
DARBININKAS---------AMERIKĄ, LOS ORGANĄ DARBININKĄ IR LIETUVIŲ ŽINIAS
680 BUSHVVICK AVENUE, BROOKLYN 21, NEW YORK

XL. Nr. 3 Redakcija: GLenmore 5-7281 ANTRADIENIS (TUESDAY), 'SAUSIŠ — J ANŲ AR Y 11 D., 1955 M. Administracija: GLenmore 5-7068 10 CENTŲ

Bedarbių skaičius 
Amerikoj auga

Vyriausybės patarėjas ūkio 
reikalam pranešė, kad gruo
džio mėn. bedarbių buvo 2,- 
838.000. Sausio ir vasario mėn. 
padidėsią dar vienu milijonu. 
Pereitais metais vasario mėn. 
bedarbių buvo rekordinis skai
čius, 3,725,000. Darbininkų u- 
nijų atstovai priekaištauja; kad 
vyriausybė nesiima jokių pra
monių. Vyriausybė tada im- 
siantis, jei skaičius pakils iki 4 
mil.

Dirbančiųjų skaičius gruo
džio mėn. buvo 60,688,000, t. y. 
milijonu mažiau nei užpernai.

NAUJAS D.ARBO ŠALTINIS
Prez. Eisenhovveris pavedė 

komisijai, kuriai pirmininkau
ja buv. gen. Lucius Clay, pa
ruošti kelių modernizavimo 
planą. Planas turi apimti 40,- 
000 mylių. .Numatoma jam 101 
milijardas dol.: 54 iš federali- 
nhj lėšų, 47 atskirų valstybių, 
kuriose tie keliai yra. Keliai 
norima pritaikyti ir strategi
niam reikalam.

PREZIDENTAS EISENHOVVERIS kalba 84 Kongrese.

Prezidento programa Kongrese

Grįžusiam iš Sibiro lova perminkšta
Sovietai perdavė Amerikos 

įstaigom Berlyne du amerikie
čius: Noble iš Detroito, kuris 
išbuvo sovietų rankose nuo

Antras — Marchuk, karei
vis, perėjęs pas bolševikus ar 
jų pagautas, pas sovietus iš
buvo nuo 1949. Dabar jis per-

PR ADEJO NUO BALTIJOS
. KRAŠTŲ

Vokietijoje Goetingene moks
lininkų “darbo ratelis” leidžia 
žemėlapius, kuriuose išdėsto 
vokiečių tremtinių ir pabėgėlių 
gyvenimą jų buvusiose tėvynė-

84 Kongresas atidarytas per 
Tris Karalius, sausio 6. Prez. 
Eisenhovveris pasakė 54 minu
čių kalbą, kurioje išdėstė vy
riausybės programą užsierio 
politikos, ūkio, sveikatos, švie
timo ir kitos kultūros srityse.

Nors Sovietų Sąjungos grės
mė tebeveikia pasaulį, kalbėjo 
prez’dentas, bet laisvosios tau
tos dabar stipresnės. Kad ko
munizmas atsisakytų nuo ag
resijos, jis turi matyti, jog 
laisvasis pasaulis yra pasiruo
šęs tinkamai jam pasipriešin
ti. Riekia palaikyti ginkluotas 
jėgas. Bet tobulinant ginklus 
galima būsią sumažinti vyrų 
skaičių kariuomenėje, paruošti 
atsarginių didesnį skaičių.

Ūkio srityje prezidentas pe
reitus metus pavadino geriau
siais istorijoje. Toliau, stip
riai pabrėždamas reikalą kelti 
piliečių ūkinę ir kultūrinę ge
rovę, suminėjo konkrečius 
punktus: /

* mokesčių-šiais metais dar 
nesumažinti * sumažinti mui-

ir su malda už la svę ir tei
singumą vitame pasaulyje.

Prezidento kalbą pertraukė 
plojimai 20 kartų. Kai, saky
sim, prezidentas žadėjo ir to
liau kovoti su komunistais ša
kes v'duje, plojo respublikonai. 
Kai žadėjo globoti šalies tra
dicijas ir asmens laisves ginti— 
plojo demokratai. Demokratai 
apskritai priėmė kalbą ^antū-

Ar Kongresas

Senato komisijos imigracijos 
reikalam buv. pirmininkas 
Watkins parcskč. kad prezi
dento s’ūlymas palengvinti į- 
važiavimą į Ameriką vargiai 
ras pritarimo Kongrese.

Imigracijai palengvinti jau 
praeityje buvo du siūlymai: 
peržiūrėti kvotų įstatymą, ku
ris buvo išleistas 1922 ir nus
tatė, kiek iš kurio krašto gali 
įvažiuoti. Tos kvotos dabar pa
senusios. Kitas įstatymas tai

r’ai, bet palankiai. Kai kurie 
pastebėjo, jog tai pačių demo
kratų Nevv Deal programa.

— Maskvos radijas ir “Kra> 
naja Zvezda” prez. Eisenhovve- 
lio kalbą Kongrese a šk.no kaip 
naują tarptautinių santykių į- 
sitempimo stiprinimą ir ruoši
mą karui.

lengvins įmigraci ję?
1953 išleistas “Refugee ReTef 
Act.” Pagal jį ligi 1956 metų 
galo turėjo įvažuoti 214,000 
pabėgėlių ir tremtinių. Bet į- 
statymas buvo apstatytas to
kiom kliūtim, kad iki 1954 mo
tų galo juo pasinaudoti tegalė
jo 13,056. Atstovas Walter tą 
įstatymą pavadino apgaule. 
Prezidento siūlymas jį pakeisti 
pereitam respublikonų Kong
rese liko be palankaus atgar
sio.

Maskvos teatre partijos sek
retorius N. Chruščiovas ragino 
jaunimą vykti į Sibirą naujų 
dirvų plėšti ir ten pastoviai įsi
kurti vesti ir gyventi. Esą da
bar Sovietų Sąjunga turi 200 
mil. gyventojų. Bet jos plotai 
tokie, kad tilps dar nauji 100 
mil., ir gyventojų vis bus per 
maža. Chruščiovas skatino kur
ti šeimas ir turėti nemažiau 
po tris vaikus. Pasisakė, kad 
jo siūlymu Stalinas įvedęs mo
kesčius viengungiam ir bevai- 
kėm šeimom. »

1945, ir W.Marchuk, kuris par
ėjo pas sovietus 1949.

Noble, civilinis, su savo tė
vu kuris buvo kilęs iš Vokie
tijos, 1938 grižo į Vokietiją, ir 
ten tėvas įsitaisė fabriką. At
ėję sovietai 1945 į Drezdeną, 
nepaisydami, kad ant Noble 
namo plevėsavo amerikietiška 
vėliava, suėmė abudu. Tėvą 
paskui paleido, o apie sūnų ne
buvo jokių žinių. Tik kai grįžo 
iš Rusijos Amerikos kareivis 
Homer Cox, jis pasakė matęs 
Noble Vorkutos kasyklose. Ta
da Amerikos vyriausybė keliais 
raštais reikalavo Noble grą
žinti.

duotas kariuomenei, kuri jo 
istoriją ištirs.

Abu grįžusieji po pirmos 
nakties laisvėje pasisakė nega
lėję miegoti, nes jiem lovos 
buvusios perminkštos.

se. .Pirmas leidinys skirtas Bal
tijos kraštam. Atvaizduojamas 
vokiečių įsikūrimas ten nuo 13 
amžiaus. Toliau eis Prūsija, 
Pomeranija, Silezija, Poznanė 
ir Sudetai.

Kaip kas atsiliepia apie angį

ITALIJA TURI KUO NORS 
GARSĖTI

Italijos valdžia neseniai vos 
nenuvirto dėl nužudytos V.lmos 
Montesi, paskui garsėjo šmu
gelio į komunistinius kraštus 
aferom, dabar vėl pasiskarde
no.. kova dėl bučkių.

Torine policija uždraudė 
bučiuotis kinuose. Publika gali 
žiūrėti į besibučiuojančius ek
rane, bet patiem bučiuotis ki
ne — neleidžiama. Po pirmos 
draudimo dienos policija jau 
turėjo suimtas 35 poras. Teis
me jos gavo arba mėnesį kalė
jimo arba 16,000 lytų (26 dol.) 
baudos.-Tada studentai suren
gė streiką, protestuodami prieš 
"jaunuomenės teisių pažeidi
mą.’’ O Romoje socialistų laik
raštis “Parše’ net vedamajam 
straipsny ėmė ginti bučkius: e- 
są dabar parkai apsnigti; gat-

KOMUNIZMO APAŠTALAI 
VIDURY NEVV YORKO

Nevv Yorke yra tokia mo
kykla “Jefferson School of 
Sočiai Seience”. Subversinės 
veiklos tyrimo įstaiga išaiškino, 
kad šita mokykla nuo 1944 
rengai komuinstų partijai pa
reigūnus. Ji buvo tik prisiden
gusi demokrato Jeffersono var
du.

AMERIKOS DOVANA,
11,644 tonos javų, nukentė- 

jusiem nuo Dunojaus potvynių 
pereitą savaitę jau pasiekė ry
tų Vokietijos, Vengrijos. Jugo
slavijos uostus.

Nevv Yorke sausio 9 posė
džiavo tautininkai, liaudinin
kai, laisvės kovotojai, soc. de-

Londono “Political and Eco- 
noniid Planing” biuras ap- 
klausinėjo 8000 “spalvotų” 
studentų ir mokslininkų, kurie 
buvo ar yra Anglijoje, ką jie 
mano apie anglų tautą. Jų at
siliepimus biuras šitaip sutrau
kia:

“Anglas nieko nenus’mano, 
kas dedasi už jo salos. Soc'ali- 
niu atžvilgiu jis yra konserva
tyvus, kietas ir nepajudina
mas. Jis pavydi amerikonam, 
dažnai yra nemoralus ir nepa
žįsta gūesnės prasmės žodyje 
“krikščioniškas.”

“Anglų politinė laikysena pa
saulio įvykių akivaizdoje ir 
anglų charakteris daugiausia 
gal yra padaras to, kad Ang
lija neturi saulės, maitinasi 
skurdžiai, beveik visą laiką 
kankinasi slogom. Nuo to vis
kas lėtėja, smegenys veikia 
veinašališkai ir duoda apgai
lėtinus rezultatus politikoje ir 
ypač imperijos kolonijų istori
joje.”

— Nevv Yorko protestantai 
pradėjo kovą prieš bingo loši
mo legalizavimą.

vtj nevalia; tad kur tos varg
šės porelės gaus pasibučiuoti, 
jei ne kine...

mokratai, ūkininkų partija ir 
taip pat mažlietuviai. Svarstė 
Vliko reikalus.

us
— Italijos kom. partija 

skundėsi, kad sunku pritraukti 
jaunimą. Esą partija turi 2,- 
475,225 narius, bet tarp jų ne
balsuojamo amžiaus tik 430,- 
908. Pereitais metais partija 
gavo suaugusių naujų 11,000, 
bet neteko jaunimo 12,000.

— Fieldų, kurie buvo suimti 
Vengrijoje, augintinė Mrs. E- 
rica Glaser Wallach, kuri ieš
kojo Fieldų, buvo dingusi Ber
lyne. Dabar ji atsiliepė iš... 
Vorkutos lagerio.

tus* pripažinti balsavimo tei
sę nuo 18 metų * pripažinti 
valstybių teises Havajam ir 
Aliaskai * pakelti pašto mo
kesčius * pakelti atlyginimo 
minimom iš 75 iki 90 cn valan
dai * pakelti atlyginimą valsty
bės tarnautojam * išleisti į- 
statymą prieš jaunimo nusikal
timus * rasti būdų meninei kū
rybai paskatinti * paremti 
naujų butų statybą, per dvejus 
metus po 35,000 butų ir kt.

Turim dirbti — kalbėjo į ga
lą prezidentas — su kantrybe

— Danijos vyriausybė pas
kelbė statistiką, iš. kurios ma
tyt, kad po karo nusikaltimai 
apskritai Danijoje padidėjo 
33%, o seksualiniai nusikalti
mai — 17 %.

— Armijos sekretoriaus pa
dėjėjas John Slezak pasitraukė.

NOBLE šeima gavus žinia, kad jų sūnus ir brolis yra paleistas iš
sovietu koncentracijos stovyklos.

AKMENĖLIAI J EISENHOWERIO DARŽELI
Pereitą savaitę didžiausias į- 

vykis — tai 84 Kongreso ati
darymas ir prezidento, res
publikono, bendradarbiavimo 
pradžia su Kongresu, demokra
tų vadovaujamu.

Demokratai išklausė prezi
dento santūriai, bet palankiai. 
Tik kai respublikonai jau ren
giasi į 1956 prezidento rinki
mus išeiti vėl su Eisenhovverio 
kandidatūra, tai demokratai

Demokratai nugramdo ružavas 
spalvas nuo Eisenhovverio pa
veikslo * “Tablet” nesužavė
tas Eisenhovverio kova prieš 
kbmunlstus.

duoda jam suprasti, kad jis 
per gražiai nukalbėjo apie šios 
dienos padėtį ir vyriausybės 
veikimą. Jo žodžius sugretinda
mi su gyvenimo faktais, 
demokratai iškel:a šiuos prie-

per kitų metų pusę.
Prezidentas žadėjo 70,000 bu

tų.
Demokratai primena, kad 

pereitais metais respublikonų 
Kongresas butų plano 83% nu
braukė. Primena, ką reiškia ši 
programa, palyginti su 15 mil. 
butų, kurie, pripažinti esą že
miau standarto.

4
Kai prezidentas pažadėjo

nepriėmęs, bet priėmęs iŠ ko
munistinės Lenkijos 30,000 dol. 
lenkų kultūros katedrai įsteig
ti. Baltieji Rūmai paskelbė, kad 
Eisenhovverio vyriausybė taip 
kovojo prieš komunistus, jog 
50 partijos vadų buvo pasmerk
ti ir t.t. “Tablet” pastebi, kad 
tik vienas iš tų pasmerktųjų 
buvo valdžios įstaigos tarnau
tojas — William Remington 
(neseniai kalėjime nužudytas); 
tačiau ir prieš jį byla buvusi 
pradėta dar prieš Eisenhovve- 
riui ateinant į valdžią. Tuo tar
pu McCarthy pradėjus tikrinti

Japonu meile
Japoniškos meilės istoriją 

spauda paskelbė sausio 6 to
kią: Mergina Setsumi Endo, 20 
metų, restorano tarnautoja, į- 
simylėjo 22 metų Satoru Taka- 
nagi. Bet pastarasis sirgo džio
va ir pagyti neturėjo vilties. 
Tada abudu ryžosi savo meilę 
baigti mirtimi — nušokti į ug- 
niakalnio kraterį, į verdančią 
lavą. Kai juodu išėjo į kalną, 
ėmė sukintis apie juos polici
jos tarnautojas, kuriam krito į 
akį, kad jauna pora yra per
daug arti kraterio. Bet vyras 
ėmė šaukti pareigūnui, kad ne
sikištų į svetimus reikalus, ir 
kai pareigūnas nuėjo, abudu 
šoko į kraterį. Bet atsitiko taip,

kratery
kad juodu lavos nepasiekė. Tik 
pc geroko laiko žmonės išgir
do šauksmus iš kraterio. Iki 
suorganizavo pagalbą, iki vyrai 
pro dūmus ir garus galėjo nu
sileisti ir nušokusius surasti, 
praėjo 33 valandos. Kai išnešė, 
merginos koja buvo nulaužta, 
ir visa kruvina; jos padėtis la
bai rimta; vyras maž;au sužeis
tas. Esą nepirmiena, kad japo
nai tokiu būdu žudosi.

ugniakalnio

KIEK MOTERŲ DIRBA
Darbo departamentas prane

šė, kad iš 65 mil. Amerikoje 
dirbančių yra 20 mil. moterų. 
Daugumas tarp 40-55 metų.

