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Mendes - France Italiją prikalbėjo

Kinijos koncertas JT atstovo garbei

kasmet po 10,000, palengvinti 
muitus italų vaisiam ir t.t.

rėja pasisakymai prieš Nbcono 
kandidatūrą į viceprezidentus 
1956. Esą Už jį nebalsuosią nie
kas iš demokratų. Bet prezi
dentas Eisenhoweris stojo už

Berlyne vienas vokietis inži
nierius, atvykęs nuo Karaliau
čiaus, pasakojo, kad Kuršių 
Neringa'su savo garsiom gin
taro kasyklom yra draudžia
moji zona,} kurią įeiti gali
ma tik su specialiu MVD leidi
mu Laukai visai nedirbami. 
Juose įsitaisę aviacijos ir jūri
ninkų bazės. Labguvos ir ki
tuose kolchozuose likę vokie
čiai 1947 turėjo, priimti Sovietų 
pilietybę. Atgabentos rusų šei
mos gyvena labai skurdžiai, su 
keliais vaikais -kartais tik bu
vusių namų rūsiuose ar griu
vėsiuose. * .

rytų 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
kariuomenės. Vakarinės grupės 
vyr. štabas bus Varšuvoje, bet 
politinis operacinis štabas Pra
hoje. Visa vakarinė grupė bus 
maršalo Rokossovskio tanioje.

.‘1953 liepos pabaigoje Vot- 
’ lutėje rtnetkas. Jame da
lyvavo 100,000 belaisvių. Pri
sidėjo ir silHiiiilitrseiJs, kuri

pirmais Noble buvimo metais 
Vorkutoje iki 71 žemiau zero.

(Žemiausia pasauly tempera
tūra užregistruota 90 žemiau 
zero 1892 Verhojanske, Sibi
re). Bet ir tuo metu antklodžių 
kaliniam nedavė. Sovietinių 
laikraščių paskaityti gaudavo. 
Iš jų galėjo susivokti įvykiuo
se. Bet religinių knygų nėra, 
ir jas uždrausta turėti. Refig*- 
ją prakt&soti taip pat už
drausta, bet ji praktikuojama 
slaptai ir turi didelio pasiseki
mo tarp belaisvių.

Daugiausia belaisvių Vorku
toje ijis sutiko rusų, buvo gau
su vokiečių, lenkų. Sutiko ten 
ir du kitus amerikiečius —ka
reivį W. Marchuk, kuris dabar 
sykiu grąžintas, ir kitą kareivi 
W. Verdine, kurio sovietai aiš
kinasi dabar neturi. Noble gir
dėjęs gandus, kad ir Amerikos

š’nom. Automobiliuose dėl to_ 
visada turi būti iki pusės bake - 
benzino, paruošti šilti drabu- s 
žiai, dokumentai, pin’gai, 'kiše- j 
ninės lemputės, atsarginės auto 
dalys, i ndas šitam vandeniui, 
Vokietijos bei Prancūz'josže?- 
mėlapiai.

JT gen. sekretorius Ham- 
marskjold pirmadienį iškelia
vo iš raudonosios Kinijos. Apie 
jo derybas su Chou 'En-lai t^ 
pasakytas tik tuščias sakinys: 
esą jis pasiekęs pažangos. Bst 
tuo tarpu tos pažangos ženk
lai tik tokie, kad kom. Kinija 
per ržidiją ėmė knlioti Ameri
ką, jog ji neišleidžia 35 kinų 
studentų, o dar svarbiau —

100 Kinijos lėktuvų puolė sau
sio 10 nacionalinės Kinijos Ta- 
chen salyną. Dalyvavo ir so
vietų Migai.'
Į šitą bombardavimą žiūri

ma kaip į Kinijos demonstravi
mą ,kad ji nesiduos diplomatiš
ki Amerikos spaudžiama. 
Taip pat ji mėgina, ko verta 
Amerikos ir Formozos apsigy
nimo sutartis.

KOVOJE PRIEŠ VOKIETIJOS 
APSIGINKLAVIMĄ

Vokietijos socialdemokratai 
griebiasi kovos iš naujo. Jie 
surengs 6000 mitingų su fake
lų paradais, Su tyliom eise
nom. Ant sienų jhu klijuoja 
plakatus su invalidais viena ko
ja ir įrašais: “Niekados dau
giau.” Adenauęris turės labai 
aštrią kovą.

Per savo jubiliejų Church l- 
hs buvęs draugų paklaustas:

“Sr, tamsta visada pats nu
sprendi, ko nori ir ko reikia, 
bet ar nepasitaikė gyvenime 
gauti gerą patarimą ir iš ki
tų?”

“Geriausias patarimas, kurį 
aš gavau iš kitų tai buvo ves
ti man žmoną, kurią aš išve
džiau ir dabar gyvenu.”

“O leiskite paklausti, 
tamstai patarė?”

“Mano žmona.”

—- Vfiko paskutiniame posė
dyje buvo balsuotas klausi
mas: ar keltis į Ameriką ar 
liktis Europoje. Nubalsuota 
liktis, dviem pasisakius už kė- 
limąsi ir trinrsusilaikius.

tus ir savo kariuomenę. Bet 
įsikišo tarptautinė komisija, ir 
reikalas baigėsi tuo, kad 
1949 pasitraukė Figurees iš 
prez’dentų. 1953 jis vėl buvo 
išrinktas. Tada atgijo Ir nesan
taika tarp Nicaraguos ir Cos
ta Ricos.

MENDES - FRANCE 
NENAUDAI

^vyriausybė pra- jis nuginkluotų ir stumtų žmo- 
>Qearaguos keli, nes, iš Nicaraguos puolančius 

Costa Ricą. Savo ruožtu jis e- 
są^ pasiūlęs Costa Ricos prezi
dentui susitikti prie sienos su 
revolveriais ir tarp savęs iš
spręsti dviejų valstybių nesu
sipratimą.
~Po 21 Amerikos valstybės Figurees mokėsi Jungtinėse 
atstovų pasitarimo Amerikos 
lėktuvai siunčiami padėties vie
toje ištirti.

Santykiai tarp Nicaraguos ir 
Costa Ricos įtempti jau 7 me
tai. 1948 dabartinis Costa Ri
cos prezidentas Jose Figurees 
nuvertė tada buvusį preziden
tą .palaikomą Nicaraguos. Ni- 
caragua dėl to buvusi pasiun-

Valstybėse ir laikomas jom pa
lankus.

Costa Rica yra magiausia 
valstybė vidurio Amerikoje. 
Turi 23,000 kv. myl ų ploto ir 
nepilną milijoną gyventojų. Ni- 
cartagua didžiausia vidurio A- 
merikoje — plotas 57,145 kv. 
mylios, gyventojų daug au kaip 
milijonas.

ŠEIMININKAVIMAS PANA
ŠUS f SOVIETINI

Atstovų Rūmų įgaliotinis 
sausio 12 padarė sensacingą 
pranešimą apie Amerikos vais
tus, pasiųstus į. Indokiniją. Esą 
1951 Foreign Operations Admi- 
nistration pasiuntė į Indokiniją 
15 miMjoų piliulių nuo kirminų 
viduriuose. 1952 piliulės jau 
buvo vietoje. Bet piliulių lakš
telis buvo netikęs; nuo jo pa
cientas gaudavo gerklės užde
gimą. Piliulės nebuvo išdaly
tos, nes amerikiečių gydytojai 
negalėjo susitarti dėl jų var
tojimo. Dar pernai birželio 
mėn. 12 mil. tokių piliulių 
buvo sukrautos sandėliuose 
tropikiniuose kraštuose, kur 
jos grėsė sugesti. Atstovų Rū
mų paskirta komisija konstata
vo, kad piliulių.lukštelis buvo 
netikęs, ir dėl to buvo kalti pi
liulių gamintojai, o taip pat ir 
užsakytojai.

KANDIDATAI | BENDRUO
MENES RINKIMUS

Kandidatai į Amerikos lie
tuvių bendruomenės " tarybą 
siūlomi nuo sausio 15 iki >vasa
rio 16. Dešimt balsuotojų gali 
pasiūlyti sąrašą kandidatų, tik 
nedaugiau kaip 27. Sąrašą į- 
teikia vietos rinkimų komisijai 
arba pasiunčia vyriausiai rinki
mų komisijai, kuri iš visų su
darys jau vieną bendrą sąra-

Prancūzijos min. pirm. Men
des-France Italijoje įtikinėjo 
vyriausybę priimti jo planą, 
kad būtų sutartas bendras 
ginklų gaminimas Europai 
ginkluoti. Vokietija pas’sakė 
prieš jį. Sako, kad Prancūzija 
nori tokiu būdu kontroliuoti 
visą Vokietijos pramonę. Prieš 
pasisakė Anglija ir Benelux 
valstybės. Mendes-France ge
rokai siūlė nuolaidų Italijai — 
kad tik šiam planui pritartų — 
leisti italam kurtis Afrikoje 
Prancūzijos valdomose srityse, 
leisti imigruoti į Prancūziją

— Harrimanas, dabartinis 
gubernatorius, minimas kaip 
galimas demokratų kandidatas 
į busimuosius prezidentus.

VOKIETIJOJE AMERIKIE-; 
Č1AI TURI BŪTI PA9I-; | 

RUOgę .■/ j
Amerikos kartuomcnėi va

dovybė Vokietijoje paruc£5į 
planus Amerikos civiliam .gy-į 
vintojam evakuoti, je gu ištik-; 
tų atominis karas. Visi 'turi; 
būti evakuoti į vakarinę Reno ? 
pusę. Turi būti pasiruošę,' -tai* 
tik išgirs sirenas kaukiant 15 
minučių, ir prisistatyti į jiem

Berlyno sovietiniai šaltiniai jūrom saugoti Lenkijos, 
paskelbė, kad “raudonasis Na- 
to” .jau vykdomas. Sovietų ir 
satelitų kariuomenės turės 
bendrą karinę vadovybę. Jos 
paskirstytos į tris grupes. Va
karinę grupę sudarys Lenkijos, 
Čekoslovakijos ir rytų Vokie
tijos kariuomenė. Pietinę gru
pę Rumunijos, Vengrijos ir 
Bulgarijos. Pajūrio grupę Balt

Amerikoje mėgstamos statis
tikos. Tokie skaičiavimo spor
tininkai surado, kad:

Amerikoje šimtui gyventojų 
tenka 26,1 telefonas; Švedijoje 
22 telefonai; Anglijoje 10 tek 
šimtui gyventoji};

Daugiausia telefonų turi 
Washingtonas, D. C.: vienam 
šimtui gyventojų tenka 58,8 
aparatai; toliau eina San Fran- 
cisco su 543 aparatais ir tre; 
Soje vietoj Stocfcholmas (šve^ 

dljoje).

NEGERAI SU SAUGUMU?:
Ladejinsldo istorija virsta 

skandalu, žemės ūk o sekreto? 
rius atleido jį iš tarnybos Ja
ponijoje valstybės saugumo 
sumetimais. Valstybės departa
mentas rado, kad jis patiki
mas. Užsienio pagalbos valdy
tojas pažadėjo jam duoti pana
šią tarnybą Vietname. Vadinas, 
viename departamente nepati
kimas, kitame patikimas. Įsiki
šo į tokį nesusiderinimą prezi
dentas, kad saugumo klausi
mas nėra sutvarkytas, ir ža
da reikalas iškilti Kongrese, '*

Italija Prancūzijos pažadais 
susigundė ir pasižadėjo Mendes 
France remti planą, kad gink
lavimosi kontrolė būtų vykdo
ma berft JT valstybių viduje.

Iš Romos Mendes France 
vyksta į Baden - Badeną tar
tis su Adenaueriu.

Rytprūsiuose tik 
skurdas ir kareiviai

lėktuvai ūBįuė Costa Ricos 
miestą Vii ii C^iesada. Mies
tas turi 3SC ) gyventojų ir yra 
40 mylių nu > Nicaraguos. Cos
ta Ricos vj riausybė įsakė v 
blokuoti Jadkjs iš užimto mies
to į šalies viAj.. Tuo reikalu 
posėdžiavo pirmadienį-ir Ame
rikos 21 valstybės atstovai.
' Costa Ricos kariuomenė sau
sio 12 Vilią Quesada miestą 
atsiėmė. Susidūrime iš abiejų 
pusių žuvo po porą žmonių. 
Bet prie Atlanto du nedideli 
•uostai esą patekę į priešo ran
kas. Nežinotai lėktuvai skraidę 
po Costa Ricos teritoriją ir ap
šaudę sostinę.

Costa Ricos prezidentas kal
tina Nicaragua. Pastarosios 
prezidentas kaltinimus atmetė, 
o Washingtonui pranešė, kad

Berlyne prie John H. Noble, 
sugrąžinto iš Vorkutos kasyk
lų, prileido korespondentus. Jis 
papasakojo savo devynerių su 
puse metų kančių istoriją, ku
rioje pasikartoja šimtų tūks
tančių žmonių Ūkimas^

Abudu su tėvu John Noble 
1945 buvo paimti ' Drezdene. 
Tėvas po 7 metų buvo paleis
tas. O sūnus tik po 14 mėnesių 
Drezdeno kalėjime pirmu kartu 
buvo apklaustas. Nieku nebu
vo kaltinamas. Tik kai buvo 
nugabentas į Rusiją, pranešė 
jam, kad esąs nuteistas 15 
metų. Už ką — nepasakė net 
išleisdami.

1950 rugpiūčioi mėn. buvo 
atgabentas į Vorkutą. Ten 
150-200 stovyklų, kuriose viso 
esą apie pusė milijono belais
vių. Jis buvo įkištas į stovyk
lą su 4300 žmonių. Barakuose 
gyvena po šimtą asmenų. Lo
vos dviaukštės. J s dirbo ang
lių kasyklose. Darbo diena 8 
vai. Per mėnesį duoda 3 dienas 
laisvas. Maitina du kartu per 
dieną — duona, kopūstų sriuba 
ir žuvim; mėsos duodavo labai 
retai. Užmokestis 150-300 rub-

RADFGRDAS UŽ BLOKADĄ

Adm. Kadford, vyr. jungti- Kąs komunistam /’■ 
pasisekė j 

Senato komisija, kariai pir
mininkavo McCarthy, parengė 
pranešimą, kuriame tvirtina: 
“Komunistų partijai pasisekė į- 
sibrauti į krašto saugumo pra
monę... Komunistai gali gauti 
žinias apie karines paslaptis ir 
apie Amerikos karinį pajėgu- , 
mą. Yra visai aišku, kad ko- 
munistai dirba saugumo ga
myboje, jei ir ne tiesiogiai prie 
slaptų, medžiagų. Jie yra pa
vojingi tautos saugumui.” 

Tokios išvados padarytos 
apklausinėjus 42 asmenis. B 
jų 32 pasislėpė už “5 Amend- 
ment”, kad tik savęs neinkrl- 
minuotų.

Prancūzijos parlamentas pir
mininku išsirinko Pierre 
Schneiter, MRP, karštą šali
ninką R. Schumano, jungtinės

Respublikonų tarpe st p- Eunopųp ijr aiškų Mendes-
France oponentą. Prieš jį p¥- iš tbL'Rytų, pasisakė už kom. 
mininku buvo Troųuer, soda- Kinijoą blokavimą, jei kitos 
listas ir Mendes-France šąli- priemonės negelbės ir Kin’ja 
ninkas. neatiduos nuteistųjų lakūnų.

Amerika mėgsta skaičiuoti
surūko 50 kartų daugiau nei 
prieš 50 metų, šio šimtmečio 
pradžioje pagamindavo kasmet 
dpie po 3 milijardus cigarečių, 
o 1951 buvo pagamfaita 392 mi
lijardai; jų daugumą suvartoja 
vidaus riiikai. Amerikietis su
rūko vidutiniškai per metus 
2674 cigaretes. 85% šeimų tu
ri bent po vieną rūkantį. Pas
kutiniais metais rūkantieji iš
leido daugiau kaip 4 inilijardus 
doL už 410 jnftijardų cgare&ų.

buvo Berijos šaMnmkhL Strei
ką numalšino specialiai atshVK>; 
ti batalijonai; nušovė 110 .kal
nių, apie 500-600 buvo sukris^ 
ta; iš jų 50-60 nuo žaizdų tudj -■ 
mirė. i

•Po streiko truputi paleng^C 
ta. Nuo barakų langų 
vielos, tenkinosi vienu patRttĮžH 
nimu per dieną vietoj btnnBią ^ 
dviejų* Taflau stambesnių 'fej 
kių pasikeitimų. Nuotaika M&fĮ 
vykiose tokia, kad mielai 
dėtų ir prie naujo sukitimo, 
tik būtų kokių vilčių.

Tačiau vilfių išeiti iš VoBcSk i 
tos maža. Noble sakosi pribū* 
lęs Vorkutą tik dėl to, tad 
palaikęs tikėjimas Dievu ir 
paties tvirtas pasiry&maa su- ? 
gri»t 1 • įfSI

Kai M išėmė ii Vorktfk< 
laikė dar pereinamajame . 
geryje prie Maskvos, ktar 
vo geresnis maistas ir 
Po Maskvą dar pavežiojęs 
koks generolas ir rodęs 
ir galerijas. Vorkutoje fr jĮjjB 
visus jo kalinimo devynarii 
puse metų jb gavo vieną dįO 

nfaiteU tattką iš savo Mm jta ? 
uR peretnniMjane 
lagery p4r* llMkvoe. ■*

‘ — Aa^je dsug primigę. 
Londone miglos, kad per 100 
jardų nieko nematyti.

