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- JspejiBjas Prancūzijai ir Vokietijai
. k *V • ■ ' • - ■ • - ♦ . ' tikintiesiems

davė suprasti Prancūzijai ir menkos mokesčių mokėtojas 
Vokietijai, kad JAV sumažins

Komuniją

valstybės vyrų planus nustums 
.ir sutarčių tvirtinimą nudels,

- dėtas, vakarų Europos bendra* 
darbiavimas, bet ir kitose sri-

pasiūlytą biudžetą persvars- 
tys irperkratys, ar Europa

ku

1. Tie/kurie nėra tose ypa- ” mažiau kep valandą prieš Ko
ringose sąlygose, turi* laikytis muniją. -
ligšiolinio poniiiitf i o nuo vidur- Kunigai, kurie po pietų laiko 
nakčio. Tačiau kunigai ir ti- mišias, ir tikintieji, kurie jOse 

dalyvauja, gali pavalgyti nor- 
mariai, be alkoholio, namažiau 
kaip tris valandas prieš Komu
niją.'

Vietiniams vyskupams su
teikiama galia leisti mišias lai
kyti po pietų, po 4 valandos.

dėtą ir tai nelaikoma įsakyto 
•prieš Komunijų pasninko lau-tiniu metu ir pasninko sutrum

pinimo prieš Komunijos priė
mimą. *

Atsižvelgiant, kad gyvenimo 
sąlygos pakito ir daugelis ti
kinčiųjų dėl darbo negali da
lyvauti priešpiet laikomose Mi
šiose ar dėl sunkaus darbo, li
gos ir kitų svarbių priežasčių 

įiai kai kur . sveikata neištesi nuo vidumak- 
gyventojai čio nevalgius, ^ kad galėtų - 

□os audros priimt Komuniją, dekretas nu- 
nuo 192Č8 metų. stato:

tinėtos išsaugoti taikos.

ga dabar įšalo ir jei manoma, 
kad paskiau bus lengva ją tęs-

2^r^JOWERlO ŠTABAS 
SUDARINĖJAMAS

Washingt<«as. Valstybės
. sekretoriaus Dalies pavaduoto- 5

"ju Eįsenhoweris paskyrė Wal-
d terB Smithą, kuris dabar yra
/ “Central Intelrigence Agėncy”

_ šefas,, prieš tai buvo trejus me-

New Yorko valstybėje žuvo 
per 20 žmonių. M 
užgriuvo namus,

karo metu Eisenhowerio štabo
Europoje viršininkas. Smithas,

- - ..kaip matytas jo knygos apie .
Sovietų Sąjungą, labai gerai ją

^pažįsta. Jam taip pat gerai pa-
' žįstami ir lietuvių reikalai. -••

/ Eisenhovveris numatė šuda-
,ryti komisiją, kuri paruoštų

; *7 tinkamus būdus ir priemones
“psichologinei strategijai”. Jos

> - pirmininku skiriamas W. IJ.
Jackson, karo metu buvęs O. -
N. Bradley štabe žvalgybos še
fo pavaduotojas, o vėliau C.I.
Agen. W. B. Smitho pavaduo- ** aumos.

* tojas. ' *** '________

Vėtrai su sniego puta nuskurtus per New Yeuko, New rfėrsey 
ir N. Ancfljes raistybes, 36 žmonės žuvo ir 1M.666 bure.paKk&iu

2. Ligonys, savo nuodėm
klausiui sutikus, gali vartoti 
vaistus ir truputį kokio skysti
mo gerti, išskyrus alkoholį,
vieną valandą prieš Komuni- • 
ją. Tas pat su kunigais ligo
niais, kurie laiko mišrfe.

3. Kunigatf-,~kurie laiko dve
jas ar -trejas miišas, po pirmų 
ąr antrų mišių absoliuciją 
(pirštų galų nuplovimas vynu 
ir vandeniu po Komunijos) gali 
atlikti vienų grynu vandeniu.

4. Kunigai, kurie laiko mi
šias vėlai ar po sunkaus darbo 
tfr po ilgos kelionės, gali tru
putį išgerti kokio skystimo, bet
tik ne alkojiolio. Bent valan- ■■ vo pečiams, 
dą prieš Mišias jie -turi susi
laikyti ir nuo tokio gėrimo.

5. Tikintieji, nors ir ne ligo
nys, bet dėl* kitų svarbių prie
žasčių — sunkaus darbo, dėl 
darbo, kuris leidžia jiems Ko
muniją priimti tik vėlai ar tu-..

• rėdami tolimą kelią į'bažnyčią, 
savo nuodėmklausio leidžiami,

EUROPOS MINISTERIAI 
BELDŽIASI J EISENHOWE 

RIO DURIS
Washmgtonas. — Po ‘Chur- 

chillio, dar neaišku kada, bet 
jau. rengiasi pirmiausia, atvykti 
pas Eisenhovverį Prancūzijos * 
ministeris pirmininkas, toliau 
Italijos ir Vokietijos. Prancūzi
jos min. pirm. Mąyer norės iš
siderėti daugiau pinigų, o taip 

.pat prikalbinti, kad Amerika
Indokinrcs karą prisiimtų sa- ”‘

Ar JT galėtą svarstyti agresiją prieš „
Baltijos kraštus - r^>n Vandgiyne pridarė ža-

J . los- laivams: Didelė banga uz-
- ; ... '

Jis pasakė, kad “smulkus iš-, 
dėstymas” apie raudonųjų Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos pa
grobimą yra įteiktas Lester B. 
Pearson, septintojo visuotinio- 
jo JT susirinkimo pirmininkui.
Tas ir kitas dokumentas yra 10,034 tonų, Avanti per
teiktas s v a r s t y^i JT 
komisijai, svarstančiai agreši 
jos apibrėžimo klausimą;

Lietuvos mirristeris pasakė, p]aukęs iš Japonijos, dingo be 
menkos delegacijos prie Jung- kad “mažiatisiaį 300,000” jo ; ~
tinhj Tautų žygį dėl tardymo tautiečių rusai yra likvidavę ir 
apie, rusų agresiją prkfe jc 
kraštą ir kitas Baltijos valsty*

Washiagtono laikraščiai
Washingtono ”Times-Herald” 

• sausio 2 d. išspausdino straips
nį, pavadintą “Baltietis pa-

jOs/kcfejy^hį laivą 10 m^L'jeųo 
kranto, žuvo 23(J žmonių; iš
sigelbėjo tik 7, tarp jų ir ka
pitonas, kuris buvo •.^uientąs, 
nes kaltinamas, kad laivas bu
vo perkrautas, švedų tanklai-

Straipsnio turinys -toks r -
“Lietuvos mmisterfe'^jungti

nėms Valstybėms vakar oa- 
reSkė, kad jis “sveikintų” A-

lūžo pusiau; 8 žmonės nusken
do, 33 išgelbėjo kiti laivai. Pa
namos laivas 7,899 tonų, iš

Povilas ^deikis, kuris tebe- 
atstovauja po 1940 metų rau- 

r. kontroliuotų rinkimų 
pašariniai Lietuvos vyriausy-

' turėtų būti įtrauktas į visuoti-

sančių tautų reikalavimai pri
imti nariai^

Jis pasakė, kad J. T. per sa-

pį, kaip pasaulinė or- 
ija, dar nesvarstė rusų' 
s prieš Lietuvą, Latviją

, “daug šimtų titicstancių yra 
išsiuntę į priverčiamųjų darbų 
stovyklas.

Lietuva, paskelbusi savo ne
priklausomybę nuo. Rusijos 
1918 m., buvo vėl sovietų oku
puota 1940. Ji tori gyventojų 
apie 3,000,(feO. . r 

žadeikis pastebėjo, kad iš
rinktasis prezidentas Eisenho
vveris Amerikos Legiono suva
žiavime priešrmkūniniame lai- 

-ikotafpyje yra. pareiškęs, . jog" 
“amerikiečių sąžinė” natiu-' 
rims ,kol. Balti jos valstybės ir’ 
kitos satelitinės tautos .nebus 
išlaisvintos/iŠ Kremliaus jun-

/-^SMeškis, kuris yra ntenisteriu
* prie jungtinių Valstybių nuo

• Jis pasakė, kad Amerikos 
vadovavimas Vakarų demokra
tijoms gal būt* galėftf “sudil-

tardymas dėl Baltijos valsty-
- Mų užpuolimo'*T)ūtų neįmano

mas be. Sovietų Sąjungas suri
kimo” ir toks sutarimas grei
čiausiai^ neįvyktų. 9

* Bet ji? pabrėžė, kad pats nu- 
sistatymas riekti tardymo ”bū-

' tų didelės moralinės vertės vi* .• atstovauja vyriausybėms, ku- 
tik teoretiš-

Jis tačiau įspėjo, kad tar
dymo apie sovietinę '"agresiją 
reikalavimas “neturėtų būti 
kuotas,” bet turėtų būti “vėl 
ir vėl” kartojamas.

Lietuvos ministeris, kaip ir 
Latvijos bei Estijos atstovai,

siems suinteresuotiems” ii* rios egzistuoja 
laisvojo pasaulio 4cai”.
ak y s se Sovietų S-gą paro- . Jis pasakė, j kad Valstybės

te" Tokios akcijos propagandi
nė refldmė bOUį neįkatnoja-

Baltijos atstovus ir po sovieti
nės agresijos, nepaisant raudo
nųjų protestų.”

Win»ton ChurchiH sveikinasi su Valstybės sekretorium Dean 
Acheson. žemėlapis rodp, kokie vandenes ■skiria Anglija tir Amerika. ' 
Perplaukti juos lengviau negu; politika suderinti. VV. Churehill po 
pesitsrimū išvyko' atostogų j Jamaika.

— -------- ---------------- -; ..f. •

Dėmesio .centru Europos vienybes krize
^ashingtonas naujų ppliti- - rio vyriausybė, nors jai opozi- 

pių žygių Užsieniuose dar ne
pradėję. Eina tik pasiruošimai

Lig šiol Indokinįjos karas 
Prancūzijai atsieina kasmet po 
1 miliardą doL Per paskutinius., 
trejus metus -iš Amerikos • 
Prancūzija gavo 3 su puse mi--* 
liardo. • -- ;
;• viduje. Senoji vyriausybė pa

žicijoj liko socialistai ir komu
nistai, kuriam laiku laidoja su
sipratimą su Vokietija ir bend- 

~ ■ — r teikė biudžetu, kuris, rodo .yy- r^ fronto sudarymą. Sykiu ji
Sausio Ii> Sąjungininku 300 riaMsy*»5 Pasiryžimą ginkluo- suduoda' didelį smūgį tai politi. ,

gali pasistiprmtHtekS skysti- lė-tuvų bombardavo tiltus, ka< ,is " užsfemus remti didesniu kai, kurte Amerika, siekė.B;. ■
~ --* -- - ’ - — - - ~ mastu nei šiemet Jis derinasi ropoję. Po Mayeno parėiški-

su prezidento Trumano pasku- mo, kad reikės ir Europos-gy- »
^tmo sutartį papildyti, skubėjo
ir Vokietijoje kancl. Adenaue- 
ris paskelbti, kad ir Vokietija 
norės į? naujo derėtis. Adenau- 
eris, kuris taip atkakliai siekė, 
kad sutartis būtų patvirtinta, 
laikinai turėjo kapituliuoti

mu,. išskyrus alkoholį, bet ne reivines prie Yalu upės. ropoję. Po Mayerio pareiški

Tito manevras prieš kelionę į Londoną
nutraukti ryšius su Vatikanu; 
toliau steigti “tautinę' Bažny
čią”’ ir “tautines kunigų orga
nizacijas”, kurios priklausytų 
ne. Vatikanui, bet komunistinei 
Vyriausybei. - ’ .. . .

2) fcai Tito suorganizavo Jugo
slavijos “tautinę kunigų są- 

Pa- jungę!”, vyskupai ją pasmerkė.
Tad reikia paimti savo žinion 
vyskupus. Tačiau dabartiniu 
metu Titui rūpi parodyti pa
sauliui, kad jis nekovoja, prieš 
religiją; jįs tik nutraukęs ry
šius su Vatikanu; tai esąs po
litinis aktas. O su Bažnyčia ^a- 
čiatne krašte jis norįs bentfha- 
darbiauti ir tam jis pasikvietęs 
vyskupus, kad draugiškai su 
jais padė^aptartų.

radijas sausio 9 paskelbė, kad . 
min. pirm. Tito .pakvietė sep
tynis Jugoslavijos katalikų 
vyskupus. Su jaią^buvo kalba-

• masi dėl Bažnyčios bendradar
biavimo su vyriausybe. Spau
dai perdavė fotų, kuriose Ti
tas draugiškai sveikinasi su be
sijuokiančiais vyskupais. L _ 
skelbė taip pat, kad eilę kuni
gų paleido iš kalėjimų. Jie 
reiškė savo padėkas už amnes
tiją ir už gerą elgesį Su jais, 
kalėjime. •

Šitas komunistinės valdžios. 
pasitarimas su kat, vyskupais

.. Vatikano nenustebino. Vatika
nas netiki, kad nuo to pagerėtų 
katalikų jjąjjėtis. Komunistinė 
Jugoslavija elgiasi taip .pat, ;

ir kiti komupištiniai kraš- 
. tai ,kai jie nutraukė santykius

žinios.'Britų 7850^tonų laivas 
perdavė, radio žinrią, .kad jis 
buvo apgadintas, bet tikisi pa
siekti Honoluhi savom jėgom. T

Tą dieną ir Amerikoje oras 
buvo audringas. Connectioųt. c 1 
Westchester County, šiaurės 
New Jersey audra su ledais 
laužė medžių šakas ir traukė Tito nori eiti savo mokytoja 
elektros laidus. Tūkstančiai ųą- 
mų buvo be elektrose

A. Stalino keliais
O jie yra tokie; pirmiausia

biudžeto svarstymas atkleis 
liaujas vjriausyb^ politines, 
linija# 
. Šiuo tarpu Washingtpnas 
gyvai ruošiasi valdžią ^rduoti 
sausio 20 naujam ponui. O pa
starasis ^skabiai sudarinėja sa- prieš Prancūzijos ųeųorą, prieš 
vo štabą, kad nauja valdžia iš savo krašto socialdemokratų 
karto galėtų įjungti motorus, pareiškimą, kad jie. sutartiešfc— 
Naujieji sekretoriai buvo ver- atsisakys, jei laimės rinla- 
tinami daugiausia kaip darbo raust o rinkimai jau šiemet, 
žmonės. Paskutiniai skyrimai Taigi .

.rodo dar, kad Eisenhovveris „ . - J-
atsakingose vietose - ‘

nori turėti karias, kuriais jis 
rėmėsi Europoje karo metu. 

Lig šiol jo parinktieji tikrai 
realiai pažįsta Europą ir Soyie- 
tus‘ -■«' • *•«*?' ' griežtas įspėjimas Prancūsijai
, Kona^iįjs'.'sudarymas •psi
chologiniam karui“ jau rodo, 
kad Dulles planas pradedamas 
vykdyti. Ryškėja taip pat, kad 
Tolin^npsiuose Rytuose ’ tas 

Šitos taktikoš jis " turėjo planaš^mnfiato suderinti ir su- 
griebtis, ruošdamasis į Londo- bendrinti karą prieš komuniz- 
ną, kur kilo kalikų ir šiai* "* Korejoie 

tikinčiųjų didelis nepasitenkini- 
mas^jo pramatomu ‘atvykimu. • * ’

kutinę savaitę nukrito kaip. 
dar niekad

Suprantamas dėl-to Ameri
kos senato komisijos užsienio 
reikalams busimojo pirmininko

ir Vokietijai- užraukti pinigų ~ / 
maišelį ir jį nukrepti, gal būt, ’ J 
kur kitur, šfiio klausimu arti- - /
miausiu laiku į Ameriką atvy* a 
kus Mayeriui, Adenaueriui, de 
Gąsperi ir turės būti lemiamas . . / 
pasikalbėjimas. .■ ... ....
* "" . ■ .•

it-ATEINANTIEMS METAMS

. . Washu>gtooas. — Prėzidėn-. 
„tas Trumanas perdavė kongre

sui svarstyti savo aštuntąjį ir 
paskutinį bitidžetą< ateinan-

> tų 
laye-

ris, bet jis^ reiškia naują politi- 
-- .ką. Lig.
Avęs užsy 

man (Jai 
pa 
dault. Shumanas riekė Europos 
vienybės. Jo vardu—įvykdytas 
ūkinės vienybės planafe^Jis 
siekė susiprasti su,Vokietija ir 
įtraukti ją į Europos saugumo 
tinklą. Jis kųyojo už pasirašy
tos su Vokietija patarties pat
virtinimą. “Amerikoje ir dau
gely Europos sostinių — sako 
“The New York Times” — jis 
vertinamas kaip didžio masto. __ _________ r
valstybės vyrąs. Namie jis nię-* šiais metai! yra 144,380 ndti- 
kad nesinaudojo tokia pagar- jonų, kitiems — 146,296 mfll- 
ba.” Prieš jį ypačiai ėjo de • jonai: užsieniams reūiti 6,035 
gaullLstai, kovodami prieš Eu
ropos apsijungimą ir prieš Vo
kietijos teisių* sulyginimą Eu
ropos bendruomenėje ir laiky
dami Schumaųą provokiškos 
politikos šalininku.

Scbumanui išsijungus, Maye-

nuo 1948 vadova
uju politikai R. Schu- tiems metams.. Jos dydis
P) pakeistas kitu tos

partijos žmogum ’-r
miliardai 587 milijonai. Defi- 

Bi- xcito numatyta 9 miliardai 992 
milijonai. Prezidentas pažymė
ję, kad nekeliant mokesčių ir 
neatsisakant nuo krašto sau
gumo stiprinimo bei užsienių 
rėmimo biudžeto 
buvo galima.

Pasiūlytas biudžetas 10 nri- ' 
bardų didesnis nei einamaisiais 
metais, kuris duos apie € mi- • 
liardus 
sumos

išlyginti nė- :

Įeito. Padidinamos 
Rniajms reikalams:*

milijonai, numatyta 7,861; ato
minei energijai yra 2 miliar- 
dai, numatyta 2 miliardąi Ir 
700 milijonų.

Taftas pareiškė, kad biudže
tas turės būti numuštas iki 70 
miliardų, arba 10*r.



W a HansUerfer vąrdų, $ tai, kąd
• f II Hąnns gyvena

W ^WbWde ir tarptaųthuam 
IfitaniiCtoFaM de-

ir <k>1- ibpeih
tO8 Fktfos ££J| Ifcgkąfeterio fo»dp. 
tku ūimu- Brohš <Gerhąrtas tada sus-

ilVfiMBCm*- r?-W

jos' karštus, į Vokieti s. Paskiau

man
Tu gali grįžti, Ruth — pa-

Wwi

fcU<$T& pąnašąųą likimo sesilP ĘtfriKlę liko uoli ir e- 
Riith, vfekalp prancūzė gavo nerginga talkininkė tiems, ku- 
JAV vizą Ir 49a ji Sestai priėjo rie kovoja su komunizmu ir
prie tos įstaigęs. kuri panašiais stalinizmu. Sę§uo aplenkę bro- 
re&daiįg&iifį, ię gąpąsakQQ- U fr į|ikų metę Staliną & bro- 
>aaak<toB t# &ro«ta tta lis Jąbar trinamas ta kuri jis
kiais atvejais viską,’— ir tai- garbino. Netikrie udievai min
kai jos brolis <krti?rtns gyv®-- ta šąvo gaftantaju gyvybė-

mis.

r;Mį.taw autavedč 191T ĮTren*
TUM........