DAG HAMMARSKJOLD, JT ren. sekretorius, derant su raudono
sios Kinijos nūn. pirm. Chou En-lai dėl Amerikos lakūnų. .

kaištus:
*

Prezidentas sakė, kad So
vietų jėga ir grėsmė auga ir 
kad turim būti pajėgūs atgra
syti juos nuo karo.

Demokratai pri’ii'a: Tad ko
dėl prezidentas nori mažinti 
kariuomenę ir tuo paskatinti 
Sovietus vėl grobti mažus 
kraštus — per mažus atomi
niam ginklam vartoti.

Prezidentas sakė, kad pe
reiti mstai buvo vieni iš ge
riausių Amerikos istorijoje.

Denfr.kratai prikiša, kad 1954 
skaičius bedarbių nefarmose 
buvo milijonu d dėsnis nei 
1953.

Prezidentas sa’kad far- 
mų padėtis pažymėtinai kles
tinti. ty ..

Demokratai nurodo, kad far- 
merių pajamų kirkis 700 mil. 
nukrito per piręnus Eisenhovve- 
rio metus ir dar kitais 300 mil

tęsti kovą su komunistais vidu
je, tai čia dėmesio vertas ir 
katalikų laikraščio “Tablet” 
akmenėlis į Eisenhovvcrį, ku
ris buvo pasmerkęs šen. Mc
Carthy. “Tablet“ tvirtina, kad 
projektas likviduoti McCarthy 
kilęs iš Baltųjų Rūmų. Nors 
prezidentas nusistatęs prieš 
komunizmą, bet komunizmo 
veiklos jis nepažįstąs. Nurodo, 
kad savo knygą “Crusade in 
Furope” jis pavedęs rašyti spe
cialistui rašytojui, kurį liudi
ninkai Chambers, Budenz, Bar- 
mine išaiškino buvus... kom. 
partijos narį. Kai Eisenho\veris 
buvo Columbijos universiteto 
prezidentas, jis pareiškė spau
dai. kad jo universitete jokio 
pavojaus Iš komunistų pusės 
nėra. Tada “American Jour
nal’’ ir Amerikos Legionas pa
siuntė žmones, kad atkreiptų jo 
dėmes} į du raudonus profe-
rius. Eisenhovveris delegacijos

60 armijos ir valdžios įstaigų 
tarnautojai buvo apkaltinti ar 
suspenduoti saugumo sumeti
mais: 64 liudininkai, kurie dir
bo valdžios įstaigose, pasislėpė 
už “Fifth Amendment”. Mc
Carthy suradęs 81 asmens są
rašą vien valstybės departa
mente, tarp jų ir Ovven Latti- 
more.

Pavergtieji gali apgailestau
ti. kad prezidento kalboje buvo 
nutylėti jie. pavergtieji. Bet 
gali džiaugtis, kad joje nebuvo 
s.ūlomasi su koegzistencija.

Muskogee, Okla., gimė kūdi
kis. kurio širdukė kabojo ša
lia krūtinės. Gydytojai pravėrė 
krūtinės ląstą ir širdelę įdė
jo.

— Ispanijos katalikų vysku
pai vėl išleido raštą, kuriame 
pasisako prieš spaudos cen
zūrą Ispanijoje.



Du penkmečiai 9d Hitlerio ate* 
jfano irgi žvangina ginklais.
Apie metus laiko žemės ru

tuliui pasilsėjus,- piet.ne Arabi
jasus-kimba sU Anglija ir

frfc Epini iifrr ‘ * metais 
sHUy- 

kurj galima būtų, palygin-

.vaikaV tik pašdidnęja apie taiX 
: kią ir šviesią Kalėdų eglute ir 
.yel ima peštis. Ir tų peštynių 
Žmonijos istorijoje yra buvę 
daug daugiau negu taikaus su
gyvenimo, Taikos nletus gali 

, ant pirštų suskaityti, o karams 
reikia jau gerų skaitytuvų,-kad

• juos galėtum j krūvą sudėti. 
^Pabandykime, pavyzdžiui, bent 
į-apgraibom žvilgterėti, kas da

rėsi tarp pirmojo Didžiojo karo 
..pabaigos ir mūsų tik ką su
plauktų Naujųjų Metų. Viso bus 
v33 metai netaikos ir tik 3 me- 
; tai ramybės.

„7 Airijoje sukilmas prieš ang- 
,.'Jus, prasidėjęs 1918, tesibaigė 

.. .1921 gruodžio 6 Londono tai-

Stačia galva į antrąjį
Didįjį karą

1935 spalio 3 pasirodo 
rojo pasauliitio karo prologas

bis toje pačioje Peenemuende, 
nugabentas į Rusiją su plana-s 
iš Peenemuende.

Nuo to, katras pirmiau savo 
darbą sėkmingai baigs, pri
klausys ir dideli politiniai lai
mėjimai.

Didžiausias galvosūkis esą 
paljelti raketos greitį iki tol, 
kad ji išsimuštą iš žemės trau-

„Bė-U tf&mį^Jsaetaį jtebpme 
labiau taikūs. |LtU atvejiirei- 
kia Hftkėti į& greSČ'kM sprukti 
su raitota į mėnulį ar dar ■$>- 
liaučkad nprs ton gelėtų mūsų 
žemės naujakuriai sukurti gy^ 
venimą ant taikos pamatų.

s. T. ■

karatie^iaa 17 sprogsta ė X 
lis Ispaiujvį suris bai
giasiFranco lainpėjimu 1939 
toyo mėn. ; ‘ •

'< Tuo'pat laiku, kitame pasau
lio kampe, Kinijoj, 1937 liepos 
8, dėl įvykusio ant Marco Polo 
tilto incidento, prasideda il
giausias šio amžiaus japonų- 
k.nlečių karas, užsibaigęs Ja
ponijos kapituliac ja 1945 rug
pjūčio 10. ‘ " r
Hitleris grieb s Austriją 1938 

kovo mėn., Italija užpuola Al
baniją 1939 ankstų pavasari, 
Hitleris atrna iš Lietuvos Klai
pėdą, s

Tikroji antrojo karo pradžia 
prasideda 1939 rugsėjo 1, kai 
naciai žengia Lenkijon. Čia 
neįmainoma trumpai suglausti 
v sos antrojo karo eigos, kuri 
užsiskleidė Vokietijos kapitu
liacija 1945 gegužės ir Japoni
jos — rugpiūčio mėn.

merika skirs tam reikalui kelis 
milijardus, tai per dešimtį fne- 
tų jau galės būti vartojama ra
keta ir su keleiviais žmonėm. 
Pradžioje teks mėginti su ma
žesne raketa, kuri bus paleis
ta nuo pakilusio baliono. Tokia 
raketa atsieis tik apie 100,000.

Kitas mokslininkas vokietis 
dirba kitoje pusėje — Sovie
tuose. Tai Gottropp, buvęs 

rinkimų sistema. Brauno draugas ir bendradar-

Pter pirmąjį penkmetį nė vienos 
'taikios dienos <

Kai 1918 lapkričio 11 oficia- 
7 fiai baigėsi pirmas D.dysis ka- 
!r rias, žmonės, anaiptol, nepadėjo 

ginklų rūdyti: tai vienam, tai 
kitam pasaulio kampe mušėsi 
ir liejo kraują.-

Rusijoje prasidėjusi kruvina 
revcliucija dar 1917 virė toliau. 
Bolševikai rungėsi su Kolčako 
armija ligi 1920 vasario, su Un- 
gemo - Sternbergo daliniais — 
ligi 1921 liepos, su Vrangsliu 
'kovojo ligi tų pat metų lapkri
čio mėn. Apskritai tos bolševi
kų revoliucijos karinė fazė na- 

‘ mie truko iki 1924 be pertrau
kos.

Tuo pačiu metu bolševikai 
, puolė Pabaltijo valstybes ir 

ją, su kuria karas užtru- 
t^ jko ligi 1920 spalių 12. Lenkija 

savo ruožtu puolė Lietuvą, kuri 
gen. L. Želigovvskio invaziją 
•atmušė ir sulaikė tik 1920 lap
kričio pabaigoj, tačiau liko už- 

. .. grobtas Vilnius ir “karo padė- 
jtią”.(akla siena) lig? 19^8 ko-

Maža taika ir maži karai
Vakarų valstybėse labai po

puliaru- kalbėti apie taiką ir 
taikos šalininkus, vadinamus 
pacifistus... Iš Sovietų Sąjun
gos grįžo sovietų garbintojas 
Londono meted stų pamoksli
ninkas Sr. Soper. Jis prisipa
žino. Maskvoje neradęs tekių 
taikos šalin’rkų. Kai jis pa
klausęs Maskvoje valdininką 
bažnyčių reikalam Karpovą, ar 
Rusijoje yra pacifistų, tai ne- 
giamai papurtė galvą. Kai pa
klausė , ar jis galėtų sušaukti 
Favdonofoj A'k'tėj mitingą rr- 
pakalbėt žmonėm apie taikQ, tai 
Karpovą? vėl pakratė galva ir 
pankui susigriebę.; pragkino: 
“Per šalta ”

Z- Airijoj 1922-23 antra - ra- 
. kSimas prieš anglus, o Li. tu- 
^vo’e Kla pėdo? sukilimas. Tų 

metų du vasaros mčne-

Tuo metu, kai laikraščiai gy
vena* smulkmenom, kur kokis 
minlsteris pajudėjo, ar kur ko
munistas pasislėpė už “V 
Ameudment”, už storų ir sau
gomų durų laboratorijose de
dasi dideli dalykai, apie ku- 
rii»s _ viešai nekalbama. Vis 
dėnb ir iš ten protarpiais pra
siveržia užuominos, kokius 
planus sugalvojo tyrinėtojai 
pasauliui aukštyn kojom ap
versti.

Štai buvo iAmerikos rake
tom tirti draugijos susirinki
mas. Jame paaiškėjo, kad ra
ketų konstruktoriam jau iš-

ligi 19z3spaiM> ptnnieij ctviu- 
lao karo reikimai.

Taigi praslinkus 5 metams 
po .pirmojo karo pakaunu, ne
buvo nė vienda dienos taikos. 
Po to ištisus metus žmonės pa
silsėjo.

nebe fantazija, kad tokia ra 
keta iš žemės į mėnulį ar Mar
są galima. Ji planuojama A- 
merikes apsaugos ministerijos 
specialistų. Dar daugiau, in
formacijos pasiekė Ameriką, 
kad sovietų inžinieriai taip pat 
esą įkinkyti į tos rūšies darbą. 
Ir šioje srityje eina lenktynia
vimas tarp Rytų ir Vakarų.

Ar nenuostabu, kad
šiam lenktyniavimui vadovauja 

du vokiečiai.
Amerikoje prie raketų dirba 

vokietis Dr. VVerner vonBraun, 
kuris vadovavo vok ečių moks
lininkam prie raketų V2 ga
mybos Peenemuende. Brau
nas dirba amerikiečiam jau 
devynęri mėtai. Jis tvirtina,

9qw-mt»p fraa, teantt
y. _ - 1 • MII

e m Bttfe s» $5M • week tad ■

skutėjas pakėlė triukšmą: esą 
tai nelegali konkurencija. Ka
vinės savininkas aiškinosi, kad 
jokia konkurencija, nes jis nie
ko neima už skutimą, jis tik 
negali žiūrėti, kad jie nesisku
ta. Tada skutyklos savininkas, 
išabino skelbimą: “Kas čia 
skutasi 8-9 vai. ryto, gauną ir 
kavos puodelį?’ Dabar triukš
mą pakėlė kavinės sav‘n5nkas. 
Bet skutėjas paaiškino: "Aš 
prie kavos dar pridėsiu ir py
ragaitį, nes aš negaliu matyti, 
kad mano klijentai nevalgę, ži- 
roma. kol tu neats’sakysi nuo 
skutimo.”

Tiika atėjo, bet,..
Tiek kraujo nuleista, tiek 

trokšta įgyvendinti pasaulyje 
taiką! Taika atėjo, bet... teišsi
laikė tik du mėnesius.

Olandai jau 1945 spalio mė
nesį kariauja su trokštančiais 
nepriklausomybės Indonezijos 
gyventojais. Mūšiai baigiasi 
1947 kovo mėn. ’ • ~ -

Kinijoj nuo 1946 kovo 9, 
galima sakyti, ligi pat šiandien 
karas tebesitęsia tarp komu
nistų ir nacionalistų. Nuo 1946 
grucdž o pradžios prasidėjęs 
karas Indokinijoje tarp prancū
zų ir Ho-Chi - Min šalininkų, 
praslinkus 8 metams,jprąktiš- 
kšl nėra u^baH^-MŪšiakb^ 
ddnezijcj^kst£Ę>1947 Tepasi * 
rugpiūčio mėn. Ir vėl atsihaui 
jina nuo 1948 gruodžio Ilgi 
1949 sausio.

Madagaskare 1947 kovo 31 
prasidėjo kruvini neramumai, 
užtrukę ligi k:tų metų pra
džios. Graikijoje kovos prieš 
komunistų bandas truko nuo 
1946 ligi 1948 rugpiūčio mėn.t ą? ~ ’

Indija su Pak:stanu 1947 va- Ptoncūzijos Vyriausybe siūlys 
sąrą smarkiau susiima, o 1948 Pariamėntūi pakeisti parlamen

to rinkimų įstatymą. Atstovai 
turėtų būti renkami toje apy
gardoje, kur jie gyvena, o svar
biausia turėtų būti panaikinta

Taip pat apie bolševizmą ra
šydami “Keleivio” demokrati
niai socialistai dvigubo mato 
laikosi: vieno sau ir kito ki
tiems. Jie pyksta, kam Dar
bininkas nurodė kai kurias 
"Keleivio” bolševikines manie
ras, ir pažymi: “dabar tokia 
mada, kad kas tau nepatinka— 
lygink prie bolševizmo”. Tai 
gi, imk ir lygink, sakysim, vie
nuolius su komunistais, jeigu 
jie tau nepatinka. “Keleivis” 
taip ir daro (tai irgi laiko ne- 
aplojimu) rašydamas* "mes... 
nemanome, kad būriai vyrų ir 
moterų, užsidarę nuo pasaulio 
laisvanoriškame komunizme, 
tinka, bųtį yadovais pasauliui ir 
mokyti žmones”. O męs mano
me, kad “Keleivio” demokrati-

Mižas ia’tasis keras ’ 
Londone

Londone vL-nos kavinės sa
vininkas matė 'kaip jo klijenta* 
rytą ateina kavos :šgerti nesi- 
skutę. J s pasiūlė savo nuolati
niam svečiam elektrinį skustu- 
vą, Swf susitvarkytų iki kavą 4 artlndaurią vandenį, lyg no- 
paduos. Tai patyręs kaimynas rėdami išsivaduoti.

G r-3k*- tn k<e
Mokskos valstybės vienas 

g ncrcHas pareiškė, kad arba 
Mcks'ka turi perdaug generolų 
arba per maža kar ur-neneš, 
nes generolų turi ne mažiau 
kaip 1500 ir tokiam generolų 
skaičiui reiktų 1,200,000, o ne 
55.000, kuriuos dabar turi 
Meksika.