— Vokietijoje Darmstadto 
teismas išaisiono, kad dėl per
siskyrimo su žmooa tarnauto-, 
jas gali būti atkistas, nes tai 
kenkia tarnautojo ir įsta’gos 
geram vardui.

— Vokietijoje prof. Kinder- 
man, kunigavęs seniau Praho
je, pranešė, kad Rumunijoj bu
vo nužudyti visi deš'mt vysku- 
pų, Čekoslovakijoje 7 nužudyti 
ir 3 deportuoti, Vengrijoje 5.

— Mastam nbMjm apltilti- 
no vertėjus, kurie* netiksliai 

v Markso “Kapitalą” išvertė į 
Danas, Tetas, mirė a HaM 4101 “wtetai

rTSrn^o pXyta 160 nad^ai 1924 to "Kaphalo” M- 

. rthrtn___Pradėjo taip pat kam-kraujo transfUzijų.. Jam buvo
supūta svetimo jkraujo apie 40 P^^ P^ vrifa^ rūkymą, o 
Su Stigo tuo kad jam tėkš- Vengruos aperada ir ra- 
tofcauto tferioTprooda. D> wTcų gir-
? . ■ “T tuokfisvimo
desn.as Meldais kraujavo vi-.

______ .______ duje. Dri operadjds nepadėjo 
vfeDUn suaugusiam, nx&ftai nustatyti, -16 kur kraujas ver- riuomenši 6 

Amerikoje cigarečių dabar ir vafltuL v . ,-a -

PANKA MASKVOJE

Paryžius diplomatų kalba
ma, kad Maskvos paskelbtas 
grasinimas nutraukti su Pran
cūzija ir Anglija sutartis su
kėlęs paniką tarp Maskvos gy
ventojų ir jie puolęsi į krau
tuves apsipirkti.

už kuriuos gali šį tą piri 
stovyklos kantine. Šaltis sš

i;. :-- • i.-•<

AB- BUS
KANDIDATAS?

Prez. Eisenhoweris pareiškė, 
kad nuo jo vieno pr&lausys, ar 
jis savo kandidatūrą ateinan- 
tiem 1955 rinkimam leis staty
ti. Jeigu jis jaus reikiant atlik
ti pareigą prieš valstybę ar 
partiją, tai jis nuo pareigos ne
atsisakys. Tačiau jis mano, kad 
dar per anksti pradėti rinkimų 
kampaniją. Jis siūlęs ir par
tijai, kad kampanija būtų 
trumpa.

— Cinciimati sausio 12 
TWA keleivinis lėktuvas 500 
pėdų aukštyje susidūrė su lotu 
lėktuvu. Abudu sudegė. Žuvo 
15 žmonių.

— Formoza-pranešė, kad jos 
bombonešiai sausio 12 bombar
davo komunistų laikomas sa
las, iš kurių turėtų pras dėti 
invazija į nėddhalistų Tądien 
salas.

fei i
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Nešliuptarn’-s

1.00

2.00

2.00

1.00

0.50

5.00

3.00

narna Dievu. Lygiai tikėjimas 
yra ir tada, ktei sakoma, jog 
anapus gamtos vieko daugiau 
nėra. Tai tikėjimas materialis
tų, šiandien tvirtai pasilaikytas 
bolševikų, dalies socialistų, da
lies vadinamų egzistencialis-

dimas vis didesnis. Prezidentas 
pavalė jį $ 'įWĮ^» pritūrėti.

125 
2J50

DVIEJŲ MENESIŲ 
PASNINKAS
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jatmie w«nqHfrrn, pamytiM kM
Jį stipriausia ratoerte 1W< rietą attm-
ptačjc sparto ivęntėje. ' • ''

ta:p pat 
gyvūno, 
ir tūks-

m'ntojal yru sudėję ap’e 170 
mil. dol. Vyriausybė nj-imokė- 
jo "am'ntoiam. kad ištaikytų 
svarp sviesto kainų ap: ' 57,5

SPAUDA

Kitaip galvoja valstybės de
partamentas. Jam svarbu ne 
tik nestiprinti Rusijos; jis pri
vengia, kad paleisdamas svies-

valgius. Tik po savaitės badas 
ją išginė iš olos, ir rūsyje ji 
rado vynuogių, riešutinio svie
sto, muŠtardos, majoneso. Tuo 
ji ir išgyveno du mėnesius. Po 
badavimo ji svėrė 80 svarų, o 
prieš tai 130. Gydytojai pasa- 
kė, kad jos sveikata patenki
nama.
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Ne tik

Kalėdiniame Darbin nko nr. 
tilpo mano pastabėlė, kad Dr. 
J. šliupas klydęs, manydamas, 
jog nssą Dievo; tesanti “gam
toje jėga, kuri daro įtakos į 
gamtos reiškinius ir žmogaus 
gyvenimą.” Dėl mano žodžių, 
jog sal a visatos turi būti Di
džioji Išmintis — Dievas, visa 
tvarkąs, o ne tik akla gamtos 
jėga, Naujienos atsįFepė ilga‘s 
išvedžiojimais antrašte, “Dievo 
vairuojamas automobilis”. No
rėjo pasišaipyti, kad aš manąs, 
jog ir automobilis, kuris turi 
jėgą, turįs būti Dievo vairuo
jamas. Pagrindo tokiai išvadai 
padaryti ir pasišaipyti yra ne 
daugiau kaip pasakymo: 
“Gamtos jėgos vairuojamas re
daktorius parašė vedamąjį”. 
Tačiau ir be pagrindo pasijuo
kęs, Naujienų apžvalgininkas 
ėmė pasakoti, kad Dr. J. šliu
pas turėjęs Palangoje Fordu- 
ką ir net jį, apžvalginnką, pa- 
vcžnęs. Tik pridėjo, kad šliu
pas nevažįnejo be šoferio!Va-

DRAMA
B. Sruoga. Kftrimieras Sapiega, 250 p. 2.50
L. J. Voicdrauskas. Gims tautos genijus, 

7 80 p. -~
J. Grinius. Žhfftdų kamera, 120 p.

P. Andriušis. Anoj pusėj ežero, 101 p. 1.50
A. Vaičiulaitis, Valentina, 142 p.
D. Pilta. Sfete dsHį 304 p.
P. Tarutis. Žirgeliai padebesiais, 99 p.
J. Grusaš. Pabočafvfanas, 155 p.
St. Būdavąs. Varpai skamba, 180 p.
V. Pietaris. Algimantas, 267 p.

gamybos vienetų 
skaičius prašoko, bet ir algų 
išmokėjimo suma. Praeitais 
metais išmokėta 89,570,268, 
prieš $8,123,733 išmokėtą su-

“gamto'e yra jėga, kuri l ųx> į- 
takos į gamtos reiškinius ir 
žmogaus gyvenimą” nepasitikė
jo, kad ta jėga nuveš jį be 
šoferio į Palangą, o ne į medį 
ar griovį.... Visą( teisingai:’ jei 
jau Fordukui, Uogaus pada
rui, reikalingas išmiat'ngas 
vairuotojas, tai kas bekalbėti 
apie visatą!...

J. Aistis, Sesuo baltis, 45 p.
J. Aistis, Be tėvynes brangioš, 60 p.
A. Tyruolis. Kefione, 126 p.
A. Tyruolis. Laukų liepsnos, 44 p.
J. Kėkštas. Etapai (įrišta), 141 p.
Vai lėkite dainos! (200 dainų)f 220 p. 1.00

nėm vielom, keliai užminuoti, 
ir vieta saugoma lig dantų 
gtokluotų amerikiečių karių.

Kas iš tikrųjų yra tas bu
vęs Hitlerio generolas su to
kia brangia galva?

Gen. Gehlen yra vakarietis, 
turįs daugiausia žinių apie Ru- 
s;ją bei jos pavergtus kraš
tus. Manoma, kad O. G. tarny
boje dirba apie 10,000 slaptų 
agentų. Prie jo pavardės gali
ma pridėti šias tikras pasta
bas: Wehrmachto eks-genero- 
las, buvęs rytinės dal ės priešų 
kariuomenei sekti skyriaus vir
šininkas prie g'neralinio Wehr- 
machto štabo, buvęs artimas 
bendradarbis karinio nacių se
kimo viršininko adm. Canaris.

Paskutinio karo pabaigoje 
gen. Gehlen dingo rusų fronte. 
Rusų sekliam buvo duotas įsa
kymas jį surasti gyvą ar negy
vą, bet t e nieko nspešė. Po 
kiek laiko Gehlen išdygo, kaip 
grybas po lietaus, Bavarijoje

Neseniai pasklido žinią, kad 
sovietai už-vokiečių eksgene ro
to Reinhard Gehlen galvą siū
to 400 tūkstančių (arti 100.000 

:<toi.).
* Perkamoji galva turi savo 

Rėkimo organizaciją. Jos seklių 
, ^tinklas išplėstas po visas ko- 

įpunizmo įtakoje esančias šalis 
r ir net pačią Rusiją. Centras ir 

^generolo būstinė turėtų būti 
-Pullache, Miuncheno prismies- 

,,rty. Kai žmones sužinojo, kad 
n..pi miestelyje gyvena tok a 

. ^brangenybė, užuot didžiavęsi, 
ėmė baimintis. Nė vienas nėra 
t.kras, ką gali kita diena ar 

^naktis atnešti. Gali čia atsi-
Vsrti fžemė, gali kokia pragaro 

/mašina visą miestuką išnešti 
“j-padanges.

'..■■*** Žmonių baimė, sako, neturi 
■rimto pagrindo. Gehleno orga-

: ^--nizacija — Organisation Geh- 
^ten, arba dar trumpiau —O.G. 

.7 >ra visais atžvilgiais apsau- 
. gota. Namai apvedžioti etektr-

Naujienų apžvalgininkas su
tinka su išminties reikalingu
mu. Tik j;s tvirtina, kad tas 
išminties šaltinis nėra šalia 
gamtos; tvirtina,, kad “ šmintis 
yra gamtoje atsiradęs dalykas, 
o ne atneštas iŠ anapus gam
tos”... Yra atsiradęs... Vąd’nas,
buvo laikas, kad išmintos
'gamtoje nebdyorįO jei nebuvo, 
i , ... 'lris;Tgamto-

"ine? *Nąu- 
, ta linkme

Kaltindama Praneūžfją, štai 
kaip pati Maskva Prancūzijos 
Marijonai rodė taip ištikimybę:

* Jaltos konferencijoje 1945 
vasario mėn. Prancūzija nebu
vo įsileista, nes to nenorėjo 
Stalinas.

* Valstybės sekrstorius Byr- 
nes savo knygoje “Speaking 
Frankly” .liudija, kad, Stalinas 
nenorėjo įsileisti Prancūzijos 
nei paskui į kontrolinę komisi
ją Berlyne. Stalinas aiškinęs,

tad iš kur jf>. 
je- Iš nieko* 
jienų apžvalgą

tų Lenkija ir Jugoslavija. 
Prancūziją stipriai gynė šiuo 
reikalu Churchillis.

* Po San Francisco konfe
rencijos Trumanas pasiuntė į 
Maskvą Harry Hopkins. Hop- 
klns spaudė Staliną, kad į re
paracijų komisiją būtų įsileis
ta Prancūzija, o Stalinas įtiki
nėjo, kad tai būtų pažemini
mas Sovietų Sąjungai, nes 
Prancūzija padariusi su Vokie
tija separatinę taiką.

* Molotovas priešinosi, 'kad 
Prancūzija dalyvautų taikos 
derybose su Suomija, Rumuni
ja, Bulgarija; taip pat priešino
si, kad Saaro sritis būtų į- 
jungta į Prancūzijos ūkį.

Taip Maskva “rėmė” Pran
cūzijos reikalus. Nuo Maskvos 
Prancūziją gynė ir vis už ausų 
tempė Amerika ir Anglija. Bet 
Prancūzijoje dabar palaikomas 
garbinimas Sovietam ir ^apy
kanta Amerikai. Ne til< tokie 
radikalai kaip minėtasis Dala- 
dier, bet ir tokie radikalai kaip 
Mendes - France sukasi, kaip 
čia suradus “savą” politiką, 
sudarius “trečią frontą”, p iš 

^olįietijos.. ginklavimo. reikalo, 
sugalvojus’sintezę”. Na, ir su- dinas, šliupas,

MRP turėjo aiškią Ilni^ lr R. 
Srhumaitts -tv’rtai rėmė Ame
rikos programą ir jungtinės 
Europos planą. Bet Schuma- 
nasu. katalikas. Už tat Stras- 
burge Europos liberalų unija 
labiau baidėsi katalikų, negu 
komunistų.

Gal Prancūzijos Marijona y- 
ra panaši į tas moteris, kurios 
labiau myli, jei jas muši ir nie
kinsi. Taip su ja Maskvos Bur
liokas ir elgiasi.

Lincoln, NeK prieglaudoje 
gyveno 60 metų senutė. Ją ren
gėsi perkelti į bepročių ligoni
ne, kai t k bus*ten vieta. Tai 
nugirdusi, moterėlė dingo, ir 
nė policija negalėjo jos suras
ti. Surado tik po dviejų mėne
sių toje pat prieglaudoje rūsy
je, mažutėje oloje, kurios ne
buvo žinojus nė prie^audos 
administracija. Oloje senutė iš- 
lindėjo visą savaite nieko ne-

ir prisistatė amerikiečiam. Nuo 
tos valandos prasideda jo le- 
gendariški žygiai. Jis dingsta 
iš Bavarijos, atsiranda Wa- 
shingtone, aukštiesiem kari
ninkam laiko konferencijas ir 
vėl dingsta, kaip į vandenį, per 
ištisus 9 metus.

Gehleno vardas vėl pasiskar
dena praeitą vasarą, kai rusų 
Ber'yne Kari Bandelow prisi
pažįsta perdavęs R. Vokietijos 
ir Lenkijos karinio susisieki
mo planus Gshleno agentam.

Gehleno asmuo virto šešėliu, 
visų rusų zonoje pasitaikančių 
nesklandumų. Jį kaltina dėl 
sukilimo Berlyne. Jo veikla 
spaudė, ir demaskavo anglų 
remtą John ir pagreitino jo 
bėgimą pas komunistus.

Povaideniais hel&opteris

Garsusis stratosferos ir van
denų gylio tyrinėtojas prof. Ą. 
Piccard pasiryžo padirbti 
povandeninį helikopterį. Suma
nymas yra labai paprastas ir 
lengvai įgyvendinamas. Pats 
helikopteris bus padirbtas iš 
permatomos plastinės medžia
gos ir turės būti žymiai leng
vesni už vandenį. Po vandeniu 
jį trauks apačioje pritaisytas 
motorinis .propeleris. Norint 
vandenyje sustoti, tereikės tik 
sulėtinti propelerio sukimąsi 
Išradimas tuo patogus, kad 
motorams sugedus, laivas ne- 
grims, bet iškils į paviršių, o 
permatomos sienos leis grožėtis

1.50
C. Sasnauskas. Lfetmišlm muzika, 133p. 3.50

Naujienos mano, kad savo 
tikėjime, jog šalia gamtos yra 
aukštesnė ją tvarkanti Būtybė- 
Dievas, aš nedaug pažangos 
padaręs, palyg’nti su graikais, 
kurie tikėjo, kad saulę traukią 
keturi žirgai. Jei panašumo ieš
koti senoje' praeityje, tai ir 
Naujienų apžvalgin!nko tekė
jimas jau nužymėtas sename 
Šv. Rašto pasakyme: Paikas 
tarė savo širdyje: nėra Dievo...

O dėl šliupo tai re k:ą, pripa
žinti, kad jis drauge su kun. A. 
Burba rūp'nosi lietuviškų pa
rapijų steigimu, skiriantis nuo 
lenkų, bet paskui, persiskyręs 
«i Burba, kovojo prieš baž
nyčią prieš tikėjimą irijau ko- 

-lojo* ąįį$raĮ^|^umiiteai, ne- 
.kalbanf jau afrie berft "kokią to
leranciją. Tenka apgailėti, kad 
tas žmogus taip buvo užkietė
jęs savo materialistiniame ti
kėjime, kad lietuvių tautai, pa
vergtai ir rusų persekiojamai, 
nerado naudingesnės dovanos

Pirma pažink laktus— tau apsimokės 
Mm) gan teMhMI brm OaoRteB 
Rinktinės federalinis taupymo ir paskolos 
kasos. Kiekvienas' indėlis apdraustas ligi 
>10.000 Federalinės Taupymo Ir Paskolos 

Draudimo Korporacijos.
Mūsų klientai yra pavieniai, partneriai, gyvybės draudimo, nežu

domo turto bet kitos pardavimo bendrovė*, bažnyčios, kolegijos, uni
jų "bei penaOn fondas, federalinio^fcredito. -unijoa, trustai, nuosavu

Rašytojas Grabam Greene, 
išgirdęs apie šį išradimą, išsi
tarė: “Prof. Piccard surado tu
ristams šeštąjį kontinentą.” 
Pats autorius savo naująjį išra
dimą siūlo vadinti “mezoska-

■fcHęsfcanČius 
e v. o įl i u f: i; j o V’ iš 
j^či^gyyd^o, pas da- 

žmogus su

' kaip buvusį min. p:nnininką 
Daladier, de gaullistų vieną iš 
vadų _ Soustcllę ir kt.. kurie 
ant pilvo parsipuolę šliaukia 
-Kremliaus link.
J Gruodžio 10 jie pak le šo
kinėjo iš džiaugsmo, kad su
kako 10 metų, kai Maskvoje 
Stalinas ir de Gaulles pasirašė

" 'sutartį. Džiūgaujantiem tuo 
’i^rancūzijos bendradarbiavimu 
laki Maskva spauda nurodo, 

? kaip bolševikai bendradarbiau- kad to labiau nusipelniusios bū- 
*ti su Prancūzija norėjo ir kaip 
jie Prancūzijos reikalus parė
mė. Keletas faktų:
*-* 1935 Prancūzijos vardu 

Lavalis pasirašė sutartį su So
vietų Sąjungos atstovu Potiom- 
-kinu bendrai gintis nuo Hitlerio 
galimo puolimo. Ta sutartis

"baigėsi tuo, kad 1938 Maskvos 
burliokas savo meilę pervedė 
rudajai vokietei ir pasirašė su
tartį su Hitleriu ir Hitleriui da
vė laisvas rantois užpulti Pran
cūziją. Ir Molotovas 1939 sna- 
lio 31 skelbė: “Būtų nusikald
amas imtis karo hitlerizmui nu
versti... Stipri Vokietija yra 
būtina sąlyga pastoviai taikai.”

