetyje daiktais ir 
pinigais pajamų turėjo 211, 
090 dol.

• Lituanus žurnalo straip
sni įsidėjo kongreso leidi
nys Congressional Record. 
Tą straipsnį praeitų metų 
gruodžio mėn. vedamąjį, sa
vo kalboje pacitavo kongre
so atstovas Lawrence H.
Smith iš Wisconsin valsty
bės. kalbėdamas ukrainiečių 
40 metų nepriklausomybės 
sukakties proga.

• Vilniaus katedra yra pa
versta meno muziejumi ir 
dar tebelaikoma uždaryta. Ji 
dar tvarkoma. Už altoriaus 
sienoje rastas bažnytinis ar- 
chvvas iš 15 amžiaus.*

• Silvestras Balčiūnas..' 
Australijoje išbuvęs devyne
rius metus, persikėlė gyven
ti į Ameriką. Dabar sustojo 
Chicagoje. vėliau aplankys 
savo brolius Clevelandc
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Čiurlionis su naujom giesmėm
Mums reikalinga

Darbininko redakcijai vienas 
jos bendradarbis prisiuntė at
vaizdą padaryti klišei. Atvaizdas 
visai tikamas, vertas laikraš- 
tin dėti, vertesnis už visą eilę 
amerikietiškų vaizdih kuriuos 
redakcija gauna pagal sutartį. 
Tasai bendradarbis rašo: “At
leiskit. bet aš neturiu jokio in
tereso apmokėti už klišę. Jei 
galvojate, kad Darbinikui ji ne
reikalinga — nšmeskite. Man ji 
taip pat nereikalinga”.

Ne ta beda, kad bendradarbis 
už klišės pagamiminmą iš savo 
kišenės nemoka. Ačiū jam, kad 
žinių parašo ir tą vaizdą atsiuntė 
Bėda yra ta. kad už jas nemoka 
tie kiti, kurie pasigarsinti nori. 
Jie tam išleidžia pinigo, bet ne 
laikraščiui. Pavyzdžiui, kad ir 
su Vasario 16 minėjimais bei jų 
vaizdais. Vienur tie minėjimai, 
tiesa, labai taupiai padaromi ir 
visos surinktos lėšos nueina Lie-

* tu vos lasivinimo reikalam' .Ki
tur šimtus kainuoja, dar ir už
kandama bei gurkštelėjama la
šelis. Bet parodyti, kaip rengė
jai stovi šalia garbingu asmenų, 
laikraščiui penkinės pagaili. Kad 
bent parašytų: “Mums tas vaiz
das irgi nereikalingas — meskit 
laukan’.

Čia tai nebūtinai reikalinga
. Kitas bendradarbis rašo, 

kad jų apylinkėje, kur gyvena ir 
seniai veikia garbingas veikė
jas E., ruošiamas minėjimas.. 
“Greičiausia jo klišę turite sa
vo nuotraukų archyve. Gera bū
tų įdėti prie mūsų pranešimo. 
“Ačiū”. Deja, pranešimas nero
do. kad tas minėjimas būtų to 
asmens ruošiama, o turima re
dakcijoje klišė mažiausiai 
dvidešinties metų. Jei jau rody
ti. tai kaip dabar atrodo. Geriau
siai būtų prie minėjimo aprašy
mo pridėti vaizdą, kaip jis praė
jo. ir redakcijai parašyti: “Turi
me interesą už klišę ir sumokė
ti”. Tada redakcijos vardu pasa
kytume: “Ačiū.

Kaip visoje šalyje, taip ir pąs 
muš Cbicagoje juntamas nedar- 

. bas. Žmonės nebepasitiki ateiti
mi ir kietai gniaužia dolerį ki- 
šenėje.^šiūo metu ruošti dides- 

* nę lietuvišką meno šventę tik
rai rizikinga. Ar rengėjai bega-

O čia apsileidimas
Mūsuose, tariant vieno žy

maus vyro žodžiu, kad nėra į- 
prasta, ruošiant kuriuos minė- 
mimus. pagerbtuves, išleistuves 
suvažiavimus, seimus — ir taip 
toliau — prie visų išlaidų salei, 
muzikai, valgiam gėrimam, do
vanom. gėlėm ir taip toliau.— 
prie visų tų išlaidų pridėti kelis 
dolerius fotografui ir laikraščiui, 
kad vaizdai atsirastu spaudoje. 
Išlaidos, palyginus su kitom .bū
tų nedidelės, o atsirastų gyvas 
vaizdas prie aprašymo. Bet jei 
kas toki vaizda prisiunčia, labai 
retas parašo: “Siųskite sąskaitą, 
bet tik už faktinas išlaidas”. Tai 
reiškia: angliškas laikraštis pa
imtų dar ir už įdėjimą. Mūsasis 
to nedaro. Deda ir taria: “Ačiū. 
Mes turime interesą įdėti už fak
tinas išlaidas. Krepšin tikrai ne- 

- mesime". Kai nededame, palie
kame archive.

Man prasčiau
Sibiro sniego pūgos metu ve

da žmogų sušaudyti. Tasai ir 
skudžiasi:

—Koks prastas oras!
< — Tikrai prastas. — atsako 
tx>lševikas. — Bet jnan dar rei
kės ir grįžti.

AUKŠTYN
ŠIRDIS

Kun. J. Prnnskis? 
iš šventųjų j 

■r kitų heroi kų akmenų gy- į
'Pavyzdžius

| ven mo žmonės i’g au airi- | 
t mena: tie pavyzdžiai daro j 
| di.h l's ir gci s iUikcH". |

i .| ti i:t ne Icn ins K-. Iš i»i gal; |
h • p.ivyzd’ia; yra sutelk- t

s: ;h mr- žinome -į
k r skubame” ar perskaitei | 
laiška l'Ao’* Kas yra meilėj 
ir •♦rang ,- kuma-’ |

Kaina: 2 dol. 2U2 psl ♦
Gaunama Darbininko ad- | 

minitlracilojo 910 Willough- i 
by, BrooHyn 21, N. Y. (

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE. j
UKRAINOJE IR UŽKARPACIO RUSIJOJE! ’

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam |
Muitas* u4 yra ■ magesnis. nr-nru už pagintai* į

• Vilnonas ni*xlži.-«g<u* ritiniu ir atlaikas pa<s.inn> prieinamiauaiuui kainom j 
. > vi<u«in mi-ate jum* *hl!u 3 aUimbioe krautuvės

S. BKKENSTEIH, Ine. !
S ReckeiiiSteinn krauturfee ruSiAkti. lenkiška* ir ukrainietiAkai Į

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SGKMAOtENIAJS. ISSKVRUS j 
SESTAOIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO •

Atsineškite Sj skelbimą, kuris bus .ypatingai Įvertintas

Repdrtažas iš Chicagos Baigiant norisi priminti
• soms JĄV ir Kanados lietuvių

išpildymas — be priekaišto. Ma- kolonijoms nepraleist retos pro
tonu stebėti didelę pažangą so- gos ir kviesti Čiurlionio ansam

blį koncertams. Tokio repertua
ro ir tokios lietuviškos dainos 
Šventės tikriausiausia dar niekur 
nėra buvę. O dabar štai proga, 
u-, tikriausiai, sklis ten, kur juos 
kvies.