Lhtfe Strofcct feffjftitOfe1

See how o 
ings Bond 
maturity. 
9yean>8

spindulių nebešvelnins žemės 
atmosferos sluoksnis.

Tai tik mažos nuotrupos, . . . . ........ .
kurios išslydo iš mokslininkų aetis, kur.o tauriu pavyzdžiu 
laboratorijos, kurios buvusias jr išmintingais pamo- 
fantazijas ir svajones paverčia Kyma.s gyvena tūkstančiai vie- 
gyvenimo tikrove. Išslydo Ir nuolil* ir moterų visame 
pasklido taip pat gandas, kad Pla^-ame pasaulyje, 
pradžioje minėta raketa, kuri 
pasiekia kitą, žemės pusę, jau 
buvusi paleista ir sėkmingai at
sidūrusi šiaurės Korėjoje.

Ben Franklin gives you 

{ome expert ądvice about 

Payroll Savings

įer okeaną į 
guolio pusę.
^-gali švilpti kad tarpplanetinės raketos ke-
laro aparatai jyjo. jau pasistūmėta gana to- --------- .
bi ir negali jį. Reikia tik pinigų, įaiko ir problema — kaip apsisaugoti švenaų szzono metu 

ištvermės. Jis tiki, kad jei A- nuo saulės kaitros, kada jos. labiau istkrujų tiktų l
vadovus ne Maiklo tėvas su at
šipusi šoblia, o jų pačių užsi- 
simintas šv. Pranciškus Sale--

-•‘ĮtolrtHr* (tetobkratnlį so-

Išd “Dievas davė Me-u- 
vį (ir plunksną) ne tam, kad 
jis savo artimą apto^, bėt k b 
nesn.am tdcsiik'’ (Nri $1). Ži
no ir tai, kad “ta.p arikma sv. 
Pranciškus (Salezietis)”, kur.8 
savo raštus tikrai skyrė kil
niam tikslui ir, tarp kitkb, rei
kalavo “neaploL” ne tiktai ar
timo, bet ir Dievo bei tikėji
mo. Bet tos žinios “Kekivo” 
socialistinei plunksnai v.s tiek 
nekliudo pasišaipyti iš .špažin- 
ties, iš šv. Tėvo, pasijuokti iš 
jo ligos, suniekinti Liurdo ste
buklus, kuriuos yra patvirtinę 
ir nekatalikai gydytojai, mesti 
priekaištą vienuoliams, kad 
jie gyvena “nei šiaip nei taip" 
ir t.L “Keleivio” demokratniai 
socialistai viso to nelaiko “ar
timo aplojimu,” o žino, kad 
Dievas davė žmogui liežuvį (ir 
plunksną) kilnesniam tikslui?

. Negi kas nesupranta, kad tas 
priminimas galioja ir pačiam, 
ir kad tiesos pabrėžimas ly
giai kerta visiem, taigi ir tiem, 
kuris ją žino ir jos čia pat ne
silaiko.

tdkftu .ta 
greičiu, kai 
i-aketbs ■ ne 
nieko įspėtv^jpie raketos ’at- 
skridfmą.

Tačiau domino
labiau kitos kIą&$Įmąs —tarp- 
planetin? raketa. Šiandien jau

Žvrrrifcl karo tarnyboje
Amerikos karo vadovybė il

gai negalėjo surasti priemonių, 
ka p apsaugoti parašiutin'nkus, 
nuhistus priedo užnugaryje, 

vok'ečlų žvalgybos šunų, 
kurie tuojau suuosdavo pėdas. 
Mėgino duoti kariams sterili- 
zuotug batus ir kelnes. Bet tai 
ji'o’io negelbėjo. Tik vienam 
chemikui atėjo į galvą panau- 
dr 'i skysti, kurį išleidžia šeš
kai ar vadinami Amerikoje 
“skunk.” Kai jis parūpino to 
skysčio, sumaišė jį su alkoho- 
l u ;r kiekvienam nuleidžiamam 
kareiviui įdavė po mažą bute
liuką, .šunes bėgdavo iš tolo 
šalin, ,?asiiodė, kad šių dvo
kiančių žvėrelių šunų uoslė ne-

. Vengrijoje rumunai, čekai ir 
. prancūzai (Orlento armija) 
VT919 kovo-rugpiūč o mėn. ko

vėsi su raudonuoju Bela-Kunu. 
•'Kruvini susirėmimai vyko ir 

• Artimuose Rytuose. Sirijoj 
^prancūzai su Faisalu tampėsi 

_,,puo 1920 kovo 8 Ugi 1921 fe- 
,_.pos, o nuo 1920 sausio ligi 1921 

spalio kariavo su. turkais dėl 
Kilikijos.

Graikų - tarką karas, prasi
dėjęs 1920, baigėsi Smirnos pa- 

Fėmimu 1922 rugsėjo 8. Pir- 
•'L^nasjs civilis karas Afganistane 
^■*Aruko nuo 1919 gegužės ligi 

rugpiūčio. Tuo pačiu laiku al- 
:! Jbanai mušėsi su italais; g’nčas 
v -nurimo tik 1920.

Pietų Arabiji 1919-1921 ko- 
— vojo su savo giminingomis tau

telėmis, o marekiečiai nuo 
,,^1920 Fgi 1922 pabaigos šaudė- 

’v:,si su ispanais.
P. Amerikoj 1921 trumpai 

buvo susikibusi Panama su

tamposi ligi 1925 gruodžio, o 
nuo 1925 vasario ligi biržei.© 
kurdai malasi su turkais. Tur
kijoj ginklams nenutilus, Ma
roke nuo 1925 balandžio 13 
antrasis didesn.s sukil.mas, 
kuris baigiasi tik gegužės 27.

Kinijoj 1926 prasideda Ko- 
mintango karas su šiauriečia.s; 
jis nutrūksta 1928 biržely, nu
žudžius Tchang - So-Lin.

čia vėl pasaulis atsipučia 6 
mėnesius, o po to Afganistane 
antrasis sukil.mas, pasibaigęs 
tik 1929 spaly. Nuo 1929 gegu
žės ligi gruodžio vyksta pasie
nio “incidentai” Mandžiūrijoje 
tarp rusų ir kinieč.ų. Rusams 
su kiniečiais susitaikius, pus
antrų metų taikos pertrauka, 
bet 1931 liepos 27 Mandžlūri- 
joj japonai ima pEektis su ki
nais ligi 1933 gegužės 21.

Pietų Amerikoj tris mėne- 
.sius gerokai apsišaudo 1933 m. 
pavasarį Peru ir Kolumbijos 
valstybės, o Bolivija su Para
gvajum, pradėjusios kruvinas 
peštynes dėl Chaco srities 1933 
gegužės mėn., susitaiko tik 
1536 biržely. Arabijoje Ysmen 
taut^l934:dūiftėhesiaspli^- 
kiasi su savo, kaimynais. :

Vtkteiijbje tuo iarpu įs'gali 
Hitleris ir vietoje sviesto ga
mina patrankas, b kiti du dik
tatoriai — Stalinas ir Mussoli- 
ni — dairosi, ką jie galėtų nu
čiupti.

Tokis greitis turįs būti 40,- 
000 kilometrų per valandą. Ta 
raketa gali plaukyti erdvėje. 
Bet tokio greičio neatlaiko jo- 
kis žemės planetos metalas — 
sutirpsta. Susirinkime buvo su
minėtos priemonės, kurios ap
saugotų iki 5000 laipsnių karš
čio; suminėtos medžiagos, ku
rios galėtų būti vėsinamos . .
vandeniu. Tačiau kyla ir kita niam kaiP J!e



M. RUČINSKIENE

Britai skaito, kad jos rolė 
toli gražu dar nėra baigta ir

ALRK Motei Sąjunga, kaip 
skelbia Moterų Dirva gruodžio 
mėnų turi turto 150,766.05. Pi
nigai padėti Įvairiuose bankuo-

k'etijoje išleidžia vaikams 
“Nunešk, upeli, * žąsų vargus.” 
Pradėjo rąžyti 1934-35 metais, 
spauadmdama periodikoje ęJė-

norima praplėsti skaučių sto
vyklas. r -

JkaianMleHfias, 
Artya valarėfis, 
fHjsaaytfM,
Aat Adflojo dvarefto.

BMft Aagafrtė Urugvajų- ninkė paavrikino 
je pradeda rakštis kaip talen
tinga. balerina, Ji lanko Paulės 
Jennalavičiūtės baleto studi-

X Leimonb 'ir JįMbekau& Sūį 

sipažinusi su veikalais, komi
sija išrinko A Kmtauto slapy
vardžiu pasirašytą romaną

Praėjusių metų lapkričio 21 
Bostone Įvyko Naujos Anglijos 
Moterų Sąjungos konferencija. 
Konferenciją atidarė V. Kulbo- 
kiene. Garbės prezidiuman pa
kviesta U. DaUkantienė ir Si
dabrą, o darbo prezidiuman— 
G. Kaneb, J. Mack ir A. Irii- 
kaitė. .Rezoliucijų komisijon iš
rinkta Lapšienė, Kulbokienė ir 
Vasyliūnienė.

Moteris, kurios rolė nėra dar baigti

ALRK MOTERŲ S-GOS, AUŠ
ROS Vartų kuopa 

gruodžio 5 d. suruošė Ma
rijos metų užbaigimo minėji
mą . Iš ryto 11 vai. buvo atlai
kytos pamaldos Aušros Vartų 
bažnyčioje New Yorke. Tuoj 
po pamaldų salėje Įvyko minė
jimas. Minėjimą atidarė kuo
pos pirm. Kriaučialiūnienė, pa- 
kviesdama prelegentą T. Leo
nardą Andriekų, OFM, minėji
mą pradėti malda.

Po invokacijos T. Leonardas 
Andriekus paskaitė turiningą 
paskaitą apie Mariją.

Toliau rašytoja Nelė Maza- 
laitė paskaitė savo kūrini “Ro
žių mėnuo.”

Minėjimas buvo užbaigtas 
malda. D.

štumas, kurio gali ir turi 
siekti kiekviena moteris, jei 
nenori apsileisti. Elegancija— 
tai visuma smulkmenų, kurios 
iš pirmo žvilgsnio ir nepastebi
mos, tačiau visos kartu ir daž
nai paslkartodamos sudaro tą 
Įspūdį, kuris apibudina moterį 
ir ,nesakytume, kad klaidingai. 
Taigi, kaip atrodyti elegantiš
kai ir su nedideliais ištekliais?

Pažiūrėjo motulė,
Kur jauna dukrelė
Avižėles plauna,
Pėdelius nešioja.

Koks bebūtų moters rūbas— 
paprastas ar puošnus, jis visų 
pirma turi tikti moteriai, turi 
sudaryti Įspūdį, kad jis specia
liai jai siūdintas ir gerai pri
taikytas reikalui bei tom ap
linkybėm, kuriose jis* dėvimas. 
Ypač šiais laikais, kai daug 
moterų tarnauja ar turi kitus 
užsiėmimus už namų, reikia

Bena BMytė, studentė 
ateitininkė, Chicagoje uoliai 
dirba su mažuoju jaunimu, va
dovaudama jų šok ams ir žai
dimams.

Elenos Kupreričiutfe smu
ko koncertasJvyko sausio 2 d. 
Chicagoje. Akompanavo jos 
brolis pianistas Andrius Kup
revičius. '

sostą. Jis niekad nemanė turė
siąs būti karalium — buvo lė
tas, drovus, nešnekus. Sakoma, 
kad Elzbieta, kuriai visos mo
narchinės tradicijos buvo ta
pusios savo ir artimos, padarė 
iš Jurgio karalių, įkvėpdama 
pasitikėjimą savo stipria jam 
moraline parama. Su laiku Jur
gis VI tapo labai mylimu ir 
gerbiamu monarchu, ypatingai 
II-jo pasaulinio karo metu, kai 
karališkoji šeima kartu su vi-

Paskutinė kalbėjo Sąjungos 
pirm. J. Mack. Ji sielojosi Są
jungos ateitimi. Senosios narės 
miršta, naujų palyginamai ma
žai įstoja. Kodėl?
. lAssėdžiams baigiantis buvo 

priimta kelete reeofiticljų. '

kakle ir dviem eilėm sagų.
Eilutę paįvairina tramp&ė 

arba palaidinukė (bliuzelė), 
kuri gali būti vilnonė ar flane
linė žiemai ir sportui, o nylo- 
no, lino ar šilko — kitais atve
jais, kai reikia kiek puošniau 
pasidabinti. Trumpikė sukerpa
ma paprastai, kaip ir sijonėlis. 
Vadinsimas “žabo”, kurio švel
numu ir mezginiais mes gėri
mės, eilutei netinka, nes gausu
mas puošmenų moterį sendina, 
ypač daugybė karolių ir sagų 

ant abiejų atlapų. Eilutė visai 
elegantiškai atrodo, jei tik ge
rai sukirpta ir geros medžia
gos.

doriniu ir tautiniu auklėjimu, 
nurodydama tautinio auklėji-

Konferencljai pirmininkavo 
G. Kaneb. Ji nurodė šio Suva
žiavimo tikslą ir pakvietė V. 
Keblinskienę pakalbėti apie

ir apibūdino atskirų tautų ka-'Sį? 
lėdhiuą papročius, pąiliustnĮg|g 
dama juos kalėdinėmis giesmė*'|| 
mis (plokštelėse). Ypatingą $ 
pasisekimą turėjo Kauno Įgu- 
los bažnyčios choro kalėdinė, 
giesmė. ‘‘

Pobūvio dalyviai buvo pa- <:Į 
vaišinti pačių atstovių paga
mintais kalėdiniais skanėstais. ■ 
Kiekviena tauta turėjo prie 
stalo tautiniais rūbais apsiren- 
gus'ą reprezentantę. Lietuvai
tės Maciūnaitės drabužiai kėlė 
visų pasigerėjimą.

Skaučių JAV yra virš 1,- 
500,000. New Yorke yra apie '« 
50,000 skaučių ir 10,000 kandi
dačių. New Yorke piniginis va- -j 
jus davė $650,000. Su tą sumą. ;

Gimė 1915 m. lapkrįdo 13 d. gruodžio 17 d. surengė kalėdi- 
Petrapilyje, augo Kamajuose, nį pobūvį Camegie rūmuose, 
baigusi gimnaziją, studijavo Dalyvavo 9 tautų atstovės; su 
pedagogiką, iš profesijos mo- svečiais buvo apie pusantro 
kytoja. - < . šimto žmonių. Tarybos pirmi-

Atvykęs į tą suvažiavimą 
prez. D. Eisenhoveris tarp kit
ko pabrėžė:

“Per namus ir seimą į pa
saulio taiką...”

G. Kaneb kalbėjo apie kultū-

SUKNELE
Žiemai suknelę pasirinkčiau 

vilnonę, paprasto tiesaus kirpi
mo.. Kombinuotas kirpimas 
manęs nesugundytų, kpip ir 
ryškios, akį draskančios spal-

Atėjo žiema. Ji moterim su
daro rūpestį pritaikyti savo rū
bus šaltesniam metui. Antra, 
tai sudaro progą įgyti naują ir 
dar nematytą apdarą. Tačiau... 
“Mano metuose jau neįmano
ma dailiau pasipuošti ir atro
dyti elegantiškai” — nusiskun
džia kiek senstelėjusi moteris 
ir numoja ranką į savo širdies 
dilginimą paieškoti to naujo 
žieminio rūbo ar papuošalo: 
“Jau ne man”... O jauna mer
gina, kurios ištekliai maži, nu
simena ir taip pat pasako: “Ir 
ne man... Man neleidžia dailiau 
atrodyti menki mano (studen
tės ar tarnautojos) pinigė
liai.” Va, čia ir kyla klausi
mas:

Ar elegancija priklauso nuo 
amžiam te Kšą? Ar elegancija 
nėra tik svajone, kurios nega
lima pasiekti? Ar tai realus da
lykas?