■

jas tėvą ir juos gniuždė-

.inagiriga, kaip'tikra žydaitę
7 kr revoliucionierius

lEJfriede ieškojo ne tik prie-
4 fesėių. bet ir priemonių sočia- 

Bnei padėčiai taisyti Ji girdėjo 
^rie^nogpįHusijoje, kuris pa- 
siūJS Vokietijai karą batgtf ir 
Ueuvos Brastoje pasirašė net 
sutarti- Tai buvo Leninas.

reikalavo, ta6 Vokietijos ko- 
muaistus tvarkytų vokiečiai, o

skfrti namų areštą, ©ęįpnt mė-

.Trockį tėvas prakeikė

ė---

r--

iąreriįre ffiAteu *9 feno** Na<ato atyyk-
- ai* j sąvo brolio Ku^eauma BoidaConre*. Broli* mriė 4to>va. Dar vjfc. 

nas, jauniausias brolis TakautaMu. nuUoma# guirėje. Ju -guvo 
B viso trys broliai. « ?

apskundė savo sūnų^ .vyriau
siam žydų rabinui Ekaterinos- 
ląve. Tėvas kąltino prieš rabi
nų teismą savo sūnų, kad “jis “r 
išsižadėjęs tėvų tikėjimo, pata
pęs šydų priešu ir žmonijos , SPAUDĄ 
rykšte.” Toliau jis susijaudi
nęs. pareiškė: “Aš noriu, kad 
mano sūnus būtų prakeiktas 
amžinai, kad jj-paliestų toks 
prakeikimas, kuris nuo pasau
lio pradžios ištariamas tik Dįe- ..._____ _ _____
VO priešams ir nuo kurio nėra gįį^įalbaT kad teįžniome- 
atpirituno nei ant žemės;, nei orgąmzavknas delsiamas ir 
danguje, nei pragare,” /"X sąmoningai sabotuojamas; tai 
. Vyriausias rabinas pdliįAt- daro iš Chieagos partijos, no-

Leonas Trockiš, tikriau Lei- 
bą Bronšteįn, vienas iš bolševi
kų revoliucijoj šulų, prięš 25 
metus sausio 5 d. buvo ištrenk
tas aš valdžios ir“ ■nutremtas į 
Sibirą. Kartu su juo iš Maskvos 
buvo pašalinti dar Rokoyskįs, 
Kamenjevas ir Zinovjevas. Vi
si gavo “kelionei” po 5 červon
cus ir buvo draugų išlydėti iš 

stapa ir raportus siuntė -|<ai- stoties: Stalinas dar nesijautė 
, . norns vyriausybėms. Tos ste- tiek tvlfes, kad."būtų iš karto 

bejosi, bet turėjo pripažinti, 
kad tie raportai labai konkre
tūs įr' svarbiausia — teisingi.

1933- Hitleriui, atėjus į val
džią, Ruth sų Maslovų tūrėjo 
bėgti į Prahą, paskui į Pryžių 
ir įsitikinusi, kad visas komu
nistinei .organizacijos veikia 
Maskvos nurodymais, - sukūrė 
antikomunistinį centrą. Bet įš 
ten laiku pasitraukė su Mask> 
yū, šavp yyru, per Ispaniją ir čieje Rusijoje. 
Portugaliją į Kubą. Jie atkę- 
liavū’ svetimais vardais kąįp 
prancūzai. Vieną dieną Maslo-

Berlyne komunistai pareika
lavo. kad ji iš parlamento pasi
trauktų. Ji atsisakė..Tuo tarpu* 
Trockis buvo išvytaą ir gelbė
jasi Turkijoje. Ruth SU keliais

* * - - ■ - * C 4.... i ~ - kitais komunistais prisidėjo
Viešbuty wg«m», * Urtarejo rinkJXe
nebvO- l/minąs jau buvo mi- • “ ITacą O. nei r ireu pralaimėjo. Pralaimėjusi pas?

suka veikti prieš Staliną. Ry
šius su viso pasaulio komunis
tais tebeturėjo plačius. Ji tyrė 
slaptus ryšius tarp GPU fr Ge
stapo ir raportus siuntė

ąbudu broliai virto taip pat ko
munistų vadaiš-. Hanns- kom- 
ikmava rev©ŪurifW dainuškas, 
a Gerharias pasiskubino pas
kelbti, kad sesuo esanti suruo
šus! suokalbį prieš ftalĮną- -*

' Bet ji turėjo laūnėai Par bu
vo ne'ikvicluatas Kamenevas, 
Zinovjevas. šįtie draugai padė--

Patekaati žvaig^ė j®- *‘Susitar&fi padaryti triu- 
Kai . netrukus, Rusijos* kom.* pasakojo Ruth. Aš 

partija atsiuntė savo žmones j gavau nueiti j .^politbiurą. Pa- 
Vieną .partijos steigti, per sa- silieldžius j duris, ėmiau šaukti, 
vartę laiko partija jau.veikė, ir j
jos Nr. 1 buvo-Ruth Fisher — 
taip pasivadino Elfriede. Tuo- ' \ j

jau sumegzti ryšiai su Vengri- 
jos draugais Rakossy, Vergas,' ’
"Belą Kuhn, su-Bavarijos komu- .

•^tŪ^ais. .. -Ją siunčia- tuojau į ' f- jPBt 
’^ęrlybą. Ji puiki kalbėtoja ir 

graži-moteris, ir -

-Kas kaljįis. dėl BAidruomėnęs?
Tėviškės Žiburiai - sausio 8 

Gedimino Gal^os^traipsįįjfje a- 
pie Amerikos Ji&tKrių beadroo-

gavau nueiti j 
sibeldžius j durias, ėmiau šaukti,

. jiems gaivas nuėmęs. Siuntė
Sibiran neva “revoliucijos ge
rui”. Trockis suskubo išvažiuo
ti Užsienin, pravažiavo pro _ _ _ ____
Rugelį krąštų, kol sustojo kalbėjo sę$yniaš ritualines ėdamos tureti bendruomenę
Meksikoje. ' Bet. ir ten jį -Basie-. mąstąs, paskui (Staro septynis

. kė Stalino kerštas: jis buvo nu-

kią motina, kun ėją pat buvo,, 
sukntabo ir apalpo- Jos sūnus 
tada buvę kare, ir laivyne km 
mwaa. Pe aštpenerių metų Įį 

ibos Trockio likį -prakeikimas jau palietė■ Staln 
masprimenat jm tėvo prakeiki- nasįšvijo iš valdžios fr paskui 
mą. Mozė Brenšteinas 1920. m. pavijo Meksikoje,

dikas tebesėdi Meksikos kalėji
me. Kamenjevas rirZinovjevas 
buvo nuteisti ir likviduoti pa-

Liūdnas

jau 1921 Vokietijos komunistų 
” • ' pirmininkė, z

1922 ji kam. Internacionalo 
kongrese Maskvoje, Leninas, 
Trockis ja sužavėti. Stalinas ją, 
ir jos- draugą — .už. kurio ji 
paskiau ištekėjo — Arkadij 
Nfžšlovąplaikė jaunojo komu
nizmo Europoje avangardu.

7 Komunistai /Vokietijoje stipl'ė- 
fa. Ruth nlahuoia revoliucijai
pariąmento rinkimuose jie pra
veda jau savo atstovus. Tarp 
jų ir "Ruth, ir parlamente išsi
laikė iki 1928. Ji toliau mezga 
ryšius su Zinovjevu; Buchari- 
nu, Kamenevu. Tito, Toglia'ti, 
Gottwald. Daug sykių ji kalbė
josi su Stalinu. ' . . ”

Stalinas* nekreipė dėmesio

D*, v M ZaModQwU?i. t’N leidinio 
direktorius, era ves to.MM’dol. i 
metus, atsistatydino Jžaiš^toto 
kad dąr m._ ji$ aktyviąį <ia- 

. dalyvavo poleminėje komunistu 
veikloje Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

•r—    :—7—=—!---------- - — ---------------- '——■ =

VILfBUS IR KAUNO TiATROSE

. savo -įtakoje; bijodamos. kad£^ . .
bendruomenė sudarydama gd- '* 
vo orgąnus-demokratiniais-rin
kimais, gali išslįsti iš partijų.ži
nios, partijos mieliau atsisako ' 
nuo bendruomenės negu nuo 
savo. įtakos. Kad lig šiol nepa
sisekė sudaryti Chįcagoje net 
apygardinio LOKo, tai dėl to, 
kad vietinis Altas nenorįs pa
remti bendruomenes orgaplza- 
vimo. ”Tas nenors išplaukia ne’ 
tiek iš tos organizacijos# kai 
kurių narių, bet iš vyre/nlųjų _ 
organų tylaus mirktelėjimo.
Kai veik viso pasaulio lietuviai L * 
jau susibūrė į LB, JAV. vis 
dar darbas rimtai nepadeda
mas. Politinė^hftrtijos gal! 

ĮtaO^CMs sausio 5 vėl kalba žaisti. Tačiau vaikai negali 
rimtai mokytis be . vadovėlių.

kalingos vienodų IjetuviSpų 
programų.”. Pastabos, deja, .* 
teisingos, ;

DABO KELIAI
. Tėviškės 'Žiburiai sausio \ 
ve^majam&Ąpie mėtų 
darbus kalbėdami, ir išdėstę 
visuomenines negeroves^ siūlo

V» APIE KARIUOMENE

33 d, praneša, kad šviesos” 
sambūris surengė kariuomenės 
minėjimą, kuriame buvo įrodi- 
nėjama, jog “Lietuvai kariuo
menėbrangiai “kaštavo ir bu
vo nereikalinga,” Nieko sau

apje fcąriyomenę. Esą karinio- rimtai mokytis be . vadovėlių.
* kų 'grupe .privertė šiaip nepoli- Lietuviškos mokyklos visur rei- 

Ūkuojančią, kariuomenę tar* 
Kitas repertuaras', dažniau- . nauti tautininkų partijai, 

šiai verstinis iš rusų -kalbos 
dramos teatrams, opęrai dau
giausia senosios, vis atnaujina
mos rusų -operos. -Revoliucijos 
35 metinių proga Vilniaus ope- 

silpnai rūpinasi dramaturgijos roj buvo premjera — Borodino 
kūriniais bei jaunųjų drama- “Kunigaikštis Igoris.” Nauja, 
turgų ugdymu, ’ 4® ,kad ši opera dainuota rusų

kalba. Rusiškai buvo dainuoja- 
ttios ir PĮkųj dama, Mazepa...

- Vilniaus balete atnaujintą J,
Pakalnio. (kuris e$ąs • rin&žu- 
dęs) “Sužadetihė’*; Ją perdir
bo Š. Vainiūnas ir p^adino 
“Aušta, Aušrelė’*, ršbrėtą jam 
parašė B. Kelbauskas. ^įautos vadui’
tarp aktorei. dirt->dan?S PJ“havi«^ P»f

. t - , varnas larVractic nasisaUngestų randam 4ąr seny 
pavardžių — 

_ Vilniaus konservatorijos di
rektorius yra J. Karpavičius, 
dramos teatrų vyr. režisierius 
J. Grybauskas. Panevėžio teat
re “Kaip grūdinasi plienas” pa
statė rež. J. Miltinis.-Per Vil
niaus radiją ištraukas iš rusų 
“Lūžio” davė rež. R. Juknevi
čius. Jiis skaitė ir ištraukas iš 
Guzevįoaus romano jau rusiš
kai. K. Petrauskas gruodžio*!! 
dainavo Otello.^Tgofy” daina
vo J. Mažeika; to ųpektakVo

- ęhowHeMfteri« buvo J. Dčnitar- 
taa-^A- Sodeika su akląja dai- 
nfotake Giroceviriūte dainavo 
IfrMžką kaoeėtta .gruodžio 
17. Kubeftovjiros vaidino 
“Jaunojo fcitfrėvo’’ teatre, ku
riame jau reGhtavo Artofe.evas, 
Maakvoa vaikų teatre režisie
rius. Filharenanįjto koncertui 
dirigavo K. Kaveekas.

-A ’ 'V.
&nro Ten pat raš^tpjas Aupisti-

išvežtas ir paskiau parvežtas, 
kad. būtų įkinkytas bolševiki
nes pjeses rašyti) nusiskundė 
kad rašytojų sąjunga per

teatro veikėjų suvažįavįmąš. . nas Gricius (kuris 1941 buvo 
Jame, teatro skyriaus viršinin
kas rusas MagračioVas kalbė: 
j°: \..

“Visų rimčiausias trūkumas 
yra tai, •
kad iki šiol teatrų .repertua
ruose nėra originalios IfetuvU' 
kos pjesės, originalios naciona

linės operos, '
Nei teatrai nei dramaturgai, 

nei menę 'reikalų valdyba ne
sugebėjo užtikrinti, kad šių 
metų repertuare būtų origina
lios pjesės bei nacionalinė ta
rybinė bpera. Kai kurie bandy
mai ir pastangos šia kryptimi 
iki šiol nedavė rezultatų.”

“Įligh Noon” geriausias filmas 1952 m. .

fes rąj&Mpa ir vaidinamą'
Pats Gricius parašė -*«aują 

. p|esę- “Išvakares”, 'Jkuri į- 
trauktą į repertuarą revoliuci
jos sukakčiai, A, Račiūnas pa
sodintas rąžyti operos apie Ma- <

viską operą taip pat. Tik dabar 
pradėjus kitur žydus.valyti, ar 
nebus paliestas ir Klenickis.

smuikui fr orkestrui’
dalių kurių antroji parašyta 

. dainų motyvais “alaus, alaus”.

- trijų

su
rengdama gruodžio 17 sukili
mą ir toliau terorizuodama dc-' 
mokratinę visuomenę. Tai įro
dinėdamas, laikraštięęueina i- 
ki' tokio įvykių sudreštmimo :,. 
“Sukilėliams karininkams 
žai garbės tedaro, kad. jie vi- _ . . , 
sai-nekaltus žmones, vesdami •ssiaiskmt,. kaų> busimojoj la>s- 
mirties sprendimams, vedžiojo x0] ’^uvoj rei s gyyen i .r 

.. . ... tvarkytis turimoms instituci-gątvemis, kad pasityčiotų is . a .y • • Tz i i ; '• joms, kuripsmiėkad nebuvo to- nelaimingųjų. Karo lauko teis-.. 
mo sprendimais bent . dvjde^ 1 
sftnt lavonų sukrovė auka tau-^* 
tininkų partijai, kaip Neronui 
padegus Romą, besišypsant 
“1__ _____i”. — Nėsuminė-

kįoj. ‘ oY^anižačinėj-, painiaypj^ . 
kaip dėtSar, - siūlo rūpintis ne 
savo konstitucijos bei svorio 
klausimais, o darbu; spaudai 
pasukti gyvenimiškumo Imk- - 
me, nes- “mūsoji spauda nėra 

' skirta taistvalaikio nuoboduliui 
* nuvaryti. Ji yra kovos įran

kis.” • .

UTEWSKI KATYN?
Bostone leidžiamas l^nkų 

laikraštis Kuryer Codzienny 
sausio 6 tokiu vardu pavadino 
žinią, kurią jis persispausdina 
iš “Britanijos Lietuvio” apie 
Baltijos korpuso 617 pulko lie
tuvių karininku masini suėmi
mą 1941, išvežimą ir, spėja
ma, nužudymą.

vardės, laikraštis pasisako aš-* s 
triai prie| tuos generolus, ku
rie savo didžiausiu nuopelnu 
laiko gruodžio' 17 sukilimą. Į- 
rcdinėjąi kad kąriuomenoi rei
kėjo pasipriešinti prieš bolše
vikų invaziją.

Vis tai tuščias šiaudų kūli
mas — tas praeities klaidų 
vartaliojimas. Jis pateisinamas 
tik tuo, kad kai kas savo klai
das nori nuslėpti, prisirašyda
mas nebūtų nuopelnu,.

vįme -dalyvavo 15 didžiųjų 
New Yorico laikraščių filmų 
kritikai. Balsuojama paprastai 
net iki 6 .kartų. Laimėtojas 
privalo ‘gauti 2 trečdalius bal

ki os pat rūšies filmų. Vyriau
sią vaidmenį jame vaidina Gą: 
ry Cooper, vaizduodamas visų 
apleistą miestelio šerifą, sto

jimo” stįlįaus ir 4<>imų filmas jautį į kovą pi’ięš- 4 banditus. _
High -Nocm" režisavęs Fred .«sų, {ik paskutiųiąme balsavime 

visiškai pelnytai savo turinin-. . SRniremaąri pripažintas geriau 
gumų ta

Stanley Kramųp gamybos
7 filmas “High Noc.i” N. Y. Fil

mų kritikų pripažintas geriau
siu 1952 m. filmų, šis “kaubo-

' tokį pri pažin imą -- užsi ta rna vo
Užtenka papržisfbs balsų dau- 

pręl&Lnos gilumu siu 1952 m. filmų režisieriumi. gumos. HHigh
griežtai. skirdamasis iš kitų to- N. Y. Filmų ^Kritikų baisa-

- rojo, Jų?»liūno naują “Hęroji- 
. nę poemą”, parašytą lietuviš

kais motyvais. Juzeliūnas buvo 
išsiųstas tobulinti? į Leningra
do konservatoriją. Grįžęs tik 
1952. ' ; '

i-r *Nonn” variavai tatao ‘The
? -African.^ųęęta’, tik pMfarth Qerti«ms 

riiajan^bftteąvifflę gąluttaftį. R^aktmtau
* -praišim^ Kiti vartok bu- .

vq: The Oufet Man, The Grea« W m- svre
tęst Sh©w on Earih. The Man AMU paskelbtas

Come Bąęk, Littta IMbą, iw Męėtomfti Liet. Kriį^hr 
Chri-.tfen Anderren ta ftngfog nlu Bewekretu.fr Liet, ūkinm- 
in the Rata, " ' lai 8ą>w» farefrkimM, at-

nlų fiewckretu.fr Liet- Okinih-

^ųadttitaa 'Ttafbminko” 1952 f
ta, 17 < numeryje

vaidmenį filme; Cmm Bank, 
Littie Rhebą, Cterteusto artėto 
rripažtalmą laimėją tmfctaa 8^

Ftore ąunrtolejas lto»yWooto AtfoM taMor atlusili * "»»>••» 
amaaos ir M metu savo fitatoHo tritoa sukakto. Jb ®avo dovaną 
— savo fMUlos bareljrfą^prbbioju pwto »<o»i kiti «it» senyvi (i'mq 
gamintojai: kairėje Crril B. DeMilIe ir tošinėje Jesše t. Laitky.

dviejų pareiškime įrašy
ta ja mgp. • < laiško citatas 
eenrim sąmoningai rfklpta 

, ta! fr kad tų pifatų panaųdoji-
- mas

filme Breaking Thraugh the 
Sound Rarrier,

Prancūzų filmas Les jeux in- noj 1 
terdits . (i^tįjden Gamės) ;r* 
laimėjo geriausio svetima kal
ba, filmo titulą, antroje vietoje 
palikęs italų The. WWte Line hr 
Two CentS'J^orth of Hepe.

Bipts ję laiško 
kad parrii- 

tytto prirf A. Macei- 
0* cktettM yra tikros ir 
M^jMikreipte (plto 

. , _„s tai m., “Tėviškas 
Žiburių” 1952 m. gruodžio 18 
d. Nr. 50, pak 7).

RefcHdu gilią pagarbą,

„ /PgMas Vaiaatekas

Ą, fciūraitta, radiją choro diri
gentę jninimaa A, Gimžaus
kus, Radk) orkestro diirgentas 
Kimas Geniušas. Skieto diri
gente*Kalinauskas ir t.t.
* Kad naujų Amonių parengtų, 
ėmė juos siųsti i Leningradą 
ar Maskvą. Leningrade dabar 

- mokosi kompozitorius Balsys, 
Mikštaitė. Mfrskvoje 4 konser
vatorijos studentai.
^Šitokiu būd£ mėgina šalinti 
trūkumus- ir priartinti teatrą

ševikiskojo.

^Darbininko*’ Administracijoje 
galima gauti si y knygy:

J. Prunskis, PRIE VILTIES KRYŽIAUS, 144 p. —
’ N Jo Vian, ŠV .ANTANAS PADUVIETIS,

vertė, A. Vaičiulaitis, 145 p.
Prel. P. M. Juras.lPRANA^STE APIE

^PASAULIO PABAIGĄ, 110 p.
V. Augustinas, TĖVYNĖ LIETUVA, Lietuvos 

vaizdų albumas.’
V. Biržiška, VVSK. MOT. VALANČIAUS

BIOGRAFIJOS BRUOŽAI, 100 p. ’.
Axel Muthe, SAN MICHĘLE KNYGA, I dalis, 325 p. 2.5ti

”-f ” ’ H dalis, 30K p. x JKLVl *
S. Kolupaila, NEMUNAS, 237 p. * $2.50
I. Simonaitytė, AUKŠTUJV ŠIMONIU LIKIMAS

4371). $3.50
G. Da Fonseca. MARIJA KALBA PASAULIUI. 264 \2.00 
LIETUVIU ARCHYVAS, Bolševizmo Metai. 150 p. $3.00
H. Mačiulytė-Daugirdienė, TAUPIOJI VIRĖJA, 150 p. 2.00
A. Tyruolis, KELIONE. 126 p. $1.20
J. Gailius. SUSITIKIMAS, 155 p. $1.50
A. Gervydas, UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. 211 p. $2.25

DARBININKAS
690 Ri:SHWICK AVĖ.. BROOKLYN N. V.