Malonų įspūdį visiems paliko 
Čiurlionio pranešėja Asta Orin- 
taitė. Didžiais plojimias pasitik
tas ir palydėtas ansamblio va
dovas — muz. A. Mikulskis, 
kanklių vaclovė O. Mikulskienė, 
solistai ir visas ansamblis.

Balto Chicagos apskr. v—bai 
šis koncertas davė apie 2000 
dol. pelno, iš kurio realios pa
galbos susilauks nelaimingieji

Dabar mes, chicagiečiai, vėl 
stovime kitos nepaprastos mu
zikinės šventės išvakarėse, bū
tent —=• lietuviškų “Fausto” ope-

vi-

liščių Juzės Krištolaitytės ir Al
donos Stempužienės, ir Čiurlio
nio kiemo solistų — Ant

Ii būti tikri, kad susirinks uį- Kavaliūno, Al. Liutkų, Vyt. Mal- 
t^tinai publikos 4r nebus ma
terialinio nuostolio?. Keli pa
rengimai akivaizdžiai parodė, 
kad žmonės baidos “depresijos” 
šmėklos ir labai skaitos su dole-

Bet kaip praeito šeštadienio 
įvykis Cbicagoje liudija, žmonė
se tebėra susidomėjimas menu 
ir net sunkesnė ekonominė pa
dėtis ‘neatbaido publikos nuo 
koncertų, kuriuos išpildo repre
zentaciniai mūsų dainos vienetai 
ir kurių pelnas skiriamas kil
niems tikslams.

Pereitą šeštadienį, vasario.. 
22 d. pas mus Chicagoįe Balto 
pakviestas gastroliavo Čiurlio
nio ansamblis iš Clęyelando, ne
mokamai išpildydamas progra
mą Balfo rengtame koncerte.

Pavasariškas šeštadienio va
karas, nepamirštamas Čiurlio
nio garsas ir kilnus koncerto 
tikslas į Marijos mokyk, rūmus 
sutraukė didžiulę žmonių minią, 
kokia vargu ar buvo kada susi
rinkusi į tuos rūmus. Daug žmo
nių nuliūdusiais veidais turėjo 
grįžti atgalios, nes buvo pri
trūkta net stovimų vietų.

Ciurlioniečiai buvo pažadėję 
pas mūs į Chicagą atvykti pa
reitų metų rudenį. Paskui atsi
sakė pranešdami, kad nespėjo 
paruošti naujo repertuaro. Tie
sa, tada buvome kiek užsirūs
tinę. Išklausę šio koncerto, su 
šilta šypsena atleidome.

čiurlioniečiai atvažiavo su vi
sai nauju ir dar niekad negirdė
tu repertuaru, kurį sudarė 22 
liaudies ir partizanę dainos.

Pradedant nostalgijos ir kartu nius, kaip geriau apsisaugoti 
nemirštančios garbės pilna par-< gatvėje, laimėjo pirmą premi- 
tizanų “Kalniškės mūšio dai- j^- Premijos įteikimas buvo iš- 
na” ir atsiremiant į ekspresyvų, kilmingai atžymėtas. Nepasakė "kiaulė" b^f....
dinamišką ir humoro pilną Singerio fabriko katalikai Anglijoje susipyko du bendro- 
“Melniką”, visas repertuaras darbininkai yra susiorganizavę į vės savininkai. Pirmasis panoro 

ir jiems vadovavo, kol atsi- aidėjo nepaprastai gražiu lie- Inkaro klubą, kuris turi kartas antrajam įgelti, bet taip, kad 
rado kitų. Dėl to veikimo yra tuvių tautos liaudies lobių, ku- 
tekę ir nukentėti. Bet nesi

tik

O1EVJ
si Richard A. 
nis susisiekimo 
ris kaltinamas, 
davė koncesiją 
jos bendrovei.

Mack, ’federali- 
komisaras, ku- 
kad už pinigus 
Miami televizi-

Lietuvoje mirė . 
kun. Tadas Liūlys
Neseniai iš Lietuvos atėjo 

žinia, kad ten miręs kun. Ta
das Liūlys, dalyvaujant dvy
likai kunigų, palaidotas Stal
gėnuose. Rašančiam teko ar
timai pažinti velionį. Jis bu
vo kilęs iš žemaičių gilumos, 
Švėkšnos parapijos, ūkinin
kų šeimos. Gimęs apie 1890. 
Mokėsi audringais karo me
tais žemaičių kunigų semi
narijoj, kurią baigė ir kunigu 
buvo įšventintas 1917 m. Pir
mąsias savo kunigavimo die-. 
nas gyveno ir dirbo Luokės 
parapijoj, netoli Šatrijos kal
no ir Telšių. Būdamas žemai
tis, žemaičius gerai pažino, 
suprato ir buvo jų mėgiamas. 
Išbuvo vienoj vietoj vikaru 
beveik 10 metų. Buvo pat
rauklaus ir linksmaus būdo. 
Organizavo pavasarininkus 
ir angelaičius. Neturint pa
rapijai salės, savo kambary 
mokė vaidinti, dainuoti ir pa
čius spektaklius suorganizuo
davo. Talkino visom organi
zacijom, kūrė kooperatyvus

skundė, nes ^žinojo, kac* 
gera daro.

Kai jį kėlė iš Luokės į 
Tryškius 1928, tai didžiulės 
minios žmonių nutiesė kelią 
iš klebonijos per visą mies
telį. Lydėjo verkdami, gėles 
mesdami ant vežimo, atsis
veikindami. Mane labai jau
dino toks atsisveikinimas, 
nors tada neturėjau supra
timo, ką reiškia būti iške
liamojo padėtyje. Tik žino
jau, kad labai pergyveno, nes 
su Luoke buvo susigyvenęs. 
Po metų vėl buvo iškeltas 
ir paskirtas klebonu į Beibe- 
lių parapiją, kuri buvo gre
tima Luokei. Galėjo dažnai 
atvykti, pasimatyti su savo 
pirmaisiais parapiečiais. Kiek 
vėliau buvo perkeltas į labai 
stipriai “supažangėjusią” Ne- 
varėnų parapiją, čia turėjo 
daug ir sunkiai dirbti. Kada 
pateko į Stalgėnus, jau nete
ko žinoti. Toj parapijoj mirė 
prieš Kalėdas, sulaukęs 67 
metų amžiaus. K. Rasa

canau.
Kanklės, sekminių regelis ir 

lumzdeliai, tautiniai rūbai ir 
liaudies dainos — visa tai alsavo 
nepamirštamais Lietuvos peiza
žu.