EILUTE
Eilutė, kitaip dabar vadina

mas kostiumas, yra vienas 
svarbiausių moters rūbų. Jis 
tinka bet kurio amžiaus mote
riai Tačiau eilutė turi būti pa
prasta ir ypač gero sukirpimo. 
Spalvos ji gali būti juosvos ar 
pilkos, o jaunesnėm — šviesios. 
Dabartinė mada siūlo, kad ji 
būtų su plokštinės formos api-

Eb* mano dukrele 
Namopi paltas. 
GuBd, jauna dukrele, 
IfblBaa pntaHfin.

va tTrftinjymergaitės sam
dinės gyvenimas Aukštaitijoje 

trejetą metų prieš Lietuvos o- 
kupaclją.

Atidarius vokus, paaiškėjo, 
kad A. Kintautas yra Alė Ną- 
kaitė - Arbačauskienė, šiuo 
metu su savo šeima gyvenanti 
Detroite.-—-----------------

Alė NakaKė, po savo kūri
niais pasirašanti Alė Rūta, yra 
išleidusi eilėraščių rinkinį (Be 
Tavęs) novelių rinkinį ir apy
saką (Duktė), šiuo metu Vo-

New York Times savaitinia
me prieed spalio 24 d. tilpo il
gas Dermot Morrah straipsnis, 
kuriame nušviečiami svarbiausi 
jos žmogiški nuopelnai.

Kai 1923 metais ji įėjo į ka
rališką šeimą, karaliaus Jurgio 
V rūmuose viešpatavo sustin
gus rimtis, kurioje juokas buvo 
kažkas negirdėto. Į šią atmos
ferą Elzbieta Bowes-Lyon Įne
šė laisvumo ir lengvumo, kuris 
vėliau, jai tapus karaliene, pa
keitė rūmų charakterį. Visi at
simenam aplinkybes, kuriose 
jos vyras tapo karalium Jurgiu 
VI, labai nenoriai perimdamas 
iš abdikavusio brolio Eduardo

kaip išaugo ir ką neveikė Są- 
> jaagn per 40 gyvavimo metų.

Šiandien senosios sąjungie- 
tes laukia talkos iš naujų atei-

vafto ankBjfaną.
Ji patarė motinoms įpratin

ti valkus lankyti koncertus, 
meno galerijas ,parodas, kny-

tarpu triūsiai, ir jai nusiskun- 
dus, kad sesuo nepadeda,-gavo 
iš Jėzaus įspėjimą: “Morta, 
Morta sietoy esi ir ėsi susirūpi
nusi daugeliu dalykų, o reikia 
tik vieno. Marija pasirinko ge
riausią dalią, kuri nebus iš jos 
atimta.” f

Mes dažosi, Itaip te Morta, 
paskęstame kasdieninio gyve-

Amerikiečiai yra pačios sa
vo istorinės praeities ir keleto 
šimtmečių demokratiško - res
publikinio auklėjimo įpratinti 
skersai žiūrėti į britų monar
chiją. Bet dabartinė Anglijos 
karališkoji šeima, ypač nuo 
II-jo pasaulinio karo laikų, 
Jungtinėse Valstybėse yra įsi
gijusi nemaža simpatijų. Atsi
mename, su kokiu masuiiu su
sidomėjimu (didesniu negu per 
baigiamąsias baseballo varžy
bas) buvo sekamos jau
nosios karalienės Elzbietos n 
karūnavimo iškilmės. Paskuti
niu gi laiku matėme, kiek dė 
mesto sužadino karalienės mo 
tinos Elzbietos viešnagė šiame 
krašte. Laikraščiai buvo pilni 
jos fotografijų ir jos kelionės 
po Ameriką aprašymų. Tiek 
dėl savo patrauklių būdo bruo
žų, tiek ir dėl rolės, kurią j 
atliko savo šeimoje ir tautoje 
karaliene motina Elzbieta yrr 
JAV populiari, ir didele dalimi 
sužadino amerikiečių tarpe 
naujų simpatijų karališkai bri
tų šeimai.

Viii. Tačiau nereikia atstumti 
ir tų, kurios lietuviškai blo
giau kalba arba ir visai nesu* 
pranta. Dėkime visas pastan
gas, kad turėtume daugiau 
draugų, nes esame negausūs.

Bandykime tuos klausimus 
panagrinėti žinodamos, kad iš 
tikrųjų jaunom ir turtingom 
moterim lengviau dabintis, o 
senesnėm ir neturtingom — 
sunkiau. Bet puoštis skonin
gai, vadinasi su tam tikra ele
gancija, amžius ir neturtas ne
sudaro neįveikiamos kliūties, 
čia daug lemia pats sugebėji
mas pasirinkti tinkamą rūbą, 
kuris nebūtinai turi būti pra
bangias. Antra, elegancija — 
tai formos, papuošalų, elgse
nos ir būdo švelnumas bei grak-

Kleb. kun. Pr. Virmauskas 
atkalbėjo maldą ir pareiškė 
džiaugsmą, kad po ilgesnės 
pertraukos katalikės vėl susi
rinko savo reikalų svarstyti, 
kviesdamos visas įsijungti į 
organizuotą darbą. Raštu svei
kino “Moterų Dirvos” red. M. 
Pauliukonienė.

veikia žmones: jie sumenkėja 
dvasia te tik po kurio laiko 
pradeda atsipeikėti te eiti dva
sinės pažangos keliu.

Mes turime gražių pavyzdžių 
savo tautos istorijoj. Lietuvos 
moterys pasižymėjo dvasios 
stiprumu. Nei karai su kry
žiuočiais te kitais priešais, nei 
svetimųjų priespauda, bau
džiava, religinis bei tautinis 
persekiojimas lietuvės dvasios 
nepalaužė. Tai mūsų graži pra
eitis. Iš jos mes turėtume sem
ti stiprybę. Nors mus te vargai 
slėgtų, mes turime likti ištiki
mos aukštiems idealams.*

Jeigu mes būsime nuošir
džios katalikės te lietuvės, tai 
būstine apsaugotos nuo vien
pusiško Mortos gyvenimo.

Lietuvių visuomenės reikalai 
laukia mūsų talkos. Atverkime 
savo akis ir pamatysime, k^ 
turime daryti. Lietuvės savoje 
tėvynėje užėmė garbingą vietą 
visuomeniname bare. Tas 
gražias tradicijas tęskime ir 
čionai. i

Šiandien, kada mūsų tėvų 
šalis svetimųjų pavergta, o 
tautiečiai įvairiais būdais per
sekiojami, mes, naudodamosi 
laisve, galime ne tik pačios bu
dėti mūsų tautos reikalų sargy
boje, bet ir kitus paraginti 
veikti.

Šiais metais norima galuti
nai suorganizuoti Lietuvių 
Bendruomenę J .A. Valstybėse. 
Pradėkime naujuosius metus 
atfikdamos savo tautinę parei
gą, t. y. įsijunkime į Bendruo
menės organizacijos eiles, o 
taip pat pasirūpinkime, kad 
nė vienas mūsų šeimos narys 
nepasiliktų nuošalyje šio di
delio lietuviško darbo. Paiaūjy- 
damos gtandą ryšį su savo tau
ta, mes nepavysime savo as
meninių reikaliukų Mauruose 
tekiuose, o rasime mums, 
kaip Lietuvos dukroms, tinka
mą kelią, kitais žodžiais ta
riant, mes sudarysime Marijos 
te Mortos dvasios gražų deri-

Karia i«Ą mačau vieną daili- 
nmko pavoksią, kuris Lnija me laiko išeiti iš jų rato,
apvestame rate vaizdavo dvi Jau Evangelijoje kalbama Manau, iš dalies tai karo pa- 
žmogystas: iškeltomis ranko* apie Mariją te Mortą. Marija darinys, nes jau nuo seno fi
nais vyriškį, besiveržiantį iš^sėdėjo prie Vienaties kojų te 
apskritimo Į šviesą, kuri sklido klausėsi jo žodžių, o Morta tuo 
iš aukštybių, te nulenkta gal
va moterį, kuri apkabinus vy
rą lyg traukė jį atgal.

Tada aš galvojau, kad tas 
dailininkas klysta. Man rodėsi 
kad moterys labiau yra pasi- 
nešusios kilti Į aukštybes, į ide
alus. Bet vėliau Įsitikinau, 'kad 
pasaulyje esama Įvairių žmo
nių. ,' '

darbu, ragino atkreipti didesnį 
dėmesį į švietimo - kultūros 
reakąlus. "

V. Liukienė, viena iš pirmų- 
jų Sąjungos veikėjų papasako-

rūsčia geležies spalva iki švie
siai pilkos ir net balsvos, o to
je eilėje yra, sakysime, pelės 
pilkumo, karvelio, sidabro ir 
kitų įvairių atspalvių, kurie 
švelniai derinasi su nužilurials 
ar visai Žilais plaukais. Visi tie* 
atspalviai yra gražūs, gero sko
nio ir tinka vadinamom plaste- 

. . - linėm spalvom, būtent, mėlynai,
labai paisyti, kad rūbas būtų vos. Spalvingas blizgančias rusvai, lelijinei. Yra Įvairių at
tinkamas savo paskirčiai. Tam sukneles palikčiau krautuvėje spalvų te mėlynos spalvos, kuri 
turi tikti eilutė, suknelė te iš- ramiai kaboti, nors paslaugi 
elginiai drabužiai. pardavėja ir norėtų jas man į-

siūlyti. Kodėl? Mat, aš galiu į- 
sigyti tik vieną suknelę, tai no
rėčiau, kad ji visur tiktų. Be 
to, jei būčiau jauna, nenorė
čiau pasirodyti esanti gyvas, 
vaikštąs manekenas, o mano 
metų ryškios spalvos nesuma
žintų, nors mane pardavėja ir 
įtikinėtų, kad atrodysiu jau- 
nesnė. Priešingai, 
ryškios spalvos parodo, jog 
dėvtina ne tai, kas tam tikram 

amžiui tinka.

šiesiems — lietuviškus vaikų 
laikraščius. Be to, V. Kulbo
kienė papasakojo įspūdžius iš 
Ameriktos Kat. Moterų suva- 
žiavimo Bostone kur arinvysk. 
R. Cushing pasd^:

man gali suteikti angliško por
treto išvaizdą. <

Jaunosios moterys galėtų 
rinktis parlamutro (‘beige”) 
atspalvius arba derinį balto ir 
rudo—vadinamųjų “tiltų spal
vų”, kaip Indijos kaštano. La
bai svarbu pasirinkti ne rėkian
čią spalvą, o tokią, kuri tiktų 
veidui. Spalvą, kuri bado akis, 
retai yra elegantiška, nes te 
maži jos trūkumai pasirodo e- 
są dideli.

Suknelės geras sukirpimas 
irgi labai svarbus. Sijonui aš 

Aš pasirinkčiau greičiausia pasirinkčiau plačią formą arba 
pilkos spalvos suknelę, nes čia klostytą, nes tai jrionina lietne- 
rinktis yra iš ko, pradedant (Nukelta į 5 psl.)

sa britų tauta pergyveno karo 
pavojus. Karalienė net ir savo 
dukteris atsisakė iš Anglijos 
išsiųsti, gresiant vokiečių inva
zijai, te savo drąsa bei įvai
riais pasiaukojimo reikalau
jančias darbais nusipelnė dide
les pagarbos.

Kitas jos didelis nuopelnas 
buvo gražus šeimos auklėji
mas, davęs Anglijai labai po
puliarią ir mylimą jauną kara
lienę — jos dukterį, Elzbietą. 
Netrūko visokių auklių, moky
tojų ir patarėjų, bet savo vai
kų auklėjimą Elzbieta buvo 
stipriai paėmus į savo rankas 
ir jam vadovavo. Buvo girdėti 
balsų, kad intelektualiniu at
žvilgiu busimosios karalienės 
Elzbietos n auklėjimas nebuvo 
pakankamas. Bet karalienė mo
tina labiau domėjosi įskiepyti 
savo dukroms pagrindines 
žmogiškas vertybes ir grakščiu 
jų paruošimu gyvenimui. Ji sa
vo dukteris auklėjo pagal savo 
pačios suvoktą (gal kiek seno
višką) moters idealą, kuriam 
turėjo atatikti' ir geros kara
lienės sąvoka.

Pati karalienė motina savo 
grakščiu moteriškumu ir šyp
sančiu ramumu yra nemažai 
atsiekus. Ji buvo ir tebėra gera 
savo krašto atstovė, visur leng
vai nugalinti priešiškumą ir 
visur, kur tik nuvyksta, užka
riaujanti simpatijų karališkai 

. britų šeimai te visai britų tau-

gynus — žodžiu, domėtis kul
tūros laimėjimais iš mažens. 
Gal tuo būdu bus pažadinti 
nauji talentai Reikia surasti 
laiko užsiimti su vaitais, su

Prelegentė iškėlė reikalą la- jais bendrauti, kad jie neieš- C J. GrimaviOenė ,akomp. J. 
biau susirūpinti vaikų religiniu, kotų patarėjų Mtur. Kad mo- KaSndnd, padainavo, : keletą 

teris suspėtų sekti šiandien dainų, o Ivaškienės vadovauja- 
greit besžke&antį ' pasauę, ji' jna vaikučių grupė pašoko ke-



Tėvynės idėjos 
kur lietuviška

• Vienoje, Austrijoje, dabar 
lietuvių yar 26, iš kurių 7 se
neliai bei ligonys ir 6 vaikai.

Be to, A. 
akordeonu

Dlevo Tarno arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio - Matulevi
čiaus pirmoji ordinarinė beati
fikacijos byla, pradėta Romos 
Vikariato Tribunole 1953 ge
gužės 15, kad ištirtų arkiv. 

* Jurgio raštus, jo mokslą, nėra 
dar pasibaigusi. Kardinolo Kle
menso Micara ediktu yra įpa
reigoti visi katalikai, kurie pas 
save turi Dievo Tarno arkiv. 
Jurgio raštų ar laiškų, kad juos 
pristatytų Romos Vikariato 
Teismui. Kiek yra žinoma, re
tai kada pasilikdavo arkiv. Jur
gis savo laiškų nuošarus. O jų 
jis rašė gana daug. Daug jų 
yra surinkta, bet gali jų dalis 
dar vis pasilikti už Teismo sie- 
nų. Juos siųskite: Rev. C. Rėk-

ma — Italy.

KAPELIONO LIUDIJIMAS
1920-1925 metais Vilniaus 

vyskupo asmeninis kapelionas 
ir sekretorius buvo kun. Jonas 
Kriščiukaitis, MIC. Jis rašo sa
vo atsiminimuose, kad vysku
pas Jurgis neduodavęs mašinė
le perrašinėti. savo privačių 
laiškų, “nebent išimtinai no
rėdavo pasilikti nuorašą. Vi
sus raštus, kuriuos jam reikė
davo pasirašyti, rašydavo pats. 
Išimtį čia sudarydavo vienas 
kitas raštas lenkų kalba. To
kius raštus kai kada pavesdavo 
parašyti kun. Chaleckiui, pir
ma gerai aptarę, kaš ir kaip 
reikia parašyti ;esą kun. Cha- 
leckis geriau žinąs lenkų kal
bos dvasią. Tačiau tai'būdavo 
labai retai. Visus raštus loty
nų kalba be jokios išimties ra
šydavo visada pats; kito para
šytas lotynų kalba raštas jam 
neįtikdavo. Pamenu, rašant šv.