* Taip pasisakęs už Vokieti- 
-►ją, po 5 metų grįžta prie Pran- 
jcūzijos ir naujoj sutartyje tas 
pats Molotovas pasirašė jau 
vėl tokius žodžius 3 straipsny
je: “Susitariantieji įsipareigoja 
baigus konfliktą su Vokietija 
tarpusavio. susipratimu imtis 
visų priemonių, kad būtų iš- 

. jungta nauja Vokietijos grės
mė.”

” • Prisimindama šiuos sutar
ties žodžius, Maskva paskui 
pasinaudos kiekvieną prpga<ul. 
priekaištauti Prancūzijai neiš- si

r -f— l^oų&įį^
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Tour Deptolto in This Bank Are Fully Imumd* 
Up to flOvOOO.
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JOIN OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW
— Latest Quarterly Interest - Dlvidend

2'^% Per Year
Plūs Eztra 14%
On Regular Savtngi Accounts 
oa auna Irom $25. to $104)00.

Depaatta mote su or totore Uto 1Mb Mueaa ėay 
•f tau—Apra, Oetotor ąml tto

taufa^aa ėoy ot aB ottor uNUtta dnur tatenot

ši m f ū š 
metų 
neprotai 
rė ‘horiKį/ sapj 
išmintimi,*’

Vad’nas, anksčiau 
nebuvę J protaujančio 
Bet ėjoimetų . šimtai 
tančiai, ir tie Inetai” 
gyvūną protaujantį... Matema
tikoje, ' tame tiksliausiame 
moksle, žinoma, kad prie nu
lio dedant ir nūlijonus kitų nu
lių negausi vieneto. Taip ir me
tus dek prie, nieko, ir nieko ne
gausi. Bet. Naujienų apžvalgi
ninkui valia tikėti, kad šimtai 
tūkstančiai metų iš nieko pada
rys ši tą. Tai tik jo tikėjimas. 
Tikėjimas nepagrįstas jokiu 
moksliniu galvojimu... Tikėji
mas yra, kada tvirtinama, jog 
šalia gamtos ir žmogaus yra 
antgamtinė būtybė, gamtą lei- 
dusi ir davusi jai ją tvarkan- M ' * • * • ' - 264 p'
aus dėsnius; toji būtybė vadi- S Prel. Pr. Juras. Pra^ystės apie 

pasaufio galą, 111
M. Pečkaiskaitė. Mergaitės kelias, 99 p. 0.75 
Kun. J. Vaitkevičius. Gyvoji dvasia^ 

' 464 p.
mą 1953 m. Savaitinis valandų C 'Maldos apaštalavimas, 176 p. 
skaičius yra 42.59 su atlygini- a Tomas Kempietis, Kristaus sekimas, 
mo vidurkiu 893.67. S ’ p*

Neskaitant-Šių metų, 1930 1 ((įvf?i?3. kn??yį).’.186 p~ į“
buvo neblogi, galėję paleisti a- C Dr- 101 p'
pyvarton 82583 vienetus. į (ins*®)

SomerviUės keleivinių auto- LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFU A 
mobilių Fordo padalinys yra M y Augustinas. Lietuvos vaizdų albumas 5.00 
vienas iš 16 dirbtuvių Ameri- g Lietuvos archyvas, 436 p. 1-50
kęj, aprūpinąs Naujosios Ang- S 1(X) p. • 0.25
lijos rinką ir užkaišąs spragas 3| j Grišmanauskas. Totimiep kvadratai, 
NewYcrko valstybėje. (Skelb.) g , 200 p

Vac. Biriuką. Vyriu Valančiam 
biografijos bruožai. 100 p.

V. Gidžiūnas, O.F.M. LegendarKkiejl 
OJAL kauktniai, 45 p.

J. Karys. NepriUamoaNM Lietuvos 
pluigbi,255p.

J. Žilevičius. Česlovas Sasnauskas, 127 p. 2.00

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
A. Maceina. Saulės giesme, 454 p.
A Maceina. Didyris inkvizitorius, 222 p.
J. Končius. Džiaukis gyvenimu, 7% p.
Nell Vian. §v. Antanas Paduvietis, 145p. 1.00
Dr. J. Prunskis. Prie vifites kryžiaus, 

. 139 p. 1.50
Šventųjų gyveahnai, 936 p. . 2.00
G. de-Fonesesu Marija kalba pasauliui, 

0.50

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 
GAUNAMOS ŠIOS KNYGOS:

Sovctoi mssiTjlė šsvic^- 
nun’rkti. Malerkrvo vai-' 

džia pažadėto savo »»vvcntoiam 
pakelt1 gyvenamo lyei, duoti 
daugiau maisto ir dpteiž'n. 
bet neturi kuo Įąwa pažpdus 'š- 
tesėti. Sovietų krešti<p-s da
bar vienam gyvęntpjui tenka 
per metus | svaras sv'esta 
Tuo tarpu vakaruose kęKs kar
tus daugiau: ąmofifctetis su-

ariMfek Britanijoje Tr 
f* U o §ve- 

di» 25 svaraa.
Taigi ąovetaj ^per Amtorgą 

pasisiūlė nupirkti Amerikos 
sviesto atsargas. Už tai jie ža
da duoti metalų. Tačiau jie 
sutinka paskaityti už sviestą 
tik po 40 cn. Vadinas, vyriau
sybė, parduodama sovietam 
sviestą, dar prie k’ekvieno sva
ro turi patir primokėti.

Amerikai nelengva apsispręs
ti. Iš vienos pusės žemės ūkio 
organizacijos ir pirkliai vis la
biau spaudžia parduoti—nes 
geriau gauti 40 cn. negu nie
ko. Į priekaištus, kad Ameri
kos sviestas stiprins Sovietų 
komunizmą, jie atsikerta: ge
riau, kad sovietų darbininkai 
turės sviestą negu kulkas. Tos 
nuomonės yra ir žemės ūkio 
sekretorius Benson.

Automobilių fabrikas, .sumušęs rekordą 
t %

Somervifle, Mass. esąs Fordo 
automobilių fabriko padalinys 
1954 metais sumušė rekordą, 
pagamindamas 91,795 keleivi
nius automobilius bei sunkve- 

Tai yra rekordinis 
nuo 1926 įsteigimo

MALDAKNYGES
Kun. St Yla. įtariųjų mabtra

(Vandan Dievo) 
Kun. St Yla. Svrifca MtaiM» 357 P- 
Kan. F. Bartkus. Mk maa ųBteųųa, 

413 p. 
PreL Pr. Juras. Ramybės Mttafe,

1.00
2.00 
L50
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berberų giminėje. Buvo suteik
ta pagalba 114,000 berberų vai-

Galima būtų tik pastebėti, jog privalo išnykti ir įvykdyta 
ągroroy, kaip Baltijos kraštuose, ir teisingumas atstatytas, kad 
pasauliui būtų laisvas kelias į tikrąją taik^.

Sausio 11 valstybės sekretorius Dulles kalbėjo New Yorke 
apie taiką. Negalima būtų laikyti vien Kalėdų švenčių poveikiu, 
kad jis pasirinko tokią temą. Apie taiką kalbama jau nuo pat 
karo pabaigos ir bus, greičiausia, kalbama tol, kol įsiliepsnos 
naujas karas, kaip pasekmė praėjusio. Kadangi antrasis Didysis 
karas taikos neatnešė, tai visi ir jaučia jos trūkumą. Apie tai 
Dulles ir kalbėjo.

ir vokiečių žandarus ' iytflfm, 
karieta terūpėjo kuo greičiau' 
namo dumti ,- -■'.l.je'

Dulles pabrėžė, kad laisvojo pasaulio ir komunistų pažiūros 
į taiką yra nesuderinamos, bet tai nereiškia, jog ir karas neiš- 
vengiamas. Jam išvengti reikalinga pasaulinė akcija už tikrąją 
taiką ir pasiruošimas atremti kiekvieną agresiją.

Jisai padarė skirtumą tarp tikros taikos, kurios siekia de
mokratiškai valdomi kraštai, ir ‘taikos’, kurią visiem perša komu
nistai; pirmąją pavadino tikrąja taika, antrąja — apgaule.

. : PRESiUMERATOS KAINA.
Amerikoje metam* 
Brooklya, N. Y. 
Puael metę' —- —--• 
Užsienyje

Jonių. JI yra taraite* 
motinos pusės ir labai 1M 
Bakfovtno pamotai prima 
Retny, kurt ravo gyvose mn 
ri virai taraite* tetarto te a

Sausio 15 buvo didelis lūžis 
visame mūsų pergyvenime.
Buvau gimnazistas (gimna

ziją baigiau 1927) ir mačiau, 
kaip Laukininkų gatvė į Klai
pėdą įžygiavo pirma sukilėifų 
kolona. Mačiau stovėjusius 
gatvėje prancūzus ir paleidu
sius pirmus šūvius. Girdėjau, 
kaip jiem atsakė sukilėlių kul
kosvydžiai. Akyse l’ko nukau
tųjų va’zdai, ir balta vėliava, 
suplevėsavus viršum prefektū
ros rūmų... žinojau, kad taip 
bus, nes mūsų šeimoje t e da-

Taip dar niekuomet nebuvo 
giedojęs. Jis giedojo tikrai iš 
širdies, tartum tikėdamas, kad 
ji girdi ir žino, jog tai aicrta 
jai. Tik jai. Jis nematė nei gi
minių prie karsto. Nematė hiė-

»ra arfe‘46% Didesnė tautini* įSStasįaimiauriųfa^l 

dabar auganti Ypač jei už- 
tniks ilgiau' dabartinė, pądėk

Baldovimd sueina 25 m. 
žiaus, o tokio amžiaus peri 
vedė jo senelis ir tėvas, b 
pasaulyje karaliauja dar i 
dę 6 kąraHal( karališkos | 
nės yra 28 nevedę princai 
netekėjusios princesėskrii

Demokratiškai valdomi kraštai taiką kitaip supranta. “Mes 
siekiame taikos,—kalbėjo Dulles, — kuri užtikrina laisvę gy
venti ir laisvai- vystyti savo kūno, proto ir sielos pajėgas, ir 
dargi taip, kaip kam geriau, o ne priespaudoje diktatorių ir po
licinės valstybės” Vadinasi, tikroji taika nelaiko žmonių gyvu
lių banda, kuri užtveriama ir plakama, kad būtų “rami.” Tikroji 
taika ramybės siekia laisvame žmonių bendravime.

• •• •

TRYLIKA PASMERKTŲ J
- ’OTBIKALniię^į^^ 

Komunistinių rašytojų kc-nį-

Jo akys įtemptai sekė gaidas. 
Veidas buvo labai išbalęs. Stai
ga vargonai pradėjo kaukte 
kaukti tartum draskytus! bū
rys alkanų žvėrių. Garsas, ro
dos, perplėš sienas ir-perkūni
ja drebins erdvę. ,

Ir staiga nutilo. Vargonai su
stojo groję. T5k garsų aidas 
dar sklido sienomis, kol ir tai 
nutilo. Lauke lietus, kiek susto
jo. Ir vėjas aptilo. Po trupu
čiuką pradėjo aititi rytas.

Saigas atėjo anksčiau į baž
nyčią, manydamas palauksiąs 
vargoninko su raktais. Radęs : 
atrakintas duris, labai nustebo. 
Pagalvojęs, gal vargoninkas šį 
kartą pamiršo užrakinti, ti
po laiptais į viršų. Vos pažvel-

čiau retkarčiais prie jo nežy
miai išryškėdavo Ludos akys.

Kai būdavo labai liūdna, kai 
vienatvė pasidarydavo nepake
liama, jis praverdavo šios baž
nyčios duris ir grodavo vargo
nais. Nevartydavo gaidų lapų, 
neieškodavo Įritu mdiotfijų. Ką 
grodavo, jam . buvo puikiai ži
noma te be gaidų.. Airis įsmeig
davo kažkur į tolį, ir taip išbū
davo'kelias valandas.

Atėjo ruduo Lapai krito. 
Šiurpus vėjas pradėjo vis stip
riau ir stipriau pūsti, Buvo šal
ta. Ir štai šį vakarą jis atėjo' 
vėl fia. Šį kartų Js atrihešė 
prirašytų įvairaus didumo gai
dų lapų. Vėjas traukė juos * 
rankų, bet jis tvirtai laikė. Jo
nas &trya vėl grojo, Šį kartą ges pro duris Jte apsisuko atgal 
sklido visai kita melodija. Skli
do pamažu, užimdama vis di
desnius tažnySos plotus. Lau
ke Hjo. Lietaus lašai pamažu 
barbeno į tangą. Kflk> vĮa.-dk 
dearis vėjas. Jaupovkfconric- 
So, o-jis via 
virai vnieko z
- _y -f~s-4 a- ripriekyje pne altoriaus, teo^

Komunistų įsitikinimu, karo tik tada bus galima išvengti ir 
džiaugtis “taika”, kai visas pasaulis bus sukomunistintas; kitais 
žodžiais, kai visos tautos ir valstybes bus palenktos vienai pa
saulinei komunistų diktatūrai. Tačiau, anot Dulles, žmogaus 
teisės “yra daug brangesnės negu jį žeminanti taika.” Jos rei
kalauja ryžtumo kovoti ir pasipriešinti bet kokiam pasikėsinimui 
žmogų pavergti. Dėl to Dulles pabrdžė, kad taikai nepasitarnau
ja joks beatodairinis “pacifizmas, neutralumas, o dar labiau 
silpnumas.” Silpnumas, iš tikrųjų, gundo stiprųjį pulti kitus. 
To siekdami, bolševikai ir garsinasi su savo “talka”, kad kitus 
prigautų. Kas nori tos “taikos” bet kuria kaina, galės turėti tik
tai vergų “taiką.”

ten, rio Šririo gtara buvo paguldyta 
ant kteviatūroa, pirštai dar 
apaudė klavišh*. Gydytojas 
nustatė tartį pririš porą V%dan-

Prancūzijos Etate, kurios t 
į karališką sostą jau laiko 
laidota.

Paskutiniai gandai eina,' 
Baktovino piritai rinkta

viris”, ar jų priešingumo nepa
laiko skirtingas tikti jonas?

— Yra vadinamų parapinių 
savo tikėjimo apaštalų, kurie 
bijo katalikų ir norėtų kovoti 
su katalikybe. Bet tai individu
alus reiškinys. Buvo ir iš ša
lies kurstoma, kad katalikai 
pasiims derlingas Klaipėdos 
žemes, o mažlietuvius nusiųs 
kur į Vilniaus krašto smėly
nus. Tačiau tok’e provokaci
niai gandai neturi reikšmės.

Ir M. Brako pasakojimo sro
vė, šokinėdama per paklausi
mus, įsiterpimus, tekėjo toliau,

— Tamsta gimei Klaipėdos 
krašte, prie pat buvusios sienos 
— ar Tamstai šeimoje augant 
ir mokantis nebuvo pagundos 
patikti lietinius ir virsti vokie
čiu? <

— Gimiau Jankaičių kaime, 
prie Kretingalės, 1907. Namie 
kitokios kalbos negirdėjau — 
tik lietuviškai. Kai tėvai bene 
1913 pardavė ūkį ir nusipirko 
namą Klaipėdoje, Liepojos gat
vėj, išėjęs į gatvę su vaika s 
negalėjau susikalbėti — vokiš
kai nemokėjau. Negalėjau il
gai susikalbėti nė va:kų dar
želyje, kur tebuvo vokiečių va - 
kai. Pagrindinis argumentas 
man pamokyti ten buvo kumš
tis, o rezultatas — ne tik kru
vina nosis, bet ir neapykanta 
bei pasipriešinimas. Tas pats1

Jonas nieko nesakė klebonui. 
Jis tik paklausė, kada įvyks 
laidojimas.

— Rytoj, —trumpai atsakė 
klebonas.

Daugiau nebuvo apie ką kal
bėti. Jie išsiskyrė, pasilikdami 
kiekvienas su savom mintim. 
Diena buvo nepaprastai graži 
ir šilta, kaip ir ana, jos ves
tuvių. Ir štai greitai visa pasi
keitė.

Tą naktį Jonas vėl nesudėjo 
akių. Ar jis galvojo apie atei
tį, ar gyveno senais prisimini
mais, nei pats nežinojo. Jautė 
tik, kad įvyko tai, ko niekuo
met nenorėjo, nelaukė ir nesi
tikėjo. Kai ryto metą ėjo į 
bažnyčią, jo akys buvo sun
kios Jr rodės, jog visai nega
lės giedoti. Ten viduryje baž
nyčios skendo karstas gėlėse. 
Jis nepriėjo pasižiūrėti. Jis ne
atsigrįžo nei į tą pusę, tik pa
suko dešinėn ir sunkiais akme
niniais laiptais lipo į viršų. At
mintyje matė veidą, besišyp
sančias akis, ir kitokios Mary
tės negalėjo įsivaizduoti.. Jąja 
ji nebuvo mirusi. Jam įi.ta- 
kuomet neįstengė numirti.