Koncerto metu publika tiek 
buvo įsijautusi, kad, netyčia su 
čižėjęs saldaino popierėlis, kėlė 
nepasitenkinimą. Dainos buvo

1 palydėtos nenuilstančiais ploji
mais, nemaža jų turėjo būti kar-

■ totą. Tik po graudžios partizanų 
dainos žmonių akyse spindėjo 
ašaros ir publika ne tuoj susi
prato, ar gilioje rimtyje pasilik-

i ti, ar ploti.
Šio reto koncerto įspūdžiai ne- ros spektalių. Tai vėl bus re-

■ greit išdils iš klausytojų šir- tai įvykis.
■ džių. VI. Ramojus

MEDŽIAGOS J LIETUVĄ
s?

Turime medžiagų vyru ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

161 Orchard Street. New York 2. N. Y. 
TeleL GB 5-6166

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

•9
Parapijai paliko stambesnę 

auką mirusi Marcele Balčiūnie
nė '— 300 dol. Tiek pat davė ir 
kitas geradaris, kuris neskelbia 
savo pavardės.

Mokytojos seselės parapijos 
biuletenyje buvo pranešę 
kad sugedo jų televizijos apara
tas ir pageidavo naujo. Dabar 
Algirdas Budonis, jo žmona ir 
dukrelė paaukojo naują televizi
jos aparatą. Jie abu yra gimę 
Amerikoje, neseniai vedę. Sesu
tės mokytojos nuoširdžiai dėko
ja.

Mūsų parapijos mokyklos 8 
skyriaus mokinė .Mary Ann Miš; 
kinis Elizabeto miesto varžybo
se, kur reikėjo paruošti pieši-

NEW JERSEY
mežis; narių turi 89, rūpinasi 
kultūriniais ir labdaros reika
lais.

Vasario 17 šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje įvyko iškilmingos 
gedulo pamados už kun. VI. Ka- 
ralevičiaus motinos sielą. Ji mi
rė sausio mėn. Lietuvoje. Pa
maldoms vadovavo sūnus Vladis
lovas, ekzekvijas giedojo - apie 
10 dvasiškių, mišiom asistavo 
kun. P. Totoraitis iš Netvarko, 
kuris po mišių tarė keletą žo
džių, kun. V. Demikis iš Pater- 
sono. Kunigų buvo keliolika. 
Mokyklos choras’ giedojo įspū
dingai mišias ir Libera. Po pa
maldų kun. V. Karalevičius ta
rė padėkos žodį kunigams, mo
kyklos chorui ir visiems atsi
lankiusiems. Rap.

SIUNTINIAMS'! LIETUVĄ! t
Tamsta rasi dideli pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams ♦ 

švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei Švarkams. j
MaiSytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo f

(wholesale) kainomis. !

R and K FABRICS ♦
1158 East Jersey Street Elizabeth. N. J. ♦
PRIE CITY'SAVINGS BANK Tel. EL 4-171J I

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO !
Mūsų kainos vyry drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilute '

nuo karto bendras komunijas, teismas nenubaustų. Jisai savo 
name tikrąjį meną ir genijų su- pusryčius, į kuriuos atvyksta net bendrininkui pasiuntė tokią biz- 
randa kiekvienas įžymus pašau- Newarko vyskupas pagelbinin- nio telegramą:
linis meno žinovas. Tiesa, lygi- kas. šis klubas primadieniais “Rytoj pakrauki visas kau
nant su Vokietijos laikais, Čiur- renkasi į šv. Petro ir Povilo baž- les į traukinį ir jas palydėki. 
lionio balsinė jėga gal kiek kri- nyčią novenai. Klubo kapelio- Nepasivėlink. Tik tasai trauki- 
tus, bet pasiruošimas ir kūrinių nu paskirtas kun. kleb. M. Ke- nūs gabena gyvulius”.

Areyou
oneof the

forty million

Forty million Atnerieans are proving 
every day that a smart way to save for 
their own fatnily security—and to help

ible. If lošt, stolen cr destroyed, the >reas- 
ury will rcplace them vithout charge. 
Bonds are safet than cash.

Thcy pay good interese too —
rime—is through the purchasc trf United , , ,, _ . ,c e • c c - « . when hęld to niaturity — matute m onlyStates Senes E Savings Bonds.

Savinp B™* .re one <rf th, „fer 8 ”’d ]1 m™,h8
im-estmenn ynu can make. Bonds are 8,0 w'’n''cr so many Americans are 
giuranteed safe by our Government — kning these Sbarei in America regnlarly.
backcd by the strength of 170 tnillkm P*" thcm? S”* buying Bonds
Americans. ’ nxl.iy through the Payrd! Savings Plan

Fort of every American’s savings belongs
in U.- S. Savings Bonds

rF " ' - 3
EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works 
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET
BEOOKLYN 11, N. Y.

i- — —J

TALARSKI
FU N ERA L HOME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI __

380 MARLE AVENUE, HARTFORD, CONN.
Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 

prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIOJ ------------ ------------.... -------------- ---------------- ------------ „ j
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginfanui. Jūsų skonis jums - i 

| pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes | 
! esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, Į 
1 kad Jūs tiek išpopuliarihot Michigan Farm Sūr|, kuris paliko |

visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik Į 
patj geriausią surj.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY. INC. 
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICB.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

69-15 .Virti Avenue, Maspeth. N. T.
PETER LISAUSKAS

Tel. TW 4-M87

351 Park Street, New Britain, Cunn. TėL BA 3-1342
JONAS JAKUBAUSKAS

634 N. Dentson Street, Baltimore, Md.. Tek Lengwood 6-2622
MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS '

24 Pro-prci Sirret, H>de Pa r k. .Masa. TeL Byde Park 3-3975

HM Caniff, Drtnrit. Miete.
GEORGE GALONAS

Tel. T. O. 8-7662
STANLEY METRICK

IMM W. 47th SU Chleaga. UL

MIS So. Albany, Chicaco, UI.
JOHN SBURNA

Tel. Y artis 7-3393

TeL Grovehlll 6-7781
ALLAN S TE W ART



matus, ett

B

Perkant
TAMAQUA,PA.

Kreiptis

WOODHAVEN 21, N. Y.87-09 JAMAICA AVĖ.,

322 Union Avė.
Tek EV 7-2089

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

no

BANGATELEVISION

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

Lietuvig Amerikos Piliečii|Kl«bas

ue

1.50
VAIKŲ LITERATŪRA

5. Naujai išpuošta Šokių salė.

KAIAU8KĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672

2.00
4.50

SAN FRANCISCO zoologijos sode kuprė susilaukė kupriuko, ku
rio sprandas beveik dar lygus, nes jam tik 24 valandos.

Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, 
Vac. Biržiška, 100 p. ............................