$1.50

$1.00

$1.00

$5.00

Bewekretu.fr
fiewckretu.fr
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vojant tai pateisinama?ir Rokas Burzgu-

to romanui ir dar su autoriaus

PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ

rimą padaryti tautininkus ir li-

ir dabar

katalikų spauda atsikerta ir ‘ 
vis dėlto mažiau tam skiria sa
vo skilčių. O jai taip pat gintis 
niekas,' rodos, teisės paneigti 
negali.. Ji net turi tam-parei-~įstengia nešališkai net paties 

klausimo pasvarstyti.

mis ir jų įsitikinimais. Jie puo
la katalikus, juos fanatikais

Pačioje pradžioje R. B. tvir
tina, kad kiekvienoje tremtyje 
ieškonąa nelaimės kaltininkų, ir

būtų pririnkti iš spaudos tiek 
ir tiek. Jie nerodo tikro- noro 
rasti tiesą, kurios ir R. B. savo

kių publicistų, < kurie bet kokį 
tikėjimą į ‘'miltus sumala.” 
Bet tuo tik parodo, kad jie ti
kėjimo iš viso nesupranta ir su

ir nebūtų išmintinga. Mūsų laikais jokia šeima negali išsiversti be 
knygos ir laikraščio, nes tiktai “laukiniai žmonės laikraščių ne- 

' skaito”, tariant vieno lietuvio žurnalisto žodžiais. 15fet dar pras
čiau pasidaro, kai iš pažiūros, rodos, kultJringas šeimas ima lan
kyti laukinė spauda. O jos šiame krašte yra tikros marios. Visur

būtų paieškoti laikraštyje vie- 
- tos atremti tikram mūsų tau

tos. priešui, o ne žnaibyti vis 
katalikų, kurtė užkliūva beveik 
prie kiekvieno straipsnio.

Prieš Šimtą metų Rusijoje ja vyskupija 
^buvo įstrigta paskutinioji Ka

(Vienybės nr. 47). Jis sako, 
kad > ginčo tikslas su

lis bando savo

■graipsnyje išdėsto dar savo pa-* 
žiūras į religiją ir toleranciją,

mas. Nesakome, kad visi kata- reikia aiškiai pasakyti, kaip 
kas tikėjimą supranta. Kam jis 
yra tik žmogaus padaras, visa-

yra nuo ta pikto gintis,' bet 
d jų namų nelankytų ne

diecezijai, o tiesiog apaštališ- .^ ja ir prie jos mažoji seminari- 
kam vizitatoriui. Kai po. antro- ja, kurioje jaunuoliai galėjo 
jo ir trečiojo Lietuvos-Lenki- mokytis ir ruoštis į kunigus:

SPAUDA IR ŠEIMA
Katalikų Spaudos Są>inga Amerikoje (CPA) kasmet skelia 

kurį nors šiBcį, surijusį su spaudos platinimu, šiemet tam yra pa
rinktas spaudos ryšys su šeima. “Katalikų spauda padeda šei
moms tapti geresnėms” — tokia yra pagrindinė mintis, kuria siū
loma šiemet vadovautis* katalikiškos spaudos platinimo darbe. Ki- 

tariant, statomas.klausimas, ką spauda gaH šeimoms duoti 
arba pridaryti pikto.

oje spauda yra labai įvairi ir gausi; ji tartum kokiu

mas yra Dievo duotas. -

»

9

savaitraščio skiltyse dažnai pa
P. GANVYTA8

Tuo tarpu R.- B. viską suverčia 
į vieną krūvą: jam ir atskiri

,Norisi dar parminti, kad mū
sų liberalai labai dažnai rašo

1 ypattoiga fteka krikš- lygus priešas ir kad visi yra nyflos mokslas yra netnleran- 
ai- pasauK&ūrai,priki- pasiryžę su juo kietai grum- tišfcL Tai jo nuomonė. Kas gi- 
kddėl lietuvis kardino- tis. Vis dėlto -nesmagu konsta- Imu katalikų tikėjimą pastudi-

se patys fanatizmo dvasios lai
kosi Pavyzdžių tam galima 

daę, heatsirado žmonių,* kurie' - 
būtų įrodę,.. 'kad Katalikų

rasti VM vaiko pakilu stora kny- 
’ga. 1 knHa sn-Mytas JAV biu
džetas flb&4 m.

mo ,tėra žmogaus kūrinys, ku
rį jis sau prisitaiko. Čia ir klai
da.-Rekgija yra Dievo duotą 
žmogui. Bet kaip Dievo nega
lima pačiupinėti ir įsitikinti . -. - -
kad Jis yra, kaip koks daiktas, taUkų Bažnyičps diecezija, 
taip ir tikėjimo negalima pa- ' 
grįsti gryna patirtimi. ... „ 
būtiįjįpčiucįpiama ir patiriama, 
tai nefėflcėtir tikėti, nes žino
tume. Kai žmogus žino, jam 
nebėra reikalo tikėtu Vadinasi,

deklaracija, katalikai negalėjo 
tylėti. Ji juk tvirtina, kad krik
ščioniškosios vertybės yra at
gyvenusios, jos atnešė mums 
dabarties laikų nelaimes ir tt. 

____ štai kas puottrir kam bando- 
beralus. Tai jo nuomonė. Bet ma visą kaltę Suversti! 
pažiurtame į saitus faktas.; '
Norėdamas įsitikinti Rr B. ' suprantamą religija?
tvirtinimo teisingumtję-'nuta- RokasBurzgulis minėtame 
riau peržiūrėti visus katalikų 
ir tautininkų laikraščius. Pasi- t *__________ ________________________ -_______  ___ c__
rinkau tą savaitę, kada buvo žinoma,* katalikus vėl pėšioda- ateereUgijos dalykus, .• jos padalinimo Rusijai' atiteko Abiejose seiriinarijose buvo dė?
‘.Vienybėje” atspausdintas mi- \__ ’_____ _____f _ _ _________ “----- k—..-- . ■ -■

nėtas straipsnis, štai išdavos: ihcai be kaltės. Bet atskiro ka- 
“praugt>’\6 numeriuose radau taliko silpnybė ar jo netoieran- 

ji lįste lenda į akis, ypač jaunimui, gundydama įvairi^iais dff-^
-į_ ginančiais vaizdais ir gyvenimo padugnių “komikais”^ Vienas vo

kiečių kunigas, lankęs Ameriką, yra teisingai pastebėjęs, kad tai 
esanti “velniška priemqhe jaunoms siriomą^gaūdyti.” Gaudomas 
taip pat ir suaugusiųjų smalsumas kriminalinįų nusikaltimų apra
šymais su visom smulanenom. Yra laikraščių, kurie tik tomis 

v - gyvenimo negerovėmis ir tesiverčia.
Geros ir dorinančios spaudos pastangos ją atsverti nėra jau

patraukia negu geras. Visų pa
ypač katalikiškos šeimos turi žiūrėti, 
padori spauda, užsakoma ar iš gatvės pernešama. Kas be jokios 
atodairos įsileidžia | namus bet kolą laikraštį, kaip dažną- svečią, 
gali susilaukti nebe draugo, o plėšiko arba vagies. Neilgai , reikės 
laukti, kai jis išplėš tikėjimą, nusineš dorinus principus ir apvogs 
tėvų autoritetą-.' -Antai, Sovietų valdomoje Vokietijoje vaikams 
buvo duotas mokyklose rašinys tema: “Kuo tau nepatinka tavo 
tėvai?”, žinome, kad tėvai irgi yra žmonės su silpnybėmis, bet 
vaBsd n&Urstomi po jas knaisiotis. Tie laikraaščiai, kurie tekią 
pat bolševikinę pasaulėžiūrą skleidžia, jei ir nestato vaikams tie
siai ano klaurimo,^d kartu su Efevu vistiek verčia vieną Jo įsa- .

t 480 eilučių * tais opiaisiais 
. klausimais, i“Dartjftiinkas” tam 

reikalui neiHrienos eilutės ne- , 
skyrė, gi tautininkų laikraštis ' 
“Dirva” tam apaudojo 79 ei
lutes, o “Vienyoė”, be čia su
minėto straipsnio, turėjo dar 
tais klausimais 553 eilutes. No
rėčiau dat pr:mirti!'^Ra^ <Vie- 
nybė” ir “Dirva” pasirodo tik 
kartą per savaitę, gi “Drau
gas” įkartus, o “Darbinio-

savo aprašymais, žiniomis, vaizdais ir ptitaikavimu žemiems jaus
mams aptemdo Dievo įsakymą būti skaisčiam, nesisavinti svetimo 
tinto, negeisti svetimos nroters, .neniekinti Dievo vardo. Dėl to ta

katalikiškos šeimas namų neturi pasiekti. Jie privalo būtiantrąja 
bažnyčia, į k&rią neturi patekti nieko nepadoraus ir bedieviško.

Katalikiškoje šeimoje pirmiausia turi rasti vietos geri ir pa
rinkti laikraščiai bei knygos, ta spauda, kuri stiprina tikėjimo bei 
doros pagrindus, o lietuvius dar skatina laikytis savo tautybės ir 
kalbos. Ji nuteikia doram veiksmui, susivaldymui ir rimtai pažiū
rai. į^gyvenimą. šeimoje bręsąs jaunimas tuo būdu stiprėja savo 
dvasiai geriau skirti, kas yra pikto ir kas gera, nesigrie-
bia už kiekvieno šlamšto, kuris tk jam pakišamas. Jis įpranta jėš-

su vyskupo rezidencija Sarato
ve. Pirmuoju šios.^sk

* Iki pirmojo Lieuvos-Lenltijos vyskupu 1852 metais buv
Jei tai padalinimo katalikų bažnyčių kirtas T. Kahnas, O. P 

jau buvo Petrapilyje ir Mask- Rygos. Greitu laiku Saratove

manytų, fcad-čia ,tikį imtina s" . T 
atvejis, tesuskaičiuoja’visame-’ 
tų tam skirtas "eilutes minė- 
tuose laikraščiuose: rezultatai 
liks panašūs. Peršasi mintis, 
kad mūsų tautininkai ir libera
lai, neturėdami dėl ko kątali- - 
kų rimtai užsipulti..suvaidina 
vargšus užpultuosius, ir paskui ' 
jau laiko savo šventa- pareiga

Ws keista, kad eilučių 
skaičiumi bandoma tokį klau
simą spręsti. Bet tai vienintelė 
objektyvi priemonė parodyti, 
kas pats daugiau pliekia ih 
pats šaukia.

Kas ką kaltina?

Krinta taip pat į akį, kad tą 
pačią savaitę katalikų spaudo
je skiriama maždaug du. kartus 
daugiau vietos kovai su komu- 
nizum negu tautininkų laikraš- I kur numatteum 1SM meta biudžetui ptaifu* gauti ir kur ižleMi.

Vilniaus, Žemaičių, Lucko ir Ži- stoma vokiečių kalba. , 
tomiro diecezijos, jų ribų Ap. Prie Kaukazo kalnų tuomet 
Sostas nepakeitė, bet įsteigė buvo apie 12-13 dekanatų ka- 

tafficų armėnų apeigų. Šie taip 
pat buvo priskirti Tiraspolio 
diecezijai.

Vyskupui T. Kahnui mirus, 
buvo paskirtas vysk. Zottma- . 
kas, o po šio Zerr, as. Pastara- 
sis^abdikąvo, tada jo įpėdiniu ’ 
paskyrė vysk. Sembeką- (len-' . 
ką). Bolševikų laikais diecezi
ją valdė vysk. J. Kesslet, bai-. • 

Visus mus dominą, kas de- gęs Petrapilio dvasinę akade< 
dari kitose lietuviškose koloni- miją. Dr. J. Januškevičius.

• jose, kur gyvena mūsų (bangai —. . ... —• -

Mohilevo arkivyskupiją. kuri 
apėmė visą Europos ir Azijos 
Rusiją su Cachalino sala. Lat
vijos ir Estijos katalikai' taip 
pat buvo priskirti šiai arkivys
kupijai.

Pavolgėje gyveno žymus 
skaičius vokiečių, Katrinos at
kviestų iš Vokietijos. Jų tarpe

ke”. Visi skaitykite Ir kafrny- R u s i j o j e f a k t i š kai 
nui patarkitę.skaityti aį dukart nebeegzistuoja, bent viešai; ji 
per savaitę išeinantį laikra«tį. veikia panašiose' sąlygose, 

jęaįp pirmieji krikščionys pa- 
^buvo nemažas skaičius katali- goniškoje Romt^^nnperipje 

kų. Prasikūrę darbštūs ir ~
tvarkingi vokiečiai greitai pra
dėjo statyti bažnyčias. Bet 
jiems trūko *savų kunigų.
Jiems dvasinius patarnavimus 
teikė Jdtataučiai^kunigai. Su
prantama, nemokėdami vokie- 
čių kalbos, jie negalėjo jų dva
sinius reikalus tinkamai aprū- 

. pintiTSTada vokiečių tikintieji 
pradėjo prašyti rusų valdžios, leisdavo ir didžiausio suspau- 
kad ji pasirūpintų jų dvasinių dimo metu išgyventi sunkūs ' 
.reikalų sutvąrkymu. Caras Mi- laikai Rusijoje katalikų kar- 
kalojus L nuvyfcęs į.Romą, iš- žygiškmnu toli pralenks pir 
rūpino, kad į pietus nuo Sara- mųjų krikščionių patirtas prie- 
tovo miesto būtų įsteigta nau- sdbpdas. . ,

jimų smetu. Po didžius Rusijos - 
plotus išsklaidyk ar Sibiran 
nutremti katalikai, tik siėpda- _ 
miesi, tegali pasimelsti, aar '-su-.; 
laukti kunigo, kurio kiti nęaU 
pažįsta tarp masės kankinamų 
žmonių. Tiktai žiauriems lai
kams praėjus, paaiškės, kaip 
Diąvas savo ištikimųjų neap-

KARALIENE STORRADA į ** žabanE',s
■ Jis buvo nusiėmęs pirštinę,
■ kad jai paduotų ranką. Bet da

bar jis paėmė pirštinę ir metė

— II ■■ ■!<' . |'.......—

■W 
veidas vis buvo pilnas sielvar
to.

Bet jai einant jūrų dugnu, 
vanduo skyrėsi prieš ją: Jis ma-

3.

Ir ji iškėlė auksinį kardą, 
lyg vilkdama bet karaliui 
vis matėsi anoji' moteris šalia 
jos. Ir jam* pasirodė, kad Stor

nybių.
— Pirmiau aš norėčiau žino

ti, ar tu eisi su manim į baž
nyčią?

— Ką bš vėOcsiu tavo baž
nyčioj? — paklausė ji pašie
piamai. ‘

ralius netyčia pažvelgė Hjkui —~ ^4 aA veiksiu su tavim, tu
prieplaukos. IŠ tąj# ’jfe'pamatė pagonių Ragana.
aną motelį ateinant. Ji ėjo su
silenkusi pavogusiais^ žings
niais, vis laikydama ant rankų 
vaikelį.

— Kas ten yra tokio, į ką tu 
taip smarkiai įsižiūrėjai, kara
liau Olafai? — paklausė Stor-

pagarbos vienodai kilnojamos, 
stulpais metėsi aukštyn ir su
bėgdavo virš jos galvos. į 
skliautus, ir ji ėjo, lyg per pyi-

matytų. Ji ėjo į nusistatytą fai”, — tyliai pasako ji,—“Ka- , Jie ėjo per puikų sodą, kur 
tikslą be abejojimo ir baimės-^jaliau OląfaiA * ženįė švietė, kaip baltas žibū-
Bet jisai, kuris sapnavo, nega- Tada sapnuoją pamatė, kad rys, ir gėlės spindėjo kaip ra- 
lėjo nuo jos atitraUkti akių. vyras jūrų dugne psąs jis pets ' sų lašai.

Jis mat visą jūros dugną aiAkiniPdai pafinn kad ta* Karalius matė, kad moteris,- 
griuvėrių ntadotą- Jis matė nuriHrėlis — jis.
sunkius laivų inkarus, storas ‘iRaraliau Oląfai'

•ž 5'. •
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su-

tokiame ūpe, kaip buvo vakar.
— Tu eik į bažnyčią, kie£ tik 

• nori, tart jį — jeigu aš ir nei
čiau drauge su tavim. Del to 
neturi būti tarp mudviejų ne
sutikimų.

JI nulipo nuo laivo ir žengė 
prie karaliaus. Rankoje ji laikė 
kardą ir kalbate apvedžiotą

Tada anoj poteris atsisuko 
ir pažvelgė į karalių, ir kai ji 
taip pažiūrėjo, jam pasirodė, 
kad viršum jos galvos ir vai
kezo, sužibo du auksniai švie
sos lankeliai, už visus karalių 
ir karalienių papuošalus gra
žesni Bet > tuojau'vel mlžings- 
niavb miesto linkui ir jis jos 
daugiau negalėjo matyti.

— Kas ten yra, į ką tu taip 
smarkiai pažiūrėjai, karaliau 
Olafai? — paklausė dar kartą 
Storrada. -

Kai karalius atsisuko į ją, J 
pasirodė jam sena ir biauri, 
pilna, klastos ir visokių žemės 
nuodėmių." Ir jį apėmė baimė,

dovanoti.

atsakė: r
— šitas smūgis tau bus'pra

keikimu, Olafai Trygvasoti.
Ji buvo išbalusi kaip, drobė, 

kada nuo jo nusigrįžo ir užlipo 
ant laivo.

vatės. Ten gulėjo sulaužyti lai
vai. auksinių slibinų ---galvos, 

Staiga karalius pamatė, kad' kurios juos dabino,.grąsinamai 
.vanduo, kur buvo viršum mo- žiūrėjo į jį savo raudonomis 
terš išk^ęš, ėmė keisti spalvas. 
Stulpai ir Skliautai iškart pasi
darė šviesiai ratidoni, bet grei-

“Norėčiau žinoti, kad čia jū
roje kariavo ir paliko pragaiš-

buvo taip pat raudona, - lyg 
vanduo būtų krauju pavirtęs.

Jūrų dugne, kuriuo žengė 
moteris, karalius pamatė su
laužytus kardus h* strėles, su

tanas; viršum jo, daug mastų, trūkusius lankus- ir jietis. Iš 
aukštyn, buvo vanduo.

Jis matė žuvis, sau ieškan
čias grpbio, matė laivus, aukš
tai vandeniu slenkančius, kaip 
tamsius debesis, ir saulės ritu
lį matė, blankiai šviečiantį, 
kaip išbalusį mėnulį.

matė moterį, tą, kurią
bažnySos durų sutiko, že

mai, jūrų dugnu ateinančią. 
Jos eisena vis buvo tokia pat 
sulinkusi, ir M turėjo tuos pa-

fui prisisapnavo keistas sapnas.

tai nebuvo žemė, bet jūn»dug- 
nas. Dugnas buvoT žalsvai gel-

manė sau sapnuojąs.
Viąur jis matė negyvėlius, 

jie kybojo persikorę ant laivų 
turėklų, arba gulėjo tirštose

{radžiu jų buvo ne tiek daug, 
bet juo tolyn ji j raudoną van
denį ėjo, jų krūvos didėjo.

Bet jam nebuvo la&o to viso 
apžiūrėti, nes turėjo stebėti 
moterį, kuri keliavo toliau. Pa
galiau, karalius pamatė, kad

tė, kaip moteriai pasuko iš tie
saus kebo, icad neužptintų ne
gyvo vyro, kuris ant jūros žo-

vo apsivilkęs šarvais, rankoje 
turėjo kardą ,o jo galvoje buvo 
gili žaizda.

ru. Jis buvo apsivilkęs raudo
nu rūbu, ant galvos turėjo 
žvilgantį Batoną, ant vienos 
rankos buvo užtrauktas sky
das, o kitoje laikė ištrauktą

tave savo laivyną ir nutarė tau 
atkeršyti- Ar gailiesi karaliau 
Olafai?”