MADA IR ELEGANCIJĄ
(atkelto iš 4 psL) 

nį ir dabar madoje. Tiesių lin.- 
jų sijonai pabrėžia kūno for
mą. Jie tik tada būna elegan
tiški kai viskas gerai sutaiky
ta; bet dažniausia reikalauja 
iieknu?-to ir aukšto stuomens.

Versdama naujausį Pary
žiaus madų žurnalą, randu ja
me jaunai moteriai tinkamą 
klasiško stiliaus suknelę iš ško
tiško aksomo su paprasta balta 
apykakle, o kitą—rudą su di
delėmis kišenėmis ant sijono 
klosčių. Tai rytinė suknelė, vi 
sai tiesi, su apvalia apikakle 
ir kimono palaidinuke. Vieną iš 
jų užsivilkusi, pagal reikalą, 
užsimesčiau kaklmį (šaliką) 
su spurgom vienos spalvos ar
ba įvairių linksmų mozaikos 
spalvų. Jų dabar galima gauti 
visose krautuvėse.

Paryžiaus garsus siuvėjas 
H. de ęirenchy vyresnio am
žiaus moterims pataria dėvėti 
plačią minkštos flanelės suk
nelę su šalia (kaklinio) for
mos apikakle. Be to, jis pata
ria rinkti rūbus ne per trum
pus: jie turi būti ap e 30 cm 
nuo žemes, o batų kulnys—ne 
aukštesni už 6 cm.

IŠEIGINIAI RCBA1
Čia jau susirūpinimas! Esu 

pakviesta pietum ar į pobūvį, o 
ką aš turiu užsivilkti? Savo 
juodąjį rūbą šilko, krepo ar 
plonos vilnos?*

Jeigu nesu visai jauna, tai 
ant savo suknelės su platesne 
kiek iškirpte užsimesčiau gra
žią pastelinės spalvos muslino 
skarelę. Jauna moteris gali už
sidėti juodą suknelę iš tafto ar 
jęrsey medžiagos ir pasipuošti 
perliniais karoliais.

Norint būti elegantiškai, rei
kia turėti saiką puošiantis ir 
kreipti dėmesį į smulkmenas: 
šukuoseną ,rūbams pritaikytas 
pirštinės, gražiai suklostytą 
kaklo skarelę, skrybėlaitę, kuri 
veido neuždengtų, -žinoma, be 
plunksnų, kaspinų ar egzotiškų 
paukščių; gal būti tik su pa
prastu vualiu.

. Be to, elegancija yra taip

riją. Tokią retiarijg apie semi- 

parašytą lotynų kalba, atsiuntė

šyla. Vyskupas J. Matulevičius 
tąreHaciją atnešė man perrašy
ti visą subraukytą. Į mano pa
sakymą “Ką gi . Ekscelencija 
padarė — tokį gražų raštą taip sudarydavo sunkumų”, - 
labai , sugadino”, atsakė — 
“Taip, raštas visai gražus, gra
matikos klaidų nėra, betr tai 
ne lotynų kalba; tokia lotynų 
kalba parašyto rašto pasirar 
šyti negaliu.”

METODAS
“Savo rastus, kuriuos reikė-

šydavo paprastai ant nedidelių Marianapolis, 
popierėlių: aštunta dalis ištiso ** Thompson, Conn. 
lapo. Kiekvieną, ypač svarbesnį 
raštą, pirma gerai apgalvoda
vo, ne tik planą, bet ir smulk
menas, kaip jis išsitardavo: 
“Jau visą raštą turiu galvoj.”

“Mėgo man pasipasakoti, 
kaip ir ką mano rašyti. Į mano 
pasakymą, kad šiame dalyke 
nieko nenusimanau, nieko ne
žinau, atsakydavo, man tai pa
sakojęs dėl to, kad pasakojant 
jam pačiam dalykas darosi 
aiškesnis, pasakytą mintį leng
viau išreikšti raštu... Betko- 
kias dėl rašto pastabas priim
davo ramiai; jei pastaba atr6- 
dydavo jam tinkama, gera, 
naudinga ,ją sunaudodavo; jei 
pastaba jam atrodė netinka
ma ,trumpai paiškindavo, dėl 
ko ta pastaba čia netinka.. Vys
kupas Matulevičius nšsilaikė 
dėsnio: “Quod scripsi, scripsl”. 
(Ką parašiau,—parašiau).”

nuosaiki ir maloni elgsena ir 
laikysena.

EleganEška moteris nevaikš- 
č.oja kareivio žingine, bet ir 
netripsi smulkiais lėlės žings
neliais. Ji garsiai nskvatoja ir 
gatvėje nerūko. Ji taip pat 
santūriai, bet ir nesuvaržytai 
laikosi, jog visada gali sakyti:- 
esu tvarkoje. Ji nesistengia su
daryti kitam krintantį “įspū
dį”, bet tas kitas, iš šalies ste
bėdamas, nesuklys susidaręs į- 
spūdį, kad ji iš tikro tvarko
je: kojinių akis nepasileidus, 
lakas nuo nagų nebyra, plaukai 
palaidai nssidraiko, veidas ir 
rankos reikiamai prižiūrėtos...

Tikra elegancija kreipia dė
mesį į visas smulkmenas, ne
būtinai tik pastebimas, nes ji 
jam siekia moters vidų, jos 

‘dvasią ir yra ne kas lota, kaip 
mokėjimas save valdyti, gy
venti ir laikytis mandagumo 
formų.

šydavo greitai ir dėl torašy 
sena nevisai būdavoaiški; . b.

taisų, papildymų, naudodavo 
nemaža visokių ženklų, skait
menų. Tiek prie jo rašysenos, 
tiek prie visokių pažymėjimų 
greitai pripratau, kad perraši
nėjimas šiuo atžvilgiu man ne- 

' -liu
dija kun. Kriščiukaitis, MIC.

Ačiū visiems, kurie esate pa
siuntę Gen. iPostulatOrlui arki
vyskupo Jurgio pas save turi
mus laiškus ar raštus, kurie 

. savo aukomis prisėdėjote prie 
beatifikacijos bylos. Ačiū už 
Jūsų maldas ir visokią paramą.

Jurgis Matulaitis 
Pijaus XI draugas
Karui pasibaigus, Varšuvoj 

šv. Tėvo atstovu buvo mgr. 
Achilles Ratti, vėliau tapęs Po
piežium Pijum XI. O viename 
to miesto pakraštyje tuo pat 
metu senam vienuolyne mari
jonų generolas kun. Jurgis Ma
tulevičius (busimasis vysku
pas) buvo įsikūręs pirmuosius 
vienuolijos namus, šitą mari
jonų šeimą pamilo ir labai daž
nai lankydavo busimasis Po
piežius. Prieš šventinimą į 
vyskupus Achilles Ratti čia at
laikė ir 8 dienų rekolekcijas, 
kuriam jas vedė kun. J. Ma
tulevičius.

Kas tuos santykius tarp ne
turtingo vienuolyno ir busimo
jo Popiežiaus užmezgė ir su
stiprino? — Tai šviesi kum J. 
Matulevičiaus asmenybė. Tas 
didis lietuvis savo skaisčiu do
rumu, aukštu mokslu, išmin
timi ir taktingumu laimėjo bu
simojo šv. Tėvo simpatijas ir 
pasitikėjimą. Ir tie ryšiai , už- 
megsti Varšuvoje, jau visą gy
venimą buvo labai nuoširdūs ir 
gilūs.

Kun. J. 
kus buvo 
vyskupu.

Tada ir

Matulevičius netru- 
paskirtas Vilniaus

prasidėjo jam patys 
skaudžiausi kryžiaus keliai. 
Lenkai jį, kaip lietuvį, šmeižė, 
niekino, žemino, iš lietuviško 
Vilniaus krašto norėdami tuo 
būdu jį išgraužti kur nors Len
kijos gilumon. Busimasis Po
piežius tatai labai gerai žinojo 
ir vysk. Matulevičiaus vargus 
ir kančias giliai ėmė į širdį. 
Jo gyvenimu ir likimu jis labai 
rūpinosi. “Jūsų generolas tik
ras Dievo vyras” sakydavo jis 
marijonams.

Lenkams atėjo sunkūs lai
kai. Bolševikai atsidūrė prie 
Varšuvos sienų. Visa buvo pas
tatyta ginti krašto gyvybei, į

SKAUTIŠKAS ATŽALYNAS GRAŽIAI REIŠKIASI
Elizabeth, N. J. -— šv. Pet

ro ir Povilo parapijos pradžios 
mokklą baigęs ar ją dar tebe- 
lankąs tremties jaunimas su
siorganizavo į skautų viene-' 
tus. šiuo metu veikia skaučių 
Lazdynų Pelėdos bei skautų šokiais išreikštas. 
Šarūno draugovės, kurioms pri
klauso apie 50 jaunuolių. Skau- ’ 
tų dvasios vadu yra kun. Juo
zas Pragulbickas, o jų veiklai 
remti yra ^udarytas tėvų ko
mitetas, kuriam pirmininkauja 
B. Juškys. Skautai naudojasi 
parapijos patalpomis.
Skautai yįfetingą dėmesį krei

pia į lituanistinius programos a t tkt a hatt nr
dalykus: mokosi dainų, eilėraš- INEPALIKJ1ME IVAiM^J BE STOCfO
čių, stengiasi pažinti lietuvis^ 
kus papročius, kovoja su į gim- 1954 gruodžio 23 Vokietijos 
tąją kalbą< besiskverbiančiais Lietuvių Bendruomenė buvo be 
žodžiais.

X

Kaskart jie drąsiau ir lietu
viškai visuomenei pasirodo. 
Jei 1954 metais skautai minėjo 
šv. Kazimiero šventę bei Moti
nos dieną daugiau uždaram ra
telyje, tai sausio 2 d. Kalėdų 
eglutė buvo viešumon išėjimas.

Atsižvelgiant j jų jauną am
žių (6-19 metų), skautai išpildė 
gana turiningą programą. T. 
Ivaškaitės 'paruošta tautinių 
šokių grupė sušoko Žiogelį ir 
Šustą, mažosios padeklamavo 
Kalėdoms pritaikintų. eilėraš
čių, o skaučių kvartetas padai-

frontą išėjo net ir dvasiškių 
dalis. Visoks susisiekimas su 
šiaurine Lenkija, d taip pat ir 
su Vilniaus kraštu nutrūko. 
Vieną dieną lenkams l<nmė. 
nusišypsojo. Kaip žaibo greštu- 

-mu bolševikai atsidūrė prie
Varšuvos, taip žaibo greitumu 
ją ir apleido. Varšuvoj kaip 
po didelio mūšio: visur badas, 
netvarka, jokio susisiekimo. 
Tik štai į marijonų vienuoly
ną vėl atvyksta nuncijus Rat- 
ti, klausdamas, ar jie nęturį.ko- 
kių žinių apie Vilniaus vysku
pą Matulevičių, kokios ten jam 
sąlygos ir t.t.

Ir Popiež um tapęs Ach. Rat
ti savo bičiulio Vilniaus vys- pinti Vasario 16 gimnazijai 
kupę nepamiršo. Jis jį pakėlė nuosavą pastogę. Tad sukelki- 
į arkivyskupus ir paskyrė ,sa- nje dar tuos (rūkstančius 100 - 
vo įgaliotiniu Lietuvai. 060 DM ir mūsų' tikslas bus vi

sai įgyvendintas.
Vasario 16 gimnazijos namai 

_ ___ , _ _ .. yra tautos namai, tad tenebūna
tų šmeižtų visai nepaisė. Prie- nei vieno lietuvio, kuris savo 
šingai, rašydamas vysk Mis- auka nebūtų . to įprasminęs, 
tulevičiui asmenišką laišką (iš Drauge prašome ir tuos musę 
1922. JI. 20) »?ijus XI jį žuo- tautlefius, kurie jau kartą au
džia: “Mes nekartą esame pa- koję, neatsisakyti naujomis au-

miteto pirmininkui, mūsų mie
lam bičiuliui Antanui J. Ka- 
telvai už iniciatyvą surengti 
parodą, už gražų parodos rei
kalų organizavimą ir šaunius 
pobūvius parodos proga; mu
ziejaus direktoriui R. W. Had- 
don už nemokamai surengtą 
parodą savo vadovaujamo mu
ziejaus patalpose, ir komiteto 
nariams: prof. A. J. Aleksiui, 
dr. M. J. Colney, p-niai E. De- 
venienei, p-niai R. Snyder, p- 
lei H. Stulginskaitei, dr. V. 
Vileišienei ir p. A. Zilinkevi- 
čiui.

Man malonu, kad komiteto 
narės — p-lė H. Stuįglnskaitė 
ir Dr. V. Vileišienė — įsigijo 
mano darbų.

Ačiū p. P. Bernoto šeimai už 
malonų mūsų priėmimą po sa
vo pastoge ir visiems, kurie 
prisidėjo prie parodos pasiseki- 

tyrę, kokia išmintimi ir nuo- kcmis savo įnašą padidinti, kad mo ir pareiškė man sveikini- 
saikumum tu pasižymi eldą- bendromis jėgomis galėtumėm mus bei linkėjimus meno dar
nias ganytojo pareigas. sėkmingai tą fajų užbaigti. • bui.

Lenkai lietuvį Viln aus vys
kupą šmeižė net pačiam šv; 
Tėvui. Bet jis matė jų klastą .ir

VILNIAUS;BAŽNYČIŲ BOKŠTAI

navo keletą dainų.
Didžbalytė pagrojo 
ir jauna balerina Linda Kviet- 
kauskaitė pašoko šokį. Bet y- 
pač įspūdingas buvo Betliejaus 
gyvasis paveikslas, plastiškais

Gyv. pa
veikslą pastatė ir režisavo Ra
mutė Bartytė ir Evalina Ka
minskaitė. (šios dvi jaunuolės 
vadovauja visai mergaičių 
draugovė veiklai);

Po. programos Kalėdų sene
lis skautus apdovanojo dovai. »- 
mis. Pati Kalėdų eglutė buvo 

jokių suvaržymų ir apribojimų 
įrašyta į žemės ipotekos kny
gas kaip nauja Vasario 16 gim
nazijos namų ir sklypo savinin
kė. Su ta diena buvęs savinin
kas atliko visus savo įsiparei
gojimus, kurie pirkimo - par
davimo sutartyje buvo numa
tyti.

Savo ruožtu Krašto Valdyba 
minėta sutartimi yra įpareigo
ta per 6 mėnesius nuo įrašymo 
dienos išmokėti buvusiam sa
vininkui likusią pirkimo sumos 
dalį — 60.000 DM. Be to, trūk
sta dar 40.000 DM apmokėti už 
atliktus ir atliktinus darbus. 
Tuo būdu viso labo reikia 
mums dar sutelkti 100.000 DM 
arba 25.000 dolerių.

Jei pažvelgsime j tas aukas, 
kurios iki šiolei įplaukė į Va
sario 16 gimnazijos namų fon
dą, rasime tikrai gražių mūsų kleb. kup. J. J. Valantiejui; ko- 
tautiečių dosnumo ir pasiauko
jimo pavyzdžių. Yra tautiečių, 
kurie, patys neprabangoje gy
vendami, skyrė savo savaitės ir 
daugiau uždarbį. Yra tautiečių, 
kurie kiekvieną laisvą nuo sa
vo sunkaus darbo fabrike va
landėlę pašventė aukų telkimui.