Tas mišias giedojo gražiai, sidabru Jis matė, kaip visa

Palaidojus Marytę, Jonas 
jautėsi tartum palaidojęs visą 
savo gyvenimą. Visą savo lai
mę' ir džiaugsmą. Jis nelankė 
jos kapo ir nenešė gėlių. Net 
nežinojo, kaip ir kas puošė jos 
kapą. Tik jautė, jog ji buvo ta, 
kuri turėjo ateiti iš tūkstan- 
<Sų žmonių ir kuri paklydo sve
timam kely. Jv vėl nueidavo į 
parką, vėl sėdėdavo po tuo di
džiuoju alyvų krūmu ir klau
sydavos upeliui čiurlenimo. Jam 
rodydavos, jog ir ji sėdi šalia 
ir šypsosi.

Dienos slinko^ Bėgo mėne
siai ir metai. Visa ėjo sena va
ga. Dauginas šiancBen pamir
šo, kas buvo vakar, ir gyveno 
tik dabartimi. Antanas vėl bu
vo vedęs ir augino porą įpė
dinių. Vos metams prastintam 
nuo Marytes mirties, fis vedė 
kitą mergaitę ir buvo laimin
gas. Dabar Jono jis vengė. 
Kažkodėl nenorėdavo vienas 
Idto sutikti. Ir Ma
rytės tėvai nukeliavo vienas po 
kito į amžinybę. Prie* porą 
metų mirė senasis klebonas. 
Dabar yra naujas, daug stip
resnis, bet Jonas dažnai ilgiai w r „
ano, tokio gero senelio. Jono ją , kai būdavo tiūdmų te nors Žinomą erdvę ir viriams pata 
plaukus metai taip pat nudašė prieš jo akte stovėtam beri> toti akvo pamte, kfc Mnojo* 

veidas, ta< ta* grųjb.

. SUBSCRIPTION RATES
Domestic yearly..............—$6.00
BrocUyn, N. Y. .. ...........  $6^0
Half year . ...................  $3.50
Forelgn ..................    $6.50

keitėsi per tiek metų - šiame 
mieste. Senuosius pakeitė nau
ji žmonės. Ir dabar jam atro
dė, jog laikas ir jį greitai pa
keis, ir už jį gedulingas mišias. 
giedos kitas, gal vėl kokfc jau
nas vargmiuiinkas.

Baigėsi vasara. Artėjo ru
duo. Rodės, visa kartojosi kaip 
ir seniau. Tik Jonas gvifys jau 
daug lėtesniais Sngsniais 
kiekvieną rytą ateidavo į baž
nyčią sunkiau lipdavo aukštyn 
ir silpnesniu balsu užgiedodavo 
_"Kyrie Ežeram”, pradėdamas 
mišias. Jis paseno kaip ir dau
gelis kitų.' Tebebuvo vienas. 
M a r y t ė nusinešė 
norą būti laimingam. 
Jis daugiau nežiūrėjo .į žmo
nes, nors kai tatfie it' jų ir la
bai norėjo būti draugais. Jonui 
visi buVo vienodi. Jis dabar 
taip pat svajojo. Tft ne apie 
ateitį. Dienas pasitiko būdas, 
kokias likimas primetė. Jonas 
gyveno (Senomis, kurios jau 
buvo nupteidniaios laiko upe.

Tiesa, dažnai dar prisimin
davo Liudą. Daugiau laiškų jai ,. _ 
nerašė, tik senieji paliko gulėti mirksėjo ta maža tentpežA Jau
tenai, tarp knygų. Gal tik ji kė v^tt vte idk>,. Jte (UseM' 
viena suprato jj ir Jo pergy- ptatatinta medBų tepusr . be 
vėlimus, tačiau dabar jte ne- jokio parigaOitao- 
nortjo jos užuojauta- AK Miaflta garsai datės kris* 
žodžių, S* taip dažnai flgėda- kart ganesni ir garsėta Ro
vusi, tačiau nenorėjo tadritl j*i dos, jog jie jau netilpo tufe 

jttaumio. Jdk vteonthet fa ra- bašnyBoje te norėjo ptaMta

gale smarkiai barė rašytojus, 
kad jie nusikalsta savo raŠtūo- '3 
se partijos linijai. Buvo Ipt-Ji 
skaičiuotą tryl'ka jų svarbiau- 
šių nuodėmių, kurios kr^vfena-jį 
turi prašmatnų vardą. Jos to- 
ktos: 'Z . -J

dekadrnsas, fiH''4^rfe~»-‘S, J 
beidB^igumas — tai re’škia 
maždaug tiek pat, knd rašyto- 
jam sakytų: jūs nepakankamai '35 
duodat komunistinės propagan- 1 
dcs savo veikaluose; , . ęj

sodolo^srns, nayvimas, 
prfanttyvtemas — tai reiškia: 
jūs perdaug prigrūdat propa
gandos savo veikaluose;

kosmopriitizmas, nihflizuias 
— tai re’škia: jūs nepakanka
mai keliate rusų nacionalinę 
vėliavą;

buržnazhrs nadone’*—'."s-— 
tai re:škia: jūs nepakankamai 
gerbiate kitas tautas, ypač, ru
sų. ir rases Sovietų Sąjungos 
viduje;

natūralizmas, obiektivizmas, 
formalizmas — tai reiškia: jūs 
vaizduojate gyvenimą Rusijoje 
perdaug nuobodų;

bekotnffitiMEumas — vadines: 
jūs padarote gyvenimą tokį 
idilišką, giedrą, kad niekas ju
mis nepatikės.

šiol akių ligom sirgdavo 69% 
visų gyventojų, dabar tas skai
čius numuštas iki 10%.

Esą sunkiausia prie žmonių 
prieiti. M;sija vyksta į berberų 
kaimą ambulansu su radijo, 
kuri groja berberų muziku su 
dovanom —moterim kvepalų 
vyram kepurių, vaikam saldai
nių. Kai susirenka, per garsia-, 
kalbius paaiškinamas pranašo 
Mahometo mokslas apie svėi- ' 
katą: esą tik švarus įeis į rii-l 
jų; rojaus šviesą matyti a4

sų!WtaW^MKinta ’jtadMį 
'MMftefttam anaiąfetiffimo ir mą: tu eš

nybėje su-l^etu^ ir dabar Dar kai buvau ka’me, lletu- 
tremtyje;žodžių . vištas pataikyta")
vieno įg' taT'M^ Sietuvos, Mūs. pamąldos. ^ranoje patriotinį 

:tyno Brtdtohr^ augo, politinį romantizmą gąirino
mokėsi jmskid BerteDe> ^dy- Vydūno atstiarikymai fr 
je baigė tdsSs mbktiuš, grįžęs knygelės. Kai J. Gabrys paėmė 
buvo gubernatoriaus patarė- maiM^ bnriį Ądpmą teišįbeno 
jas, dabar yra? LĮJC narys ir į Paryžh> mena meipįt&, kai jis 
atstovauja M. Lietuvos kovoto- itiustrubdamas Ktatirkba raš- 
iii miciatatvmam t

atanS^ 
vaši vte 
šiau —

— Ar nesusidarė pafcbologi- 
nio f^Ttumo tarp vetečyi, ku
rie tavo teaaririMue Nęsarao 
knate te prSdnusė Lietuvai fr

> - T Laidotuvės bus pas mus.
Mat šiuose kapuose palaidotas 
jos brolis, miręs dar mažas bū
damas. Tėvai nor ją paguldyti 
šalia. Be to, juk visą laiką bu
vo mūsų parapijietė, tai čia ir 
atliksime laidotuvių apeigas,— 

- kalbėta klebonas.
Jonas išsigando. Ji buvo mie

la, bet per jos laidotuves gie
doti... To-jis labai bijojo. Ki
taip būti negalėjo. Atsisakyti 
taip pat neįmanoma. Ką gi 
pasakytų Žmonės? Taip, taip... 
dažnai mes klausome, ką sako

- kiti. Taip dažnai juokiamės, 
nors širdis plyšta iš skausmo. 
Gal būt, iš tiesų, gyvenimas 

* tai tik didelė scena, kurioje 
vaidiname patys. Užmerkus a- 
kte, uždanga nusileidžia, ir sa- 

. vo karjerą baigiame. Tuoj mus 
pakeičia kiti. .

Daugumas pastebėjo jų bu
vusią draugystę. Ne, atsisakyti 
jokiu būdu negalėjo. Tai buvo 
būtina, ir jam reikės giedoti 

/ i e gedulingas mišias jai, kaip ir 
daugeliui kitų, jam visai ne
reikšmingų žrmmių. Aišku, nie
kas nesupras, niekas nežinos jo

leravau ir taip pat vaidinau.
višką sąjūdį, jis buvo patr otiz- Paskui atėjo kitos dienos, 
mo ramstis ^ mums visiems. Ir Mūsų romantizmas buvo palai- 
mūsų namai Klaipėdoje -- buvo 
virt^ savotišku lietuvišku cent
ru; ten buvo lietuviškos re
dakcijos, tautinės tarybos bu
veinė... > ' ,

ir skabiais ŽlngiĮiiais nurileidd rasti sau karalienę, nes 
žemyn. JPb kelių mtaufių, aiš
kindamas'kažką klebonui, ^s 
lipo tais pat laiptais į viršų.: 
TteoJ «teta te dar vienas vyras.: 
Kteborias grtdtri persižegnojo:

komas Lietuvos icteahi. Dabar 
atėjusią tikrovę norėjom ver
tinti pagal aną idealą. Ir dau
gelis M. Lietuvos žmonių nu
sivylė. Pripratę prie vokiečių 
didesnės ūkinės kultūros, prie 
žmonių “išmuštrinimo” ir to
kios pat tvarkos, negalėjo per 
daug žavėtis lietuviais, Vokie
čiai mokytojai vietoje agitaci
jos prieš lietuvius kartais pa
darydavo su klase ekskursiją į 
Gargždus: va, kckia ta Lietu
va... Prisidėjo ir be agitacijos 
dar duonos kląus;mas: eilė bu
vusių vaidininkų buvo atleista, 
ir jų vietoj atsisėdo nauji...

Nnsivyfimas ne vienam pagrel- 
t-no bėgimą pas vokiečius. > 
Susigyvenimo ir susiliejimo 

su vjsa lėtinių tauta tavo ga
lima laukti t’k ilgesnėje eigoje. 
Jaunesnei kartai suaugti su 
Lietuva daug padėjo mokyklų 
draugija, kuri Klaipėdoje laikė 
Vytauto Didžiojo gtariaziją, 
turėjusią .gerą vardą ir tarp 
vokiečiu; padėjo stipendijos, 
kurių dėka eilė jaunimo salėjo 
studijuoti Lietuvos mokyklose. 
To vaisius šiandien jau matyti: 
jei anais laikais M. L ^tuvos 
veikėjų lietuvių inteligentų te
buvo atskiros šeimos, tai šian
dien vien Amerikoje priskaito- 
me per 100 inteligentų iš M. 
Lietuvos.. /' •.

KOVA DEL SVEIKATOS

Kova dėl sveikatos v
Jungt. Tautų sveikatos misi

ja, susitarusi su Prancūzijos 
sveikatos įstaigom, 1954 pas
kelbė kovą trachomai ir kitom 

skirdama senosios ir naujosios akių ligom Afrikoje, Tunise, 
kartos žmones.

Jaunosios kartos lengviau
siai sutampa. Senosios kartos, 
kuri degė politiniu romantiz
mu, daugiausia yra Vok'etijo- 
je. Tiesa, iš tų veikėjų, kurie 
buvo M. Lietuvos gelbėjimo ko
mitete ir vykdė sukilimą, beli
ko tik du tarp gyvųjų — Si
monaitis ir Bruvelaitis. Vana
gaičių šaul'nsko, Jankaus jau 
nebėra. Bet tos kartos lietuviai 
yra to paties romantizmo įta
koje, ir jų niekas nepakeis. Jie 
dabar te bendradarbiauja prak-

nešvara ateina musės ir ligos, ,?. x. 
Apsišvarink ir išsigelbėsi miš 
musių ir ligų... Tada duodati^g 
apžiūrimi. 7 “r

O Jam sveikatos nesugrąšta
Švedijoje vienam kareiviai 

liga prasidėjo nuo kojos 
pašiurpo ir sukietėjo, gateri O 
buvo uždegimas, parito!
buvęs kraujas užkrėstas. Gįy- s| 
dytpjai darė operacijas vtenę^ 
po kitos ir pjovė sugedoiįul^M 
gabalus. Per 11 metų padarė 
jam 108 operacijas. Bet kati- 
ga užėmė inkstus ir riaufltaą 
jokia medicina neišgtibėft 
pereitų metų pabaigoje



Pradžia 6:30

BEDARBIAI STREIKAI, UNIJOS

pamnlnclipinkajc ir 1
vedėjas. Jų yra dešimSų de- visame 
šimtimis vedęs kunigam, inte
ligentam, jaunimui. Paskutinė** 
jo pravestos metinės rekolek
cijos Sv. Kazimiero kolegijos 
kunigams 1954 m. rudenį, 
klausytojų liudijimu, dar kartą 
parodė kun. Dr. J. Vaišnoros 
gnpfprpnrijų turiningumą, jo 
minties aiškumą ir dėstyme 
jam įprastą griežtą planingu
mą. Tai yra bažnytinis sukak
tuvininko veikimas.

ta 22.000.000 dienų. Septyni di
desni streikai pereitai metais 
palietė statybos pramonę o 
du — laivininkystę ir gumos 
gamybą. Ilgiausiai (3 mėn.) 
truko vakaravo pakraščio lent
pjūvių (West Coast Lumber) 
streikas su 60.000 darbininkų, 
o nuostolingiausias buvo ryti
nio pakraščio laivų krovikų 
streikas. CIO unija "buvo I- 
traukta | 6 didžiuosius strei
kus, AFL — j 9, nepriklauso- 

Kai kurie

kviesliu į anokžasceremomngas 
vestuves, kurios š andien tik 
knygose beaprašomos. Jis yra 
dar vaikščiojęs po budynes ir 
moka atmintinai daugybę 
Kantiškų giesmių. Jam ir na
muose dar tekdavo giedoti ro
žančių ir tti Čia rašančiajam 
yra tekę sužymėti daug ver
tingų jo pastabų apie sūduvių 
charakteristiką, jų būdą,' apie 
jų religinius papročius, sociali
nius santykius ir visę eilę kitų 
įdomių Sūduvos kultūros isto
rijos klausimų.,

Kelios aplinkybės yra nulė-

Jau šis įrašas ne juokai! Jei 
tik nekalbės}, eisi tolyn, tada 
prakalbės sargybos ugnimi be 
įspėjimo.

Su visais leidimais ir forma
lumais priėjęs prie geležinės 
tvoros, gausi informaciją, kas 
darosi viduje. Jau prieškamba
riuose esą taip viskas sutvar
kyta, kad kiekvienas nereika
lingas judesys iššauktų pavo
jaus ženklus. Veidrodžių siste
ma leidžia sekti koridorius.

O ‘tos šarvuotos kameros, 
kur guli plytom sulydytas auk
sas, yra milžiniškos. Jų vien1 
tik durys sveria 52.000 svarų. 
Jom pajudinti reikia mažiau
siai dviejų vyrų. Pastatytos jos 
iš pfierinuų plokščių, plieninių 
sienojų ir, pbenmių almderių, 
sujungtos plieno juostomis ir į- 
teistos į betoną.

Kameros viduryje įrengti 
mikrofonai, kurie kiekvieną 
kuždesį perduoda į sargybų 
būstinę. Nuolatinis ryšis su 
sargybų rezervais palaikomas 
telefonu, trumpųjų bangų siųs
tuvu ir — jei pavojus didelis — 
sirena. Jei nutrūksta visi ry
šiai, tai rezervai patys ateina 
tikrinti forto.

Taip auksas guli, o sargy
biniai vaikšto ir nuobodžiauja, 
bet saugo; jei nesaugosi, tuoj 
pats auksas iškeliaus iš tvir
čiausių seifų. A. D.

SAUSIO— 
JANUARY

si Nendriškių .mokykloje, ku
rios vedėjas buvo Vadovas Si
dzikauskas. Kai pastaram* per 
karą pasitraukė Rusijon, skai
tyti pamėgusiam jaunuoliui li
ko mokytojo knygos, kurias 
sulytas iš sodo (Montvilos ū- 
kfc>) kampo tempėsi jis namon 
ir godžiai skaitė. Tai buvo 
“Draugijos”, “Ateities”, Auš
rinės” fr kt. komplektai.

Nedidelio ir per karą nuken
tėjusio ūkelio tėvai sutiko savo 
labai mokslų vaiką leisti mo
kytis, jeigu jis gimnazijon į 
Marijampolę vaikščios iš na-

nuo Sų metų sausio 1 d. Tao, 
įstatymu soc’attnė apdraudė '?,ž- 
ųžtikriftama 53 jonam dari » 
bininkų arba 10 milijonų dau
giau negu buvo anksčiau. De- 
bar 9 darbininkai iš 10 galės 
tuę> įstatymu pas'naudoti, n.*s .is 
jis apima naujas darbininkų • 
kategorijas Čia įeina 15.000.- į; 
000 padienių (part-time) dar- 
bininkų, 3600.000 ūkln’nkų, 2.- 
100.000 žemės ūkio darbininkų, 
3.500.000 atskirų valstybių 
(statės) ir savivaldyb'ų (mies
tų) tarnautojų, 15.000 federa- 
lin’ų tarnautojų, 250.000 dva-, 
slškių, 200.000 namų ruošos y 
darbininkų (tarnų, tarnaičių, 
sarg ir k.), 100.000 inžinierių, ' 
architektų ir sąskaitininkų ir 
apie 300.000 kitų profesijų 
žmonių.