Ir dar kartą paklausė: “Tu 
dabar turi skaudžiai kentėti 
už tai Jcad pasirinkai mane, o 
ne Storradą. Ar*nesigai]i, ar 
nesigaili to.”

Tada gulintis atvėrė akis, ir 
moteris padėjo jam .pasikelti.

. juodu drauge išlėto nukeliavo 
toliau. ,

Ir vėl pamatė karalius 01a- 
fas, kaip jie eina ir eina, naktį

dfarti S miegų: ‘TCaraiiąp Ola-

guliau jam pasirodė, ' kad jie 
nuėjo toMau negu debesys, ir

as esu ra, xuną tu &ungana- —-r- — J . . -

loję pas bažnyčią matei. . Ar ąuksimajs
nepažįsti manęs?”

Kai vyras vis gulėjo nejudė
damas, ji puolė šalia jo ant ke- *

rūbai' 
ie

apsupo ir nušvito įvairiom^ 
spalvom. Jis pamatė taipgi, kad 

ratas blykstelėjo apie 
nušvietė jos veidą.

Bet nukautasis, kuris ant jos 
pečių rėmėsi, pakėlė galvą ir

“Argi tu nežinai, karaliau 
Olafai?” — atsakė, ir begalinė 
didybė ir ^skaistumas apgobė.

/

Bet karalių per sapną apėmė 
didelis džiaugsmas dėl 
jis buvo išrinktas • maloniai 
dangaus karalienei tarnauti. •

Tai buvo toks didelis džiaug- - 
smas ,kokio jis niekuomet iki 

"tol nebuvo patyręs, ir tas 
džiaugsmas buvo toks stiprus, 
kad pažadino jį iš miego.

PabOE^s jis pajuto ašaras ant 
savo veido, ir taip gulėjo sudė
jęs rankas maldai.

■s
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mos konkursą. Jani atsiųsta 27

ir reikia tikite, kad te kon-

pildytojų rasis.

sies atstovai yra Casinuri Re-

Naujas angių-BetuviŲ

mos. Jie kure/ žlredami savo

šo, jog gyvenimui mene pri-.

kartojimai, muzikos dvasia np 
liturginė. Tikrumoje kompozi
toriai ir nerašė . šių mišių, kad

‘'Pabučiavimas”, viršelį nupie
šė dail. V. K. Jonynas.

raminisr stengtasi teksto turi
ni ir žodžio reikšmę paryškinti 
muzikos kalba. Harmonija yra 
kraštutinis modernizmas, ries
J. Kačinskas siela ir kūnu yra vaizdis, kuriame jis gyveno ir

šių pasaulinėje mereforoje ne
daug tėra,, o pačiu dalyvių są
statujis, rodos, bus vientate-

‘gijos atstovai), St. Pilka ir-V, 
Valiūkas (sceųos menininkų 
atstovai).

Vokietijoje Mečys Sutkevi- 
čius buvo išleidęs Lietuviškai 
Anglišką žodyr^į^^t-dvi lai
dos), kurį perengė vitius-Pėte- 
raitis, šiuo metu gyvenąs Ka- rodanti vyresniosios kartos pa

“Aidų” premijos įteikimas.
įvyks Specialiai, Jam rengia

mam “Aidų” . metiniam kdfi- 
certe, muzikos ir literatūros

• vakare. . \

žinome Beethoveno keletą 
koncertinių mišių, Haydeno, 
Rosslmo ir kit. Jų kūriniai re
taikada buvo pildomi pamaldų 
metu, išskyrus karalių inaugu- 
radjas. šiaip jos girdimos vien 
koncertinėse salėse. > Čia yra 
ijeleats priežasčių, kodėl jos 
neišpildomos -bažnyčioje. Jos

S

bą Aukščiausiam, šiuos veika
lus komponavo pačiam savo 
subrendime, ne jaunikliai bū
dami. Jie jau buvo parašę daug 
didžiulių pasaulinių kūrinių. 
Kai jautėsi pribrendę ir galį 
tarti iš savų išedies paskutinį- 
muzikos meho' žodį, tuosyk ir 
tarė. Ir jų veikalai yra begali

sime, teks žjūreti ir klausyti,

nalų chorą! Jas išpildys.'O kad

sudėta giliausių, šventų min
čių, kiek telvarto, kahčių! 
KielF ten sukaupta maldingu-

nio' ir užsimojimo 
-mišios.

V-*-* r*
< < ^MjĮsų nors

. ->dar jat&as, bet savo kūryba

-•ft

1

ago garbei
aibe jungdamas klasikines for
mas te*, moderniomis^ arba

Yra šiame krašte 
choralinių klubų, kurie suge
ba ir sunkiausius tefkatas M- 
ptidyti,»kurie ieško naujovių,-—- 
paskutinio žodžio dabartinėje 

- dvasioje. Kadangi veikalą

nųęjo su taiko dvasia sumo- 
«Mk> sjrro kūryboje. Tokiu 

ta&ftr mesrisose srityse žengia
me - $1 h|ku. nes mūsų meni-

- hstaokslinę Vakarų 
Europai mokyklose, atsivežė 
tas žinias j savo kraštą ir ten

Kai kurias dafis teko girdėti
iš ratarašėk), pečiam autoriui , . ,x . 
demonstruojant. Visos tos da- J- KaSnskas savo dvasia 

nemaža turi draugų net pačioje 
Romoje. Tokie stambūs* bež-

su dramos literatūrą ir paša
las vaidintinų* veikalų b|dą. 
j Kaip žinome, konkursui ski
riamos dvi premijos: I —$500, 
ir II—$300. Paskutinis termi
nas veikalams atsiųsti buvo 

Teta 1Q52 jpioBfo 31 d K03.
^‘^įkuroo komfis’ą tedaro: A. Au- 

^^istinavičtenė Kult. Fondo at- 
nu už ifa mianĮSro ye&aio B-f :stov.ė)> M Barams ir St. Ta- 
teMnUk Su »» (Ltet. Rašytojų Drau-
me ramiai po muzikinį pašau* ntotrW5.n sr Pilka ir v 
pavendravoti, nes jis ten bus 
maitonial tetiktas naujosios

studiją, 'kurioje atli 
Lietuvių Kultūros Fondas^ ginusia keramikos -u$

Paskutiniu laikų, jis baigų lip
dyti naujai atstatomafšv. Ka
zimiero .parapijos bažnyčiai 
stacijas. Tai bus Amerikoje be
ne vienintelė lietuviška bažny
čia, kuri įsigys orginales dai’i- 
ninko stacijas.

Aišku, kad kai kam Mo kūri- 
flio muzikinis turinys nebus su
prantamas. Tačiau nieko tai-/- 

į stabaus. Juk Čaikovskio ar 
Vagnerio kūriniai pradžioje ir
gi buvo senųjų nemėgstami, na,

,- o kaip jie atrodo mians šian
dien f Rodos, kitaip ir būti ne-

Gregorianinio Choralo harmo
niją, kuri rėmėsi klasikine 
harmonija (Witt, Heberi, Hal- 
ler,Wagner ir*fat), jau savo 
atgyveno. Toks šias srities au-‘ 
tori tetas kaip Achille Bragers 
harmonizavo choralą taip mo- 
berniškai, jog, rodos, reikta^

Tas pats gali atsitikti ir su 
minėtu J. Kačinsko kūriniu/. 
Tenką tik vieno apgailėti, kad 
retam kuriam lietuviui teks jas’ 
girdėti. Dėl jų komplikuotos 
harmonijos ir sunkumo giesmi- 
Pinkams 'neatsiras lįetuvių

bažnyčioje. Tikrumoje, kaip 
praktika parodė, skamba rafi
nuotai, pritaikintai šių taikų 
dvasiai.

Mūsų paskutinės kartos žy
mieji kompozitoriai (K. Ba
naitis VI. Jakubėnas, V. Bace-

Aktorių Jota Gielffid
Lietuvių kilmės žymius An

glijąs aktorius John Gįefcud 
buvo labai šiltai sutiktas ir iš- 
e Londono teatro kritikų 

no vykusį “Ričardo ĮĮ" ’ 
nną. John Gielgud yra 

pasižymėjęs kaip vienas jš ge- 
riaušių anglų klasikinių veika
lų vaidintojas ir režisierius. Ti
kimasi, kad jis artimoje atei
tyje pasirodys New Ydrke Bro- 

, adway teatruose, tuo suteikda
mas progą čia gyvenantiems 
pasidžiaugti jo sugebėjimais.

Nauji “Gabijos” leidiniai
“Gabijos” leidykla Brookly- 

ne ve! išleidžia naujų knygų: 
Adomp Mickevičiaus “Konradu 
Valenrodą,” verstą V. Myko
laičio Putino, Fri Mauriaco, 
1952 m. Nobelio premijos lau-' 
reato, romaną “Gyvačių liz-
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JURGIS SAVICKIS

22 d., mirė Jurgis Savickis: ra
šytojas ir diplomatas. .
. Man gyvai prisimena ,gamto- 

» 
grynas modernistas. Jis nepa- vargfc paskutinį tuziną savo gy- 
jėgią savo kūrybinių jausmų vertimo metų. Tai vargas auk- 
išreikšti senosiose harjnonijos sc> rėmuose: dramblio kaulo 

; spalvos gražus namelis, pava
dintas vilią Ariogala. Ji stovi 
kauburio šlaite prie Montę Car- 
lo - Menton vieškelio. Per šo

ribose. Jis ei^i su laiko dvasia. 
Kaip poezijoje , tapyboje, 
"skulptūroje, bendrai mene da
bar nutolta nuo klasikinių for
mų, taip ir muzikoje, ši mo
dernizmo kryptis vystosi visa-, 
me pasaulyje. Senoji, vadina
moji klasikine harmonija, savo 
atgyveno. Mes jos grožybėmis 
ir šiandien žavimės, be jų ne- 
apsieirta koncertai, bet šalia jų 
neapsieiname ir be modernio
sios muzikos. Ar ši modeminė 
kryptis suks kairėn ar dešinėn, 

-tetokti pasakyti, .žžnoifiė tik 
tiek, kad šių laitai dvasia to-

kia meno sritį, nebėvartoja jos 
klasikinėse formose. Jfc kuria

PIRMASIS“AlDį"M’MERIS >
pradžioje 

šių metų 
"‘‘Aidų” numeris, kuris, skai
tant iš eilės, yra jau 57-tasis. 

<^Per trejus metus Amerikoje 
31. tio žurnalo numeris, 

kišus tai sudaro 3 dideles kny-

" 480 puslapių. Tokie trys veika-

džta geriausių mūsų jnokslinin-

bus, šioms ir ateinančioms kar
taus rodys, jog tremtyje pra
ėję metai buvo kūrybingi. Drą-

lietuvių kultūrą vertinąs žmo
gus. “Aktų" žurnalo komplek
tai siuntinėjami j visas didžią-

Ir svetimtaučtarųs, jog Hetuyių 
tautos kuriančioji daMs nėra 
palaužta atšiaurių .laiko vėt-

Naujas St. Būdavo romanas te
Roklande, Maine, begyven

damas kun. St. Būdavas vėl pa
rašė naują romaną — “Už
draustas stebuklas.” Jame vaiz
duojami įvykiai 1944 mr Va
karų Europos fone.

Prieš pat Kalėdas,, gruodžio Ilgai, manau, Jurgis Savickis 
ieškojo tos poetingos ir nuosta- 

. •••„ bios vietos. Namelį pasistatė 
prieš pat kąja, kur manė leisti 
atostogas ir, gavęs pensiją, 
gyventi ir kurti? Jis, rinkda
mas vietą ir statydamas na-. 
mėlį, puoselėjo saldžią svajo
nę: ramiai ir nerūpestingai pa
gyventi. Apie tą svajonę net klauso taip pat kai kurLviete-'- 
artimiesiems draugams nesą-' K...” Man, rodos, kad jis buvo 
kė: jo mintis buvo — nohlėįįBe jiidelis gyvenimo ob^ervato- 

. rius, pats gyveho ir kitus ma
rle gyvus.

mas: “Ponas Savickis — lietu
vis tik tautybe, bet ne išauk
lėjimu ir kultūra.” Lygta dalia 
jis klydo, kai "kalbėdamas apie 
jo kūrybą, tvirtino: “Perdaug 
stropiai mūsų garbingi pirmta
kai buvo užsiėmę meno įvesdi-

Mų\ metų sausio mėn. “Ai-
* * ypatingai turtin-

gausau mokslinių 
jos, beietrteti- 

kūrMų.
rpio aktuali- 

I anksčiau į- 
Pastabų”

etrtdpsnių, 
^lietuvių

Gyvenamo 
joms fiksuoti 
vestas

s

skyriuj

su tarpu, kuris, skiria jį jr jo 
sukurtą pasaulį, bet tai*yra 
daugiau dorybė negu yda. Tai 
buvo, sakyčiau, laiminga at-* 

-’■■ ■ švara tai sentimentaliai idilei, 
* kuri buvo užvaldžiusi mūsų 

prozą. Kas prieš ji buvo įlei
dęs j didiko parką sodietį sp_ 

povo pluhsknų! 
matė, kaip pigų

farsą<Bet ąr gi gyvenimas tė- 
' ra^tlk ^hetodraiTia? Argi jame 

•* farso elementų. Jo ironi
ja labai elegantiška ir ji yra 
labai labai toli nuo nihilizmo.

Tai buvo gilus žmogus. Dau
giau nei dešimtį metų jh grū
mėsi su gyvenimu ir mirtimi,įvykiai jrum- - 

i į kronikai.
puslapius, .šis “Aidų”- ‘

is skiria net.18 puspalių dybą eina platus, grįstas ak- tangere. Bet likimas kitaip lė-:
ilginiai medžiagai, kurjie- meninūs ir vietomis su taip- mė: jb laukė ne giedra, ir ne-

kutiftės savo dienos: šypsena ir 
jumoras nenuėjo nuo jo lūpų-

Graudžiai jis kalbėjo tik a- 
literatūros, meno, religi- tais, takas, jungiąs Roųue- rūpestinga pensininko laime, pie Lietuvą; jis mate šią mūsų 
visuomeninio gyvenimo brune ir Camoles. šiaurėje slė- be o’ kova- už nelaimę ilgą ir sunkią. Jis sie

ra eina poeto 
patriotiniai 
tris pusla-

ki
Įžanginiu 

Venancijaw» 
eilėraščiai, 
pftiš. Marija Gimbutienė bando 
suvokti senosios lietuvių reli
gijos pagrindus. Pr. Skardžius 
rašo apie vysk. A. Baranausko 
kalbinius darbus ir nuopelnus.

talikiškos šeimos problemą. 
Vincas Kazokas supeandina su 
mirusių vokiečių rašytoju 
Franz Kafka. Beletristikos 
duoda Nelė Mazalaitė.

Apžvalginiame skyriuje ran
dame: L. Miškiną, A. Tyruolį, 
J. Blekaitjjr-T. L. Andriekų, 

OFM, Juozą Brazaiti, Juozą 
Girnių, A. Baroną, Kl. Jurge- 
Monį ir kit. Be to. šiame nume
ryje savo kūriniais dalyvauja 
dailininkai; Vac. Ratas, A. 
Galdikas, V. K. Jonynas, M.

A. Vesčiūnas ir EI Grteo.

nis, kurio kitoje pusėje yra 
senas malūnas — alyvos spau- 
dykla. Už jc^kyla gana staigu 

šlaitas, apaugę* senais a 
džais ir mimozomis, kiek a 
ščiau gyva uola su 
žemomis ir skurdžiomis 'pu
šaičių keputfeiėmįs.' Pietuose,

mis -apaugęs ;ir giltai į jūrą j- 
siskverbęs Cap Martin — Mar
tin .kyšulys. Gamta ir puslau
kinė ir nuostabiai jp*azl

Prieš Kalėdas sužydi mimo
zos. Gal ir jtara kito žemėje 
medžio, kuris taip nuostabiai 
žydėtų ir kvepėtų, kaip mimo
za: žiedai apvalūs, susidarę iš 
plonyčių, lyg mažo viščiuko
arikžtinų, plaukelių su mažytė- O tuo tarptf sunku rasti lietu
mis galvutėmis, didumo, kaip ‘ vį šviesuolį, kuris būtų bervęs 

žirnis.. Žiedai visai pridengia 
lapus ir šakas, ir mimozos at
rodo, kaip žemėn nusileidę gel
toni, purūs ir lengvi debesė
liai.

būvį
la” džiaugėsi, ir džiaugėsi la
biau nei Jis būtų galėjęs

netahnę ilgą ir sunkią. Jis sie
lojosi tautos likimu, sielojosi

ku būdamąs “Ariogala” jį 
keliolika metų maitino.

Jis ją padarė lietuvišką: vi- 
suosna alyvmedauosna koply
tėlių su "Madonomis, kando- šul 
mis, Rūpintojėliais, šventai
siais, kuri^ tarpe vyrauja' šv. 
Jurgio kova su slibinu, gv. Jur
gis — žemdirbių ir jo A paties 
patronas. Prie to reikėtų pridė
ti turtinga .biblioteka, šioks 
toks paveikų rinkinėlis.

Keista. Apie jį buvo susida
riusi nuomonė, kaip atitrukusį 
nuo savo tautos kosmopolitą-

apsikrovęs taip išimtinai lietu
viškos kultūros dalykėliais: 
drožiniais, aibiniais, paveiks
lais ir knygomis. Klydo mano 
draugas P. Juodelis sakyda-

fe.

dau-

Kiek išleista praeitais me
tais lietuviškų knygų?

Lietuvių Bibliografinė Tar
nyba, kurtai vadovauja Alek
sandras Ružancovas, Danville, 
I1L, nors dar tiksliai nesuregis
travo visų praeitais metais iš
keistų knygų ir kitų leidimų, 
tačiau mums praneša, kad a- 

pytikriai 1952 m. buvo išleista 
170 lietuviškų knygų ir bro
šiūrų. 1951 m. išleista 159 kny
gos irbito&ūros.

Knyga apie Lietuvos
; - laisvės kovas

Prieš pat Kalėdų šventes 
knygų rinkoje-vasirode Vagos 
leidyklos išleista knyga apie 
Lietuvos laisyčs kovas, būtent, 

. pulk. J. Petrųičio Lietuvos ne
priklausomybės kovų atsimini
mai; “Laisvę ginant”. Vyres
nio amžiaus lietuvis, kuris sekė 
ar .net dažnas pats dalyvavo 
Lietuvos nepriklausomybės kc&V 

vose, skaitydamefc.;':vėl atgai
vins savyje anuometinį lietuvių

* tautos pasiryžimą 'sį^rti 1^* 

mėjimo prieš' gausingeshius 
priešus. Jaunimui knyga yra
tikra patriotizmo mokykla, pa- -

autorius baigia parengti naują Lietuvos laisvės, 
žodyną ~ angliškai lietuvišką.
Mečys Sutkevičius per Kalėdų Atsiusta paminėti 
šventes buvo is New Yorko nu. - ; * * -
jRižiavęg pąą autoriij susitarti 

'jo lŠJe«too. Autorius dar 
neatidavė rankraščių, dar nori 
juos papildyti ir patobulinti. 
Neturėdamas lėšų atsidėti ge
ram žodynui užbaigti, jis tik 
liekamomis nuo darbo valando
mis triūsią prie jo. Taip žody
no pąrengimas ir išleidimas 
dar užsitęs. O jis būtų tikrai L. Dovydėno, Kl. Jurgeliorito, 
dabar reikalingas, nes turės Ant. Gustaičio, J. Brazaičio, F; 
plačią frazeologiją ir tartį, ir Kiršos; J. Štebeikio, B. Bab- 

rausko, V. Maciūno ir M. A. 
Buonarroti. •

J. Fetruitis. LAISVŲ GI
NANT. Atsiminimai iš- kovų 
su bolševikais ir bermontinin
kais. I tomas.-II laida. Išleido 
Vaga. Nėw York, 1952.. 2W 
pusi. Viršelį piešė P. Osmols- 
kis. Kaina 2 dol.