Mūsų tautiečių aukų ir pasi
šventimo jas telkiant dėka, jau 
yra surinkta didesnė sumos da
lis, kuri buvo reikalinga parū-

papuošta vien skautų rankų 
darbeliais. Tėvelių bei svečių 
atsilankė virš 100. Buvo atvy
kusių iš Brooklyno ir net iš 
Nevv Britain. Skautams parem
ti svečiai suaukojo apie $85.

Linkėtina Elizabetho skau
tams sėkmės Jų dirbamas 
darbas tikrai yra didelis. Jie 
įstengė suburti jaunuosius į oū- 
rį, kur Dievo, 
puoselėjamos, 
daina skamba.

Laukų vėjelis

namam prašome siųsti kaip 
kam patogiau: organizacijoms, 
kurios talkininkauja renkant 
aukas. Vasario 16 gimnazijai 
remti komitetams, kur tokie 
yra, tiesiai gimnazijos namų 
sąskaiton Vokietijoje adresu: 
Badische Bank, Hannheim, Li- 
tauisches Zentralkomitee, Son- 
derkonto Gymnasium, Konto 
Nr. 3558 , arba čekiais bei paš
to perlaidomis adresu: Litau.- 
isches Zentralkomitee, (17a) 
Weinheim / Gerstr., Postfach 
233.

PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba

Padėka
Tariu nuoširdžią padėką ko

mitetui parėmusiam mano kū
rinių parodą Waterbury, 
Conn.: garbės pirmininkams — 
miesto majorui R. E. Snydsr ir 

lietuvių dvasios. #vadas, 
šešias savaites sunkiai 
gęs, pradeda sveikti. G 
jau namie. Vietos lietuviai lauj- 
kia, kada jis vėl galės 
padėti ir guosti sunkiuose rū*

- pesčiuose.

• Tautos Fondui Kanadoje 
aukų surinkta praeitais metais 
2.946,887 dol. Iš viso Tautos 
Fondui persiųsta iš 
24,432.23 dol.

— • Kun. N. Šalčiukas, pasižy
mėjęs lietuvių veikėjas Bogo
toje, Kolumbijoje, paskirtas i- 
migracijos departamento vice- = 
direktorium. Neseniai Kolum
bijos prezid. Pinilla buvo M 
priėmęs- kaip savo _
svečią.

• Lietuviai skautai Venecu- 
eloje dalyvavo pirmoje Vene- 
cuelos skautų stovykloje. Lie- | 
tuviai pasižymėjo tautiniais šo
kais ir tautinių darbelių paro
da. Venecuelos skautų vadovui 
ir stovyklos viršininkei įteikė 
gražias' knygas su tautinių 
raštų juostelėmis, kurias pado* ; 
vanojo inž. V. Venckus.

• Česlovas Turskis ieško fgg 
savo sesers Vandos Turskytės 31 
(gal pasivadinusios Gurskyte),;*|| 
gimė apie 1926-27 metus Grin- 
kiškio vai., Kėdainių apskr. leš-.. 
kovas gyvena (21a) Kirchhel- /|| 
len, Dorfheide 18. Germany, Ji 
Br. Z.

• Lietuvių namus statosi ||| 
Geolongo miesto lietuviai Aus- $ 
tralijoje. Jau padėti pamatai.

• Londone Lietuvių Nam 3 
perkelti į didesnį ir erdvęsi 
butą. Juose sutelktos šios

• tuvių įstaigos ir organizacijos 
D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos Centras, “Europos 
vip” redakcija ir administraci
ja, Lietuvių Namų Akc. B-vė, 
“Nidos” spaustuvė ir 
Klubas, Tautos Fondo atsto 
bė, DBLS Centrinis skyrius 

gos skyrius, Lietuvių klubas 
sporto klubas Tauras. Nat' 
auto adresas toks: 1/2 
broke Gardens, London W 
EngJand. Naujieji namai, 
skelbia, yra dvigubai 
pelningėsni, gražesni ir 
gesni negu anksčiau turėtieji.

• Hartfordo studentai v 
rio 19 ir 20 rengia studijų di 
nas, kurių tikslas lietuviu 
mą stiprinti. Programą s 
rys paskaitos, diskusijos, mei 
nė dalis. Studijos vyks 
parapijos salėj, kampas 
St. ir Capitol Avė. k 
dalyvauti studentai; 
juojąs jaunimas ir vi 
Visais reikalais, ir 
kreiptis į stud. V. 
tę( 50 Lawrence St) ir 
N. Stadalninkaitę (165 
ley St.).

• Elizabethe spaudos 13 
kas nuo vasario 1 d. 
mas. Jo vedėjas P. 
prašo kiosko vardu toliau 1 
besiuntinėti laikraščių ir 
gų-

. WATERBURY, CONN.

Sausio 16 j Waterbury i 
vyksta iš Nevv Britaian 
sąstato lietuvių choras, 

.vadovauja buvęs
ros dirigentas Vytautas $1 
jošius, ir minėtą dieną Wi 
būrio liet. par. auditorijoje 
vai. vak. duos koncertą.
, VVaterburlo lietuvių 
vadovybė prašo kitas 
organizacija* tą dieną 
jokių kitų pobūvių, o visi I 
čiami gausiai atsilankyti, 
koncerto bus lokiai.
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kį”. Visokį dūmeliai per jį bu
vo pertraukti. Pasišokta iki 3

Eidamas namo ponas Toks 
pagalvojo:

SVEIKATA, laimė ir pasisekimas telydi Jus per 
ištisus 1955 metus.

— Chicagoje vienas laikraš
tis užklausė savo skaitytojų, 
koks triukšmas esąs labiausiai

K Amerikos Lietuvių Bend- ' suotpfcpąvąrdę, vardą, gimimo 
ruočnęnės Taryba yra. vyriau- 
sfads bendruomenės organas

2. Tarybos nariai renkami 
tiesioginiu ąl&ptu balsavimu 3 
metams.

nartus ar bart apyt krį amžių 
ir adresą.

13. Į sąrašą rašomi tik pas
toviai gyveną vietos lietuviai 
Tas pats lietuvis gali būti į- 
trauktas tik riems apylinkės 
ar seniūnijos sąrašan.

14. Apylinkės valdyba ar se
niūnas kviečia lietuvius Įsirašy
ti j balsuotojų sąrašą. Įsirašyti 
galima ir balsavimo dieną rin
kimų kasiojoje, sumokant 
bent už pusmetį sudaromo į- 
našus* ir suteikiant kartotekai 
reikalingas žinias.

15. Turis rinkimų teisę lie
tuvis rinkimų komisijos nuro
dytoje vietoje ir nustatytu lai
ku gali žiūrėti sąrašą. Sąrašas 
tikrinti leidžiama per 7 dienas

“Pakilus buvo nuotaika, pa
kilęs buvo ūpas”, šiais A. Miš
kinio žodžiais būtų galima api
būdinti Liet. Studentų S-gos 
Detroito skyriaus rengtą Nau
jų Metų sutikimą, į kurį, de
ja, tik apie 180 žmonių tega
lėjo patekti (paimta permaža 
salė). Tos pakilios nuotaikos 
•tiek jau buvo, kad net mikro
fonas ‘užkimo”. Dėl to smar
kiai nukentėjo vakaro progra
mos vedėjo Z. Rakašiaus “pra
kalbos”, trio (P. Zaranka ir J. 
A. Polikaičiai) danos bei J. Gal
vydžio deklamaciją apie stu
dentus ir moterį (Ciuko Delio). 
Padėtį pataisė linksmi redakto
riai (D. šeputaitė ir P. Zaran
ka), vidury salės išleidę pasku
tinį 1954 m. akademinio nusi- 
kiksnimo žurnalą “Dūmtrau-

— Miunchene madų paro
doj didelio pasisekimo sus’lau- 
kė moteriška skrybėlaitė, laiš
kams įmesti pašto dėžutės iš
vaizdos, kurioje netrūksta nė 

.atitinkamų durelių.

1.x -v_.Į

Tarybą siūlyti laiką,
6. tikrina apylinkių ir seniū

nijų rinkimų komisijų praves
tus balsavimus ir suveda bal

savimo rezultatus,
7. radusį kurioje rinkimų a- 

pylinkėje balsavimą neteisėtą, 
naikina jį ir skiria naują bal-

— Bet pagaliau, — nekant
ravo tarnas, — ką tamsta vai-

Tarybos kandidatai
16. *Ne mažiau kaip 10 tu

rinčių balsavimo teisę lietuvių 
gali pasiūlyti į Tarybos narius 
kandidatų sąrašą. Jame nega
li būti daugiau kaip 27 kandi
datai.

17. Siūlytojas turi teisę pa
sirašyti tik vieną kandidatų 
sąrašą. ■'

18. Siūlytojai kandidatų są
rašą adresuoja Dėtuvių Bend
ruomenės Tarybos Vyr. Rinki
mų Komisijai, nurodydami:

1. kad tai ;yra kandidatų į 
Tarybą sąrašas.

2. kandidatų pavardes, var
dus, gimimo datą arba amžių, 
profesiją ir adresą,

3. pačių siūlytojų vardus, 
pavardes, amžių, adresą ir 
bendruomenės nario knygelės 
arba solidarumo įnašų * kvito 
Nr. ir kieno kada išduota.

4. kas iš siūlytojų įgaliotas 
sąrašui atstovauti, kad Vyr. 
Rinkimų Komisija žinotų į ką 
kreiptis esant sąraše trūku
mams dėl jų pašalinimo.

Kandidatų sąrašą siūlytojai 
savarankiškai pasirašo. Negali
ma sąrašo pasirašyti už kitą, 
nors jis to ir prašytų.

Prie siūlomų kandidatų są
rašo pridedami kandidatų ra
šytiniai pareiškimai, kad su
tinka kandidatuoti į bendruo
menės Tarybos narius ir kad 
nėra kliįičių būti kandidatu 
Kandidatuoti galima tik viena
me sąraše.

19. Vyr. Rinkimų Komisijos 
nustatytu laiku kandidatų są
rašas įteikiamas vietiniai rin
kimų komisijai arba tiesiai 
Vyr. Rinkimų Komisijai. Ko
misija, atžymėjusi sąrašo ga
vimo datą, patikrina, ar jis ne
turi trūkumų. Radusį trūkumų, 
juos praneša sąrašo atstovui, 
skirdama laiką jiems pašalinti. 
Laiku trūkumų nepašalinus, 
sąrašas atkrinta.

20. Kandidatųsiūlymo laikui 
pasibaigus, Vyr. Rinkimų Ko
misija visus gautus kandidatų 
sąrašus numeruoja iš eilės pa
gal jų gavimo laiką. Iš atskiri 
kandidatų sąrašų Vyr. Rinki
mų Komisija sudaro bendrą 
Sąrašą, pažymėdama kiekvie
no kandidato pavardę, vardą, 
gimimo datą arba amžių, pro
fesiją ir gyvenamą vietą. Bend
rą fcanffidattų sąrašą Vyr. Rin
kimų Komisąja išauntine ja a- 
pygardų, apylinkių valdyboms, 
seniūnams ir vietinėms rinki
mų komisijoms, be to skelbia
ma spaudoje ne vėliau kaip 30 
dienų prieš balsavimo dieną.

te’sę pabalsuoti ir po vakaro 9 
vai Esant rrtkakd rinkinių ko
misija gafi ripMmus pratęsti

3. Į Tarybą JV lietuviai ren
ka 27 narius. Rinkimai vyksta 
apylinkėse irjsenjūrajose.

4. Balsavimo teisę turi kiek
vienas pilnateisis JV lietuvis, 
ne jaunesnis kaip 18 metų am
žiaus, turįs Sėtuvių bendruo
menes nario knygelę arba soli
darumo įnašų kvitą arba kitą 
atitinkamą pažymėjimą. Tatai 
balsuotojas gali gauti ir balsa
vimo dieną.

5. Neturi teisės balsuoti, jei-

tuotojas turi teisę tuo būdu at- 
žymėti balsuojamo] kortelėje. 
ne daugiau kaip 27. kandidatus. .Ig| 

Esant atžymėtiems daugiau 
kaip 27 kandidatams, kortelė 
laikoma netikra.

37. Balsuotojas, atžymėjęs 
balsavimo kortelėje savo pasi
rinktus kandidatus, kortelę de
da į voką, jį užl’pina ir įmeta 

.į balsavimo dėžę.
38. Balsavimo laikui pasi- ■'< 

baigus, rinkimų komisijos plr- >' 
mininkas drauge su komisijos 
nariais ir balsavimo pataluose 
esančiais balsuotojais patikri
na, ar balsavimo dėžė tvarkoje,
ją atidaro ir suskaito visus jo
je rastus balsavimo vokus. Ta
tai užprotokolavus, vokai at
plėšiami, išimamos balsavimo

31. Balsuotojui prašant, rin
kimų komisijos nariai paaiški
na balsavimo tvarką.

32. Balsavimą pradedant 
rinkimų komisijos pirmininkas 
ar jo pavestas komisijos na
rys su kitais komisijos nariais 
ir patalpose esančiais balsuoto
jais patikrina balsavimo dėžę, 
kad būtų tuščia, turėtų vieną 
prakarpą balsavimo vokams 
mesti, neturėtų plyšių. i?o to 
dėžė uždaroma ir dangtis iš 
visų keturių šonų popierio juos
tomis priklijuojamas, o komi
sijos nariai per tą juostą pasi
rašo taip, kad dalis parašo 
būtų ant juostos, dalis ant dė
žės be juostos. Po to dėžė ne
gali būti darinėjama.

33. Balsavimo dėžė turi būti 
galimai matomesnėje vietoje.

34. Rinkimų komisiją, patik
rinusi atvykusį balsuoti pagal 
rinkikų sąrašą, duoda jam 
balsavimo kortelę ir voką. Jei 
balsuotojas nebūtų rinkikų są
raše įrašytas, arba neturėtų 
bendruomenės nario knygelės 
arba solidarumo įnašų mokėji
mo kvito arba kokio kito tin
kamo pažymėjimo, komisija į- 
rašo rinkikų sąrašan 14 parag
rafo reikalaujamas žinias, iš
duoda balsuotojui bendruome
nės nario knygelę arba solida
rumo įnašų, kvitą, paimdama 
atitinkamus solidarumo įnašus, 
ir po to duoda jam balsavimo 
kortelę ir voką.

35. Išduodant balsuotojui 
balsavimo kortelę ir voką, ta
tai atžymima rinkikų sąraše.

36. Balsuotojas gavęs balsa- 
. vimo kortelę ir voką, baisa v’mo

Naujų metų sutikimą ren
giant daugiausia pasidarbavo 
skyriaus pirmininkė D. Racevi- 
čiūtė ir socialinių reikalų vedė
jas Z. Pajaujis. Jiems talkino ir 
kiti valdybos nariai bei keletas 
studentų.

— Reikia tikėtis, kad vasa
rio 19 rengiamame studentų 
linksmavakary dalyvaus irgi 
daug detroitlečių ir liks paten
kinti taip, kaip ir Naujuosius 
?»Ietus sutinkant.