Ta’p pat naujuoju įstatymu 
padidinamos socialinės apdrau- 
dos išmokėjimo sumos. Anks
čiau buvo mokama nuo 25 iki 
85 dol., o dabar padidinama nuo , 
30 iki 108 JO. Išmokama suma 
priklauso nuo uždarbio ir nuo * 
išlaikomos šeimos narių skai
čiaus. Pavydžiai, pensininkas, 
kuris peą metus < uždirbdavo 
nuo 3.600 iki 4.200, nuo sausio 
1 d. galės gauti 108.Š0 dol. į 
mėnesį.

Naujame įstatyme verta, dar 
atkreipti dėmesį į šiuos nuosta-

Amerikos aukso rezervai yra 
saugomi Knoxo forte — apie 
12 milijardų dolerių vertės 
aukso lydiniais. Toliau yra 
garsus Denverio fortas, kur

valstybėse: Kentucky, Kansas, 
Missouri, Oklahoma CaBfor- 
nia ir Wisconsin. z

' Nuo pat jaunystės dienų 
** kun. J. Vaišnorą lydi kitas 
" svarbus bruožas — jo vteuo- 

meniškumas. Visuomenio dar
bo J. Vaišnora ėmėsi dar gim
nazistas, anais Lietuvos kūri
mosi metais ateitininkų ir pa
vasarininkų eilėse. 1925 m. jis 
buvo Marijampolės at-kų rajo
no pirmininku, dalyvavo pav- 

. kų rajono valdyboje ir joje 
1926 m. pirmininkavo. Važi
nėjimas su paskaitomis po vi
są apskritį, dalyvavimas įvai
riuose katal. organizacijų susi
rinkimuose, šventėse, konfe
rencijose, be abejo, buvo sa
vaime suprantama pareiga. A-

< no meto gyvenimas energin- 
gesnį ir sumanesnį jaunuolį 
įsukdavo ir į Lietuvos politinį 
verpetą. Tame rate turėjo da
lyvauti ir J. Vaišnora. Daž
niausiai dalyvaudavo kaimų

. kata! grupių mitinguose bei 
susirinkimuose, paprastai sek
retoriaudamas, nes , buvo mė
giami jo gražiai surašyti pro
tokolai. Suorganizavęs Elzbie- 
tiškiuose Darbo Federacijos 
skyrių, jis pats jam iki 1925 
m. vadovavo, vykdavo į D. Fe
deracijos konferencijas ir t.t.

Stiprus visuomeniškas bruo
žas lydi J. V. per visą gyvem- 

'• mą. Ir vienuolyne, atlikdamas 
ten reikalingus uždavinius, jis 
neatsrtvėrė nuo tautiečių, ar 
tai imame tremties dienas Re- 
gensburge (1944), kur padėjo

< V įsikurti pabėgėliams, ar Vils- 
1 ’ biburgą, Landshutą (Bavarijo- 
* je),kur vadovavo lietuvių ko-

mitetui, L. R. Kryžiaus sky
riui Pradėjęs su jaunimu, jau
nimo draugu sukaktuvininkas

1* išliko ir toliau 1946 m. paskir
tas vyr. skautų kapelionu, tas 
pareigas tebeina iki šiol daž-

’ nai vis rašinėdamas ir skautų 
7 spaudoje.

. ; Tėvo Vaišnoros visuomeniš-
■.' kuosas yrą reabstiniška pras- - guli aukso ~ už J,7 mifijardus 

- ase, jis giliai ir realiai įverti- dol. Apie tiek pat saugoma 
na padėtį, £ei visuomeninio gy- - New Yorko, San Frantisco,

kates apdraudimas, gydymas 
ir k. kolektyvinėmis sutarti
mis tarp darbininkų ir darbda
vių pereitais metais užtikrinta 
11.290.000 darbininkų arba 55 
procentais daugiau negu buvo 
to pasiekta 1950 metais.

• Senesnio amžiaus darbi
ninkams Darbo sekretorius Ja
mes P. Mitchell reikalauja to
kių pat teisių gauti darbą, kaip 
ir jaunesnio amžiaus darbinin
kams. Jisai nurodo, kad dar
bininko atleidimas iš darbo 
dėl jo amžiaus dažnai neturi 
pagrido, nes senesnis ir įgudęs 
daibininkas daugeliu atvejų 
pasirodo produktingesnis ir at
sargesnis. Darbininkus reikia 
vertinti pagal jų sugebėjimus, o 
ne pagal amžių, juoba, kad ir 
Amerika jau nebėra “jaunų 
žmonių kraštas”. Ji pamažu 
sensta. James P. Mitchell nu
rodo, jog 1975 metais darbi-

• BedariiiMna praėjusiais 
(1954) metais išmokėta apie 
2 biBjonai dolerių. Tk suma 
yra pati didžiausia, kokia ligi 
šid yra buvusi. Arti tos sumos 
būvą 1949 metai, kai išmokėta 
nedarbo pašalpų 1,736 milijonai 
dolerių Pernai išmokėta 246 
miMjraai dol. daugiau dėl to, 
kad. Išmokamos pašalpos pasi
darė: didesnės vidutiniškai kas 
savaitę nedarbo pašalpas gau
davo 1,600,000 darbininkų, o 
1949 in. — 1,666,000. Per vi
sus 1954 metu nedarbo pašai
pesnis pasinaudojo 6,600,000 
darbininkų netekusių darbo, o 
1949 — 7363900. 1954 m. vi- 
dutiniškai į savaitę vienam be
dariau! mokėta 25 dol., o 1949 
metais — 20,48.
> Streiką ir nedarbo dienų 

praėjusiais metais buvo mažiau 
negu bet kuriais kitais metais 
po antrojo DidSojo karo. 1^4 
metais mažesnių'ir didesnių ninku prašokusių 45 metų ri- 
streikų buvo 3,450, beveik tiek 
pat, kaip ir 1949 (3,419). Dau
giausia streikų būta 1952 me
tais (5,117). o daugiausia dar
bininkų į streikus buvo įtrauk
ta pirmaisiais pokario metais 
(1946), kai streikavo 4,600,000 
darbininkų kurie neteko 116.- 
000.000 darbo dienų Pareitais 
metais streikai tepalietė UOO.-

Prieš tvorą yra įvairiausių 
kliūčių Vienoje vietoje, pasu
kęs į piratą, rasi įrašytą Tek
inas pavojingas gyvybei. Gink
luota sargyba. JAV finansų 
ministerija. Aukso atsargų tar
nyba.”

Toliau paėjęs, rasa išrašyta: 
“Stok! Pasakyk savo reikalą į 
mikrirfmą. įėjimas be lydimo 
drairižiamas.”

ritymaL kuriuos 
ir f 

ir i M
njdęi* UŽ p’nigus 

kajhoprie skolinamos knygas pssiskaity- 
‘pr’eš I D. tt ' Į ’

kars ttumfis hitai andairiai 1910-1913 b. J. Vaišnora su 
SvafeM t mito apfinką. Jis dar tėvąis būro jfar Įxm-

bą, bus arti 63 milijonų, kaip 
rodo statistika; tai reiškia 40 
procentų daugiau negu 1953 
m. “Yra negalimas daiktas leis
ti, kad senesnieji žmonės turė
tų badauti.”

• ‘Teisės diifcti” arba, gauti 
darbą be unijų tarpininkavimo 
siekia didieji biznieriai. “Wall 
Street Journal” praneša, kad 
tam tikslui pasiekti yra suda
ryta ir atitinkama slapta or
ganizacija, kuri varo propa- 
gandą. Tą pačią mintį palaiko 
ir Komercijos Rūmai, bet ją 
smerkia unijos ir vadina “tei
se griauti”, nes darbininkas 
būtų vienas paliktas prieš darb
davio malonę. Unijų nusistaty
mą palaiko visa eilė katalikų 
protestantų ir žydų dvasiškių 
Kova dabar eina atskirų vals
tybių legislatūros įstaigose. 
Maryiando gub. McKeldin atsi

mos unijos — į 4. Kai kurie paprašyti didžiųjų biz- 
streįkai buvo bendri. nierių remiamą įstatymą. Ko-

* Pensijos, gyvybės ir svei- vos laukiama taip pat . kitose

1. Pensininkas prie savo 
sumos gali uždirbti 1200 dol 
į metus ir apdraudė jam nebus 
sumažinta. Jei uždirba dau
giau, tai dėl .kiekvienų 80 
dol. viršaus netenka vieno mė
nesio apdraudos. Po 72 metų 
jau nėra nei to suvaržymo. 
Galima uždirbti, kiek įstengi, ir 
apdraudė nesumažinama.

2. Kas dėl ligos, nedarbo ar 
kitokių priežasčių. metus ne-' 
dirbo, tai neatri^epia jo ap
draustos išmokėjimas; anksčiau 
buvo kitaip.

3. Užsienyje gyvenantiems 
pensininkams mokama, jei jie 
nėra Už geležinės sienos ir nėra 
deportuoti; jų šeimos Amerk 
toje savo dalį gauna.

4. Socialinės apekaudos mo
kestis didinamas kasmet iki 
1970 metų Šiemet kiekvienas 
darbininkas mokės į soc. ap

draustos fondą 72 dol., o ki
tais metais jau 84; * tokią pat 
sumą moka it darbdavys. I .

Prez. D. Eteenhoweris, pa
sirašydamas šį įstatymą, pą> 
reiškė, kad tas įstatymas *Ą- 
meriką padarys gražesnę ir

Vieną iš tų darganotų New 
Yorko dienų ėjau susikūprii^s 
ir šalčio krečiamas. Susidūriau 
su pažįstamu. Įsmukome' į ka
vinę sušilti. Visi pokalbiai pra
sidėjo kaip paprastai: ką veiki, 
iš kur, į kur? žiūriu, kad tas 
mano pažįstamas toks įtarti
nas. Į daugelį klausimų, tokių 
a škių ir paprastų, neatsako— 
suka uodegą ir šen ir ten.

Reikalą suėmiau trumpai, ir 
dalykai paaiškėjo.

Atvykęs kaip ir visi dypukai, 
jis Amerikoje įsitrynė į spe
cialią sargybų mokyklą ir, ją 
baigęs, dabar tarnauja Ameri
kos sargybų daliniuose, kurie 
saugo ne tik prezidentus, kong- 
resmanus, senatorius, bet ir A- 
merikos turtus. (Kurį laiką 
saugojo jis ir McCarthy).

Buvo jis ir prie Amerikos 
aukso atsidūręs. Saugojo! Bai
siai įdomu, kaip tokia turtinga 
šalis, kaip Amerika, saugojanti 
aukso, atsargas. Nors tiksliai 
nepasakė, kur saugojo, bet su
sidarė štai toks vaizdas.

Philadelphijos ir Seattle sandė
liuose.

Garsiausias iš jų - Knoxo 
fortas, pastatytas 1936 m. Jis 
turi tokius užraktus, kad sa
koma — niekas nieko nepada
rys. Galima paskelbti visiį įsi- 
laužėjų varžybas ir juos savai
tgaliui suvežti su grąžtais, su 
nitroglycerino sprogmenimis ir 
visai laisvai leisti jiems plėš;- 
kauti. Pirmadienį, kai valdinin
kai grįš, tie niekieno netrukdo
mi plėšikai dar nebus atidarę 
forto šarvuotų kamerų kurios 
slepia auksą. -

Fortas iš lauko turi aukštą 
pEen;nę tvorą, naktį apšviečia
mą prožektoriumi. Tai yra ga
lutinė riba, prie kurios gali 
prieiti su visais leidimais visi 
“mirtingieji” — visi pašaliniai. 
Už tvoros į fortą niekas neįlei
džiamas, net su ypatingais lei- 
Amais. Ten lankosi tik'sargy
bos ir valdininkai.

Vaidina: dramos aktorius 
H. KAČINSKAS 

r Bostono vaidintojy trupe

Bilietu kainos: 
SL2S,

pareAatotia *»g laiko, bet :
tie MBilieka vienuobno rieno- Kaa tom j v mii

psttGHMJL OttOpCFūBV JK
Viešumai Tėvas Vaišnora la- tarmoništati sujungia tarnybas 

Mau žtooom kaip mėgstišnas BažnySai ir tautai Saros tau-

pažįsta Įr yta pamėgęs 5 saro
Sūduvą

gmis nekaltužnęs šv. Jonę Da- 
maslcęčio ir rasų moksle.”

lankė pračEtios mokyklą. Gri- Vyresne# pastebėjo kra. J. 
------- - - _ v. atounistraefctiTO gabumus, 

ir jją 1938 in. pradžioje grįžęs 
Lietuvon, ^pptjJetuvos pro- 
vinektiu. Tai buvo jo patys na
šiausieji metai, kuriuos su
trukdė bolševikų okupacija. 
Jos metu kra. Dr. V. buvo 
Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijos kapelionu, žinoma, 
tegalėdamas dėstyti tik baž
nyčioje. Volrefių okupacijos 
metais jis dar buvo ir mokyto
jų seminarijos kapelionu. Bū
damas §v. Vincento bažnyčios 
rektoriumi jis per vok. okupa
ciją išgarsėjo savo labai turi-

(Nukelta į 5 psL)

it



CAMBRIDE, MASS.

gymo metodus, jau trečias mė
nuo, kaip atidarė savo nuosavą 
“Grigaitis Ręst Home” poilsio 
namą. Dabartiniu metu turi 10 
vyrų ir 8 moteris, dar yra vie
tos kitiems 27. pacientams. Li
goniai gerai prižiūrimi pagal 
valstybės reikalavimus ir dar 
plūs lietuvišku nuoširdumu.

Enufija Grigaitienė,
Lietuvoje buvusi slaugė ir čia 

ėjusi tas pačias pareigas bei 
^.tięiijąvusi amerikoniško slau-

sauskas, A. Lešinskas, J. Va- 
liukonis J. Žemys, P. J&skek- 
vičius A. Juozokas, 'J. Lalys.

Styginio orkestro koncertas 
įvyko N. Andover- Vidurinėje 
mokykloje; dirigentu buvo A. 
Howes,'' solistas vargoninkas, 
venas iš žymiųjų muzikų Law- 
rence apylinkėj.

UKUnUMOS
Karštakošiai sporto mėgėjai 

dažnai per žaidynes padaro vi
sokio triukšmo, bet ktorikti? 
didžiausias sporto mėgėjų pasi
karščiavimas įvyko Konstanti
nopoly vežimų lenktynėse 532 
m. Muštynės įsisiūbavo ir te
sėsi tdMHdr lWni|. Buvo 
smarkiai apgriautas mlesttt lr 
itfnirtšfi arti 30 tūkstandų

.Turtuolis turkas Mahomedas 
MKnh buvo įsitikinęs, kad 
nugaišus jo mylimam' katinui 
Borm, jį ištiks visokios nelai
mės. Nežiūrint geriausios prie- 
aūdos, katinas pastipo*,.o tur
tuolis užsidarė savo kambary,

Katalikų Federacijos vyrų 
sekcijų suvažiavimas šaukia
mas sausio mėn. 12 šv. Myko
lo parpp. salėje N. Andover, 
Mass. Mūsų parapijos vyrus at
stovaus P. Ulanavchis, J. Li-

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, SkEMOS, VAIKŲ; ĮVAIRIU PRncn 

CvesttivftL krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pen.)
NUOTRAUKŲ; norite atnau^nti seną fotografiją?

Jisns geromis sąlygomis padarys

A. A. Marija B^zarjeaė,
Nebraskoje gimusi ir augusi, 

per 47 metus priklausiusi šv. 
Antano parapijai, sausio 4 bu
vo iškilmingai palaidota. Į 
laidotuves susirinko daug žmo
nių, nes ture jo prieteEų ir gi
minių. Taip pat pribuvo vaikai, 
kurie yra išsisklaidę po visą 
plačią Ameriką. . ./ i

EUZABETH, N. J.
Gruodžio 24 d., Kūčių vaka

rą, žinomas Efizabetho lietuvių 
kolonijos veikėjas, korespon
dentas WiDiam Senkus, susiža
dėjo su Onute Barčas, o dabar
tinis parap. choro pirmininkas 
Aleksandras Balandis— su Ma
rija'Kašėta. Visi yra amerikie
čiai lietuviai, ellzabethiečiai. 
Tegul Apvaizda ir geros valios 
žmonės globoja ir puoselėja iš
tikimus tėvų ir jų gimtos ša
lies vaikus. <A- B.

“ "Dirva” apgailestauja, kad 
? “VHkas seniai yra g V'” iri’’- 
t lęš”, taikau pro tą plyšį tauti- 
* ninku atstovas laukan dar ne- 
?"krinta. Ieškoma bent dviejų 

■' talkininkų, kad plyšį padidintų 
ir jame įstrigusį atstovą at- 

■* gal įstumtų arba laukan iš-

New Yot’"x> T.ie’jvių Bend
ruomene J-sio- a 'vlinkės val
dyba m^šlrdžla! cukoja • New 
Yorko Vetuvių kultūrinėms or
ganizacijoms bei draugijoms, 
perėmusioms TB rn'ntį rengti 
bendrą Naujų Metų sutūrimą ir

Raudonasis “L’etuvių liau
dies teatras” Brooklyne vaidi- 
jjp A. Skripkps komediją “Pra- 
Žv’lpta laimė.” Ta proga ko
munistinė "Laisvė” pristatė 
komediją kaip “labai patrauk
liu”. Iš tikrųjų, vardas labai 
patrauklus, tik galėtų būti kiek 
ilgesnis: “Prašvilpta laimė so
vietiniame rojuje.”