Legendariikieji O. F. M. kankiniai, 45 p. 
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius, 127 p. .... 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Karys

1.00
0.50
2.00
5.00

3.00
2.00 
1220

2.00
1.50 
1.50 
3.00 
1.00
2.00

2.20 
1.00 
2.00

1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkiinams leidžia naudotis patalpomis ne 
mokamai

žvakės ir žadėjo eiti tas pa
reigas su visu rimtumu. Nau
joji pirmininkė Evelina Dau
kšienė pasižadėjo su savo pa- 
gelbininkėmis dirbti draugi
jos ir parapijos naudai. Su
sirinkimas baigtas Lietuvos 
himnu.

nev Ordų

Sveikinimai ir linkėjimai 
priklauso šiai draugijai ir jos 
vadovybei. Pasisekimo!

tistai—Sardou ir Ulica nesutarė 
dėl finalo. Pirmasis Toską nu
šokdino nuo Sant’Angelo pilies, 
antrasis norėjo, kad ji tik ten iš
protėtų. Buvo jau parašęs finali
nės išprotėjimo arijos žodžius. 
Ginčą išsprendė Puccini moty
vuodamas, kad pabaigai arija 
netinka, nes kiekvienas į galą 
jau ir taip nenusėdi, o tik galvo
ja, kaip pirmiau prasimušus ligi 
rūbinės. Nuo stogo šokimas 
greit išsisprendžia, ir publika 
kartu gali sukilti. .

Patartom, NJ. Lietuvos Ne- sternik. M. Ragauskas, J. 
priklausomybės Atkūrimo 40 
metų sukakties minėjime, 1958 
m. vasario 23 d., Lietuvos išlais
vinimo kovai aukojo:

|S0 — Lietuvių Piliečių Klu-

1.30
1.25
1.00
1.10
1.50

Senuliai, J. Sprainaitis, Jon. V.. 
Stanaičiai, J. Sniečkus, A-M. 
Slankai, Sa»Henė, $nkiait Taliai 
Kelpšai, Tamašauskas, Tamaus- 
kas, Toleikis, Vaičiūnas, Žilius.

Po $3. — Balčėtis, Jakubavi- 
čius, Povilonis, E.

Po $2.-Baltuška, Jackūnas, 
Litvaitis, Petronis, X.

Kiti aukojo po mažiau. Viso 
surinkta 710.35 doL Už aukas 
visiems nuoširdžiai dėkojame. 
Negalėjusius dalyvauti prašome 
skubiai savo aukas įteikti ižd. 
J. Spralnaičiui arba pirm. A. 
Rugiui ar sekr. Kun. V. Demi- 
kiui. Būkime jautrūs kovai dėl 
Lietuvos laisvės.

šia proga svečias kalbėto
jas kun. Sigle gyvai iškėlė 
auklėjimo, ypač motinos auk
lėjimo reikšmę vaikams. Ra
gino taip pat rūpintis, kad 
mokslas būtų suderintas su 
tikėjimu.

RANKAS IR KOJAS nušalo 
karštame krašte, San Pablo, 
CaU kai vėjas užtrenkė duris 
misos šaldytuvo, kuriame lr- 
ving Floyd išbuvo 30 valandų, 
kol jj surado.

“Mefistofelį” berepetuojant, 
prie kompozitoriaus Boito pri
siartino jaunuolis ir prabilo:

—Maestro, dabar tikrai gau
siu jūsų autografą? Per mėnesį 
kasdien einu į jūsų namus, bet 
durininke manęs .neįleidžia.

— Gerai, kad man pasakei, 
— apsidžiaugė Boito. —' Duri- 
ninkei dėl to duosiu ekstra pi
nigų.

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

tybiniu taksy (Inconie Tax) užpildy- j 
ti 't’i : -yrrl'Baliutavičius, iš Piliuko Ruseckienė — Grubliauskaitė,

Budrys, Kazimieras, iš Žarėnų Magdė, iš Vidotkų 
vai., Telšių, ap., ir jo sūnus Jo
nas 
Budžys, Jonas gyveno Čikagoje 
Danenienė, Anastazija, duktė 
Martyno 
Daugelavičius, Algirdas Jonas, 
iš Rokiškio ap. 
Fridrichas, Hugo, Emilis, Eižin 
ir Maksas, bei seserys Elena ir 
Greta, vaikai Otto, kilę iš Virba
lio, Vilkaviškio ap., išvykę 1912 
m., gyvenę Vokietijoje. 
Giraitis, Jonas ir sesuo Ona, 
vaikai Kazio
Girnius, Ignas, sūnus Karolio 
Glinskis, Bronė, John ir Stanius 
Grubliauskaitė — Ruseckienė, 
Magdė, iš Vidotkų 
Jasbutienė, Filomena, gyveno 
Detroit, Mich.
Kalnietis, Juozas, sūnus Kad
ro, iš Buteikių k., Rokiškio vai, 
gyveno Buenos Aires, Argenti
noje

taisė didžiules. Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas, rėmė sese
ris ir mokyklą, padovanoda- 
mos apie 1,500 doL tiems rei
kalams. Jų programas buvo 
visuomet įdomios ir kultū-

$31. — Fabijonas Saranka
Po $25.- Klob. Kun. J. Kinta, 

Liet Bendruomenė ir Henry 
ScbeH,

Po $29.- Kun. V. Demikis ir
J. Tumavičiu&

Po $15.- Klimai ir A. Sprai- 
naičiai

Po $12.- Irena ir V. Stanaičiai
Po $10. — Abakanavičiai, A- 

dukai, A. Aidukai, Step. Au
guliai, Baltučiai, Butkai, Eitma- 
nas, IškėUūnaį, Jasiai, Jurg. Minėjimui Rengti Komitetas
Jūrkšaitis, Sim, Jūrkšaitis, Mik
niai, Pabaltijo Moterų Klubas, 
Rubuževičiai, Ant Rugys, Slepa- 
kpvai, St Stanaičiai, Urbanavi
čius, Dr. Alf. Vileita, Alf. Žičkus 

‘ Po $7.- Pr Stanaičiai, Vilimai,
Po $6. — Latvis,
Po $5.~ V. Adomavičius, Ve. 

Auguliai, Bražinskai, inž. Dilis, 
Gelažius, A. Gudonis, A. Gustus, 
B. Hlava, Juraška, Yucius, Kalė
dai, Kažukauskai, Keraičiai, Ke 
peniai, Klugšienė, Kondratavi- 
čiai, Kontautai, Kričenai, J. Ku- 
zinevičius, Liaugaudai, Masto
mai, Praleikai, Prapuolenis, Pri-

1450
2.00

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS PRITYRU
SIO TECHNIKO, PRIĘAŽINTO RCA, NEW YORKE

RADOO JMiZtHUSMB
SUS SKRIEJAMAS KIEKVIENĄ. 
UBTUVJ DIDŽIOJO NEĮPYORK0 
N-J. ULO0KN- APYLINKĖJE' KLt

Moterys šauniai veikia.

Vasario 23 šv. Petro ir Po
vilo moterų draugija minėjo’ 
3 metų sukaktį. Buvo, jų me
tinis susirinkimas, naujų val
dybos narių iškilmingas įves
dinimas, veiklos apyskaita, 
bankietas, programa. Iškil
mėse dalyvavo 4 kunigai ir 
kelios viešnios. Praeitųjų me
tų pirmininkė M. Waice pra
vedė susirinkimą, padėkojo 
už talką. Sekretorė Januškie
nė padarė metinę veikimo 
apyskaitą. Draugija, pasirodo, 
gana daug nuveikė. Narės 
dažnai susirinkdavo, suruoš- 
davojyakarus, pinigų sutelk
davo. Be to, draugija per 
praeitus metus suorganizavo 
pirmųjų šeštadienių 5 pa
maldas su gražiu užbaigimu, 
bendrais pusryčiais. Per visus 
metus meldėsi į Fatimos Ma
riją, kurios statula yra jų sa
lėj, centrinėj vietoj, tarp gė
lių ir žvakių. Gražiai pagerbė 
jflotinas, paminėjo Lietuvos

• TELEVIZIJOS APARATAI,
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI, 

• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

Wine & Liqtior Store
Brooklyn 11, N. Y

Narės uoliai lanko ligonis, 
globoja nelaimėse,, viena ki
tai padeda. O jų bendravimas 
draugijoj yra labai sklandus.