G ABU A, neperiodinis litera
tūros žurnalas Nr. 3, 1952 m 
Red. Stepas Zobarricas, 84 psl., 
kaina $1.00. Siamą numeryje 
yra prozos, poezijos'Ir strSips- 
nių literatūrinėmis temomis V. 
Ramono,. J. Krumino, A. fekė- 
fhos, Gr.-Tulauskaitėsf A. Ba
rono, . J. Rūtenio, P. Babicko,

dabar reikalingas, nes turės

apims 60.000 žodžių. Jei koks 
mecenatas finansuotų autorių 
kucį laiką, tai tikrai ši viena 
Iš reikalingiausių knygų grei-. 
čiau mus pasiektų.

AmeriRiečių spauda apie 
dail. L. Vilimą

Rochestery, N. Y. dail. L. 
Vilimas buvo surengęs savo 
Kūrinių parodą. Ta proga grą
žtai jį įvertino vietinė ameri
kiečių spauda. “Rochester, 
Thnes Union” rašė: “Jo (L. 

/VC). paveikslai rodo retai su: 
^tinkamą jautrų spalvos ir pie
šinio pajautimą. Nežiūrint, 
kad jis yra labiausiai pamigęs 
šlitte žemės tonus, jis pasiekia 
labid .subtyllų spalvinių są
skambių.” .

PIETŲ KRYŽIAU8PADAN-*
GBJE — Lotynų. Ameri^s.ra

šytojų novelių antologija, $į- - 
darė Povilas Gąųčys, išleido. 
Liet. Knygos Klubas Chicago- 
je.**Vh*šelis J. Pilipausko, 480 
psl.; kaina 4'50 dol.

■ *»

Šv. Pr. Varpelis. 1953 metai, 
Nr/1. Leidžia Tėvai Pranciš
konai. Redaguoja-T. Modestas 
Stepaitis, OFM. Kaina 2 ?dol. 

mtams. Eina jau 30=tieji me
tai.

te aklumą. Taurus buvo: nieko 
neužgavo ir nieko nenuskriau- 
dė. Man kita progži’teko pažy
mėti, kad jam buvo svetimas“ 
pavydas Ir kerštas, kad jis.mo- 
kėjo atleisti net ir tikram niek- “Aidai” skiria 500 dol. premija 11Ž

MM miefa pridmimi mokslo veikalą
tas šviesias -ir gražias dienas, 
praleistas “Ariogaloje.” Aš 

mačiau, kaip jis buvo apleistas

, DaK Mfm Vaikys
Philadelphijoje atidarė savo

kąsnio, kurio tada taip stigo 
ir nebdvo, bet net ir tasai , ne- 
perteklius-Depalaužė jo plataus 
mosto. Žmogui jis visada ras
davo laiko ir smagių žodžių.

miano dovaną.
Tai buvo vienas kultūrin- 

gtautių ir šviesiausių mano su
tiktų Sėtuvių.

JONAS AISTIS

Kultūras žurnalas “Aidai”, 
leidžiaamas IT. Prancžkonų, 
skiria premfją už lietuvių mok
slo veikalą, išspausdintą^ atski
ra knyga ar periodinėje spau
doje 1950 ir 1952 metais.

Pfemlja, $590 sumoje, ski
riama už humanistinių mokslų 
veikalą (teologijos, filosofijos, 
literatūros mokslų h* .meno 
mokslo, istorijos, kalbotyros, 
geografijos, archeologijos, 
folkloro, visuomeninių mokslų, 
ir k.). Premija nebus skaido
ma tarp atskirų autorių.

Autoriai arba leidėjai veika-

Jus komisijai alsiuhčią ligi 1953 
metų vasario 1 dienos “Aldų" 
redakcijas adresu: a. Vaičiu
laitis. 85 64 144 St., Jamaica 
35, N. Y. Pažymėti, kad tai 
siunčiama premijos' komisijai. 
Premijai galima siųsti ir sumi
nėtų mokslų srities rankraš
čius.

Premijos sprendėjų komisiją 
sudaro: Leonardas Danlbriū- 
nasį Juozas Girnius, T.-Ber

nardinas Grauslys, OFM, Si
mas Sužiedėlis, Antanas Vai
čiulaitis.



V vęs prašo gydytoją pastumti. 
Greitai baigiu ligonių ąpžfcrą 
ir išsiruošiu kelionėn. Apvažia- 
vęs vežtis gydytoją mali papa
sakojo, jog ligonis, būdamas

. siento policininkas. Keršis (li
gonio pavardė) daržais nėrė 
namo k norėjo užtaisytą šau-

damas vamzdžiu į save atkištą 
šautuvą tekliudė gaiduką, už-

ttnen. - x
Paėmęs kas reikalinga šia-

prie ariklk). ■ -
Praeitą naktį siautė pūga,

K: > •__ f
A. GBIGAmS

jį atpirkti. Gal senis Saulius 
būtų ir sulygęs, bet Janka nė 
iš tolo. O kodS? Janka dar

sodnu, gerai įdirbta žeme, o 
kiek bičių kelmų. Pažįsti eigų- 
1 Didiką, bitininką? Nei Didi-

Stfrttekaitė*-Jonas ilgai netru- Aš taip ir. ma-
-stulpų

’fcttertfr. Vartų

bitynu.' žinai, ponuli, kartą ru
deniop mudu su Janrfk suta- 
rėm važiuoti Merkinėn turgun.

ta tnetįtaa. DaugS piršlių ma- »W9 reikalas. l&Buojam Miu .. ,
H^as ra- g” Ataneni- Viešite - Tie- ■

kasalą tievieną būtų žentu pa-

dar itau. po rtUdoe. ^7

kąlbėjo: <
— Tėveli,palauk truputaitį, 

aš dar jauna.
Ir žifial ponuli, Janka su 

arabu, piršlio lydimas, atvyko

ir laikė. .Pati paprašius tėvo 
leisti ją už Saulių Jankes. 
Žmones juokėsi, jog Inkasalai- 
te ištekėjo-be už Sauliuko, bet 
už arabuko. .

Žinoma,- ponuli, ‘ pavydas. 
Janka buvo ' dbihis vyrukas. 
Tėvas jam užrašęs ūkį su l^u-

koją, jog šis kelias buvęs ak
menimis grįstas, o dabar smė
liu užneštas. Būta plataus 
vieškelio. Tai rodo šalimis. ke» 
roti beržai. Dabar tik provėžos

varytis. Senovėj, sako, šiuo

čiai iš Vilniaus Gardinan ke
liaudavę. Taip mudu su-Janka 
vienas paskui kitą , ir važiuo
jam. Jisai su arabu pirma, o aš 
su savo paskui. Privažiavus 
kryžkelę Varėna - Merkinė, 
Janka sako: .

vau. Manau sau. reik* sorokfe- 
nę statyti. Prįe rudėto, ponuli, 
litrus sorokin^nis vačtino. Bet 
tuoj mintis dingtelėjo: mano 
Juodukas' penktus metus eina, 
o tavo arabas antrą desėticą 
pradedąs; dar pažiūrėsim, kas 
sorokinę statys.

Iš miestelio išvažiavom kar
tu. čia sustojom iženas šal>a 
kito ir pradėjom lenktynes, ži
noma, jo ilgakojis arabas 
strykt, strykt, skapt, skapt, ir 
aš atsilikau. Arabas jau prie

Irifcaus k&rčiamoa Ir mąąo 
juodukas ir lankos krabas bu
vo putoti.

-L. Porini, tai jau ir Uftilčiai, 
— sako man vedėjas. Ir čia pat 
įsukėm ligonio kiemą. .

Pirkioj kvepėjo grabnyčia. 
Neseniai buvo parvežtas kuni-

^.nžousis totais fakettua

užnešė kelius, o kieme sniego 
buvo iki kelių. Rytas buvo ty-* 
lūs, truputį šąk>. Oras kelionei

- malinus, "bet kelias sunkus.
- FTieinu arčiau rogučių ir žiū- 

Tiu: rogutės viėpkinkės, kaip
. paprastai Dzūkijoj, bėt arklys, 

tar tie arklys, o kačiukas.
■— Na, žinote, tamistėle, su 

tokiu kuinu mes vargu pasiek-. 
sim Užtilčius ir ligoniui peril
gai reiks laukti pagelbos.

Ponui, sėsk. Per valan
džiukę mes būsime vietoj, — 
padrąsino vežėjas.
- — Na, na, kad tik pavakare

* būtume. .. *N--
— Ponuli ,sėsk,.— pakartojo 

vežėjas, 
pas ligonį.'

Nieko nepadarysi. Važiuoti 
reikia. -Nepatenkintas sėdu ro- 
gėsna, manydamas, jog ne’liek 

„ važiuotam, kiek pėsčiam reiks 
' kapstytis per sniegą. - ’

Vežėjas sėdas šalimai ma
nęs, truktelėja vadeles ir ste
buklą?' arklaitis šoka iš vie
tos, ištiesia savo lidmas kojas, 
suvirba jos ir pasileidžia links- 
ti» ristele. Ąš nustebau I Va-

Dzie, tuoj būsime

Česlovas Mhušas žiema Lietuve* katine

Ligonis buvo su sąmone, bet 
sunkiai alsavo^ Krūtinėj buvo 
skylė, iš kurios garavo. Šutei- , 
kus pagalbą, įsakiau’ ligonio 

' nejudinti, o rytoj rytą man 
pranešti Ligonis atrodė be vil
ties pasveikti

Susirinkusios kaimynės pri-. 
puolė klausinėti^
. — Ponuli, ar ligonis pa
sveiks? t

. — Širdelės, ar aš Dievas. 
Matote^figonis sunkiai sužeis
tas. Vienas’ Dievas težino jo li
kimą.

O jos nMtiė ,;og -gydytojas 
galįs viską žinoti. Jei ir žino
tai ,ar gali mirties sprendimą 
daryti... Pagaliau, kur tu čia 
žmogus su- tokiu mažu mokslu 
gali žinoti Dievo galybę.- 
rėk, kartais -ligoni paskiri mir
čiai, o* jisai pasveiksta; kartais 
tiki, jog ligonis pasveiksiąs, o 
jisai miršta.

Kitą dieną man praneša, jog 
moterėlės nusprendė ligonį 
vežti ligoninėn. Keliant j veži
mų,’ligenls apsipylė kraujais ir 

- •‘mirė. ’’’’

- ---------------------——--------~

Panemunėly
Panemunėly jauna mergelė . 
Drobeles skalbė.

Jojo bernelis per lygų lauką, 
. Sutiko mergelę, sutiko jaunąją,—

Ėmė už rankos. - .

Graži mergele, rūtų kvječkele, 
Ar būsi mano. 1 1.

Bijok tu Dievo, paleisk tu mane: 
Saulelė leidžias, vakars ateina,— 
Tolimas kelias.

(Padainavo Ona Menčienė-Paulžiūtė.
Užrašė J. iCfitkus).

PITTSBURGH. PA.
pas kleb. kun. M. Kazėną Pitts- 
burghe; šv, Kazimiero parapi
jos klebonijoje. Su juo buvo ir 
kun. P. šarpnickas, OFM, kuris 
čia 'ir Ęridgevillėje laikė iškil
mingas mišias. ,mėn. 18 d. 3 vai. p.p. ’ 

tuviškosios draugijos

V

ąpie 20. khn. Pusvalandžiukę
* pasilsėjęs, vėl eiklus. • . -

Vežėjas; lyg supratęs mano 
mintį ,tare : s

— Ponuli, šis arklaitfe jau 
~'penkioliktus metelius varo, jau 
. pasenęs, matyta, kas buvo iš * 

jo prįeš desėtką meftų— tai ne* 
arklys, o vėjas buvo. Iš pažiū
ros jisai atrodo kelių centų ne
vertas, bet aš jį nemainytau už 
Gimbuto derešį.-Čia turiu pra
durti, jog Gimbuto arkliai vi-, 
soj apylinkėj buvo laikgmi go
riausi. "zrS

— Tai pąsakvk, tamiisĮėle, 
kur jį nustvėrė! ’ Jisai ne vieti
nės veislės.

—. Čia, ponuli, su juo visą
* istorija:

N. dvaro ponas turėjo % Že? 
maituką eržiluką,' lygiai tokio 
pat būdo, kaip šis arklaitis. Ku- 

. mejaitė, žinoma, buvo vietinė.
Matote, kas išėjo sumaišius - 
Žemaitišką kraują su dzūkiš-

Žinai, ponuli, kai ąŠ buvau 
jaunesnis ir šis arklaitis buvo 
jaunesnis. Kaimynas Saulius 
turėjo arabą, kurį pirkęs "pas 
B. dvaro pon^ Saulius buvo di
delis arklių mėgėjas. Piktos 

Akalbos ėjo, esą jis dvaro sėri- 
gerai pavaišinęs ir apdova-' 

^Jjęs, ir vii tai pastarasis ara- 
y'oųi rie- avižas, bet,pelus pra

dėjęs dad^iau pilti. Arabas 
. t pradėjęs staigiai liesti Ponas, 

:J. manydamas, jog arabas nepa
gydomai susirgęs, pigiai parda
vęs Sauliui. Pas Saulių, arabas 
vėl tapo arabu. Senis Saufiuš 
mėgo arklius, o jo vienturtis 
sūnus Janka, mano kaimynas 
ir draugas, visiškai buvo pa
mišęs ant arklių. Jisai ir sapne 
sapnuodavęs, kaip su arabu fe- 
kfeis Onuškin, Dauguoana ar 
kur kitur. Ponas, pamatęs, jog 
arabas pas Saulių atkuto, siū
lydamas geraą pinigą, norėjo

TIK NEAUKOKITE RALFUI AR DIEPHOLZO GIMNAZIJAI!
Kaladėlių 'pilis.

Gai 'teko kartais stebėti -ma
žą' berniuką, sėdintį viduryje 
kambario ir iš kaladėlių sta- 

; tapti pūįf „ Jja. veidas tuo metu 
yra’Timt^ įrisusikaupęs. Jis- 

. /"dėstk kaladėlę prie kaladėlės, 
vienur pridėdamas,kitur nuim
damas. Pagaliau pilis jau kaip 

, ir baigta, betrūksta keletos 
lazdučių, tik štai.... vienu ran
kos mosto berniukas nuverčia” 
visą -pilį. Sakykite, ar jums 
teko kada įsiklausyti, koks 
krykštaujantis juokas trykšta 
iš jo 4ūuų. Jis tam juk ir sta
tė, vargo, kad paskui galėtų ją 
sugriauti. Mokslo knygos rašo, 
kad žmogus iš prigimties lin
kęs į griovimo darbą; Tai, tur 
būf, tiesa, nes ne vien vaikai 
randa pasitenkinimo griauda
mi.

Su didelė širdgėla neikia pri
pažinti', kad ir mūsų lietuviško
je bendruomenėje mes mieliau

tųviškai išmokslintą jaunimą, 
geros valios žmonės susitelkė 
j būrius ir pradėjo šelpti vie- nes tik per kolektyvinį darbą 
nintelę Vokietijoje likusią lie- ten likusių saujelė lietuvių pa- 
tuvišką gimnaziją Diėphbtee 
Džiaugėmės visi, girdėdami a- 
pie naujus lėmėjų būrelius, a- 
pie pagerėjusias, mokslo bei 
pragyverjįmo Sąlygas. Rodos, 
ko daugiau reiktų, —tik to
liau remti šitą gražų ir kilnų 
darbą. Bet kur tau: staiga 
žmonės išsigando, o gal. kartais

mani juodinimo darbui. Juo
dinti visa, kas organizuota,

rie mūsų pageidavimus pildo ir 
su pasisekimu . įvykdo, — mes 
nemokame. •

Esu tikras, kad^ bet .kuris iš 
tų, kurie “rašė”, įų “ra§o” a- 
pie tas Visas “neteisybes” ir 
“-vagystes”, lygiai kaip ir tas,

jėgs išsilaikyti Skaldyti tai, 
kas vieninga, jies vieningumas ‘ 
yra pati stipriausia mūsų tėvy
nės atstatymo viltis; kur ne
bus vienybės, ten bus piauty- . kuris tuos'dalykus viešai skel- 
nės, partijų rietenos, o katras 
iš mūsų jau nori sėsti užjSvie* 
no stalo su tuo, su kuriuo tik 
vakar apsikoltojo?

jiems pęr gerai? O gal kartais - ;
jau nebebadauja? Kaip čia da
bar? Mes juk džiaugtis su ki
tais nemokame. Esame kilnios 
širdies bet .tik, kai vargas spau
džia, kai kaimynui verkiant, 
“I am sorry” pasakome. Ta
čiau džiaugtis su tucRfcaimynu 
—tai jau ne! Pikta, kad kitam 
gerai einasi! .

Draugijų suvažiavimas. Pitts- 
hurgho ir apylinkėsjjętuvišky- 
jų draugijų suvažiavimas Pitts- 
burghę, Piliečių Klubo patalpo
se (Jane StJ, įvyks sausio 

lie- 
pa-

sistengtpątšiųsti savo atstovus. 
Be kitų svarbių dalykų, bus ir 
naujos Tarybos rinkimas. Taip 
pat bus svarstomi ir Lietuvos 
Nepriklausomybės (Vasario 
16-sios) minėjimo reikalai. Juo 
daugiau Atstovų dalyvaus su
važiavime, juo daugiau bus _

-pasitarnauta lietuvybės reika- -‘ burghrectat, girdėti, sparčiai 
lams. •

Nereikia, žiūrėti pro paštus.
Visi trėmtinįžį; ir seniau čia : 

‘ gyveną lietuviai, dar- negavę 
Amerikos pilietybės, iki sausio 
31 d. turi užpildyti metines 
svetimšalių registracijos korte
les, kurios gaunamos pašto j- 
staigose ir į čia grąžinamos už- ]įe 
pildytos, šios pareigos neatli- ” g 
kus, galima susilaukti skaudžių sfį_  __
pasekmių. Būtų labai vėjavai- vo atstovus ir pasiųsti į minėtą 
kiška, jei kas į šį reikalą žiū- . suvažiavmią:

• Draugijų metiniame-suvažia
vime bus.renkami* Amerikos- ■ 
Lietuvių,' Tarybos nariai ir 
bus išklausyti ir priimti lesamos 
Tarybos pranešimai iš praeitų 
meų nuveiktų darbų Lietuvos 
laisvinimo darbe. Taip pat bus 
aptariamas galutinis rengima- 

vsis prie iškilmingo Lietuvos 
. Nepriklausomybės 35 metų* su

kaktuvių minė^mo vasario 15 
dieną, Lietuvių Piliečių svetai
nėje.

Taip pattprašome, kad rink* 
darni atstovus savo susirinki
me aptartumėte ir Lietuvos 
laisvinimo reikalus ir pagal iš
galę iš savo draugijos iždo beir
tumėte didesnę ar mažesnę au
ką Lietuvos laisvinimo reika
lui. Auką jūsų atstovai galės > 
atvežti į draugijų suvažiąvi- 
mą.

Nuoširdžiai kviečiame ne tik 
rinktus draugijų, atstovus da

lyvauti suvažiavime, bet. ir 
draugijų ir visuomenės veikė
jus ir visus tuos lietuvius ir lie
tuves. kurie norėtų pasidėti 
savo darbu, kad padėtų mūsų 
gimtajam kraštui Lietuvai iš
sivaduoti iš rusų bolševikų 
žiaurios vergijos.

rė Elena Saveikis-Lapetka ir 
sausio 5 d. palaidota šv. Kazi- 
rųiero kapinėse. Taip pat mirė 
ir Frank Petraitis, kuris tose 
pačiose kapinėse palaidotas 
sausio 7 d.

Uoliai ,-preniuneruojasL Pitts-

užsisako “Darbininką” sekan
tiems metams. - ■

Gini lajau* kraštui
Pittsburgho ir apylinkės 

draugijų atstovų metinis su
važiavimas įvyksta, sausio .18 
d. 3 vai. po pietų Lietuvių Pi

jų svetainėje, 1728-Jane St, 
f, Pittsburgh, Pa. šiuo kvie- 
nė jūsų draugiją išrinkti sa-

bia, niekada nebūtų padaras to, 
kas dabar nors ir kukliomis 
sąlygomis padaryta, pagalvo
kime, kad nebūtų taip, kalį* 
tiem broliam, kurie tėvo pa
liktu namu dalijosi. Vienas 'pa
siėmė- stogą ir grindis, kitam 
teko durys ir sienos. Tačiau 
nei vienas savo “name” - gy
venti negalėjo ir karmpininkau- . retų pro pirštus, 
ti nuėjo.