Juozas Glavickas
237 Milbury St., 
Worcester, Mass.

Chicagoje leidžiamos “Nau
jienos” surado naują mokslo 
tiesą, būtent, kad “per šimtus 
tūkstančių metų evoliucijos iš 
neprotaujančio gyvūno pasida
rė “homo saniens”, žmogus su 
išmintimi.” Pasklidus šiai ne
paprastai žiniai, Ch’cagos sker
dyklų administracija didž’ai su
sirūpino ir jau ėmėsi priemo
nių, kad neprotaujantieji galvi
jai nevirstų protaujančiais, nes 
nebus galima jų skersti (tai 
būtų genocidas!) ir ypač mai
tinti tų. kurie jau pasidarė pro
taujančiais.

NAUJI MODELIAI
Koerting radijo aparatų su visais patobul jdmaįB.<.Lengvai ima
Europą. Turi visas bangas. Yra ir su patefonais. \

.-r. •_>• ' • > ■*»/

Ijtuanistipė vysk. Valančiaus 
mokykla Kalėdų eglutę suren
gė sauso 2 d. šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Pagrindiniu pro
gramos dalyku buvo mokyt. V. 
Tamulionienės labai kruopš
čiai pastatytas 2 v., vaizdelis 
“Kalėdų senelio belaukiant” 
(su šokiais, nykštukais, pelėdo
mis, senelio roges traukiančiais 
briedžiais ir titi). Deja, jo žiū
rint, ypač 2 veiksmo su tiesio
giniais pamokymais, su per
krautu sveikinimu . Lietuvos 
vaikučiams ir kt., nebuvo gali
ma nusikratyti minties, koks 
yra didelis badas vaikų vaidi
nimėlių su patrauklia intrigėle, 
su meniškai, apipavidalintais 
vaizdais ir tit. Gražus, tik gal 
kiek perilgai išlaikytas buvo 
gyvasis paveikslas “Betliejaus 
kūtelė”. Ateity nereikėtų į 
programą traukti tolau dalykų, 
kurie nėra parengti (šiuo atve
ju giesmių), nes vėlesni “atsi
prašinėjimai” gadina tik įspūdį 
(juk jei ne programa —niekas 
jų nebūtų ir pasigedęs). Pra
dėdamas trumpai kalbėjo mo
kyklos vedėjas J. Žilionis, baig
damas —- tėvų komiteto pirm. 
H. Idzelevičius, nors jo jau ma
ža kas tesiklausė — visi ver
žėsi prie stalų su dovanomis, 
kurias gražiai parengė tėvų 
komiteto nariai. Šioj vaikų 
šventėj dalyvavo ne tik daug 
pačių vaikų, bet ir jų tėvelių bei 
mokyklos draugų, 
mokyklą didesnėmis aukomis mas (stambiausia dovana — 
parėmė: Kunevičienė, Kamė- 1955 modelio televizijos apa- 
nai, Skrinskai (po 10 dol.), dr. ratas). Kviečiami atvykti visi 
Kesiūnartė,* dr. Vartėnas, P. Clevelando ir apylinkių lietu- 
Tamulionis (po 5 dol.). , viai. Rengia Alto skyr. StB.

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa 
TfumHmM tt rMIJe stette* WIXM, IBS* kylMjrvlM 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1^0 IKI 2:00 V AL.
.Jei norite Moję radijo programoje akelbtia, kreipkHH adrera:

Mūsų vietiniai artistai, kad 
nereiktų Naujų Metų laukti 
žiovaujant, išvakarėse parengė 
gražų ir įdomų vaidinimą. Pub
lika ir vaidinimas buvo vien 

flietuviškas. Ypač patiko “Dėdė 
iš Kalifornijos”, stambius če
kius išrašęs savo brolio sūnui 
ir Balfui. Tik, deja, tai buvo 
vaidinimas. Po vaidinimo pasi
vaišinta ir pasišokta. Viskas 
praėjo darnioje ir šeimyniškoj 
nuotaikoje. Tai vis dar šimtme
tinio miesto sukakties minėji
mo komiteto triūsas ir vai
sius. ,' >

HARTFORD, CONN.
LDS 6 kuo^ds. susirinkimas 

šaukiamas sausio 16 d., sek
madienį, 1 vai. p.p. Visi nariai 
prašoma dalyvauti. Iš LDS 
Centro yra gauta konstitucija 
nariams, nemokamai tiems, ku
rie užsimokės narid mokestį už 
šiuos metus. £

Nauja kuopos valdyba yra 
išrinkta praėjusiame susirinki
me. Ją sudaro: pirm. J. šrup- 
šas, vicepirm. J. Povilonis, 
ižd. P. Manlkienė. nutarimų 
sekr. J. Bernotas, fin. sekr. A. 
Pateckis, durų slrg. K. Bal
čiūnas. '. ri ■ •

Taip pat prašoma ateiti ir 
užsimokėti už Darbininką, nes 
kito susirinkimo taip greitai 
nebus. Rep.

“Draugas”, garsindamas po- 
; ezijos antologiją, pastebi, kad 
; “be poetų, nebūtų gėlių —būtų 

tik šakniavaisiai”. Dėl to Mai- 
■> ne valstybėje, kur daugiauąįą 
( .įauginama bulvių arba šaknia- 
1 vaisių, kilo panika ir, kaip gan- 
; 08* sklinda, keli poetai jau nu- 

Hn&uoti. Mat, žmonės didžiai 
f’EUsirūp’no, kad poetų skaičiui 

augant, neaugtų tiktai bulvių 
; žiedai ir nevystų šaknys, nes 
-i žiedai tuo tarpu niekam ne

naudojami.

At a k S. GrabCaus! k s, 
5 Thomas Park, 
So. Boston, Mass..

Clndando atstovas
A. Johansonas—7616 Decker Avė.

UT 1-3465
Reikalingi atstovai visuose dides

niuose miestuose.
R^ti & GraMiauskui.

Komunistinė “Vilnis’ 
neša, kad senas pažiūras į 

*. žmogų sušipulino tarybinis 
mokslas, kuris skelbia, jog 
“įpratimas vaikščioti vis la- 

-• biau ir labiau išsitiesus ir sta- 
Č omis buvo lemiamas žingsnis 

< pereinant iš beždžionės į žmo- 
* gų.” Rvšium su ta žinia aiškė- 
; 'ja, kodėl komunistai veikia po- 

- ‘ /grindyje ir slapstosi tamsiuose 
fūsyse. Mat, tokiose aplinky- 

į bėse te^ka vaikščioti mažiau 
.'. - išsitiesus, o tai reiškia, jog jie 

dar nėra vsai atvirtę iš bez- 
ūž'onių ir dėl to, kaip bezdž’o- 
nės, didžiai pamėgdžioja Mask-

JTHriuori, manęs nebarsite, 
S fa buvau dingęs visam kalėdi- t- 
Į.niem metui. Tokiu metu Kalė- 
C dų sems karaliauja ir niekam 
| neleidž’a pasireikšti, nors iš " 

Baltimorės ir buvo išvarytas, f
* Kai jis pavargo ir savo tarbą
;; Numetė, joje radau likučių— ' 

tokių surankiotų žinių, kurios, 
matyti, buvo skirtos dldetiem 

^-vaikam. Aš jąs čia įteikiu tiem, 
kuriuos tąi liečia, arba kaip a- 

~ merikiečiai sako: to whom it 
may concern.

jamų, bet kartu p*dvrfkb* ir 
vienodumu, ynačiai kad dėl lai
ko stokoą . f ė tiesiog galvo
trūkčiais skaitomi. Kūė’ų va
karo transHadjos išlaidas šie
met atmokėjo šv. Jurgio pa
rapijos kunigai ir draug jos.

Iteraefia m»ose i2 vai. a- 
biejose lietuvių parsųaijose da
lyvavo labai daug žmonių. 
Tradicinėse rinkliavose surink
ta: sv- Jurgio bažnyfioj $3.500 
su viržum, nauj. parapijos baž
nyčioj — $4,000 su viršum. 
Švenčių nuotaiką kėlė ir tėvy
nės bažnyčias priminė šv. Jur
gio parapijos Pr. Ambrazo va
dovaujamas choras, savo re
pertuare turįs beveik visas 
Lietuvoje giedamas kalėdines 
lietuviškas giesmes.

Naujieji Metai buvo sutikti 
daugely vietų: lietuvių salėje, 
nauj. parapijoj (rengė Moterų 
Sąjungos 36 kuopa), bet svar
biausią sutikimą suorganizavo 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
skyrius Tasty Shop restorano 
salėje, kur prasmingą linkėji
mų žodį pasakė Kaimo Vytau-

už nuoširdų talk;n*nkavimą 
renguno darbe: Nauiu Metų 
sutikimo rengimo komitetui; 
mieloms šeimin’nkėms už rū- 
pest’nga ir skoningą vaišių pa
ruošima; Liet Gen. Konsului 
J. Budriui ir LOKn rrirm. nn>l. 
J. Balkūnui už sveikinimo kal
bas: D’džioio New Yorko ir 
aovlinkiu lietuviams bei sve- 
Sams iš tolimesnių kokm^iu už 
gausu daKrysvimą ir kultūrin- l ūdėjo, nieko' nevalgė ir po 
gą užsRaikymą. mėnesio jį rado negyvą.
’ (pažini praėjęs pirmą kartą 
LR rur*tos Natriu Mrtu sutiki
mas duoda mums vilties, kad 
k’ta’s metais, panąudcię šių 
metu patyrimą, najėgrm* ■ dar 
geriau pasiruošti ir fink*n^au

— Clevriande aktyviai vei
kia jūros skautai. Jie neseniai 
išsirinko naują laivo vadą M. 
Jarašiūną ir jo pavaduotoją 
Al. Andrašiūną. Jūros skautai 
turi savo puikų laivą, vyrų ok
tetą ir šokėjų grupę. Sausio 15 
jie dalyvaus Toronte vietos jū
ros budžių vakare.

— Chicagoi Lituanicos skau
tų tuntas Kalėdų proga Vokie
tijos rajono lietuviams skau
tams sudėjo 40 dol.

— Detroito Gabijos tunto 
skautės Vokietijoje parinku
siems lietuviams išsiuntė 123.- 
35 dol.

— Hartfordo skautai vyč’ai 
persitvarkė į naują draugo-, 
vę, kurios vadas dabar yra J’ 
Raškevičius, o būrelių vadai— 
G. Dfagunevič’us (Hartforde) 
ir V. Zdanevičius (New Bri
tam).

— Br. Kviklys parašė, o a- 
kademinis skautų sąjūdis išlei
do stambią (236 psl.) ir gau
siai iliustruotą knygą "Akade
minė Skautija 1924-1934 me
tais”; knyga išspausdinta 
Chicagoje. —K.

Parapijos vakarienė įvyks 
vasario 13; raginame įsigyti bi
lietus iš anksto.

LDS 8 kp. susirinkimas įvy
ko sausio 9. Daugumas narių 
susimokėjo nario mokesčius ir 
atsilygino už Darbininko pre
numeratą. Sekančiam susirin
kime nutarta pakviesti daugiau 
senų ir naujų ateivių.

ALTo vietinis skyrius, sau
sio 9 d. susirinkime nutarė Va
sario 16 minėjimą rengti vasa
rio 27' su pritaikyta programa. 
Naują sk. valdybą sudaro: 
pirm. J. Turauskas, vicepirm: 
B. Jakutis, P. Galinis, J. Vin- 
ciūnas J. Rud’s prot. rašt V. 
Steponaitis, iždo rašt. J. Nau- 
sieda ižd. P. Jasiūnas. Kitas 
susirinkimas įvyks vasario 6.

Karšt Patr.

Metinė- parapijos apyskaita 
rodo kad mūsų 'parapijoje mi
rimų buvo daugiau (30) negu 
gimimų (20).

Parapijos vakare sausio 16 
bus vaidinama komedija “Pirš
lybos” ir meninė dalis; parengi
mu rūpinasi kun. A. Janiūnas 
ir kun. A. Klimas; kviečiami 
atsilankyti N. Anglijos lietu
viai ir iš tolimesnių parapijų.

telU veStiok apyskaitas, bus 

-sttaaa.t 
tamnunt savo jrecw' . taip
patigerm pavaišino (jie buv V _ ■ ■
jfaMrę ir Bętuvišto kropti1- - I be^reomc rtakbuų 

kormriją apylinkės vakfyba y- 
BriayOose .abu _ kfebonai A*,

NauŪeš^ns Metsms pasakė a- P®™-’ Bukni’ u E”1- 
tiS^^pamokriJZ^. Skrabulytębr J. Urbšaitį.Kitos 

gio parartos klebonas taip pat kom^os narius pririnks pats 
praminė pąhįmfntą kraštą A- susirinkjnas.
meriką.paąi«fiaugė,kad,pasi-' • SoctatiaisbeanKraeiiėsskv- 
ba’g? Korėjos karas ir amerį- rius J. GeSkienės šeimai iki 
kiečams jau nebereikia “neži- Kalėdų šven&ų įmokėjo $685 
nia už ką’’ kraujo lieti, nsbpvo pašaflpos. Sajario mėn. paskirta 
prisiminta tik kraujuojanti L’eę ,$120.Kalėdų švenčių proga taip 
tuvi ir lietuvių tauta, lyg šio pat paskirta $20 pašalpos -Al. 
pamokslo būtų klausęsi ne tie- Mackevičiui vaistams ir kt. gy- 
tuvlaL * - dymųsi priemonėms. įsigyti. _

Socialiniam bendruomenės 
skyriui aukojo: Lietuvių Tauti
nis Akademinis Sambūris $10 
ir vietoj kalėdinių sveikkrmų 
O. ir Edv. Kamėnai taip pat 
$10. Per socialinį skyrių šven
čių proga J. Cieškienės Šeimai 
aukojo: J. Balbatas ir St. Mels- 
bakas po $10, J. T. DeRighter 
ir J. Radzevičius po $5.

Bendruomenės valdyba gruo
džio 18 d. posėdy pritarė atsi
radusiai iniciatyvai bendruome
nės vardu surengti šventę vi
siems buv. Clevelando lietuvių 
veikėjams pagerbti, paskyrė 
$25 skaučių konkursiniams 
darbams “Kelionė po L’etuvą” 
premijuoti, nutarė bendruome
nės apylinkės vardu pasveikint 
Lietuvos įgaliotą ministerį 
B. K. Balutį jo 75 gimtadienio 
proga ir apylinkės gyventoją A. 
Zdanį jo 65 gimtadienio pro
ga, svarstė įvairias apyskaitas 
ir kt

Bendruomenės parengimų 
kolendoriuj yra įregistruotas 
Moterų Sąjungos 36 kuopos 
vakaras, kuris rengiamas ba
landžio 17 d. lietuvių salėje 25 
metų jubilėjuj paminėti. Ren
gėjos prašo kitiems parengi
mams šios datos neimti.

Sausio 15 (šeštadienį) 7:30 
vai Detroito lietuvių teatras 
“Aušros sūnus” suvaidins lie
tuvių salėje. Bilietai po 2, 1.50 
ir 1 dol Vakaro metu bus ir 

Jos proga laimėjimų dovanų paskirsty- 
aukomis 

Karnė-

-Imperial radijo apa

ratų, Drauge patefo

nas ir baras. Visos 

bangos. Nepaprasta: 

gražūs. '

VORCESTER, MASS.

Sausio 16, sekmad’eni tuojau 
po sumos, Aušros Vartų para
pijos salėje šaukiamas LDS 
108 kuopos susirinkimas. Kvie
čiami atvykti ne tiktai seni na
riai, bet ir nauji, kurie norėtų 
įsirašyti į LDS ir kartu gauti 
lietuvišką laikraštį "Darbinin
ką.” Kas prisirašys, gaus dova
nų — gerų ir įdomių pasiskai
tyti knygų.

Kuopos raštininkas

. iii-i

Metiaiai pusryčiai šv. Var
do draugijos mūsų parapijoje 
buvo sausio 9 d. Dr. kun. A. 
Bružas, La Salette seminarijos 
profesorius iš Ipsw*ch, Mass., 
kalbėjo apie meilę kaip drau
gijos narių ryšį; vyrų choras 
išpildė meninę programą.

Pariament^iių teisių kursai 
vyksta Merrimack kolegijoje; 
iš lietuvių kursus lanko J. Li
sauskas ir J. Zenavičius.

. to iMŽįpjo Universitetoj bu 
stačiau 
ras stot- 
Čiuriio-

VYT. MAŽELIS
gye. 422 Nemina Str^ Ridgewood, Brooklya, N. T. 

Skambinti tel HYadnt 7-4677

Skali t ų žinios
— Kanadoje prie Niagaros 

šiemet bus pasaulinė skautų 
stovykla •( jamboree): jos metu 
norima suorganizuoti ir pa
vergtųjų kraštų skautų sąskry-



|JW7~Ave.

$1.10

vairen
BOSTON, MASS.

231 Bedford Are. 
BrooMyn,N. Y.

PORT RICHMOND 

STATĘN ISLAND, N. Y.

šauk ligi 10 
" niati*'bf'1 
Kambariniai'ir auto radijai

’4, P. Kootautas A. Ketu" 
rak's 1, J.\Starihskas ir 4U 
Karosas! *

Sausio15 lietuviai susitinka 
su Boytetori klubu pas juds.

Naūja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam-; 
bridge ir Bostono kolonijas že- 
minusiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.