— Sausio 22 LRKSA Det
roito skyrius rengia linksmą 
vakarą. Ispanų salėje bus su
vaidinta komedija “Nervai”. 
Vaidins Alkos meno kolektyvo 
nariai. P. Natas

__ (a) kenkia lietuvių ’ tautai , 
arba priešingas/Lietuves nepri- 
klausorhybei arba pritaria Lie
tuvos okupacijai;

(b) nėra lojalus JV santvar
kai arba kenkia Jungtinėms 
Valstybėms. '

6. Kas neturi teisės balsuoti, 
nustato apylinkės ar seniūni
jos rinkimų komisija.

7. Tarybos nario kandidatu 
gali būti kiekvienas JV lietu.- 
ps, turįs balsavimo teisę, ne 
jaunesnis kaip 25 metų am
žiaus, sumokėjęs už paskutinį 
pusmetį tautinio solidarumo į- 
našus.
Tarybų rinkimų vykdomieji 

organai
8. Lietuvių Bendruomenės 

Organizacinis Komitetas suda
ro Vyriausiąją Rinkimų Komi
siją, kuri:

1. nustato rinkimų tvarką ir 
prižiūri jos vykdymą,

2. leidžia rinkimams tvarky
ti instrukcijų-ir paaiškinimų,

3. sprendžia skundus dėl a- 
pylinkių ar seniūnijų rinkimų 
komisijų veiksmų, dėl kurių 
nenumatytas skundimasis gar
bės teismui, 1

4. priima Tarybos kandidatų 
sąrašus, nustato terminus są
rašų, trūkumams pašalinti, su
daro ir skelbia bendrąjį kandi
datų sąrašą, .

5. nustato /«= kandidatams į

lektrinės kėdės čerškėjimas”, 
—atsakė vienas.

—Madison, VV’is., gyvenąs 
ateties spėjikas paskelbė, kad 
1984 m. būsią visiškai sunai
kinti Londono, Paryžiaus ir 
Romos miestai.

— Ilgo kalbėjimo garbė pa- 
prastai tenka moterims. Bet 
atsirado airis vyras Kev’n 
Sheehan. nuvainikavęs mote
ris, be jokios pertraukos iškal
bėjęs 172 valandas.

— Paryžiuje vienoje mokyk
loje į pamokas priimami ir 
va’kų tėvai Jie sėdi toje pačio
je klasėje t’k atskiruose suo
luose ir laikomi laisvais klau
sytojais. gitokia s istema gerai 
velk anti vaikus — jie geriau 
mokosi ir ramiau sėdį, o ir tė
vams išeina į naudą i— prisi
mena jie mokyklos dietas ir 
po pamokų parsiveda namo vai
kus.

GlMgowe, Škotijoj du plikiai 
■seniai paėmė vaistų nuo kojų 
gėlos, o pradėjo kaltis pakau
šy plaukai. Va’stų sudėtį.tiria 
daktarai.

PohsToks sutikime
Ponas Toks pagirdęs, kad 

dauguma ruožtą jaukų būsimų 
.d'enų sutikimą, nusprendė ne
atsilikti nuo sveikosios masės 
ir nuėjęs •padoriai ten atsisėdo 
ir nuoširdžiai linkėjo visiems 
ateinančios laimės. Daugumos 
tarnas paklausė: •

— Ar tamsta ką valgysi? -
—- Kas, ar aš? — paklausė 

Toks. — Matai, kad nieko ne
turiu ant stalo, visai nieko.

— Taip. Matau. Bet, žiūrėk, 
čia yra vienas labai tikęs val
gis — pakišo tarnas jam po 
nos’m primargintą lapą.

— Aciu. — padėkojo ponas 
Toks. — Gal malonėtumėt 
žiupsnelį druskos?

— Kam tos druskos? — ne
susigaudydamas vapaliavo pa
davėjas.

?--------- Jei nori, kad aš valgyčiau
popierių, tai bent užberk tru
pučiuką druskos. Žinai, popierių 
ėda tik kirvarpos, o ne žmo
gus, ir dar nesūdytą. Greitai 
atsikąstum dantis...

— Labai atsiprašau, — tei
sinosi tarnas. — Aš nenorėjau, 
kad tamsta valgytumei popie
rių, tik kad iš jo pasirinktum 
tinkamą valgį.

— O,— atsileido ponas Toks. 
—Maniau priešingai. Valgių aš 
perdaug nesirenku. Visi jie ge
ri, kad tik būtų davirę ir dake-

suotojui. Negalima įgalioti ki 
tą, kad pabalsuotų "

24. Balsavimą patalpos pra
nešamos balsuotojams bent 7 
dienas prieš balsavimą. Reika
lui esant balsavimo patalpos, 
gali būti kilnojamos.

25. Balsavimo patalpose bet- 
kuri agitacija draudžiama.

26. Balsavimo korteles ir vo
kus parūpina Vyr. Rinkimų 
Komisija.

•27. Balsavimo kortelėje yi •. 
bendras kandidatų į Tarybi 
sąrašas. Balsavimo kortelės y- 
ra vieno dydžio ir spalvos, pa
žymėtos Vyr. Rinkimų Komi
sijos antspaudu.

• 28. Balsavimo vokai yra ne
permatomi,' vieno dydžio ir 
spalvos, pažymėti Vyr. Rinki
mų Komisijoa antspaudu.,__

29. Vietinės rinkimų komisi
jos paprašo Vyr. Rinkimų Ko
misiją tiek balsavimo kortelių 
bei vokų, kad užtektų visiems 
vietos balsuotojams.

30. Balsavimo vokams su
rinkti vietinė rinkimų komisija 
parūpina dėžę su tinkamo dy
džio prakarpa balsavimo vo
kams mesti. Dėžė turi būti to
kio dydžio, kad tilptų visų vie
tos balsuotojų balsavimo vo-

— Tai ko taip akis vartai, 
ko stebiesi? —suriko Toks.

R'nkOEų sąrašai 22. Visose Jungtinėse Vals-
12. Apylinkės valdyba ar se- tybėse balsavimas vyksta vie

nijas, sudarinėdami balsuoto- ną ir tą pačią dieną nuo ryto

— Kalifornijoje policijai pa
kliuvo į nagus kažkoks Jim. 
kuris buvo prisistatęs vienam 
žmogui biznio reikalais saky
damas: — Yra tipas, kur s man 
siūk) 1000 dol., kad tave už
muščiau. Kadangi tamsta esi 
neblogas žmogus, tai duok man 
500 dol. ir aš jį nuduobsiu.”

“Jungtinėse Amerikos Vals- kraštų lietuvių bendruomeftės 
tybėse veikia Vliko išlaikomas prašomos nuoširdžiai padėti 
Pasaulio Lietuvių Archyvas PLA direktoriui, .įgaEotiniams 
Vadovauja Vincentas Liulevi- 
čius.

PLA yra viso pasaulio lietu
vių įstaiga, todėl per trumpą 
gyvavimo laiką sutelkė didelius 
kiekius vertingiausios istorinės 
medžiagos, šioje įstaigoje yra 
trys skyriai: archyvinis, biblio
grafinis ir muziejinis, kurie at
eityje turėtų išaugti į tris 
staigas: archyvą, biblioteką ir 
muziejų

LIT Valdytojas prašo viso 
pasaulio lietuviškas įstaigas, 
organizacijas, įmones, parapi
jas, vienuolynus ir pavienius 
atsmen’s siųsti į PLA archy
vinę, bibliografinę ir muziejinę 
medžiagą, ši įstaiga ateityje 
turės atvaizduoti visų kraštų 
lietuvių nuveiktus darbus, to
dėl laukiama kiekvieno lietuvio 
veiklos pėdsakų. Tad visų

— Rytais tveriu už ko nors 
kietesnio, — paaiškino Toks.

— Dabar tačiau yra vakaras 
ir jau vėlokas, — tikino Tokį 
tarnas.

— žinau ir aš, kad vakaras. 
Aure, lauke dangus tamsus it 
šikšna. Bet kad dabar vėlokas 
vakaras, tai dar nereiškia, kad 
-aš, tamsta, ar kas kitas nega
lėtų rytais drūčiau pasisotint.— 
išdėstė ponas Toks savo dia
lektines pažiūras. .

- — Ir laimė lydi, ir žmonių 
gerų netrūksta. Kad tik šven
čių būtų dku^au. Jos nuosta
biai art’na žmones.

Padėką
Nuoširdžiai dėkoju brangiam . __________ _ . .

savo sūnui Andriui ir jojo jų sąrašus, juos sudaro raidy- 9 vaL iki vakaro 9 vai Balsa- 
žmonai Aldonai už visokiarlo- no eik, j sąrašą įrašydami bal- vimo patalpose esantieji turi 
pą man pagalbą laike mano — ’■ "■ -
l 481^4.1 tžms dovanas ilr lankymą
giXi^ ma^Sv^Elzbieto, Varto 11- darvi«>, dien,.

vių Romo, K^aBHų Moterų m,no 
Sąjungos įš kuopos aąjungie-

jų kiekis. Po to atskiriamos ne
tikros balsavimo kortelės: su 
prierašais, neįskaitomai sutep
tos .turinčios daugiau atžymė
tų kandidatų kaip 27, su nu
plėšta dalimi, be Vyr’. Rink’mų 
Komisijos antspaudo arba bal
suotojo pasirašytos, — ir jų 
kiekis atžymimas protokole. Po 
to suskaitomos tinkamos bal
savimo kortelės ir paduotieji 
už kiekvieną kandidatą balsai.

39. Balsų skaičiavimas yra 
viešas. Balsus skaičiuojant ga
li dalyvauti ir kandidatų sąra
šų atstovai, kurie, jei nori, sy
kiu su rinkimų komisijos na
riais. gali pasirašyti balsų skai
čiavimo protokolą. Balsų ska!- 
čiavimo protokole atžymimas 
kiekis ir likusių nesunaudotų 
balsavimo kortelių bei vokų 
Balsų skaičiavimo protokolas 
prijungiamas prie bendrojo rin
kimų komisijos protokolo.

40. Balsus suskaičiavus, var
totos ir likusios nevartotos bal
savimo kortelės sudedamos į 
vokus, jie užlipinami ir per su- 
lipinimo vietas pasirašo rinki
mų komisijos nariai ir, jei no
ri, sąrašų atstovai, šie vokai su 
balsavimo kortelėm atituoda- 
mi rinkimų komisijos pirminin
kui saugoti iki rinkimų įsitei-

(Nukelta į 7 p.)

I INDEN, N. J.

Šių Krisi į /r Sų proga, 
susirinkę glm’ -ė. ir svzčiai 
Vinco Valantukevlčiaus ir Vy
tauto Klimo bute ir prisiminę 
vargstančius ir skurstančius 
lietuvius Eur'TOje. Juozo Lei- 
kauske siūlymu po $1 aukojo: 
Juozas Leikauskas, Henrikas 
Naumaiskis, Vincas Valantu- 
kevičius, Mykolas Klimas, Leo
nas Padleck’s, Alg's Šlepetys, 
Vladas Tursa ir Vytautas Kli
mas, viso $8. Pinigai perduoti 
Balfo 132 skyriui Lindene.

4. priima skundus rinkimų 
reikalai,

5. balsavimo dieną prima 
balsus,

6. atlieka kitus š’ų taisyklių 
ar Vyr. Rink. K-jos pavestus 
uždavinius.

1! Kand datai į Tąrybą, ne- 21 dieną delbia
gali būti rnkimų kom sijų na
riais.

Nereikia atsk’rai laiko 
nepageidautinas ir erzinąs. “E- gaišti.

LTVr,. "* vleoo cen««. ESU SKITE PINI-
stalelio rašalu ar pieštuku ap- gv. na tacjm ««wdte 
skritimu ar kryžiuku paženkli- ir adme.
na tuos kandidatus, kuriuos jis f0’ m
balsuoja j Tarybos narius. Bal-

— Aiškų aišku, — sutiko 
tarnas. — Tamsta gali rytais 
kiečiau užkirsti, visi gali...

— Nei aš vartau nei stebiuo
si. Tik daugumos vardu noriu 
žinoti, ko tamstai atnešti vai- 
gj-ti?

— Klausykis! — įtikinančiai 
. tarė ponas Toks. — Savo val

gius gali sau pasilaikyti. Atsi
rado mat išminčius plepalais 
maitinti svečius! Nervus gadi
ni daugumos nariams savo 

- - klausinėjimu, užuot greit atne- 
įį.' šęs valgių! žinai, ką aš pada- 
UI rys;u? Ogi, ką ir anas pada-

5. re. Nuėjo į svečius pas kaimy
ną ir be jokių ceremonjų ga
vo, ko tik norėjo ir kiek norė-

Dykai išbandymas
REUMATUKV SKAUSMU 

ARTHKTHS
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

TABS nuo raumenų skausmu, tankiai 
susijusiu su reumatizmu, arthritis ir 
neuritis. tai kodėl ’ juos nebandyti 
ŠIANDIEN mūsų išlaidomis. Juos 
tūkstančiai vartoja jau virš 30 metu.

Šie laanaKSo skaityte jams vaistai

savaną,
8. sudaro ir skelbia į Tarybą 

išrinktųjų sąrašą,
9. atlieka kitus L. Bendruo- 

menės Organlzacin’o Komiteto 
arba šių taisyklių jai pavestus 
uždavinink.

9. Atskirose lietuvių, koloni
jose Tarybos rinkimus įvykdo 
3-5narių rįnklmų konvsija, su
daryta apylinkės valdybos ar 
seniūno ir patvirtinta.Vyriau- 
siesioa Rinkimų Komisijos.

10.. Vietinė rinkimų komi
sija: - . *

L bendradarbiauja apylinkės 
valdybai ar seniūnui sudaryti 
galimai pilnesn. turinčių teisę 
balsuoti v’etos lietuvių sąrašą,

2. pasirūpina balsavimu; pa
talpą,

3. priima kandidatų sąra-

parduodama paties savininko. Kam
pas 45 ir Honore, geram lietuviu ir 
lenku rajone. Atiduodamas ir paten
tas. 3 kambariu butas. Pajamom šal
tinis.

ir jų talkininkams renkant is
torinę medžiagą. Visi kviečiami 
į talką sunešti didžiajam 
skruzdėlynui. Į šį reikalą pa
žvelkime iš amžių perspekty
vos, kitaip ateinančių kartų bū
sime apkaltinti. Mes patys turi
me pasirūpini savo laikų veik
los pėdsakus palikti ateičiai.

Pasaulio Lietuvių Archyvas 
bus vienas iš kraičių, kuriuos 
hks įstengsime tremtyje sudė
ti būsimai Nepriklausomai Lie
tuvai.

Istorinę medžiagą galima 
siųsti ir dideliais kiekiais, nes 
Šv. Kazimiero Seserų vienuo
lyno šiai įstaigai duotose erd
viose patalpose yra užtenka
mai. Adresas: Pasaulio Lietu
vių Archyvas, 2601 W. Mar- 
ąuette Rct, Chicago 29, DL, U.



VAKARĄ
Vaidina: dramos aktorius

Bostono vaidintoje trupe

SAUSIO— 
JAlflJARY

* šauktamassausjo 16 d. 2 vL 
p.p. Angelų KaraBenSs parapi
jos salėje. Kiekviena kataffitš-

Dafl. V. K. Jonynas
dalyvauja Amerikos litogra

fijos parodoje, kurią surengė 
Philadelphijos Print Club, ir 
gavo premija, šiuo metu daili
ninkas dirba spalvotas litogra
fijas.