Šelpkime kas ką norime, bet 
šelpkime, nes š a bp o s vi
si nelaimingieji yra reikalingi, 
tik nekenkime tiems, jau šel
piamiems, nes kiekvienas pik
tas. žodis griauna. Nebūkime 
-ti^ -Tnaži berniukai, kurie juo- 
kaudami griauna tai, ką tokiu 

Taip reikalauti mes mokame, dideliu rūpestingumu pastatė.

Kritikuoti tengva, bet dirbti..
kritikuoti visa, kas tiL nors 

kiek gali praturtinti mūsų dva
sinį gyvenimą, neš — kur yra 
dvasinis pasitenkinimas, ten 
nėra pavydo, o kas labiau gali 
šmeižti, jei ne pavydo aukos. 
Pikta juk, .kad jie kilnesni, ge
resni,. šį tą nuveikia, j^daro, 
aukoja laiką, sveikatą, ir kam 
tas dabar reikalinga. Žiūrėkite

“Jei aš jums pasakyčiau..
■ , . ■ . . * tas oa®aw reiKaunga. z-iurtKiee.
Šelpkime ką nors kitą, tįife- prezidiume sėdi, o aš tifi 

. nė Diepholzo gimnaziją! Tiė- naskutinėie eilėie F
griauname, kritikuojame h* rgražu tik negrą- X " . V

remdamiesi “tikrais, teisingais kaa; šelpdami vieną, ati- . J
mame pašalpą iš kito ir šituo iš visų, bet parodyti pagarbi 
atveju, b labąų tos ' pašalpos ar padėkos tiems žmonėms, ku- 
reikalirigo. Svekintinas noras 
padėti, bet jau negera, kai rei
kalinga griebtis: “Jeigu aš 
pasakyčiau teisybę apie Diep-

faktais”, už vis labiau tuos, 
kurie ką norsr dirba ir nuvei
kia.

Neturiu galvoje darbo fab
rike ar santaupas banke, bet 
darbą po fabriko ’ ar įstaigos, 

‘darbą mūsų tautos labui ir holzo gimnazijos administraci- 
santaupas, kurias mes dedame 
į mūsų jaunimą su viltimi, 
kad po kęleto? ar keliolikos 
metų procentai bus dideli. Ti-

ją, tai...” “Neduokite Balfui, 
prisivogė pakankamai...” Tai 
negražu, baisiai negražu —ši
taip kalbėti Kiekvienam mums gjj;

kfrnės- praturtinti^ne valstybės aišku, kadete vyksta griauna- į| 
iždą, bet tautos nykstančias masis darbas to, kas tokiu var-. *

Ne visi buvo laimingi
Pasibaigus emigracijai į 

rius kraštus ir maždaug 
nėms pradėjus normalų 
venimą iš ’nauj^’, pradėję 
žvalgytis, pastebėjome, kad ne 
vsi buvo taip laimingi, kad 
daugelis liko, Vokietijoje, o jų 1 
tarpe daug mokyklinio, am
žiaus jaunimo. Suprasdami tą 
neapsakomą svarbą turėti lie-

įvai- 
žmo-

gu buvo statoma. Uogas žodis 
lengviau pasakyti, — jis vi- Kiti 
suomęt ras palankią dirv^ 
žmonėse ypač tuose, kurie šia^_||;w 
jau nelabai noriai aukoja. Af- jį!? 
gumentas i neaukoti labai pa-. 7a 
rankus, kai sakome “vagia, oi:j 
teisybės nėra, žinau, turiu laiš- £|l' 
kus, man rašė..." ui

Ar tie žmonės, šitaip kalbė- vi; 
darni, pagalvoja, kad jie pade- 
eta plisti tam tikrų suinteresuo- 
tų žmonių sąmoningai varo- įJ

Gana liūdnas reiškinys. Prieš 
kiėk laiko Petkevičiai buvo ati
darę maisto krautuvę, 2211 Sa- 
rah St., S.S: Jie tikėjosi, kad 
gan gausiai šiame rajone gy
veną lietuviai juos palaikys ir 
jie galės verstis— Tačiau pasi
rodė visai kitokia situacija, ir 
Petkevičiai turėjo po kelių mė
nesių savo krautuvę likviducH.

Svečiavosi. Kun. J. Vaikys, 
OFM, *dvi savaites svečiavosi

| DIDŽIULIS DARBININKO fe
KONCERTAS f!

įvyks VASARIO 8 D„ sekmadienį, Zjal.vak. i*
ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS SALĖJ E ’

tVilscn ir W01ouKhby Avė. kampa.4, ^Bmoklvn 21, N. Y. 1^3

PROGRAMĄ IŠPILDYS LIETUVOS VALSTYBES ESAMOS AKTORIAI:
H. KAČINSKAS. A. ĄKfifcA, 4. BLEKĄITIS, A. KATILIŪTE, K. VASILIAUSKAS

i \

Po programbs šokiai . Gros JOE THOMAS orkestras. Veiks turtingas bufetas.
JEJIMAŠ 2 BOL.

A. Ta Tarybos Pfcteburgho
Skyriaus sekretorius

I



f

•* ”■ Mn. ’Bammt BMMHiHMmlkh|MmA AotoMk, vieni 
K ton. ta**® «m<nre Tauto <UN> rūmu apann*os dali
■t.' Mn. E. Boecevett atrinki tolina boti JAV delegate, UN.

Kalč» «efe vaitagą y*>- 
- vanojo įdomiomis dovanaėmi& * ***"» * J«i va- amttj sudaiy^

grupių geriausi, “solistai” turė
jo progos pasūodyti. Geriau-, 
šiai padainavusieji gavo atski
ras dovanas. Už tokią gražią 
egiutę vaikučiai fir jų tėvai

Help Wanted]Fema)e *

St. Catharines^ Ont., Canada

CLEVEL AND. ORIO
Ties Lietuvių Namą klausimu Help Wanted_MaIe

s..

mai erdvi salė, bet ir patalpos

čiumi.

tan-

| Lietuvos Vyčių Radijo Programa |

vųjų tarpe praleisti švenčių 
dienas. . „ P. J.

kaip ir anksčiau buvo. Pagar
bos vertos tokios savarankiškai 
galvojančios moterys.

— Daugėla (pirm.), Alekna. 
Augustinavičius, Jonaitis, Ker- 
snauskas, Urbšaitis.

ris ir brolį ber seną tėveli, ku
ris yra Vyčių garbės narys. 
Amžino poilsio velionį palydė-

KIEKVIENĄ SEKMADIENI — mio 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
ttoje radijo programoje skelbtis, kreipki** adresu: 

KNiGvrm of litru ania wu»a

/TO PLACE HELP WANTED ADS.
Ask For Ad Taker

pasikeista kalėdinėmis dovane
lėmis. Malonu, kad mūsų jau-

navtmo mano brangios miru
sios sesutės Onos' Juodaitės.

Pasilieku nuliūdus,
Barbora Juodaiti.

Piliečių 
kuriai pri- 

sa- 
;iek

PMft OHeacai poolekti nauja 
dalyviu rekordą! 

AMERICAN 
B0WllNG CONGRESS 

Sto S. MteMipm, CMear* S. Kl.
HAntoan 7-US7

Susipratusi lietuvių šeima. Juozas. Viso jų yra keturi bro- 
Sausio 3 3d. vedė susipratusių 
lietuvių veikėjų Kazimiero ir 
Petronėlės Staniūnų sūnus'

ROSSE PRODUCTS CO., 
MM Fonreil Are^ CMeago 45, III.

* į. X-3

. WILSON- JONĖS ČO. .
SSRfl FR ANKLIN BOULEVARD 

500 North 3300 West

Ar jūs ieškote nuolatinio darbo? ‘ 
Mes turime vietų šiose srityse:

peticijoms, klubui ir Lt šiam 
reikalui aptarti gruodžio 21 d.

liai ir visi karo veteranai. Jo- 
nas jr Juozas antrojo pasauli
nio karo metu tarnavo karinih-

Mtrė K. Viekas nuo širdies 
smūgio, vos 47 m. amžiaus 

-. tesulaukęs. Liūdesy paliko 
žmoną, dvi dukreles ir sūnų,

REIKALINGI TUOJAU KAIP '

DIE SETTF.RS
Puikios darbo sąlygos. Nelaimingų atsitikimų ir sveikatos

' K Iiim A. AotoMk, vienu

’ . WILSON-JONĖS
- SSOO W. Fnrtdm-Bb'. ' S00 N. - 3SĮK> W.

Gruodžio 27 d. Runeberg sa
lėje vyčiai taip pat surengė 
savo kalėdinį, pobūvį —eglu
tę. Buvo nuotaikingai padai-

MERGINOS - MOTERYS
tuojau reikalingos kaip Punch Press Operators. Puikios 
darbo sąlygos. Sveikatos ir nelaimingų atsitikimų drau- 

. dindas. Apmokamos atostogos. .

DvflesŪenei už palydėjimą. 

Taip pat dėkoju grabnešiam: 
P. Jokubauskui, J. Abadaus- 
kui, G. Vaičaičiui, J. Girdzi- 

. "jauskui, K. Baužai ir visiems— 
Visoms už šv.* miškj aukas, 

- n- maldas ir už viską, kurie pri-

lėdas sugrįžo iš Korėjos fron
to. Visi Staniūnų sūnūs yra

CITIZENS STATE BANK
OF DOWNERS GROVE

" WE ARE INVITING YOU TO VISIT 
OUR NEW H0ME 

GENERAL BANKING 
Hours: 9 A M. to J P. M. 
Oooed Ali Doy WedAesday

ROME LGANS, AUTOMOBILE, 
REAL ĖSTATE A F. H. A

. . , . TABLETES dykai. Jei nepilnai būsite
rais. Jei vyras katalikas, tatTT patenkintas gaunama pagalbą^^gra- 
žmona katalikė, jei vyras pasi- žinkite likusia dalį ir už taj nebūstie 
daro socialistas ar komunistas, «'ums :skoiingas. Bangm nekan* 

~T^.^Jtuos nė vieno cento. NESIŲSKITE 
taptoiąa pat ęasidaro :ar?;jt>; šsnigų. Tik tuojau atsiųskite savo 
žm6pa. <Tačiau Hudsone yra varda, pavarde ^ adresą

visa eilė moterų, kurių vyrai 
yra užkietėję bolševikuo-antie- 
-ji bedieviai, o jos yra likusios

———————--------

Dykai išbandytas
REUMATIŠKV SKAUSMV 

ARTHRITIS

TOP WAGES TŪ TOP MEN
• PRESS OPERATORS
• FOLDERS
• 8POTWfiLDERS
• SHEAR OPERATORS
• TOOL A DDE MAKEKS'

Permanent empic^nent Outstanding opportunity lo work • 
in new modern pianL Clean new eųuipment & Jnodern 
lighting. Paid vacatioh. Paid holidays. Paid insuiigRe and 

hospitalization. Pain penskm plan. Apply in persbn.

bai^e kolemias nr~universite- ' Je‘ aa™kaa nevartos oaigę Kolegijas ir upiyersne TABS nuę. raumenų skausmų, tan- 
tus, bet yra susipratę lietuviai kiai susijusių su reunąatiznra,'ąrtbri- 

' ir gražiai kalba lietuviškai. tis ir neiiritis. tai juos nebandy- 
įlaidomis Juos'

/ (We are metnbers of F. D. I. C.
. EDtoARD A. VOLBERDING; pręsident, R. C. BROGMUS, Exečutive ' 
x - Viče Pfčs.^ Rf P, &AKELA, CąShfer. /

' DOWNERS GROVE 198

nuo piniginių rūpesčių Kalėdos, 
ūi, kada tupėjote. • .*
r^asmeninis patarimas visiems —

SENASIS ST. NICHOLAS TARIASI SU SAVO 
BENDRADARBIU MR. EUGENE KLYCZEK 

ŠIO OFISE .1542 HALSTED STREET, 
CH1CAG0 HEIGHTS, ILLINOIS

fėijnas uždaromas 
VIDURNAKTI 

ŠEŠTĄD^ SAUSIO 16

lando lietuvių gyvenimą teten- 
kina dabar ta viena vienintelė 
Lietuvių Piliečių Klubo sale— 
joje vyksta pareisimai, susi
rinkimai, posėdžiai, repetici
jos ir tt. Bet joje išsitekti daž
nai, pasidaro nebeįmanomai to

tenka jieškoB. ir didžiųjų mies
to salių. Padėtis pagerėtų, jei 
visuomenei būtų prieinama šv. 
Jurgio parapijos salė, kuri da
bar išimtinai tetarnauja bė 
vrik tik vieniems pačios para
pijos reikalams.

Todėl -dabar pradėtas gy-. 
visftr kelti ir svarstyti "naūjų- 
Uetuvių Namų klausimas. Juo-

SLA 136 kuopos taiciatyva bu
vo sukviestas tam tikras pasu 
tarimas. — Po ilgesnių svars
tymų pagaliau buvo prieita 
prie šių išvadų '■ 1. Clevelando . - 
lietuviams tereikia tik vienų 
namų; 2. todėl jų reikalą tega
lima spręsti tik susi tarus su 

/'dabartinė T Liejjivių 
, Klubo vadovyl
klauso dabartiniai namai 
le; 3'. ištirti galimybes, 
galima pagerinti 
dabartines patalpas, ir jei .tek
tų pasisakyti už naujus na- 

\ mus, tai juos turėtų įsigyti da* 
' i>arlgjįs-;LMtuvių Piliečių Klu- 

bks, kurio nariais (šėrinin- 
jėiis) reikėtų pritraukti ko 
daugiausia naujai atvyfcpsiųjų.

Visam šiam reikalui tirti ir

Chicago, HJ.
• Vasario 16 d. mintamas 

šiemet bus vasario 15 d. Ash
land salėje. Pasitarime buvo 
išrinktas įvairios komisijos ir

praeitais metais lietuvių skai
čius žymiAi padidėjo. St Ca- 

, tharines kolonijoj yra 173 lie
tuviai, WeHande 175, PortCol- 

* bome 50, Niagara Fąlls, Ont., 
. 76. šiuo metu St. Catharines 

kolonijoj lietuvių skaičius kas
dien auga, nes McKinnon'fab
rikas praplėtė savo patalpas ir 

naujus darbininkus. 
Čia yra du McKinnon plieno 
fabrikai, vienas, mieste, antras 
Už kanalo. Neturintieji darbo

kbm|s0o> Si liūnas, E. 
* Samienė, J. Talalas, V. Uznis;

biznio komisijon — Uznis, Dė
dinas, Linkuvienė ir V. Duoba.

- Numatyta išleisti programinė 
knyga su atitinkamu * šventės 

' aprašymu. Knygai tvarkyti ko^ 
<-4 ' misijoje yra: dr. P. 'Kisieliui, 

St. Rauckinas, Blinstrubas ir 
Jurkštas.

Minint sukaktį, yra kartu 
pravedamas rašinėlių konkur
sas mokyklinio (nuo 12-16 me
tų) amžiaus jaunimui. Temos 
yra dvi: Amerikoje gimusiems 
lietuvių kilmės vaikams ^“Ko
dėl aš noriu pamatyti mano 
protėvių tėvynę laisvąją Lie- 

i tuvą.” Gi lietuvių ateivių vai
kams: “Kas man patinka 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse.’’ Konkurso komisijoje y- 
ra E. MiRužiūtė, Mašiotas, 
Samienė, Linkuyįėnė ir J.. Ta-, 

. lalas. - .
Rašinėliai konkursui turi 

būti prisiųsti iki sausio 20 d; 
adresų: Lithuanian Gouncil of 
Chięagp, 1739 S. Halsted St.

Hatford, Conn.
Šv. Jono EVang. Draugijos 

susirinkimas.įvyko sausio 4 d. 
Tretiems metams pirmininkų 
išrinktas Ą, Stankevičius,.vice- 
pirm. ArUrbonas,. iždin. A. 
Kelenas, nutarimų” rast. 
Staniulis, fin. raš. A. Petraitis 
ir trečiuoju, rast..J. Kasmonai- 

’tis, kasos globėjas S. Gaučus ir 
K. Skorupskas, tvarkdariu M 
Sobeckis ir durų sargu K. Kas- 
monaitis.

• Per praėjusius ’rhetus draū- 
- gija palaidojo 11 savo narių. - 

Draugijos turtas arti £20,000. 
Visi valdytos nariai pasižadė
jo darbuotKTkad draugija stip-

Padangė jo mūsų kolonijoje galėtų pamėginti savo laimę 
Sėtuvių. Niagaros pusiasalyje St. Catharines. kolonijoj.

Kūčios ir Kalėdų eglutė. 
Bendros kūčidk buvo surengtos 
pranciškonų vienuolyne ir pra- 
leistos^jžukioje nuotaikoje lie- Bus duodamos geros dovanos: 
tuviškuoju papročiu. Sausio 4 už. geriausią rašinėlį bus su- 
d. vienuolyno patalpose su- teiktas rankinis,. laikrodėlis, 
rengta vaikučiams kalėdinė 
eglutė, kurioje dalyvavo ir vai
kučių tėvai, linksmai praleisda
mi laiką, pasivaisindami, o vaiC 
kučiams Kalėdų senelis; 
Vlbinas, įteikė dovanas.

Krikštai Kalėdų dieną buvo 
pakrikštyta J; Grigų dukrelė 
Laimos vardu ir Lelevičių sū
nus Vyto vardu. .... ■ -

Tautų pasirodymas. Pabalti
jo tautų,, lietuvių, latvių es
tų- .draugiškas pobūvis . įvyko 
sausio .3 d„f Queensway viešbu- ? 
ty. -Buvo'pasakyta kalbų ir -pa- 

. , x ŠoJ^ta tautinu šokių, po kurių 
aibs. sekg pasilinksminimas. ' “ x -

antra premija — foto aparatas", 
trečioji — amžinoji plunksna. 
Dovanos bus įteiktos Vasario 
16 minėjime.
• Rūbų vajų lietuviams už

baigus ir dideles jų \ siuntas 
pasiuntus į New Yorką, 
jį dabar veda čekai, taip pat 
rinkdami rūbus pabėgėliams iš 
tėvynės.

• Komunistams skerdyklų 
-unijoje, atėjo liūdnos dienos. 
Darbininkai suskato nuo jų ap
sivalyti ir tam reikalui organi
zuojasi, kad galėtų vieningai ei
ti į rinkimus. Skerdyklų darbi
ninkų unijai (CIO) nemažai 
priklauso ir jkįtuvių.

• PRESS OPERATORS
< • SPOT WALDERS '
Gero$ darbo sąlygos, ęilna dar
bininkams priedų programa į- 
skaitant užmokamą ligoninę, ap- 
draudą ir pensiją. Proga sąžinin
gai darbininkei. Tremtinės kvie
čiamos, turiTašyti ir kalbėti 
benk kiek angliškai. Ateikite.

Advertifiįing Metai 
Display Corp.

4620 W. 19tii Cicero, I1L 
MR.STICKLING

Waterbury? Conru
Padėkos žodis

Sausio 5 £L, iškilmingai bu- ’ ir gražiai kalba lietuviškai, tis ir neurfds, tai 
vo palaidota mano mylima se- Šiomis dienomis vedęs JuozasJw pametu. 
SUte Ona JuOdaitė. šiuomi nuo- yra architektas.. , laikraščio skaitytojams vaistai
širdžiai dėkoju šv. Juozapo pa- shmčtami dykai. .
rao. didžiai gerb. klebonui kun. - Sąmoningos moterys. Labai Mes kviečiame jus juos išbandytą 
i. Valantiejui, kun. S. Sapliui dažnai moterys seka savo vy 
irkun. J.Budzeikai už šy.Mi- 
•šių atnašavim^ Taųf jpat esu 
labai dėkinga kunigams — A. 
čebstoriui, A. Gurklhri^ P. 
Skruodentai ir B. Vaišnorai už 
pamakiose asistą bei dalyąvf- 
mą. Ačiil draugijų atstovėms;

Mirė.•

Trumpu laiku netekome 
dviejų lietuvių. Kiek anksčiau 
staiga mirė iš Vilniaus krašto ■ 
kilęs. Vincas Baranauskas, ku
ris buvo sulaukęs 75 m. am- 
žaus. Prieš pat Nąujus Metus 
mirė voš 28 m. amžiaus Ame
rikoje gimęs lietuvis Vladas 
Bezckas. Miko sūfeus

PASKUTINIS 
KVIETIMAS

I ABC 

Aukšta? jebiEję

PATARIMAS SENOJO 1 
ST.NICK IR JO MEGIA- 
MIAUSIO BENDRADARBIO

,. fl Tas linksmas seniukas, taip išmintingai mo- 
<7 kąs apsipirkti Kalėdoms, nepažeisdamas biudže

to, šu savo mėgiamiausiu ^bendradarbiu Mr. 
Eugene Kiyčzek,.president of Citizen’s Federal 
Savings and'. Loan Assočiatidn in Chicago 
Heights, III., pataria kiekvienam galimai grei
čiau prisidėti prie jų greitai augančio Kalėdų 
Taupymo Banįjo.