RriAale laukite: Tel TB 66484 ’

Bostono junta*
turėjo draugiškas rungtynes 
So. Bostoną Liet PiL klube, 
sausio 9 d. jos užsibdįgė 55;

Skaitykite ta pjatiitfdie 
Praaeiškaas Varpeli

BABAgEVICIUS ir SCNflS 
F U N EBA L HOME 

254 W. Broadway * 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2599

PUIKUS 5 kamb. plytų priekio na
mas, naujai dekoruotas, didelis gyv. 
kamb., valgom., moderni virtuvė, tar
naites kamb. ir vonia. I aukšte;- 4 
miegamieji. 2 vonios, saulės kamb. H 
aukšte. Kaina $32^00. Arti kat. mo
kyklos ir bažnyčios. Savininkas.

FEbam 8-151&

LEVTTTOWN, 1951 ranch, plotis 
KMbclO4 kamp.. 7 kamb.. 2 auto gar., 
puikus kiemelis; 2 miegam, ir vonia 
pastogėj, patio, aplink apvažiavimas, 
plytų sienos ir kepimui židinys. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios.

Sav . LE 3-7960

IŠKILMINGAS TRIDIENIS
Palatarfntojo? Petro Julijum 
Eymatd «v. Eucharistijos Apaš

talo šventei pasiruošti 
ketvirtad., sando 13, ligi sekmad., 

sausio 16 8 PM.

EVergreen 8-9770 ----- -

Joseph Garszva 
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Tonikas viduriai 
jtfBk čia yra nai 
■l/U gyduolė: mtti 

šakny, žoihj ir

’ WHTTE PLAINS. švarus 6 Vi m. se
numo, koloninis, 6 kambariai, iVi 
vonios, porėtus, pastogė. Netoli kat 
mokyklos ir bažnyčios. įvertinta dėl 
greito pardavimo. WH 6-8037.

KrepšmžnL^i irgi išsikovojo 
pergalę, šeštadienio krepšinio 
rungtynėse Lietuvių Atletų 
klubo krepšinio penketukas po 
karštų ir permainingų rungty
nių, kurių ipetu reikėjo ir 5 mi
nučių pratęsimo, įveikė pir
maujančius ispanus 61-56. 
'Džiugu, kad j krepšininkų ei
les įsijungė ir čia gimusieji lie-

MAJSTO - DELIKATESU

parduotuvė dėl išvykimo pigiai ati
duodama. Gera proga.

KI 2-7946

“Saugok savo 
/ šeimą”

TAXJ PATARNAVIMAS

(prtvatas, jstrigtaa prieš 7 metus, ge
ros pajamos, reta proga, su nuosto
liais. TA 9-2211.

SIUVIMO ĮMONE (Port Washington, 
L. L, N. Y.). Pilnam' stovy, tinkamai 
įkainuota, Mejrovra, specialybėje. Ly
ginimo mašinos su daliu setu sporti
niam drabužiam. Parduodama dėl li
gos. HY 7-2162

5 KAMBARIU BUTAS su saulės 
porčium viršuj išnuomojamas dvieju 
šeimų name. Nuoma $90. Tinka 3 su
augusiom, arti visoks susisiekimas, 
kat. mokyklos ir bažnyčios. 9101— 
183 St^ Jamaica, L. L RE 9-4227.

tuviai — Kazlauskas ir Kasko- 
nis, kurie yra stipri parama 
L A. klubui, šiose rungtynė-' 
se-gabiu taškų medžiotoju pa
sirodė Alg. Daukšci, laimėjęs 
net 23 taškus. Kaskonis, kuris 
per trumpą laiką gavo penkias 
baudas, pasiekė 15 taškų, J. 
Birutis 9, Kazlauskas 5, Šlepe
tys 6, Razminas 2 ir Remėza

MODERNI KEPYKLA
Gerai- įrengta. 6 diepos. 2 butai, se

niai įsteigta, 8 metam išnuomota, ge
ros apvertos klientai, pigi nuoma. Su 
nuostoliais parduodama už 11000 dol.

MA 2-2488

VALYMO IK. 8MJVIMO fNONR,

prie Columbia universiteto, Įsteigta 
prieš 40 metą, pigi nuoma, puiki 
proga, $2,600.

UN 4-2266

Relikvijos kas vakarą 
. pagarbinamos.

Church of St Jeaa Baptiste

WHTFE PLAINS. N. Y. — Center 
Hali mūrinis, moderni virtuvė. powder 
kambarys, 4 mieg. kamb., 2 vonios. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. Tik
tai $28,000. WH 9-0676, WA 7-7768.

SUPERETTE — mėsos gaminiai, 
kampinis. Parduodama ar Ūęuemo- 
jama prieinama kaina. Seniai įsteigta, 
į metus per SMn.OOfe'Gera proga. Par
duoda dėl Besveikate*.

MO 8-7607, MO 4-2662

GREAT NECK, L. I. Maisto-delika- 
tesu krautuvė, geroj vietoj- $2900, 
nuoma $150 — galima išsinuomoti. 
Gerų jeigu klientai. Viso per mėnesi 
$3500. GR 2-0429, po 7 P.M. GR 2-0983

MT. VERNON — angliškas plytinis, 
3 mieg. kamb., den., sietinis porčius, 
ypač dideli kambariai, 4 mieg.. mo
derni virtuvė, lėkščių pjautuvas, 2 
Mito garažas, geroj vietoj, geram sto
vy, arti kat mokyklos ir bažnySos. 
$37^00 su kerpėtais ir draperijom. 
Betarpiai. Daugiau sužinosi WI 7-7892

Uetuvįų gynimas atlaikė 
(LSK—New York SC 1-9) 

.Po ilgesnės pertraukos fut
bolo aikštėje vėl pasirodė mū
sų vienuolikės. Pirmosiose šių 
metų rungtynėse geltonieji ža
liukai (kalbu apie pirmąją vie
nuolikę) žiūrovų neapvylė: 
prieš stiprų S . C. New Y orka 
išsikovojo 1-0 (0-0) pergalę. 
Ir vienuolikės sudėtis jau ma
lonesnė lietuviškų veidų pasiil
gusioms akims: O‘Brien; Vait
kevičius - Mileris; WeUs-Arens- 
Jokubaitis; Jėgeris - Stepona
vičius - Miklas - Batdbs-Gra- 
žys ir Remėza savo žaidimu ne
buvo menkesni už įvariaspal- 
vius profesionalus.

Jaunieji Miklas ir Remėza 
dar galutinai nespėjo įsijungti į 
vienuolikės žaidimą, tačiau jų

GROŽIO SALONAS įsteigtas prieš 
17 metų, pilnai įrengtas, pigi nuoma, 
gera aplinka. Parduodama su nuos

toliais už $1,300.

DI 2-9469. EV 5-5690

į J.B. SHAUNS-J 

i ŠALINSKAS J 
J Laidotuvių Direktorius • 
i 34-02 JAMAICA AVĖ. ;
i Į (prie Forest Parkway Station) <

Woodhaven, N. Y. Į 
i[ Suteikiam garbingas laidotuves." 
■ [ Koplyčios nemokamai visose" 
"Į miesto dalyseveikia ventiliacija." 
į TeL Vlrginia 7-4499 ' ]

žmoaės iš Marso
Jau seniai specialistams ir 

nespecialistams kvaršina gal
vas “skrajojančios lėkštės” ir 
jų keleiviai. Kai niekas dar rei
kalo fimtai ne’štyrė, daug kas 
lėkšffe TrdSkidr atskridusias iš 

Marso. Jau turima pirmų susi
kirtimų su “marsiedais”.

Prancūzijoje vienas ūkinin
kas prieblandoje savo kaimyną 
palaikė “marsiečiu” ir gerai 
jam išskalbė nugarą, o tas gin
damasis nuo nedraugingo “že
miečio” jam nuplėšė ausį.

Romoje policija ifttiko tipą^ 
besimaudantį Treviri fontane, 
{sakius jam nešdintis, tas ženk
lais mėgino rodyti, kad jis e- 
sąs iš Marso, bet nieko tai ne
gelbėjo. Pasirodo, kad ir “mar- 
sieaai” turi paklusti žemės po
licijai. ;

nuostabus išradimas 
TAUPrtl ŠILDYMO ALIEJŲ
Dabar gąli sutaupyti ligi 40 c nuo 

šildymui Išleisto dolerio. Nuostabi 
mechaninė dalis surasta, kuria |jun- 
,gus i bumesi garantuoja ši taupumą. 
Išradimas buvo smulkiai išmėgintos Ir 
teista* New Yorko Standards te Ap- 
peate bordo. Jei ta dalis neveiktų kaip 
sakomą, ją vėl išims be jokio mokes
čio te pinigai grąžinami. Informacijom 
skambink arba rašyk M. Buyųs, BO 
1-9500. Metro Utilities, Ine., 120-60 
Oueęns BlvtL, Kew Garden*, N. Y.

kiai 32, antrame — Broekto- 
nas 3:2. ■

Bostonas: Bričkus 2 tš., R. 
Venckus 2, J. Venckus 0, T. 
Vasiliauskas 0, R. Šležas 1. 
Brocktonas: V. Savickas 0, Jz. 
MateresO, V. Denis 2, A. Męi- 
žys 2 ir S. Savickas 1.

New Yorko turnyrą laimėjo 
S. Reshevsky su 7^4 iš 10 ga
limų. L Evans Bisgufer

D. Byrne 5, Sbenvai 3 ir 
Kramei 2 taškai.

yTastmgso turnyras, Angli
joje baigėsi Kereso ir Smyslo- 
vo laimėjimu, abu surinko po 
75 taškų.

JOHN DERUHA, M.D.
Inkstų, pū£ės> odos, kratfo, vidurių ir kitų figų gydytojas 
ApCirfjlm** te kraujo tjntaa* 3 doL Fctimfano vabado* 10->4r 4-9

KEPYKLA. RĘST zvvame East 
Harlem rajtme. Kaina $13.500. ar dar 
pigiau, tai priklausys nuo pradifiAs su
mos įmokėjimo.. Savaltinės'pJjamou 
$200. Viskas moderniai Įrengta. Po’ 6 
PM. EN 9-5133.

BARAS IR GRILL — 
ASTORIA

$750 savaitinis vidurkis (butas) 
$11,000, HtimokėtinaL

RA 8-9107

Patarnavimas dieną ir nakų < 
Koplyčia •ermenims dykai .

NOTABY MJBUC 
TeL SOidiU - į

WAITKUS 
FUNERALHOME 

197^ Wdbster Avenue x 
Cambridge, Ifass.

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARE PVBUC

Arkliai verias
Seniau bemaž visos tautos 

laidodavo mirusiuosius grau
džiai verkdami. Jei artimieji 
neįstengdavo ašaroti, tai sam
dydavo profesionalus veikėjus. 
Persijoje turėdavo verkti ir ve
žimą traukią arkliai. Jiems su
graudinti vartodavo garstyčių 
grūdus, įpilant juos gyvuliams 
j nosis.

\\ imirote
W virikh&no,

(kHnota), < 
Hrimo, gerkite vįB
ptatuSų iifitegfrno.

LSK—Etizabeth SC.
Šj sekmadienį visos mūsų 

futbolo vienuolikės taškų ko
voje susikimba su stipriaisiais 
S. C. Elizabeth. Rungtynės į- 
vyks mūsų aikštėje, New Far- 
mers Ovai, 11:30; 12:45 ir 2:30 
vai ( .

Po laimėjimo prieš S. C. 
New Yorko mūsų vienuolikė 
pirmenybių lentelėje pakopė 

vienu laiptu aukščiau, o even
tuali pergalė prieš Elizabeth 
priartins mūsiškius prie pir
maujančių vienuolikių.

Tikiu, kad futbolo ir sporto 
mėgėjai nepraleis progos palai
kyti savuosius.

Beje, (Įsiminęs apie paramą 
prisiminiau įvykį, kuris nėra 
kasdieniškas lietuvių sporto 
klubo istorijoj Veiklusis sporto 
darbuotojas, Darbininko šach
matų skyriaus redaktorius K. 
Merkis su žmona prisiuntė 
klubo vadovybei jausmingą 
Naujų Metų steikinžmą ir 5 
dol. auką. Pasirodo, kad Bosto
nas labiau supranta sunkią 
klubo padėtį negu vietiniai 
newjorkieaai. •

ZALETSKAS
FUNERAL H OME 

564 EAST BR0ADWAY 
South Bestos, Msss.

jaunas kraujas pastebimai vei- 
A £ kia į įsisenėjusf vienuolikes 

toFM Vii K I kamieną.
Rungtynėse prieš S.C. New 

York pasigėrėtinai dirbo mūsų 
gynėjai Mileris ir Vaitkevičius, 
kurie ant savo pečių ir išnešė 
vertingus taškus. Puolimas, ku
ris šiame sezone yra didžiau
sias mūsų rūpestis, įstengė tik 
antrame kėliny įsprausti vie
nintelį įvartį, kurio laimėtoju 
buvo Gražys.

Antroji vienuolikė Miklaševi- 
čiaus garbės įvarau pralaimė
jo 3-1. Ir antrojoj vienuolikėj 
bandomos jaunos jėgos,, ku
rios tikrai pakels jos pajėgu
mą.

Jauniai iškrėtė nematomą 
staigmeną pralaimėdami S. C. 
New York jauniams 2-1. Gar
bės įvartis J. Biručio.

2® sv. ąkaBrin^
Išskalbti ir' džiovinti

20 sv. skalbinių
Garu džiovinti '

KDhBai * Patiesalai
Blanksta! * Uždangos

Bet kas 3 už 1.75

Skalbti, garu ąr saulėj džiovinti, 
lankstyti

LAUDEEFAST

Brook^N.Y. V.:

Td. STagg 2-5043 į

Matthew P. Baliai 
(BIELIAUSKAS) J 

FUNSB AL HX)M* i 
M. P. BALLAS—Direktorius į 
ALB. BALTRBNAS-BALTON i

Reikalų Vedėjas 

660Grand Street 
: Broakiyn, N. y. 
NOTARY PUBLIC ' 

i3S3£X3CXX3CX3£SO£XX3S3S$«^^

TĖVŲ JĖZUITŲ, MISIJOS
SAUSIO 16—tt MGgMRDCS SAUSIO 29-66 VYRAMS

Moterim* misijų MWo«: 6^0 ir 9 AM. Vyram* misijų Mitios: 6«) ir 
7:30 A_M. Vakarti* pamaldo* 8 PM Valkam* raitijos sausio 19-22.

Pamoksiu* sako:
X Bct. Barny J. Sabmtroh, S. J.

Charite F. X Dotan, S. J.

YOUB KAMI ST GOLD. Make * so
dai hlt wttk tMs m«rv«i of motiera 
sdence, titat transfoms yoor MMk 
vrTltihff toto Gilti rainį GoM and dttn- 
Ing Silver. Yon can to 
c.*ra home and to experfence i* nšed- 
«d to write wtth tM* ranarfcabl* 
RITE - N - RAIŠE Home Erabo**ta» 
set-'to that Btimtlful Rtirod Letter1' 
Into Good A* decorating TląlĮfinry, 
Greeting, aite atatoenan tosto, jote 
many other tttens, aad ttte pte* * 
toly P«r art. GoM Stiver. .

įN.Y.

250JerseySti
Ktanrit. Davė— .. GI 7-8292

Td. APplegate 7-0349 _ _ ___

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
B A N G A

Stt Bn>9£W00D 47* BBpOKUM. K. T.
Garantuotai taisoma tdevizija, kambariniai bei auto radkL 

stiprintoji (ampBflfrs), plokštelių automatai 
(reporil ritangera).

Aptarnaujami rajeuaii Britetfyn, Maspetb, YYootfcaven, 
Rictatemd BKŲ Omoe Ftoh; Sbrest Hffl, Jamafa*.

aau $L7ML MQ«i. kaina tik SUSB. Odd ■ervemž. įtitotratasmųTsto tų? 

EL Įtini kataa nw> 39c hd 6Sc. vie- 
mtan. Taip pat peiktos Coųnt gryno 
Hj» ĮtnltitoCir bei tekitem patiesalai 
K*tartonviM'ar gtei^. '37c. Vtenetaą. 
Patikztak tatou Mkšto/P dčįte kainas.

IžESSS. y.
.... ,AS ■ 

Atidaryta penktad. vak. IRT (F’bush 
stot.) Avė. J ir P*bušh Ato. bosai.

Sandwich Shop). Reta proga, gerai 
įrengta, pramonės Aplinka, labai pi
gi nuomą, 2 m. išnuomota. Parduoda 
dėl ligos ttž $4000. MO 9-9326.

PARDUOTUVE
įsteigta prieš* 15 m„ 3 metam išnuo
mota, pardavimas - taisymas, geros 
pajamos. $6000 išsimokėtinai. Puiki 
proga. ST 9-0350.

ussasMsatn n m. »•

T. V.AR NET. V.
Jei jūsų TV, radijas ar fonografas 

genda ir neveikia, mes rasime kliūtis, 
greit patatoytomi' ir kuo pigiausia 
kaina.

Leiskite joms pristatyti paakutinte 
modefio TV, radUo, fonografo apara
tus, Jum* bu* matote ataigmena.

Kas tik reifcafioga elektrinėj srity, 
mes galime j*matyti. Pamėgink ir 
užeik pas mm. ' '•

vnnme^^uBgnmNBCs

2*61*6 Street

CALL LO 3-7291 
TO PLACE, 

CANCEL OB CHANGE 
YOUKAD
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Boston Globė

JUOZAS GRABAU

(HUNUI

M. a*d L AUTO COLLISION V0RKS

Klausykite

aųir i 
buvo ir i

- Kon. Pr. Vtmanskis
jaunimo lietuviškajai skai

tyklai, kuri atidaryta sausio 
11, padovanojo apie 30 naujų 
lietuviškų knygų.

tis Tėvų Komiteto pirminin
kas.