Veikia nė viena kita, bet di
desnė pusė narių.

145 p.______________________________ I-O®
Ateitininkų ideologija, SL Šalkauskis------ 3.00
Prie vilties kerštaus, kun. J. Pranokia, 

139 p. ...------- ------ ---------------------- ......

Brahms viename koncerte tu
rėjo pianu palydėti vidutinio ly
gio smuikininką. Smuikininkas 
pastebėjo, kad Brahms nervuo- 
tai tranko pedalus ir per garsiai 
skambina. Pertraukos metu 
mandagiai taria:

— Gal malonėtumėt truputė
lį tyliau, nes aš nė pats negir
džiu savo smuiko.
— Laimingas tu! Ir aš to norė

čiau, — atsakė Brahms.

1.50 
3.00 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00
2.60 
1.50

Valkų knygeli, vysk. M. Valančius, 155 p. 
Pasakos, Haufas, 93 p. —:-------------- --
Baltasis vilkas,, K. Binkis, 36* p. ------ ---
Lapės pasaka, V. Pietaris, 96 p. ----- ----
Po raganos ktrvtu, J. Jankus, 101 p —

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys

MUZIKA
Missa in honorrtn Imm. Cordis................. 1.50
Lietuviška muzika, C. Sasnauskas, 133 p. 3.50 
Kalėdų balsai, 30 giesmių KaMdom-------- 100

ringes. Suorganizavo lietu
višką vaidinimą, pakviesda- 
mos vaidintojus iš Philadelp- 
hijos, sutraukė daug žmonių 
ir padarė pelno.

1.00 
1.75 
2.50 

Atlaidų šaltinis ------------ s--------------------------- 4.00
Būk mums malonus, kan. F. Bartkus,

413 p. _________________ ______ ____ ..... 2.00Prelegentas po savo kalbos 
dar davė dainų programą 
su šv. Vardo choru iš savo ai
rių parapijos, kur jis pats 
chorą moko ir yra pasiekęs 
gerų rezultatų.

Įspūdingai buvo perduotos 
pareigos naujoms valdybos
narėms. Visos degė žvakę po Puccini operos “Tosca” libre-

Mėnuo vadinamas medaus, Nelė MazalaitS, 
220 p. ____________________________

Mistiniame sode, atsiminimai, kan. M.- 
Vaitkus, 207 psl. -- -—i— ......... .......

Kur bakūžė samanota, A. Vaičiulaitis .... 
Petras ir Liucija, R. Rolland, 112 p.........
Tipelis, humoristinis romanas, Pulgis 

Andriušisi 240 p.
Audra žemaičiuose, VI. Andriukaitis, 218 p. 2.20 
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė ----------- 1.00
Gabija, metraštis ................   6.00
Raudoni batukai, J. Savickis, 134 p.-------- 1.50
Susitikimas, J. Gailius, 155 p. ---------------
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. -----------
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p.
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p.------ -
Siela už sielų, D. Pilla, 304 p.--------------
Algimantas, V. Pietaris, 267 p.--------------
Gyvačių lizdas, Fr. Mauriac -------------- —
Pabučiavimas, J. Grušas -------------------------

POEZIJA
Kristaliniam karste, J., Aistis ........ .........
Konradas Valenrodas, A. Mickevičius, 97 p. 
Šventieji akmenys, F. Kirėa, 112 p.--------
Etapai (jriita), J. Kėkštas, 141 p. ---- -
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p----- -------
Atviros marios, L. Andriekus, 136 p............
Anapus teisybės, humoristUkki eilėraščiai,

A. Gustaitis, 144xp. ------- -------- ------------
Daiktai ir nuorOjtoe, L. Žitkevičius--------
Karaliai ir tvėRSeji, E. Tumienė______

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Naujasis Testamentas ________ __________ 2.00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p. ---------- 5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. 2.00 
Marija kalba pasauliui, G. ede Fonesca,

Laisvė tr būtis, J. Girnius, 151 p.
Milžinas, didvyris, šventasis, Pr.

Gaidamavičius, 246 p. ------ -------------------- 2.00
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p. 3.00 
Auėros traigiM, Marijos poezijos

antologija, A. Tyruolis -------------------------- ' 2.00
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna........ ....... 1-00
Jaunystės marias, jaunimui skirta knyga,

Alfa Suitnskas, 260 psL----------------------- 2.00

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

_ . kitoms progoms

NUOTRUPOS IŠ MUZIKŲ GYVENIMO
Kartą Rossini išgirdo Carafa 

(nedidelio talento kompozito
rius) bešnekant:

— Keista, kaip tą Rossini ly
di laimė. Jis neturi jokio talen
to, o publika dėl jo muzikos 
kraustosi iš proto.

Rossini, tai išgirdęs, prisiarti
no ir atkirto:

— Gaila! Carafa turi didelį ta
lentą, o jo muzika netinka nė 
velniui. Aš nė kiek nesistebiu, 
jei žmonės ją nušvilpia.

Kitą kartą, mirus kažkokio 
kompozitorėliaus dėdei, tasai pa
siskubino sukurti gedulingą 
maršą. Tuoj pat nunešė Rossini 
pasiteirauti nuomonės, šis, per
metęs akim atsiduso:

—Būt geriau buvę, jei dėdės 
vietoj pats būtum miręs, o dėdė 
mėginęs kurti.

264 p.......................    2.00
Pranašystės apie pasaulio galų, prel. P.

Juras, 111 p------- ----------------------------------- 1-00
Džiaukis gyvenimu, O. Street Mftrden, 72 p. 0.70 
šventas Antanas Paduvietis, Nello Vlan,

BELETRISTIKA
Smilgatčių akvarMė, Draugo premijos 

romanas. P, Jurkus .....   5.00
Anoj pusėj ežero. P. Andriušis, 101 p. .... 1.50 910 WHIoughby Ave^

MALDAKNYGES
Sveika Marija kun. St Yla _______ ____  32.50
Viešpaties Angelas, kun. A. Sabaliauskas, 

raud. 
de luxe

Apsaugok Aukščiausias, kun. dr. P.
Aleksa _________________________ _____

Jaunuolių maldos, kun. A. Kirvelaitis, auks. 
balt

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Kovose dėl Lietuvos, H <L St Raštikis — 7.00 žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p.
Kryžiuočiai L H ir m t, H. 8ienk«viau»-po 3.50
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas

H l» j. i. , . ii i m. ii .......... .......j . . mvi ■ i . 6.0^1
Lietuvos archyvas (boUev^amo metai),