Telefono tarnautojam
New Yorke pakeltas atlygi

nimas, kurie paliečia 63.000 as
menų. Išlaidas tai padidins 10 
milijonų.

savo atstovus. Seimelyje pas
kaitą skaitys ALRK Federaci
jos pirmininkas prof. A. Da- 
nu&s iš Clevelando ir generali
nis sekretorius kun. dr. A. Juš
ka iš Chicagos. ' ,

Lietuviu Radio Drąugijos Programos

Operetės choro narėms Nijolei ir Vidai Dumbrytei, 
mylimajam tėveliui

Pradžia 6:30 v." vak

1N4 WHfTE «fr. HULSOt ,HJ-

platus '■ komitetas, j kurį įei
na: kun. 3. Klimas, dr. Jaki
mavičius, . dr. Kapočius, adv. 
Kalinauskas, adv. Jankauskas, 
adv. Grigalius, A. Ivaška, P. 
Galinis, S. Mockus, K. Moc
kus, S. Grigaravičius, P. Aver- 
ka, A. Neviera, P. Razvadaus- 
kas, J. Marksienėir S. Aver- 
kienė. Komitetas sausio 4 -bu
vo susirinkęs posėdžio ir išrin
ko valdybą: pirm. kun. 'J. Kli
mas vicepirm , St. Mockus fr

Savanorių M8irM(fa&8
Bostone ir apylnkėsegyve

nančių Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų - savanorių visuotinis 
susirinkimas bus sausio 16 d4 
3 vai. p.p. Lietuvių Piliečių 
Draugijos klube , (372 Broad-' 
way). Kviečiami visi L. K. kū- ’ 
rėjai - savanoriai.

tedra turėtų būti pilna. Esu 
girdėjęs, kaip vilniečiai lietu
viai darydavo Vilniuje, kai len- 

•kai skelbdavo, jog tame mieste 
lietuvių negausu. Jie gausiai (su
sirinkdavo į bendras pamaldas 
ir parodydavo, kad lenkai skel
bia netiesą. Panagiai tektų da
ryti ir JAV lietuviams. Taigi, 
kas tik bus laisvas nuo darbo 
ar galės išeiti, turėtų atvykti. 
Mums svarbu ir pasirodyti ir 
susikaupti už vargstančią Lie
tuvą. Visi kviečiami kieno tik 
gyslomis teka lietuvių tautos 
kraujas. Mikas

• • Angelų Karalienės
• parapijoje
• 1954 metais buvo sutuokta 
-15 porų; 5 poros grynai lietu
vių, 5 — mišrios, 5 — kita

taučių. 1853 m. buvo sutuoktos 
Sporos.

Pernai pakrikštyta 71 kūdj- 
Zkis: grynai lietuvišų šeimų 13, 
„piišrių 10, kitataučių 44. 1953 
Z pakrikštyta 71 kūdikis.

Mirė—52, iŠ jų tik 4 kita- 
;taučiai. 1953 m. mirė 40.

Ligonių - pernai aplankyta

Atidaroma skaitykla
Sausio 12 d. 7vaL vak. tau

tininkų namuose atidaroma 
Bostono skautų organizuoja
moji lietuviškoji skaitykla 
jaunimui. Skaityta galės at
eiti kiekvienas jaunuolis ir pasi
skaityti lietuvišką knygą ar 
laikraštį. Bostono lietuviai 
kviečiami dalyvauti skaityklos 
atidaryme ir taip pat prašomi 
padovanoti ar paskolinti lietu
viškų knygų. Knygas galima į- 
teikti Česlovui Kiliuliui, 10 Mi-

žaidžia krepšinį
Šv. Petro par. CYO berniukų 

krepšinio komanda sausio 4 
Timilty mokyklos salėje, Rbx- 
bury, turėjo krepšinio rung
tynes su Visų šventų par. CYO 
krepšininkų komanda. Lietu
vius atstovavo Mockus, Amb
rose, Casper, Lesęinskas, žič- 
kus, Skabeikis, Puzniauskis ir 
Lentini. Nors mūsiškiai ir labai 
stengėsi tačiau pralaimėjo san
tykiu 46:38. Grįžę iš rungty
nių, dar su didesniu pasiryži
mu pradėjo treniruotis ir sau-. 
šio 10 susitiks su Presentition 

par. penketuku.
Šv. Petro par. yra ir mer

gaičių krepšinio komanda, ku
ri sausio 12 rungsis su šv. 

Prel. Pr. Juras, Kum. Pr. Vir- Margaritos par. mergaitėm, o 
Tnunukfa J. Romanas, K. Moc- sausio 13 ąu šv. Vincento per. 
kus. . krepšininkėm. -f' V

Namų savininkų dėmesiui
, Didž. New Yorkb lietuvių 

namų savininkų, Brooklyn and 
Queens Home Ovvners, Ine. or
ganizacijos narių metinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
sausio (January) 21 d. 8 yąl. 
vakare YMCA salėje, 57b Ja- 
maica Avė., kampas Shepherd

TeL EV. 4-9293

AD. JEZAVITAS 
Muzikos Dir.

vakar buvo palaidotas iš V. 
Atsimainymo bažnyčios; už jo 
vėlę atlaikytos trejos mišios.

Prof. Zenono Ivinskio 
studija apie šv. Kazimierą 

turės per 2b0 puslapių, bus

Biliety kainom 
$125,L50,i.00

VISUOMENES

495 GRANO ST,

J. P. GINKUS 
Direktorius

J. VALAKAS
Pranešimų Dir.’

JUOZAS GRABAI!
REAL EStAZEBBOKEB

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir tt
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFOED AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 
' TeL STagg 2-7524

Į N. ANGLIJOS LIETUVIUS
Visi pripažinsime, jog gyve

name didžiųjų sukrėtimų lai
kus.. Norint įgyvendinti pasto
vią taiką pagal Amžinosios Tie
sos principus, reikalinga vie
ningą akcija. Prieš keturis tūk
stančius metų psalmistas yra 
pasakęs, kad be Dievo palai
minimo visos žmonių pastangos 
yra tuščios (Ps. 126). Tai aiš
ku kaip diena. -

“Lietuvą Dievas apveizdi ir 
gina.” Jis stebuklingais keliais 
laikinai mus apgyvendino Jung. 
Amerikos Valstybėse svar
biems uždaviniams. Pavojų a- 
ki vaizdoje mums reikia su
kaupti visas jėgas, dvasines ir 
fizines, kad patys nežūtume, 
priešą įveiktume ir gautume 
sau pajėgių talkininkų.

Vasario 16 minėjimą N. Ang
lijoje šiais metais norime pa
daryti kuo įspūdingiausi. Vasa
rio 22, Washingtono gimtadie
nį, 10 vai. ryto šv. Kryžiaus 
katedroje Bostone arkivysku
pas R. J. Cushing pontifikuos 
specialiai šv. Mišias ir tariPga- 
lingą, toli aidintį žodį. bilijo
nai skaitys laikraščius ir kalbės 
apie mus. Svarbu, kad pasiro
dytame drausmingi, vieningi, 
susipratę lietuviai. Parodykime, 
kad didžioji katedra lietuviams

Susirinkime bus nagrinėja
mi Housing and Building Dpt. 
naujų patvarkymų sumanymą', 
kurie paliečia visus namų sa
vininkus; nuomų kontrolės rei
kalai ir kiti namų savininkams 
įdomūs dalykai. Taipgi bus val
dybos ir direktorių rinkimai.

> Visi lietuviai namų savininkai 
yra kviečiami atsilankyti į 
.šaukiamą susirinkimą.
‘ J. P. Machidis, pirmininkas

narių metinis iiuiiilhiliiin'ii 
įvyks sekmadienį, sausio 16 d. 
tuojau po 114aL mišių. Apreiš
kimo parapijos mokyklos patal
pose, North 5thlr Havemeyer 
Sts., Brooklyne. Bus priimami 
narių mokesčiai ir kuopos val
dybos rinkimai.

yiešpatka Atsteaaiaymo
parapijai priklausantieji pa- 

rapiečiai, gyveną Maspethe ar 
kitur, pakeitę savo gyvenamo
sios vietos adresus, prašomi 
pranešti klebonijos raštinei ar
ba parapijos vargonininkui, 
kad būtų galima duoti žin:ą, 
kada atsilankys kunigas kalė
doti.

sijungti į bendrąją maldą už 
Lietuvos atstatymą, už mūsų 
kenčiančius gyvuosius ir už mi
rusius.

Katedros vargonais gros 
mūsų vargonų virtuozas muz. 
Z. Nomeika .giedos So. Bosto
no liet, parapijos choras, ved. 
muz. J. Kačinsko,

Visos draugijos ir atskiri as
menys kviečiami į didžią talką!

Rengėjų komiteto vardu:

Sausio 15 šv. Petro kleboni
joje, So. Bostone^ įvyko 15-as
menų pasitarimas, vadovauja
mas kleb. kun. Pr. Virmauskio. 
Pasitarime svarstyta, kaip vie
nai dienai galima būtų sujung
ti visus N. Anglijos lietuvius. 
Tokia diena numatyta vasario 
22, Jurgio Wash!ngtono gimtu
ves, kuriose norima pravesti 
Lietuvių maldos dieną. Prel. 
Pr. Juras, pranešė, kad jau pa
siteirauta ir gautas atsakymas, 
kad pamaldos gali įvykti šv. 
Kryžiaus katedroje ir kad ar- 
vikyskup. R. Cushing sutinka 
pontifikuoti mišias ir tarti lie
tuviams žodį. Po to būtų bend- 
ri pietūs ir kita programa.

Pasitarime į garbės komite
tą numatyta kviesti: J. E. ar- 
kivyskup. J. Cushing, gubern. 
Ch. A. Herter, Bostono majorą, 
senatorius, Lietuvos garbės 
konsulą A. Šalną, prel. K. Va- 
sį, prel. Pr. Strakauską, kleb. 
kun. Pr. Virmauskį, dr. Jaki
mavičių; darbo komiteten — 
prel. Pr. Jurd, kun. J. Žuroms- 
kį, kun. J. Petrauską, J; Ro
maną, K. Momcų; kvietimų ko- 
misijon — adv. J. Grigalių, 
adv. AL Pr. Razvadaus- 
ką; skelbinfir komisijon — 
kun. M. VeĄrorę, kun. J. Žu- 
romskį. V? Vakauzą, A. Mat- 
jošką, ir k. Nutarta kviesti vi
sų Bostono iaikrašfių redakto
riui ir T. V. atstovus. ’

Kadangi kalbės pats arki- 
vyskup. R. Cushing ir norėsim, 
kad laikraščiai rašytų, tai ka-

Moterys steigia Įdubą y
Sausio 16 (sekmadieni) 3 

vai. p.p. tautininkų namų vir
šutinėje salėje (484 H Fourth 
St) įvyks Lietuvių Moterį 
klubo Bostone steigiamasis stfr 
sirlnkimas. Apie moterų veik- 
lą ir khįbų reikšmę kalbės 
viešnia Ona Saulaitienė išL 
terburio. Meninę dalį i^^etys 

aktorė režisiere Aleksandra 
Gustaitienė. Organizacinis Ko
mitetas maloniai kviečia visas 
Bostone ir apylinkėse gyvenan
čias moteris ir merginas susi
rinkime gausiai dalyvauti.

J. P. GINKUS, Direktoriai
Trečiadieriais 10 P JML—WWBL 1600 ke.—5000 W.

GYVUOJA PER 24 METUS 
Oro bangomis transliuojami įvairūs 

PRANEŠIMAI, NAUJIENOS, MUZIKA

ch’gan Avė., Dorchester 
kun. J. Klimui, 50 West 6th S 
So. Boston.

x NEWARK
St. ir Pranciška. Žymantai 

perakėle^gyventi iš Hamilto
no, Ont. į Nevvarką, N. J. Per- 
sikraustant padėjo kun. P. To
toraitis, už ką jam naujakuriai 
yra nuoširdžiai dėkingi. Ne- 
warke apsistojo pas žmonos se
serį B. Kungytę, 91 Warwick 
St., Newark, N. J.

Kun. P. TotomSfio
pasiūlymu, Newarko ateiti

ninkų moksleivių kuopa, suau
kojo 45 doL ir pasiuntė Vasa
rio 16 gimnazijos ateitininkų 
kuopai į Vokietiją.

Lietuviai skautai geriausiai 
organizuoti

Gruodžio 16 New Yorke įvy
ko konferencija skautų vado
vų latvių, estų, vengrų, jugo
slavų, ukrainiečių, gudų ir lie
tuvių. Lietuvius atstovavo dr.' 
V. Čepas, A. Banevičius, R. 
Mieželis ir E. Kaminskas.

Ši pavergtųjų kraštų skautų 
grupė leidžia savo organą 
“Semper Vigilant”,, kurį reda
guoja K. Andreanszky, 114 
Presldent St., Passaic, N. J. 
Mūsų skautų atstovas redakci
joj yra Ed. Kaminskas, 249 
Ripley PL, Elizabeth 1, N. J. 
Pirmasis “Semper Vigilant” 
numeris pasirodė 1954 m. pa
baigoje.

lietuviai konferencijoj užsi
rekomendavo kaip geriausiai 
organizuotas vienetas. Kitatau
čių dėmesį atkreipė lietuvių 
skautų žurnalai — “Skautų 
Aidas” ir “Mūsų Vytis.”

gifthlfrįhi ištarei tKdflagd

J>r A_ Kučo rąžomai šv. ;Pet-. 
ro par. isterijai reikąLlnga dar 
papildomos medžiagos apie at- 
skiras draugijas ir asmenis.

vasario mėnesį. Spausdinama z fež. A. Sabafimadcas, 
lietuvių pranciškonų spaustuvė- pernai baigęs St. Louis uni- 
je Brooklyne. versteto elektrotechnikos sky

rių ir dirbęs Decatur, UI., prie 
elektros stočių, šiomis dienomis 
atostogauja pas savo tėvus 
Brooklyne, o sausio 20 turi sto
ti naujokų ėmimo komisijon 
St. Louis, Mo.

Negrė solistė . ' ’ 
primą kartą įsileista į Metro

politan Operą, New Yorke, kur 
praėjusią savaitę ji dainavo 
Ulrikos partiją “Kaukių ba
liuje” (Verdi). Nors ta partija 
nėra žymi, bet tamsiaveidė so
listė Marian Anderson, kilusi iš 
Philadelphijos, sulaukė didelių 
ovacijų. “New York Times” pa
žymi, kad tuo būdu peržengta 
dar viena tvora tarp skirtingų 
rasių.

Dr. Nijolė Bražėnaitė
nuo sausio 1 pradėjo dirbti 

Doetors Hospltal ligoninėje, 
Nevv Yorke, patalogijos skyriu
je kaip rezidentė.

Dafl. R. Baranikas,
atvykęs į Ameriką 1939 m., 

dalyvavęs įvairiose parodose, 
šiuo metu ACA galerijoje su
rengė savo kūrinių parodą.

V. Krėvės paminklui statyti
aukojo po 5 dol.: inž. R. 

Aukštuolis, J. Rūtenis - Rut
kauskas, abu iš Stampfordo, 
Conn., ir St. Zobarskas iš 
Woodhaven.

Liet Bendruomenės
i; pirmos N. Y. apylinkės iždi- 
^ninkas K. Kepalas kiekvieną 
'sekmadienį nuo 12 iki 1 v. p.p. 
įbudi (Apreiškimo parapijos) 
f mokyklos vienoje klasėje ir iš- 
- duoda Liet Bendruomenės kny- 
igutes. Prašome visų pasinau

doti ir įsigyti nario knygeles, 
} nes artėja rinkimai, o be kny

gučių negaFma bus balsuoti.

Dafl. Romas Viesulas
šiuo metu dalyvauja trijose 

: parodose: Portlande, Philadel- 
' phijoje ir New Yorke.
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