Jozefais Kamiaskienė,
gyv. 5 Hausman, Brooklyn, 

mirė sausio 11 d. Laidojama 
sausio 15, šeštadienį, Kalvari
jos kapinėse po gedulingų pa
maldų Angelų parap. bažnyčio
je. Paliko nuliūdime vyrą An
taną, keturias dukteris, simų 
su šeima ir du brolius —Stasį 
ir Praną Stumbrius. Laidotu
vėms patarnavo S. Arbmiskis.

apie lietuvius
18 metų jaunikaitis atvyko j 
JAV iš Kauno. Jis turi 406 kar
velius, 4 kates ir 1 šunį. Iš tų 
paukštelių ir žvėrelių jam jokio 
pelno, o tik rūpesčiai ir nuosto
liai. Niekas neperka, o jei koks 
berniukas ir nuperka balandį, 
tai po kelių dienų grąžina, pa
tingęs maitinti, ir dar atsiima 
įmokėtus pinigus. Užklaustas 
dėl vedybų, jis korespondentui 
atsakė: “Kai aš matau, kaip 
tie balandėliai pešasi... — ir 
parodė: Sūrėk, žiūrėk’... Oh

PreL E. Stuktels
sausio 9 šv. Petro par. baž

nyčioje atlaikė sumą ir pasakė 
pamokslus lietuvių ir f latvių 
kalbomis. Po pamaldų dalyva
vo latvių katalikų kalėdinėje 
vaikų eglutėje, Roxbury. Sau
sio 10 d. buvo išvykęs aplanky
ti savo kurso draugo kun. Jono 
Švagždžio, Jėzaus Nukryžiuo
tojo seserų vienuolyno kapelio
no Brocktone.

* LRK Fednori jos stenėta
bus sausio 16 d. 2 v. pp.

Angelu Karalienė* oarazr jos
salėje (kampas So . 4th ir Ro- tuanlstines pamokas toje pa- 

lebjing Sts.). Katalikiškos veik
lios ir jaunimo reikalu kalbės
*. ALRK Federacijos pirm, prof.
♦A. Damušls iš CteveJando,

. Sausio 8 d. šv. Petro CYO 
surengė išvyką į New Hamp- 
sbire ‘ kalnus pasišliužmėti. 
Nuvykę į East Jafrey kalnus 
rado labai mažai sniego, teko 
pasitenkinti tik čidžinėjimu ant 
ledo ir pasivStinimu rogutė
mis. Išvykoje dalyvavo 62 CYO 
nariai, kun. A. Kneižys ir 6 
mokytojos seselės.

BtKNtKSOOCSOMMMMI

rią atsūankS su mito tėteliais mitai, jnm smnažinhs fti 3 do> 
voš fiŪArietinfai ir naujai atvy- lerių,kas sudaro tflę 15 cėtetHĄ 
kurių betuviukų, lankanriųT- už vieną Ktuatadinę pam&ą.

i- O tupn centus ne rite sumoi&' 
čloje mokykloje. arba ndaikū sumoka ir tuo la-

Pb trumpo - Tėvų Komiteto baiapsūnkiBa darbą.
pirm. K. Vasiliausko žodžio Paskui risi vaikučiai buvo 
buvo įteiktos kuklios dovanė- gražini

Edvardas Kriaučiūnas, , 
kuris vadovavo Lietuvos 

krepšinio komandai, kuri du 
kartu iškovojo Lietuvai Euro
pos krepšinio meisterio titulą, 
sausio 10 d. su savo vadovau
jama Notre Dame universiteto 
krepšinio komanda buvo atvy
kęs Bostonan. Bostone krepši
ninkai susitiko su Holy Cross 
kolegijos penketuku. Rungty
nes laimėjo Holy Cross kolegija 
santykiu 9357. Rungtynių pa
sižiūrėti buvo susirinkę 11673 
žiūrovai.

' Tėvų Komitetas taria nuo
širdų ačiū kleb. N. Pakalniui už 
suruoštas vaišes vaikučiams ir 
bendrai u ž visokeriopą rūpes
tį lituanistinėmis pamokomis, 
mokytojoms - seselėms, o ypa
tingai mok. vedėjai seselei S. 
M. Redemptai už rodomą dide
lį palankumą, lituanistikos 
mokytojams kun. A. Račkaus
kui, D. Kunskaitei ir V. Jocie
nei už įdėtą darbą ruošiant Ka
lėdų eglutę, J. Ginkui ir “Dar
bininkui” už skelbimus per ra
diją ir spaudą, kun. J. Pakal
niškiui už patefoną, L. Norkui 
ir Sodaiain už dovanas vafku-

0ną Jack 
d kitas a- 

pie karvelių mėgėją Alfonsą 
jafiu. Jų galima gauti: p. Ivaš- Ušauską.
kų baldų paritaOtuvėje, Pet-
chell batųkrautuvėje, Baltic 
Florist, ir Galės Drug Store.

“Boston Globė” d enraštyje 
tilpo net du rašiniai apie lie
tuvius: vieAas apie buvusį pa
saulini bokso i 

salėje, TbMdfaPark. Bilietai Sharfcey - žtifcai

Reportaže apie Žukauską sa
koma, jog anie metai buvę 
Amerikos sporto aukso amžius. 
Sharkey čempionatą laimėjo 
tada, kai demokratai sumušė 
respublikonus, išstatę kandi
datu į prezidentus Roosevel- 
tą. šiandieną Sharkis gyvena 
mažam N. H. miestely Eppinge 
ir renka musių kolekciją žve
jybai. Boksas jam buvęs sun
kus darbas, bet jis davęs pini
gų poilsiui, o poilšaildamas jis 
tik žvejoja ir pypkę traukia, 
net ir bokso rungtynių visai ne
lanko. Turi dvi dukteris ir sū
nų. šeima su vaikaičiais suda
ro 17 asmenų.

Žymia gausesnė “šeima” y- 
ra viengungio Ušausko, kuris

Važiuojant iš New Torfco, vafioott 
IND Qoeem tek, IŠIMS Oneens Pta- 
za, pafeefeti tnrikteį ir fld
Greenpotart. Arta 14—CMksnte Bdja 
M T *-- 2

turime lituanistines pamokas; 
mokyklos v&ėjai S. M. Re
demptai; kuri tvarko ir prižiū
ri pamokų eigą; kun. A. Rač
kauskui, kuris lietuviškai vai
kučiams dėsto tikybą; mok. D. 
Kunskaitei, kuri jau kelinti me
tai be jokio atlyginimo mokina 
vietinius lietuviukus gimtos os 
kalbos; ir mok. V. Jocienei, ku
ri jau trečius mokslo metus 
mokina tremtinių vaikučius li
tuanistinių dalykų.

Po to kleb. N. Pakalnis savo 
kalboje skatino vaikus uoliai 
mokytis gimtosios kalbos ir 
paklusti tėvams, o tėvus ir vi
sus kitus lietuvius ragino da
ryti visa, kad 'būtų galima iš
laikyti lituanistines pamokas, 
suteikti savo vaikams mokslo 
ir išmokyti gimtosios kalbos. 
Tokio sukrauto turto savo vai
kams jokia ugnis neįstengs 
paversti į pelenus.

Jau ne nuo šiandien kleb. 
N. Pakalnis globoja ir ypatinr 
gą savo dėmesį yra atkreipęs 
į lituanistines pamokas savo 
parapijos mokykloj. Kaip kiek
vienais metais, taip ir šių 
mokslo metų pradžioje, vizi
tuodamas klases, priminė vi
siems be išimties lietuvių kil
mės vaikams lankyti regulia
rias lituanistines pamokas. Tė
vų Komitetas savo ruožtu yra 
sielis metas sudaręs palankiau
sias ir visiems prieinamas są
lygas lankyti lituanistines pa-

BEKAUNGAS kambarys vie
nam asmeniui, inteligentui, ra- čiams ir ponams Sandanavi- 
miam žmogui. Skambinti Dar- čiams už nepaprastai didelį 
bininko redakcijai telefonu prisidėjimą darbu ir sumany- 
GLenmore 5-7281. mais.

WE8X—12» kfloeycle* — Jhrttetad-Mem, Mm.
Kiekviena šeštadieni nuo 11 iki 12 vaL vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai aamenHkai {duokite, ar siuskite 
vedėjai ANTANUI F. KNEIŽIU1 — THIiaiai— Stato Hw. M CM-, 
toge 8A, Norwoo< Mm. Skyriai: IHkmrfan Furutture Co.— A. Jr 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Marfcet, 187 Webster Ave„ Cam- 
bridge, Masa. Telefonai: NOrwota 7-1449; SOutli Beatai H«» ar 
8-1944; KIrMaad 7-86SS. '

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU 
KULTŪRINE RADUO PROGRAMA, 

WBMS, 1096 Bestam 15, Mam.
Sekmadienius 1250 iki 150 vai. pietų metu

VHJBJAS P. VIŠČINIS 
31 Baker Avė, Broektai 4> Mate.

Tek Brockton 8-11S94L .

kun. dr. A Juška iš Chica- Pakalniui, kurio /palankumo 
' gos. Katallkiškoa šeimos reiks- dėka jau treti metai New Yor- 

kzdbės <»eL J. Balkūnas iš ke reguliarių pamokų metu 
ĮMaspetho

suvaidinta sausio 2 Vaidino žiūridamaa dažnai galėjai ųž> 
Bostono dramos sambūris, rė- ‘miršti esąs teigėją vaidtai- 
žisavo A. Gųstaitienė, vyriausi me> Tam “tikro jį& 
vaidxpeiį ’fSkrpdžo) vaidino H. džhti sustfaryti daug padėjo ir 
Kačinskas. Vaktalmo pasekti, sumaniai parengtas dafl. vįz- 
buvo prisirirkttei P^na Thomas g’r^oa scenos dekoravimas bei 
Park aulžtesniosios mokyklos apšvietimas. ? "

Geriausia pavykusioutis ųri-
§is nelengvu pastatyti veika-. Ma laikyti scenos Kręfitų šel- 

las (kadangi tei ne drama, o mo^ Skrudžo raštinšš ir fcąpų., 
scenai įtaikytas pasakojimas) Kreditų šeimos sceną, kurioje 
iš režisūros ir iš teatro vado- tėvą jautriai suvaidino J. 4a* 
vybšs pareikalavai žymiai dan- 
g*au pąstangų ir darbo negu 
paprasta pjesė. Tačiau ir pe^ 
tatymas, keičiant sceną po 
scenos (jų buvo 8), ir vakjinto-

BBOOMUM lt, N. T.

1 VALAKAS 

Pnnttiruą Dtr.

Krikščionys demokratai
I sausio 10 turėjo pirmą šiais 
^metais a^usirinkiiną. ( Neseniai 
įgrįžęs iš Tolimųjų Rytų dr. K. 
LVaHūnas papasakojo iš jo at
liktos kelionės aplink žemę į- 

jspūdžius ir parodė spalvotų 
^nuotraukų iš egzotinių kraštų: 
Japonijos, Honkongo, Indone
zijos, Ceilono, Indijos, Egipto.
. Po to jaukioje nuotaikoje 
Ibuvo pasiinformuota svarbiau
siais Lietuvos laisvinimo klau- 

: simais ir išrinkta nauja New 
»Yorko LKD skyriaus valdyba 
‘ iš P. Mmkūno inž. J. Šalkaus
kio ir dr. A. Starkaus.

perrinko valdybą: pirm. Pra
nas Narvydas, vicepirm. Anta
nas Jurgėla, ižd. Jonas Jan- 

!kus, sekr. Edvardas Leleiva, 
klubo vedėjas Stasys Volskis, 
padėjėjas Ignas Vengris.

St. Anttaoy’s Audttonm yni 
Greenpointe, 725 Leonard Sta,. šafia 
Manhattan Avė. Artimiania požemio 
traoMnio yra Croestamn linijoje 
GreenpoM stotis.

Klaipėdos atvadavimo 
mteėjhnas

įvyks sausio 14 d, penktadie
nį, Aprrišlomo parap. salėje 
(iS9 N. 5th St, Brooklynel. 
Kalbės Gen. konsulas J. Bud- 

^rys ,V. Sidzikauskas — Liet. 
■Laisvės Komiteto pirmininkas, 
ir M. Brakas — L.L. Komite
to narys. Meninę dalį atliks so- 
listė V. Jonuškaltė. Girdėsite 
puikias M. Lietuvos ir lietuyių 
žvejų dainas. įėjimas nemoka^ 
mas. Rengia Maž. Liet Bičiulių 
Draugija New Yorke.

Praėjuriiį’«^ų gade V. Nė- 
munėlis parengė naują poezijos, 
rinkinį, savo temomis ir forma 
skiriamą patiems maž’eskms 
skaitytojams. .Rinkinys didelio 
formato, puslapis paties auto
riaus spalvotai fliūstruotas. Ti
ražas — 1 ėgz. Jis padovano
tas Marijos Jurgio Gimbutų 
dukrriei Rasutei ' krikštynų 
proga ir vadinate -“Rases karo
liai.”

Ar įminsi mos tarną
“AIDUS”?

/ ' Pranas Narvydas' su mažo-
- mis pertraukomis klubui pir- 

'jnininkauja. 25 metai. Paskuti
niu la'ku klubo reikalus pakėlė 
klubo vedėjas St Volskis. Klu- 

f basnori -rengti daugiau paskai-
tų. Susidarė šiuo metu naujas

> būrelis Vasario 16 g mnazijos
/ -į mokiniui išlaikyti. Čia Domas
L Klinga v'siems mielai patarnau-
/ ja ir užpildo taksų blankus.
?? Klubas turi savo patalpas —
tį . 1337 Union Avė, Brooklyn 11,

lėdų egžutės pavėsy prie stalų 
užkandžiaudami sąiisa^tedoM 
bei kramtydami saldainiukus,! 
it vena įiėtuviška dą£- 
pote savo vaikytais įspūdžiais, 
laikas nuo laiko sudainuodami 
mokslo metu išmirtas Retoriš
kas daineles ar pasakydami tei- 
lėrašfius. Čia girdėjote net sun
kokos dainelės, kaip: Kur na-, 
mai mūs?, Vilniaus kalneliai, 
Tėvynės ilgesys, Oi,- ko nusi
žvengei? I kovą, į kovą ir 2. 
Nuostabu, kad ir vietiniai lie
tuviukai tremtiniukams nė kiek 
nenusileido. Jų “šoko k'škis 
ant kalniuko, Prašom, prašom 
palausyti ir kitos dainelės bei 
duetai skambėjo visai gerai. 
E’lėraščių deklamacijom pas;- 
reiškė Z. Jankauskaitė, N. 
Dubauskaitė, J. Kleizaitė, S. 
Gedvilaitė, J. Klinavičiūtė, S. 
Mrozinskas, S.. Strazdas ir ke
letas vietinių lietuviukų, kurių 
pavardžių nesužinota.

Apsilankius Kalėdų seneliui, 
vaikučiai buvo apdovanoti do
vanėlėmis. ‘ Kartu su seneliu 
j:e pažaidė tautinių žaidimų ir 
dar padainavo bei pašoko. Tai, 
bene, pirma tokia Kalėdų eglu
te, kur vaikučiai, susėdę prie Mtarttel Shew,
stalų, linlmmai praleido la’ką kurį rengią ! kun. J. žuroms- 
ir patys improvizavo progra- kis, įvyks vasario mėn. 6 ir 7 
mą. dd. aukŠtate&es mokyklos

Kalėdų Senelį vaizdavo ak- ' 2 ZS.....
torius K- Vasiliauskas ilgame- šiam parengji&ft jau pardavinė-

šhtekaa, gyvai ir įtikinanfiai 
motiną — St Leimonien^^y- 
riats’ą dukterį— LNOntiskytė, 
praėjo su tokia šilta, jaukia 
nuotaika ir natūralia valdyte, 
kad aštuonių asmenų . šeima 
sudarė pasigėrėtiną ansamblį 
su už širdies griebiančiomis 
scenomis, kaip malda prie sta
lo ,ar motinos bei tėvo elgesys 
su luošuoju sūneliu Taniu

Kontoros savininko Skrudžo 
vaidmenyje H. Kačinskas pa* 
sireiškė visu aavo talento gro
žiu, nė momentui neleisdamas 
suabejoti, jog tai ne gyveni
mas, o scena. Kartu su juo ėjo 
žiūrovas, fantazijos spernų'ne- 
šamas, nuo jo niūrios kontoros 
darbų iki ja siaubingo kapo, 
kur valkatos ir vertelgos dali
nasi Skrodžio menkais palai
kais.

Tarp kitų paminėtini gerai 
savo vaidmenis atlikę: K. Bara
nauskas (Marlejaus dvasia), 
Brandtneris -(vertelga), Z. Za
rankaitė (FecMgienė), O. Gi- 
ruMenė (su vaiduoklišku juoku 
kapuose), Alg. Gustaitis (Skrū- 
džo sūnaus ir Kalėdų dvasia), 
P. Averka, Žičkus ir kt. Gra
žiai pasirodė ir tas visas jaunų
jų artistų “atžalynas”, kruopš
čiai ir sumaniai parengtas, są
žiningai roles išmokęs. Laisvu 
ir' drąsiu’judesu scenoje 
nai derinosi su visu ansambliu, 
duodamas gerų vilčių ir atei
čiai.

Bostonas gali džiaugte, kbd 
jų dramos teatras'-yra pakilęs 
žymiai augščiau mėgėjų lygio. 
Tai didelis Aleksandros ir An
tano Gustaičių nuopelnas.

Lietuviu Radio Draugijos Programos 
J.P. €SNKUB,MNktorta>
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