DRAMA
žvakidė. Darbininko premijuota drama,

Gims tautos genijus, L. J. Voicekaaikas, 
^1^1 ^7. ..........ii.i.iiiiii,.......i..^L.5^l 

---------------- ----  1.50

Savickas, Jonas ir Juozas, sūnus 
Juozo
Stanišlovaitis, Stasys, sūnus 
Martyno
Statkus, Mečys, sūnus Vaclovo 
Tamulionienė, Antanina, duktė 
Simo, ir jos sūnus Adolfas, An
tanas, Juozas ir Simas
Taučius, Balys, Leonas, Pranas 
ir Taučiutės, Kazimiera, Ona ir 
Petronėlė, gyveno Brighton, 
Mass.
Triponas, Vitalis, iš Kulokinės 
k., Salako vaL
Vaidokauskienė, Antosė, duktė 
Miko
Varžinskienė —- Virbalaitė, Mo
nika, ir Virbalas, Mikalojus, iš 
činelių k., želvos vai, Ukmer
gės ap.
Wasermanas, Vytautas Johanas 
Venckus, Juozas, gyvenęs Bos
tone, Grand Street
Vinickas, Adomas ir Ignas, sūn.

Klevickaitė, Nina Benado
Martinkėnas, Kazys, iš Dūdų k.,, Virbalas, Mikalojus ir Virhalaitė

Debussy labai mėgo mažus Saldutiškio vaL Varžinskienė, Monika, iš čine-
vaikus, kates, šunis ir bendrai Mitūzas, Juozas ir Mituzaitės, ijų k., želvos vai. Ukmergės ap. 
gyvulius. Su jais praleisdavo Ona, Stasė ir Vincunė „ . .. . . .
daug laiko ir apie juos mėgdavo Nemarūs, Rapolas, sūnus Anta- nantiejį^įloSaT prašom °atisi- 
šnekėti. Nesykį jis kartodavo: no malomai prasom ansi

—Yra venas dalykas, kuriuo Noreika, Zigmas, veter. Gydyto- 
gyvuliai pralenkia žmones, o P8
ypač moteris .Tai kad jie negali Pilkauskas, Albinas, iš Rokiškio 41 We$t 82nd Street 
kalbėti. ap. NewYork 24, N.Y.
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F U N E R A L HOME

KAS TYRINĖS TAMSTOS NUŽUDYMO APLINKYBES?

197 Webster Avenue
PRANAS WAITKUS 

Laidotuvių Direktorius

ŽINIOS

minėdama šv. Kazimierą 
ir pradėdama jo jubiliejinius 
metus, surengė tridienį, ku
ris prasidėjo sekmadienį ir

BOSTONO.lietuviu jaunimo delegacija pas gub. Foster FurcoTo, kur.* supažindino su Sv. Kazimiero 500 me- 
. tų gimimo sukaktimi. Ii k. j d.: W. Gorski, S. Leimonas. J. Olevičius, V. Skudrytė, gub. Foster Furcolo,

A. Treinys, L. Čepienė, Madaiine Long, J. Ambrose.

BOSTON, MASS

_ Balto vajaus užbaigimas
Bę- Kovo 1, 7 v.y. Liet Piliečių 

• Klube buvo susirnkę New Yorko 
ir New Jersey apylinkės Balfo 
darbuotojai į vajaus užbaigimo 
aktą. Ten buvo suskaitytos ir pa
skelbtos vajaus aukos. Jų su
rinkta per 6000 dpi. Vajus ko
mitetui pirmininkavo aktorius 
Vitalis Žukauskas. Jis pinigus 
perdavė Balfo reikalų vedėjui 
kun .1. Jankui, kuris padėkojo 
pirmininkui, komitetui ir auko- 
tojamas. Smulkesnė Balfo va
jaus apskyskaita bus paskelbta 
vėliau. Po pinigų įteikimo bu
vo kavitė.

fc 
r B

mingomis pamaldomis šv. 
Kazimiero statula gražiai vai
nikuota, -papuošta gėlėmis. 
Tikihtieji užprašė mišių vi
siems metams už Lietuvą. 
Taip pat 100 dol. pasiųsta 
lietuvių šv. Kazimiero kolegi
jai Romoje kaip mišių auka.

Angelė ZuHdmė
Maironio šeštadieninės mo

kyklos 'literatūros dėstytoja, 
negaili savo brangaus laiko 
ugdyti jaunųjų gabumus 
reikštis kūrybiniu žodžiu ir 
raštu. Spėja minėjimų prog
ramas paįvairinti sklandžia

Gal kas gali paaukoti
Ralfo centrinė įstaiga kreipias 

į visuomenę su tokiu prašymu: 
jos įstaigoje nusinešiojo rašo
moji mašinėle. Gal kas galėtų 
paaukoti ršomąją mašinėlę arba 
nurodyti, kur būtų galima pigiai 
nuprkti.

Minėjimas per radiją
Vasario 15 ir 16 dienomis per 

J.J. Stuko radiją buvo gražiai 
ir plačiai paminėta Lietuvos ne
priklausomybės sukaktis. Kalbė
jo gen. konsulas J. Budrys, J. 
Šlepetys ir V. Viliamas. Buvo 
ir prez .Eisenhovverio pasisaky
mas (iš plokštelės). Specialią 
kultūrinę patriotinę programą 
atliko Maironio šeštadieninės 
mokyklos auklėtiniai, vadovau
jami A. Zubkienės

DaiL V. K. Jonynas
kovo 10 d. 1 v. Jungtinėse 

Tautose ten esantiems fila
telistams skaitys paskaitą 
apie meną pašto ženkluose.

Irena Arzedi, dingusi vasario 
____ t____  _______  22 prieš pat vedybas, atsirado: 
jaunųjų * kūryba, dpkįamąri- ji buvo autobusu nuvažiavusi 

kalbomis, iki Los Angeles ir atgal. Sako, 
susijaudinusi dėl daugelio daly
kų. Bet už tat daug rūpesčio su
teikė savo tėvam ir policijai.

BARASEVIČIUS Ir SCNUS 
FUNERAL HOME 

254 w: Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICILS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL ANdrev 8-2590

Arkivysk. R. Čushing
buvo stipriai policijos saugo

mas praėjusį sekmadienį, kovo 
2, kai vyko aukoti mišių šv. Ro
zalijos bažnyčioje. Chelsea. Bu
vo taip pat saugomi jo namai 
Commomvealth Avė. ir katedra. 
Kažkas policijai du kartus skam
binęs, kad bus pasikėsinta arki
vyskupą užmušti. Manoma, jog 
tai turi ryšį su arkivyskupo griež 
tu pasisakymu prieš komunistus 
To nepaisydamas arkivyskupas 
sekmadieni kalbėję masiniame 
šv. Vardo draugijos narių susi
rinkime, kuriame pareiškė, kad 
dabar komunistų pavojus Ameri
kai esąs didesnis negu kada 
nors yra buvęs.