Jis štai kaip veikia. Kai Jūs tampat klubo na
riu, Jūs padedat kiekvieną savaitę iš savo savai- 
tinkt uždafbio •} specialią Jums atidarytą sąs
kaitą Suma yra tokia maža, kad Jūs vos paju-

; šit skirtumą. Bet kai ateis Kalėdos 1953 m., 
Jums bus duotas labai žymus čekis išleisti, kaip 
tik Jūs norėsite, kfd būtų Jums užtikrintos la
biausiai laisvi 
kokias tik 

Tad Sai
aplankykite Mr. Eugene Klyczek Chicago 
Heights. O jeigu Jums patogiau, parašykite 
jam, ir jis atsiųs Jums visas smulkmenas apie 
įstojimą į Kalėdų Taupymo Banką. Kuo grei
čiau įstosite, tuo didesnį gausite išlaidoms čekį.

OTIZENS FEDER4L SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

“ 1542 HALSTED ST. , CHICAGO rtEIGHTS, ILL.
EARN AND SAVE

AB Accooate tnsored Federally up to $10,060

Ar jūs ieškote nuolatinio darbo, 
švarios dirbtuvės—darbininkų į- 
vertinimo? Mums'ueikalinga:

• SHEAR OPERATORS

• SPOT WELDERS
• FOLDERS

Kompanija užmoka ligoninę, ap- 
draudų,- pensijos planas. Tremti
niai kviečiami. - Turi kalbėti ir 
suprasti angliškai. Ateikite:

Advertisįng Metai 
•Digplay Corp.

. «MR. STICKUNG
4626 W.19th Cicero, DL 
Šaukite: BIshop "2-1242

AUKŠČIAUSI ATLYGINIMAI
Pradedantiems

• MACHINE OPERATORS
• RADIAL DRILL WESS
• MILLING MACHINE
• TURRET LATHE—PLANEJ^ERATORS
• ASSEMBLERS

Nakties pamainoje dirbamiems 10% premija.

MiehlcfPrinting Press & Mfg. Co.
14Jh SL and S. Datnen ,

/* • * - - ė

Advertising Metai Display Corp.
4420 W. 19th, Cicero, DL
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Vlfttotiįop futbolo rinkUBČ. nu- iO-Vurpvalslybinek fu|bqto rmglynes 
galėjusi įuęųgląvųs 3:2. u$. savaitės ' prieš gveicarij* SjOTUungtynės, ku- 

’ buvo nuvyteįuri j Madridą, kug buvo' .iv5*° Palermo—Italijoje, buvo 
aulatotoa tarpvalstybinės - futbolo »>** sustUkimi^s tarp .minėtų

valstybių.os ir Isptai- 
k 2:3. Tu- 
priež Itafetą 

savaičių aregentiniečiamą Uta&b pa
siduoti tik 1K>, vokiečių futbolo 
riųktltas lygj tenka Jgikyti. ankštu 
štai;angb( dV'nrMyMgjNews> Cbru- 

?niele" pb 'min£tų rii*|Ę‘nių pasiūlė 
susitikimą tarp Anglijos ir Vokįėti- 
jo& kad nedfictaital butų, išspręstas 
Europos meisterių klausbnąs. Ten- 

v- ka tačUųi abejoti, ar tai būtų tikslu.
nes Prancūzija šiuo statų gali išsta
tyti nepaprastai stipria rinktine, 
kuri ne tik nugalėjo vakie^is. bet 
ir anglams ctaųg sunkumų sudary- 
tu-

Kartu su futbolo komanda į Mad
ridą nuvyko fr Vokietjjos rugį} - 
rinktinį ir, žaisdamas prieš Ispaniją, 
šeimininkus nugalėję 17:6. Tai jau 
trečias pokarinis susitikimas tarp 
minėtų valstybių rugby rinktinių.

— Vokietijos akademinio jaunimo 
krepšinio meisteriu šiais metais yra 
Hamburgo universiteto rinktinė.

— italas Anw Sachhi pgsįekė 
naują pasaulinę rekorde 440- ęętru — buvo galima pa-
dviračiu . . . , v .
“i*-

4-s. Norvegija* ledo rauko rinkti 
nė, nuyykųsi i Oekoslovaki 
Pragą, - sužaidė tarpvalstybines 
rungtynes su šeimininkais. Cekoslo- 
vakki rungtynes laimėjo 9:0.

įat galvai kad i
-■*. -4- Beąrtėjančlame tongyoėaA «t- 

letikoą S8cm»« ii»t* metais A 
ųtotępia tada dalyvauti vokiamai 
bė^katrii®ietmer (<800 m. I. Ląm- 
mers (1500 m.) ir Schade <5000 ip.). 
B Turkijos j varžybas atvyks užste-^ 
nnd mažiau žinomi len'n-fatlediai 
Cosgul <1500 ir 10000 m». Barkay 
(bėgimas šu ’skliūti»r»s> ir K. Koru
lu (trumpų dhtaneijų bėgikas).

— Amerikiečių futbofo profesiona
linės pirmenybės šiais metais laimė
jo .Detroit Ljąn« Tipalę nugalėję 
CĮeveland BrowtVi 17:7.

• — — Filipinų teniso rinktinė 
draugiškose rungtynėse nugalėjo i- 
talus 3:2.

— Remiantis AP "pranešimais. 13 
m. lietuviui Janui Rautelieniųi pas
kirtas Pete Norton Memoriąl paže
mėjimgg et ypatingai gerą sportįjUcą 
dvasią laike1 Santa Cląuss futbolo 
rungtynių, kurios įvyko tarp Wa- 

. shington ir Wilson N. C. Reutelionis 
žaidžia už Washingtono komandą, 
kuri-minėtas rungtynes laimėjo.

Help Wanted Malė 
or Femrie

MHOJęTtaMS — VYRAS

sąlygą-’ ■ * 
JOHN and- SAL

Help waiited Female
JVOMEN—TO S

vorkipg eon-
dftfon*.

19* Fty«ta«th SL, Brooklyn
TeL TR 5-4666.

►►• k
. *►►• >

e—įoiĮMija o

.,Th J. BAGDANAVICIUS, M.D.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS

r. ęlzl*. i

Joseph Garszva
. /. < 4- ’ •&, ” 1

.♦

Brooklyn.N. Y.

**e^rnrrrr*wuurw 
Tat 8Tbgc $-4M$ 

Matlhev P. Baltas

n

SLĄUtiES. (K. N- arba Lteenced 
PracticalsJ * Priežiūros darbams, 8 
valandos, 5 darbo dienos, valgi*, skal
bykla, bąldąi.

Hotpštai v— How>rd ąpd Dumont 
Ąve«4 B*klyn. (IRT New Lots to Sa- 
rąto86 Aye. Statšon). Tėl. DI 6-7060.

KEPYKLAI PABDAVAJOS. Piltas

formacijų reikalu ^kreipkitės ) .atsto
vą: ALFONSAS MAŽEIKA, c/olra 
HauptACo. 111 Broadway. Roonj 515, 
New York 6. N. Y. Members New 
York Stock JExcbąnge. Tel. WO 4-6000

Priėmime vąlandM-
Kas^iea 12:3&-? te 6-^8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p: 

jlg^rųa ketvtetAifiėnjus ir šventadienius. <

AB. Bahrttas^Baiten 
RafitaJv VadgjM 

660 G r aa d Street 
BROOKLYN, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D
AKIU, AUSRJ, NOSIES IR VALANDOS:

Susitarus: ąntrąd.. ketv. ir.

nova žinodamas ■ per^^3,7 "" stebėti, kąd futbolas, kųr‘ amerikie- 
( į-, ' čiai vadina soccer. vis' daugiau' po

puliarėja šiame krašte, ilai Sarąso-
* sostįnė t°i« Fla- gruodžio mėn/ gale įvyko 

jarpkaleginis futbolo fortūnas, ku
riame dalyvąvo Jreneriai ir geriausi

_____ , ___ kolegijų žaidėjai iš įvairių.Amerikos 
Italijos futbolo rinktinė laimė- vietovių. Kiek vėliau plačiąją spau

dą pasiekė pranešimai apie Ivy-lygos 
' futbolo rinktinės pasirodyjną Ber- 

. . mudos saloje, kur studentai pasie
kė gražių laimėjimų. Net tokie žy
mūs sporte žurnalistai kaip J Po- 

i wers iš New Yorko sutinka,, kad 
futbolas vis daugiau populiarėja ir 
kasmet pritraukia didesnius žiūrovų 
skaičius.

— Indijos teųiso pirmenybėse mo
terų grupėje Mrs. J. Mottrąm laimė
jo pirmą vietą finale, nugalėdama 
R. Davar iš .Indijos per 2 setus.

D. A. Millard yra vėl vieno bok
so auka. Per bokso rungtynes nete
kės sąmonės šis jaunuolis po kelių 
valandų mirė. Tai vėl vienas skau
dus įvykis sporto gyvenime, į kurj 
amerikiečių sporfb sluogsniai žadą 
ątitinkam&i reaguoti. P. V.

ĮVAIRENYBES .
Paguodė

•— Pone daktare, prašau
- man pasakyti - tikrą teisybę, 

. kaip yra su mano širdimi?
■ — Per dąug gera ji nėra, bet

jkiramžiaus galo pakaks.
Labai skabiai

Jonas atskubėjo pas notarą.
. — Aš noriu padaryti testa- 

- s maitą.
Nh^ras tuo metu turėjo ga

na dVh darbo, paklausė:
— Ar tąi labai skubu’? '

- —- Labai gaila, bet taip yra: 
mano žmoną kaip tik (tdbąr 

.mokųjį.^ai^opą^ĮĮų^yapjjoti. .

Dėmesio
— Ar šita žvaigždė lįi'a Vė- 

paklausė všėdSs.

Help wanted— Malė

nėra?

? — Po šimts pypkių, kaip tu 
tokiame nuotolyje gali jas at-

. skirti? '■. . *. '

’^SHIP REPAIR
. ANGLESMITHS 

LOFTSMEN 
ROLLMEN AND ’

3Wii

LOKI P AŠTRY
2421 B*way — N.Y.C. I899th SU 

arba skambinti TR 3-*46a

Vtrejoms, namų drabinmkėtns 
daug vietų gerose šeimose. Aukšti «t- 
lygildmai. Reikalingos tuojau. 
INTERNATIONAL EMPLO.YMENT 

AGENCY
1R>2 'E, 117 SL,’ (corner 3rd Avė.) 

New York City. TeL XE 4-6877

IŠNOMUOJAMI
šviesūs kambariai be centrinio
apšildymo. Prieinama kaina.

Frank Vąitiikaitis ;
V 403 Chąųncey Stz

Stephen B rėdės Jr.

37 SheridaaAve.

Tel. APplggate 7-7083>

30. v. eoth SL New York City nuo 5 iki 8 v.v.
TeleL Murray Hill $-8677 Susitarus: pirm., tyeė. ir

12 Shore Lane, Bay Shfcrė, L. L J*54 diepą ir Mt
TeleL Buy SHore 3^0 ' tik M ryta.

TeleL Murray HH1 6-8677
FUNERAL TOMĘ

AIR ęONDITJONĘP
84-02 Jai»ąįca Avę.

(at Fprmt parkurag Btatto*)
WoodhaVeą, N. Y, ,

Koplyčia* suteiktam n*mnksm*l

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

Apžiūrėjimas ir krąujo tyrimas 3 dol.^Tiėmimo valandos J0-2 ir 4-9.
Mokslus baigės Europoje

128 E. 86th STREET * NEW YORIfe^TV .
Virš Lexirtgton Avė. požeminio_traukinio stotie*. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims- -

TeL Vlrgiife 7«4M»

Kutų dirbėjos /Fringers-) - 
patyrusia* mastyti raukantis. Pas

tovus. gerus atlyginimas, puikias dar
bą, .sąlygos. Kreiptis:

LINBRO MFG. CORP.
' 385 Gerard. Avė., Brau*

ŠLĄUGLS
(R. N. -arba Licenced Practical) 

priežiūros pareigoms. 9t valandų die
no* pamaina, nuo 5 Egi 5)4 dienų. 
Maištas vietoje. Maloni aidinka.

Kreiptis: ES 7-6342

Vąjytcųa ir's^ą siuvėją 
patyrusi prie suknelių- Pastovus 

darbas, gbrąS atlyginimas, puikios

3837 WMe PUins Avė. 
*Br®nx

WĮlliam J. Drake

LIETUVIS ADVOKATAS
85=63 WAREHAM PL.

V JAMAICA, N. Y.
. ^Tel. Jamaica 6-7272

PARDUODAM NAMUS J
Turime gerų namų pardavimui t- Woodhaven, Rfc^mond !ĮII 
Hill. ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius į? 
Ir patarnaųjąme visokios apdrąudos (insuraiice) reikaluose^ įjj

TeL ĘVęrgreen 7-4335

Stephen Aromiskis

Graborioa - Balsamuoto|a8 i 
-Moderniška Rpptyffai 
423 Metropolmtan Avą. _

— T\i. Jonui paskolinai 10. 
. dolerių loterijos bilietui pirkti.

Kas gi tokiam reikalui pinigus 
skolina? * - - .

— Kas gi čia tekio! Užtat 
jis žadėjo priimti mime sargu, 
kai išloš 50.000 ir pasistatydins 
namusL. <■„

BETHLEHEM I
Steel Co.

Shipbūilding Divjsioh _
, 3075 Richsnond Terrace - 

Marinas Hubar, 
Stitiek Islaad

WOMEN, middle aged, to help with 
house and three children; nice room, 
moderate salary. Catholic family. 
Good pdšition for wamanj5ėęking nice 
home. Extra. help for heavy cleaning.

KONRAD,
6057 Cooper Avė., Glendale 27, L-1 

EV. 6-3348 •-'■

į SCHOLES BAKING, Ine. 1
► V. Lukas — Vedėjas 1
k 532 Grand- St, Broeklyn, N. Y. 1 
J Tel. EVergreen 4-8802 i 
» Lietuviška duona — geriausią i 
£ duona, jžtes kepame duonas, py- 4
► ragus ir pyragaičius pagal visų } 
J skoni- Tortai, ypatingai pyragai «
► vestuvėms, krikštynoms ir ki-
I tokioms iškilmingpms progoms. 4 
t Užsakymai išpildami kogeriau- j
► šiai. Išvežiojame j krautuves »r 4
► privačius namus. 1

J. P. MACHUUS 
REAL ESTA7E & INSURANCE 

8656 85th Street, Woodhaven 21, N. Y 
Tel Vlrginia 7-1896 BOSTON, MASS. < [

Girte'/& Women — 17-45
PRESS OPERATORS^^v' *

Light clean assembly of small parts, 
press or bench w«11< "54igh earnings 
for good worlyers, incentive —piece 
vvork. j

POLAKAS GARANTUOJA kad 
. jūs gaSte mokėti brangiau, bet .; 

" jūs ^Begalite suruošti geresnių 
—» laidotuvių.

" t25° ąžuolinis 
. karstas

, Kaina laidotuvių nėra problema, 
neš męs turime didelį pasirinki-

Telefonas: ĘVer^reen 4-8934 ’ . ( ••.•

PARAMOl’NT BAR & GRILI
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDVVARD MISIŪNAS

Savininkai . • ‘
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI •- 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai -būsite maloniai aptarnauti - 
boportn^ti konjakai ■? Užkandžiai , Tptovtotyt

502 GRAND ST., kampas Uąioa Avė. BBOOKLYN, N. Y-

S. BMaeevičins ir Mmis. - 
. FUNKRAL HOMR 

254 W. Rroadvąy 
South Boston, Mąss. 

JOSEPH tiARACEVlČIUS 
Laidotuvių, Direktorius 

Tel STtatii BasUta

^saassamtata
Tel. EVergreen. 6-5181

KARL EHMER
Geros rūšies įvairios mest

PORK STORES

' Motina ir duktė
Vyras žmonai: — Mūsų Ma

rytė jau 16 metų, o tu ją taip 
-trumpai rengi; Tai tiesiog ne
padoru! ■ • -

Motina: ' Nesijaudink,
brangusis! Marytė tik per apsi
rikimą apsivilko mano sukne
lę.- .' i - -

' REIKALINGI. DARBINKAI 
mašinomis prie, TiįjnpiKg/4 
Geras atlyginimas: pašte 

AJAX ŠHOULDER 
62244 6th* Avė., BrookKt 

BMT Sea Beach Line—8th

darbui 
asting. 

is darbas. 
AD

MACHINISTS 
MAINTENANCE

Iš Ahierikos farmeris nuVa- 
žiaVo 1b*dkietiją ir giriasi vo-

Pastovus darbas, geras atlyginimas.
. Malonios darbo sąlygos. ,

. \ -L (5t Mister, turiu fauną,
' 'm' s saituose! Kol automobiliu ją \

laĮjdų.
GEMEX (XL ' .

kers of fine Wątch Madr

atsakė vokietis,* -r- prieš karą 
ir. aš tprėjau tokį rfutomobilj...

ujLMiaa
Bus. 141. Nettf&ri^A PlanfieĮd."
Buses 94,. 5 Jrvington & Roselle

tagnN būt natai vrbHngta

rehČU4hgos SIUVĖJOS 
vaikų- paltų; GerasPrie- moterų 

atlyginimas, J puikios darbo sąlygas. 
Gera pre 
Patyrusk 
4-2535. P

J Bronve, (^vėtančioms.
• iy pepątyruMemą M<T 

^ospect Fashions, 276 E. 3rd 
Vernon.

Audeklu dengtas .... nuo $ 95
Ąžuolinis .. ......  ; nuo $250

- ’Mahagoni med. ........ nuo $495
i Metaliniai ............... nuo $385

Nenąąka už koplyčią

ANTANAS POLAKAS
• LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

' 151 Metrop<Sitąi? Avė.
Telefonas EVergreen 7-8479

66-88 Myrtte Aveirae '

68-38Forest Avenue 
TTW»WM»l N. Y.L

136-59 B*o*evett Avenue 
FlMrfd^. K. ¥•

60-64 H’Btttd* Aven^

'•TARNAITE

Patyrusi prie košer delikatesų.

Kreiptis: 3119 Bainbridge Avė.
Branx

.................  ............. .. ~— ■-!—11 ■■■* 

PARDUODAMI NAMAI ŠU 
TUŠČIAIS KAMBARIAIS

tVoodhaven 2 šeimų medinis. 11 
kambarių, 2 karam garažas. Atskiras.

REIKALINGOS-DARBININKES 2 mediBis> U kamba-
Lengvam surinkimo darbpL Pn*tovi£ $10.500. 2'šeimųmedinis, 11 kam-

darbe sąlygas, Kreipti*: ,
SUPERIOR MAGNETKJ CORP.

A8-66 — 19th Are.. z
RA 8-160*

Įbkpų $ 9,700. *

Cypresa ’Hill 3 šeimų mūrinis, šu 
vėliausiais įrengimais. Dviejų Dorų 
kambariai tušti.

19f-t4 Hamen Rsribų BM
ll»-n Jamąieą Avtage 

Oimai VBIage, -N. T.
1M Jtoekaww Avenue
Vaitos Htvram. H. T.

4*W WWtem* Beta
Itoatta, Įf. Y.

W We* •
White Palias, N.Y.:t."