Brocktono ateitininkų |
Vytauto Endziulaidio kuopa 

savo metinę šventę rengąs ba- ' 
landžio 20 ir kviečia tą dieną to- ! 
je šventėje dalyvauti visas apy- | 
linkės kuopas.

Moksleivių ateitininkų Rytų 
Apygardos Valdyba

balandžio 12 ir 13 šv. Petro 
lietuvių parapijos salėje So. Bos 
tone ruošia kursus visų kuopų 
valdybų nariam. Kursai bus dis
kusijų pobūdžio. Visi kursų da- ; 
kyviai turės progą pasiaiškinti i ; 
padiskutuoti jiem rūpimus klau
simus. Taip pat bus pasitarta dėl 
vasaros stovyklos šeštadienį 
vakare bus pasilinksminimas, o 
sekmadienį — iškilmingos pa
maldos. Visos kuopos prašomos 
atsivežti savo vėliavas

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale Saukite; Tel. TR 6-6434

Toje 25 nuovadoje yra centrinė, 
kuri tiria visus užmušimus ar 
užsirausimus ir vadinasi “Ho- 
mįeide West”, kuri yra 20 gat
vėje.

Policija veikia kaip mašina. 
Sakysim, dežuruojantis gatvėje 
policininkas pastebi, kad pilietis 
į šiukšlių dėžę Įmetė kokius 
maišus ar dėžes. Policininkas pa
tikrina, kas ten, ir randa porą 
rankų su liakrodžiu ir žiedu, ar 
porą kojų. Praneša, prisistato 
policijos seržantas, ambulansas, 
fotografuojama iš visų pusių. 
Toliau medicininis apžiūrėji
mas, ir tiriamos likusios smulk
menos — drabužiai, laikrodis, 
degtukų dėžutė, daromos pirštų 
nuospaudos. Jeigu jis turėjo ka
da negerų reikalų su policija, Ieškoma Stankausko Zigmo, Ka
ta! galima iš to nustatyti asme
nybę. Toliau eina Įsakymas sa
nitariniam skyriui, kuris išveža 
šiukšles iš miesto, ieškoti kitų 
kūno dalių, (b.)

žmogus nužudomas, New Yorko 
mieste —kas 24 valandos. Poli
cijos žiniom, New Yorke 85 
proc. nusikaltėlių yra susekami. 
N. Y. penkiose dalyse 1952 
buvo nužudyti 304 žmonės. Iki 
1954 buvo nesusekti tik 43. Ta
riau būna atsitikimų, kad kalti
ninkai lieka paslapty. Tada jų 
bylos vis tiek nenutraukiamos. 
Pvz., dar ir dabar yra atvira by
la, kurioje mergina buvo nužu
dyta prieš 32 metus.

Iš gersiausių paskutinių 
metų bylų nusikaltėlių nepavy
ko išaiškinti New Yorke ke
turiose: Carlo Tresca, Arnoldo 
Schusterio, Scottorigio ir Rubin- 
steino. Tresca buvo itališko lai
kraščio leidėjas, žmogus be prie
kaištų. Manoma, kad tai buvusi 
politinė žmogžudystėj Schuste- 
ris pažino sykį pabėgėlį iš Sing 
Sing kalėjimo ir pranešė apie 
jį policijai. Paskui pats buvo' 
nušautas, ir kaltininkas nesusek
tas. Scottorigis rinkimuose agi
tavo už respublikonus ir Har
leme buvo užmuštas. Milijonie
rius Rubinsteinas buvo rastas 
nudurtas savo bute.

Policija sako, kad sunkiausia 
būna ieškoti, jei žūva kokis ne
žymus žmogus, apie kurio drau
gus ir priešus sunku ką patirti. tuvos istorijos klastojimą pa- prievartinę įtaką mūsų istorijai !

Kai policija patiria apie žmog- vergtoji Lietuvoje. Pasirėmęs Lietuvoje ir pavojingą paveikį ,

Abiturientv išleistuvės

ALE. BAJL.TRCNAS-BAL.TON

Ey^rgteen 8-9770

Josepli Garszva
su-

lll S

Laidotuvių Direktorius
NEWARK, N.J.

Vincas J. Kudirka

IŠPARDAVIMAS

Finansų Sekretorius

30 kalėdinių giesmių
ir sutvarkė

jF’-

Kaina $2.00

Benediktas Jakutis

t, '

I"
K

zio sūnaus, išvykusio iš Lietuvos 
1928 metais ir gyvenusio apie 
Chicagą. Ieško sesers duktė Gra
žina, gyvenanti Sibire. Pranešti 
Darbininko adĮninistracijai.

jomis ir jaunųjų
Tai yra labai gražus ir dide

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Jolantos Dabužinskaitės, kuri 
dingo vasario 23. ligi šiol neran
dama .Policija tebeieško. Kaip 
New Yorko policija tokias at
vejais dirba?

N.Y. Liet. Dailininkų Sąjunga 
Kovo 8. šeštadienį. 2 v. pp.

Parduodama už žymiai mažesnę kainą, nei jų vertė siekia: 
pa v. paltas, kurio kaina $50, parduodamas už $18.00; 

topperis—$25.00, parduodamas už $10.00; 
sukneles vertos $15.00—už $5.00.

i
Jungtinėse Amerikos Valsty

bėse kas 40 minučių vienas

ABRAMS, 228 BROADWAY (kampas RoebHng Street, 
prieš Bridge Plaza), Brooklyn, N. Y.

Po 35 metų biznio, vyro mirties priežastis verčia parduoti 
visas turimas prekes.

nemokamai visose J

' J! Surinko
’ JONAS J. ŠAUČITNAS

Mūsų istorijos klastojimas Lietuvoj
Vasario 22 Bostono kultūros jams, ir tik rankraščio teisėmis, 

klubo susirinkime prof. B. Ce- Prelegentas išsimiai nušvie- 
pėnas darė pranešimą apie Lie- tė Sov. Rusijos istorijos pobūdį

Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Norwood, Mass.

Dragūnas
LIETUATS ADVOKATAS 
Telefonas JAmaica 6-7272

660 Grand Street 
BrooMyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Peliečių Klube, 280 Union Avė., Visi nariai kviečiami gausiai gę.
Broklyne, kviečia visuotiną drau dalyvauti. * Lietuvos istorijos tėra iš-
gijos narių susirinkimą. Apylinkės Valdyba leista parapkinė knyga mokyto-

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė,

NEW YORKAS

i

bus čia, svetimoje aplinkoje, 
kada nutautėjimo bangos 
siaučia visus. Tuo tarpu iki 
šiol jau pasireiškė šie jaunie
ji Jiteratai: Jurgis Blazas, 
Regina Kulytė, Dalia Naujo- 
kaitytė, Virgilija Matekūnai- 
tė, Irena Petniūnaitė, Irena 
Sandanavičiūtė ir Ramunė 
Vilkutaitytė.