MAIN STORE 
6202-10 MYETLE AVĖ. GLENDALE 27, N; Y

Dr, S. Cheraoff
-ICor. 14th SU.

"Business opportun.
PARDUODAMA jSROSERY — 

BRONX. Taip p^t pieAo gaminiai, 
alus, šaltos mėsos. Getai įrengta. 
Dūoda gbras pajamas. (Lengvai gali 
būti padidintos!. Gera .keršiui vieta. 
Tikra bizniui galimybė už prieinamą 
kainą. Skambinti savininkui

FO 4-3957

Eaot Xew York 2 seimu mūrinis, 
11 kambarių. $10,500. 2 šeimų medi
nis, 9 kambariai. $9,000. 3 šeimų mū
rinis, 13 kambarių. $9.000.

Joseph Vastunas 
REAL ESTATE 

and niSLRANC'E 
TM-67 Liberty Are, 

Rfchmond tini l$f - N. Y.
Tel. VI 8-2239

W I N T E R G A R D E N ■■-/ 
T A V Ė-K N, Ine.

KABARETAS, BARAS, 
RESTORANAS, 
DIDELE SALE . 

Šokiai kiekvieną iaitadiecrj gro- 
jaut “Nakties Pelėdą” orkestrui

1883 MADISON STREET,
(Prie F orėsi Avė,
BROOKLYN 27, N. Y. 

(Rtdflawood) .
< ’ TeL EV. 2-65M VyL. ■iili iHlį ■■itatoA

*4Utrūs ir choniški sirgimai | 
gydomi pennicilinu, oda, hormo- i 
naL Kraujo ir UapaaM tj'Hmpl

Ofiso valandos: kasdien 10-6 c45 i

Sekmadieniais—nuo U vaL ' j 
iki 1 y«L p.p. j

• i.iinn- ■ . . ... - ... .. ■■

ARBATA NUO \ 
ŠALČIO

Jeigu gauni Salt j viena 
a |B|- J po kitam, kenti nrsma- 
I šernus skausmus ir

' htf/ nubstoliuą, paprastasI Šaltis yra bereikalinga
Į Gk bMa ALEXAN D R O
r \\ ARBATA NUO- SAL-

CIO yra milinys, šak-
I nų. sėklų, žiedų, žievių Ir žolių, ir jel-
I gu tos arbatos kasdiena lisigert ume^ 

tai gal nei nežinot ūme .kas Šaltis yra. ’ 
arba tas šąltis būtų lengvesnis per
kąst. Ta arbata yra $2.00 už pokeli Ir 
prisiunčiant 4 namus. 0 jeigu nori už
simokėti pastoriui C.O.D., tai ta pa
ti arbata $2.30. _ .

ALEKANDERS CO.
414 BROABWAY

- South Boston 17, Mase.

WĄITKUS 
FUNEpAt B0ME

■ ..197 WEBSTER AVR.
Cambridge, M***. ;

PRANAS WAFmS
Laidotuvių Direktorius 

ir Bahamuetejas

. NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktj

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brid^e ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos 

tos pačios ir j kitus miešti®;^'
Beflcafe šaukite: TeL TR *4484..

FUNERAL HQM>
564 KAST BROAUWAY

Patarnavimas dienų ir nąkti

NOTARY PUBLIC 
. Tek 80 8-005

Lithuanian
Fumiture Co.

80 M618
ĮJ4SURED BONDEP !

Loęgl *ud Lon$ PtiUMce Mpvągg!

: A. J. NAMAKSY .:
Of ftoe TA 80 MHI i

REAL ESTATE A INSURANCE '

409 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.,'• *r

- / RE8. W OftfoLE STREET
T West Roxbury, Masą, 

T%L M WM*Jf
. ,.......................... ..'



■fe.

B 0 S T O N O žiuos-
10 vaL ry-

posėdžiai

. pat’

rtK JI fauyo nulydėta j šv. Jo-.

Suvažiavimo dalyviai prašo
mi Bd aaario 20 d. R. Rėžiui' 
(10O Cook St, Brooklyn 6, 
N. Y.) prisiųsti žinias apįj? sa
vo dalyvavimą, tikslų atvyki
mo ir išvykimo laiką ir ar tu
rima nakvynė. ’ Neturintiems^jvažiavimo

tonu referp-“ ją parūptos New Yorko -stu-

bendrame iškilmingame įsta
tymų leidų įstaigos ir senato 
pasėdy prisaikdintas ir pradė-' ’ 
joeiti pareigas sausio 8 d.’ Ta 
prpįga gubernatorius pasakė il-

Alfonsui Svitai ir jo žmonai 
atvykusioms j Bostoną prieš

fo Suvažiavimą 
sustojęsporai 
te, kur aplankė

tuvių ir amerikiečių visuome-. Suvažiavimo metu, vasario 7 
!nėje,t^nrgenizacinė6veik- d. įvyks viešas meno vakaras- 
iog kelius,Ir S-gos.drg&nų para- koncertas,. kuriame visuomenė

vavirnu paremti studentų šal-' 
pos reikalus. Suvažiavimo ren- 
gimo komisija žada puikią sa
lę ir orkestrą.’ Dalyviams, j- 
mokėjusimes dalyvio mokestį

metu gyvenantiems savo ūlų^e 
Avon, Mass., pripažinta JAV*f 
pilietybė. T

Lietuvių kalba parapijos 
mokykloje .

. dėstoma sykiu visiems moki
niams visose klasėse. Atskirai 
nau ’ų ateivių vaikams, prade-

'dafcriją. Dr. tam. A. Juška kaitftnė buvo ginusi 1007 m. ti stipendijų 1963-54’ mokslo

Center, turi

Kalėdų ir Nątijųjų Metų 
proga ‘Darbininkui” sveikini-

se “žiburio”gimnaziją to Kau
ne akušerijos mokslus, ilgą lai
ką dirbo savo specialybė'* prie 
Dr. Dumbrio Kaune ir Ukmer
gėje. Bolševikams antri kartu

St Bublienė ir M. Poiteraitienė 
iš^Hroit Ifich. Gedulingos 
pamaldos atiaficytos Apreiški
mo parapijas bažnyčioje sausio
13 d. 9 vai.

jos. Jo adr.: F. Albinas Marge- 
vičius, Tokyo to Suignamiku, 
Hachinoricho « 90, Salesian 
Trade School.

17 Šanchajuje buvusių f 
lietuvių

dviejų metų laikotarpy Bal
tas parūpino garantijas ir su
darė galimybių atvykti į JAV.

CRALOG pranešė Baltui, ' 
kad dar prieš Kalėdas Vo- 

kietijoje"gauta ir išsiuntinėta į 
tremtinių stovyklas Balto pa- 

' siųsta 12,Q60 svarų riebalų 
siunta. Taip pat gauta jau pas
kutinioji 6870 svarų drabužių 
ir avalynės” bei 500 dėžių (32,- 

‘ 500 svarų) cukraus siuntą. '
.. Bronius Kųly^ !\ 

vietoje siuntinėjęs sveikini
mus Kalėdų ir N. Metų švenčių 
proga, paaukojo 35 dol. šei- 
moms^ pasekusioms į sunkią

ma, dar trimis ir
įbroliu paatraukė .į Vwėtiją,
kur karo audroje to DP sfco-.

* vykių skurde išgyvęrio apie 
penkerius metas Gyvendama 
Augustdorfę, ten pat dirbo li
goninėje. Amerikon atvyko ir 
nuolat Brooklyne gyveno nuo 
1949 metų, čia kurį laiką dirbo

lat iflbjibedama tai į. darbą; tai 
prie vaikų namo, tai. į suarin-

šieji, išgyvenimai ir įtemptas 
triūsas skaudžiai atsiliepė svei
katai, kurF nebeatlaike, nors 
da^buvo jauno amžiaus. Visad 
labai ilgėjosi Lietuvos, bet Die
vas pašaukė anksčiau, dar lais
vam keliui "į tėvynę neatsivė-

Brookiyno pašto

i esąs 
Avė., nuo šau<

Simonas Kontrimas 
pradėdamas naujus metus,

lopedijos prenumeratų. šiuo* 
metu jau jis turi viėn iš New 
Yorko-ir apylinkės lietukų su-

numeratorių.
Liet Enciklopedijos 

redakcija
Baltui padovanojo 100 dole

persiųsti ir išdalinti lietuviams 
tremtiniams Europoje.

Kearny, N. J^K
— Vietinis BALF 7 sk. 1952 

m. suruošė 2 kortų vakarus, 
kurie'davė pelno $98,95, rink
liavą prie bažnyčios $100,- 

1?®,, vakarą — $125.80,paprašė 
au®b iš vietinių prg-jų. Aukojo 
šv. Vardo dr-ja $100, Moterų

pašto ofisas, šiuo
132 Gree 
šio 19 d.
serole Avė. .ir Guemsey St., 
kampas. Zonos numeris 22 liks 
nepakeistas.

Užsieniečių adresams
pranešti blankai gaunami 

paštuose ir Immigration .-and 
Naturalization įstaigose. Jų 
negalima siųsti paštu, bet rei
kia pačiame pašte įteikti. Vi-

gataą. Su- juo kartu prisaik
dintas vice-gubeęnatorius Sum- 
ner W. Wbittier ir gubernato- 
raius patarėjai.

S, Dariaus posto banketas
įvyko^ausio 11 d. L. R Dr- dant šeštu Skyriumi, dėsto sė

jos salėje. Ta proga pagerbti seiė .Elzbieta.

Naujų Uetuviškų ir vokiškų 
knygų

” galima gauti’viešpjoje biblio
tekoje 366 W. Broadway, So. 
Boston.

Dalyvavo BALFo seime 
Balto seime Bostone iš Bąl-. 

fo seimo centro dalyvavo pirm, 
"prbf. J. Končius,' P. . Minkū- 
nas, L Radzevičiūtė ir adv. S.

■ Briedis. Taip pat buvo nuvykę 
prel J. KaHcūnas, Balto- di- ‘ 
rėkt Tysiiavienei atstovavo Ci
ną Valaitienė, 100 skyr. atst* ■ 
P. Vainaliskas ir 101 skyr. at- 
stov. J. Ginkus.

du posto rėmėjai —‘ Pr. Ra?- 
vadauskas ir V. Balukonis, ku
rie padėjo įsigyti vėliavą.

A. IvaškeviČius-rvas 
dažnai savo nemažmnis au

komis paremia gyvybinius lie- 
__ ______ _ taviškus reikalus. Kalėdų Eg- 

busi NewYorke' estnfiame lutės proga jis paaukojo Bos- 
ąNCWCTc&i 
/ gavusi gerą

Centro Valdyba

Downey, 
Mid-European Studies Center 

4 West 57th St, 
New Yprk 19, N. Y. ’

S rt““1 ®rtuw» 1WjOie' Dtfbda- 

w rio turi būti N.CT'C, ą yra padėjusi

kaįp 18 mėtų ir ne 
! m., pakanka- 
fkalbą ir priim
at kurią Ame- 
fą Kolegiją ar 

Stipendininkai 
baigę studijas,

dainininkė, keletą metų dir-

-mai moką angį 
ti studentais į

Šuo metu yra . tono šeštadienįflei mpkyklai 20 ’ 
dolerių. « -i 

Katalikų spaJdos - 

plattefano pijų 
paderibė parapijos žinioje e- 

sąs spąufios kioskas. Tą kioską 
tvarko kum J. Klimas, jame 
dirba studentai ir moksleiviai 
ateitininkai Sausio mėn. užsi
sakiusieji laikraščius ir perką 
knygas gauna, 10 procentų nuo
laidos. y

švento Vardo Draugiją/ 
sausio 1 Icl 8-vai. turejcysa^ 

vo pamaldas, o po to bendrus 
pusryčius.

P. Strikaitienė su dviem 
vaikais

ilgesnį la&ą gyvenusi Bosto-' kad arti 30,000 nuo Sovietų te- 
ne ir čia atvykusi iš britų zo* roto iš' savo tėvynes pasitrau* 
nos Vokietijoj, dabar išsikėlė kurių lietuvių rado prieglaudą 
gyventi pas savo gimines į Ka~ laisvės ir demokratijos .krašte 
nadą. . . JAV. ’ .

tytojai turi būti \ , *7
■ daugeliui lietuvių tremtinių e- 

. migracijos bylose.
Čechovo leidykla išleido 

katalogą
Čechovo vardo rusų knygų 

leidykla- (Chekhov Publishing 
House of the East European 
Fund, Ine.) išleido savo knygų 
katalogą. Tarp išleistųjų daly
kų yra nemaža rusų klasikų ir 
visos eilės naujų antikomuni
stinių autorių kūrinių. Norin
tieji katalogą gauti gali kreip
tis šiuo adr. : Expedition, A. 
Govaloff, 294 E Elizabeth St, 
N.Y.C. 12, N. Y.

V. J. Atsimainymo » v 
parapija Maspethe .

atlieka paskutinius pasiruo
šimus savo sukaktuviniams šo
kiams, kurie įvyks sausio 24 
d. Klasčiaus salėje. Šokiusuno- 
šią visos parapijos draugijos.

Parapijos kunigai jau prądė- 
.jo kalėdojimą. Pakritusius ad
resą parapijiečius prašo naujtfs

UniversitetąJ 
turi pasižadėt 
kai tik bus galima, grįžti į Lie
tuvą.

Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko 1-os Apylinkės val
dyba š.m. sausio 18 ii. sekma
dienį, 12:15 vai. Apreiškimo 

sietas. Užsienie^ams, pagal parap. salėje (Brooklyne) šau- 
gruodžio 24 d. jsigaliojusį įstžt- ■ “ - *
tymą,~sayo adresus reikia pra-

kia apylinkės metinį visuotinį 
susirinkimą. Darbų tvarka:

1. Prezidiumo sudarymas;
2. Valdybos pranešimas; 3. Re
vizijos Komisijos pranešimas; 
4. Einamieji’reikalai.

Šaukiamu laiku kvorumui 
_ nesusirinkus, po pusvalandžio

minėtiems žodžiams parašyti .> t«i pat įvyką susirinkimas, ku- 
muziką. Aš tokio “rimto bei at- ris, nežiūrint dalyvių skaičiaus, 
sakconingo paritUymo nedrįsau pagal įstatus bus teisėtas

Vycią himno. amonus
Prof, Aleksandras J. Alek-kun, F. Kemėšis pasiūlė man 

sis, kuris dabar vaigonrntote
ja šv: Juozapo parapijoj, Wa- muziką. Aš tokio rimto bei at- 
terbury, atvyko į Ameriką i 
prieš 40 metų, t y. Laėtavos priimti ir patariau tą Užduotį spręsti darbotvarkėje pažy- savo adresus pranešti parapi- 
Vyčių kūriinosr metais.-Jl^ pri-, pavesti Lietuvos kompozito- mėtas klausimas, v 4 , - jai
simena antrą^ L..Vj^fij. naras atliktL-Tačiau po kelių '

seknungas Vyčių kuopos orga
nizatorius, dabartinis 
go” redaktorius L~.

“Drau
stis ir 

_ . . j®manė 
"nugalėjo.’’ ir taip 1915 metų 
pradžioj mišriam chorui para
šiau Vyčių himnui muziką.”

čiame Vyčių seime, Chicagoj, 
* šv.Jurgio parapijos svetainė

je, Vyčių 4-tos kūopos chorui 
išpildant, pirmą kartą Vyčių 
h&ntrt muzikos , garsai viešai

Ateitininkų Sendraugių Sąjungos vicepirmininkui. 
Pranui Naujokaičiui, sūriui Gediminui ir. dukrelei Daliai, 
skausmo ir liūdžio valandą, mylimai žmonai ir motinai

7; -

ANTANINAI NAUJOKAITIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškia

Ateitininką'Federacijos Vyriausia Valdyba, 

Ateitininkų . Sendraugių, Studentų ir Moksleivių* 

Sąjungos, “Ateities” Redakcija ir Administracija

Moterų $pdaliečių dr-ją $10, 
danušarnus iš Jersey City $10, j 
Surinkta nario mok. $31, kitų 
aukif $7. Tad iš viso 1952 m- i

1/’ š| himną, sukurtą' muziko 
| Aleksio 1915 m.; išgirs Onos 

’ ’ Kastas ir Algirdo Brazio tam* 
\ certo dalyviai, sausio/18 d. 3-

bužių rmkhayą, kun davė 1182 pradėjęs rašyti Vyčių Htamo Music sa^, tani yra Brookly-
svarus.- ' ' ’ ' ' ■ ' - ------- '

Skyriui vadovauja
kauskasj Arminas, Vaičkus ir
Gendienė.

— Sausio 4 d. įvyko tradli-
cinis parapijos vaikų vakaras,

Tas šūkis ir buvo įtrauktas i 
himno tekstą.

mirug Mykolą Norkūną, orga-

leksis, “kada Vyrių himno žo-
kieles. Mes matėme ir girdėjo- • ^ėshode spaudoje, buvęs 

7^\mergaiČiU. VaidiTŪT?4 “Draugo” redaktorius ir dįdis 

Vyčių organizacijos "veikėjas,

AjnėrOEos jaunimas, susibūręs

~ Netik&tai mirusX .

• A. f A.

ANTANINAI NAUJOKAITIENEI
AtrittainkąSendraugių Sąjungos vicepirmininkui Pranui 

Naujokaičiui, vaikams Daliai ir Gediminui, Užupių, Keb- 
^Unskų, Poiteraičių ir Bublių šeimoms bei kitiems giminėms 

gilią užuojautą reiškia -

Ateitininkų Sendraugių Sąjungos 

Centro Valdyba

Lietovą
<^Sausio 10 d. Balto seime kal-
■ E* Bostono arkiv. Ri-
/chard J. Cushmg. Jo-kalbą A-
- merikos Balsas perduos į Ue- , 

.iuvą. Savo kalboje arkiv. R. I. •
Cushing iškėlė Lietuvos ir lie
tuvių tautos kančias sovietinėj 

' okupacijoj, o kartu pabrėžė,

JAV..

Mielam bičiuliui Pranui Naujokaičiui, sūneli^} Gediminui ■ 

ir dukrelei Daliai, mylimąja! jo žmonai f to'jų motinai ,

ANTANINAI NAUJOKAITIENEI

mirus, didžiam liūdesy"’ 

reiškia gilią užuojautą

. Vainauskai ir dumbrįsj "■.

Mielam bendradarbiui Pranui Naujokaičiui, 
mylimai jo žmonai

< ... , ........
ANTANINAI NAUJOKAITIENEI

’ - • • • 4*

* mirus, reiškia gilią užuojautą

“DARBININKO” REDAKCIJA 

ir ADMINISTRACIJA

^UgrrpVIŲ RAMO valandos PROGRAMA , 
-ItM Macgrelea>4MnrMee»ad-Sa>em, Mm*. •

kiekvieną tefta&enj nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite kg ’
KXS pasvekinti ar paskelbti, tai sėskite: UTHUANĮAN RADK)

Skyriui: LfTHU.
So. Boston 27, Mass.
I f

FUKNTTUKK - SJ«W. Br«Mlway,

apie Kalėdas neturtingoj šei
moj, viakučius šokančius, dai
nuojančius ir deklamuojančius, 
Solo, duetas,, jungtiniu moterų 

- “Gtee Club” ir jaun. mergaičių 
chorą, solo akordeonu ir galų 
gale vaidinimą “Kalėdos”, ku
rį vaidino šeštadieninės lietu
vių mokyklos mokiniai ir trem
tiniai — iš viso 20 vaidintojų.

Kadangi programos dalyvių 
buvo daugiau kaip 50 ir nedi
delėj salėj daugiau 200 svečių, 
tai reikia skaityti, kad buvo 
ne eilinis parapijos įvykis. , 
: Vadovavo sesuo Aijcila. Va
karo pranešėjas — vargoninin-

A. ir O/FUMfettTT'”" *\ 
Tedforiai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8^1618 
——————— i ~i t i \ ■
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ntfetam bičiuliui Pranui NaųjokaiSui, vaikams* Dabai ir 

Gediminui, Užupių, Kebdnsicų, Poiteraičių ir Bublių 
Šeimoms reiškiame gilią užuojautą .

R. b V. Vian l, H. ir A.Ors liftai,
A.tr8. MrDLlFhl

KmlT. Dubrib
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