Žitkevičius — po knygą Mairo
nio mokyklai prisiminti.
Kalbėjo ir gražių linkėjimų abi
turientams pareiškė mokyklos 
globėjas kun. N. Pakalnis, kon
sulas V. Stašinskas, Liet. Bendr. 
N.Y. apygardos pirmininkas J. 
Šlepetys (kartu Įteikdamas ir 
dovanų po albumą), kultūros ta
rybos pirmininkas A. Dimas, 
mokyklos vedėja E. Ruzgienė, 
išleidžiamosios klasės auklėto-

Vasario 15 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyne, įvyko 
Maironio mokyklos ketvirtosios 
abiturientų laidos išleistuvės. .

Mokyklą šiemet baigė 25 mo
kiniai: Saulius Arūnas, Judita 
Audėnaitė, Donatas Banaitis, I- 
rena Butrimaitė, Viktoras Kir- 
kyla. Bernardas Kisielius. Rimas
Klivečka, Irena Lileikaitė, Danu-

Cypress Hills apylinkės tė Maurukaitė, Dalia Minkūnai- 
valdyba šaukia metinį na- tė, Vidmantas Montvila. Bronius

rių susirinkimą kovo 7 d. 7: Nemickas Jurgis Nemickas, Kės- JasGaurys.
30 v.v., YMCA salėje, 570 Ja- tutis Nemickas, Giedrė Noakai- Abiturientų vardu atsisveiki-
maica Avė. (prieš Highland tė, Evaldas Remeza,Jonas Re- "im0.,ZO1d* .tare T1°m1aS11^erTUS' . - - * * - ............................................................. . . - .
parką). Važiuojant traukiniu vėrrtas, Al. Rimavičius, Dan- ^as* Mokinių vardu kalbėjo Jur- gu^ystę New Yorke, pačiame ten išleistais istoriniais leidi- jaunajai kartai, kun negali pa

gis Blazas. Abiejų kalbos buvo Manhattane, tuojau aliarmuoja
vieną iš dviejų nuovadų. Jei nu
sikaltimas įvykęs rytiniame)
Manhattane, tai praneša 25 nuo
vadai. kuri yra 125 gatvėje (vi
so New Yorke yra 85 nuovados).

išlipti Nbrwood stotyje, o Ja- guolė Roževičiūtė, Audronė Sin- 
maica autobusu —- prie High- kevičiūtė, Tomas Sperauskas, 
land parko. Susirinkime bus Danutė Statkutė, Vytas Svalbo- 
valdybos ir revizijos komisijų nas, Algimantas šetikas, Algi

mantas Žukas.
Geriausiai mokyklą baigė: D. 

Minkūnaitė, T. Sperauskas, V. 
Svalbonas.

Konsulas V. Stašinskas abitu
rientams įteikė pažymėjimus, o 
tėvų komiteto pirmininkas L.

pranešimai, apyskaitos, są
matos, veikimo plano priėmi
mas, valdomųjų organų bei 
atstovų rinkimai ir kiti rei
kalai. Be to J. Šlepetys, LB 
Tarybos pirmininkas, padarys 
pranešimą rinkimų reikalais. 
Valdyba kviečia narius ir pri
jaučiančius. atsilankyti.

Rinkiminės komisijos
Liet. Bendruomenės 1-sios 

New Yorko apylinkės ribose ba
landžio 27 numatytiem rinki
mam sudarytos dvi rinkiminės 
komisijos: 1. — B. Svalbonas, 
V .Padvarietis ir K. Kepalas, 
postas — Apreiškimo parapijos 
mokykla, 257 No. 5th St., Bro
oklyn 11, N.Y.; 2. —A Koncė, 
V. Banelis, J. Remeza; postas — 
tautininkų klubas, 337 Union 
Avė., Brooklyn 11, N.Y .Abi ko
misijos prašomos susirinkti pa
sitarimam kovo 2 d. 1 v. p.p.

Rengimo Komisija Piliečių klube.

New Jersey Lietuvių Tarybos 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm .VI. Dilis, sekret. A.S. Tre
čiokienė, Pr. Purenąs. Iz. Dilienė 
ir L. Masandukas — nariai.

Lietuvos nepriklausomybę? 
minėjimą, neįvykusį dėl blogo 
oro, rengia kovo 23 d. 3 v. p.p. 
šv. Jurgio draugijos salėje Ne- 
warke. Minėjimo programa nu
matyta labai įdomi ir bus pa
skelbta spaudoje vėliau.

nuoširdžios ir įspūdingos.
Meninėje programos dalyje 

gražiai pasirodė Danutė Statkutė 
atlikdama muzikos kūrinį pianu, 
ir tautinių šokių šokėjų grupė, 
vadovaujama mokytojos Jadvy- _ 
gos Matulaitienės.

Po programos apatinėje salėje 
vyko abiturientų šeimų ir jų 
svečių vaišės, o viršuj Juozo 
Thomo kapela pradėjo groti šo
kiams.

Jaunimas linksmai šoko ir 
linksmai dainavo (lietuviškas 
dainas!).

Maironio mokyklos parengi
mai juo toliau, juo labiau mėgs
tami visų lietuvių, nes čia lietu
viška jaunystė, čia ir lietuviška 
draugystė.

NEWARK, N.J.
A.L. Bendruomenės Newarko 

apylinkės narių metinis susirin
kimas šaukiamas kovo 9, sekma
dienį, 12 vai. parapijos salėje.

Darbotvarkėje — valdybos ir 
kontrolės kom. pranešimai, nau
jos valdybos ir k. komisijos rin
kimas, B-nės Tarybos ir Pasau
lio Lietuvių Seimo atstovų rinki
mo komisijos sudarymas, su
manymai.

Nurodytu laiku kvorumui ne
susidarius, kitas susirinkimas
toje pat vietoj šaukiamas da (literatas, ne istorikas) ir Juo- 
po pusės valandos. Jis bus lai- zas Jurginis, nepriklausomos 
komas teisėtu nežiūrint susirin- Lietuvos laikų žurnalistas, da- 
kusiųjų skaičiaus. bar esą ir istorijos mokslus bai-

miais, prelegentas nurodė, kad žinti tautos praeities iš objek- 
Lietuvos istorija rašoma pagal tyvių šaltinių, o turi priversta 
rusų bolševikų reikalavimus, mokytis iš dienos madai 
Rusai visur garbinami ir keliami kirptų” svetimųjų tos istorijos 
tariamieji jų nuopelynai Lietu- iškraipymų.
vai. Nurodama, kad net senoji 
Liet, valstybė buvusi sukurta 
rusų pagalba. Lietuvos ir Len
kijos bendros valstybės panaiki- 
nima ir padalinimas, sukilimai 
1831 ir 1863 metais, spaudos 
draudimas — visa tai taip pat 
rusų “Bičuliškumo lietuviam” 
įrodymai. Kartu eina visur snril- 
kinimas stačiatikybei, o žemina
ma katalikybė ir evangelikų ti
kėjimas.

Lietuvoje senoji istorikų kar
tą yra išmirusi (A. Janulaitis, 
Ig. Jonynas), vidurinė — pasi
traukusi į vakarus. Lietuvos is
torijos klausimais rašo J. žiugž-
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Diskusijose dalyvavo: P. Ga
linis, J. Gimbutas, J. Girnius, 
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Pirmininkavo inž. J. Gimbutas.
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Madas Paulauskas 
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