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IR “PAVERGTIEJI” 
VVASHINGTONE

Vacį. Sidzikauskas, Liet, 
delegacijos pirmininkas Jung
tinėse Pavergtose Tautose, 
grįžo ’iš Washingto.no, D.C.,
kur buvo nuvykęs su 6 tautų 
delegacijų pirmininkais. Ten 
aplankė atstovų rūmų daugu
mos lyderį, kalbėjosi su sena
to mažumos lyderiu Knovv- 
land, su kongresmanu Mad- 
den, kuris dabar yra vietoje 
Kersteno. Maddenas pasakė, 
kad komitetas aneksijai tirti 
veiks ir toliau. Taip pat ap
lankė Kersteną ir padėkojo 
už darbą. Visiems, su kuriais 
kalbėjosi, įteikė pranešimą a- 
pie PJT veiklą ir rezoliucijų 
rinkinį.

PIETŲ AMERIKOJE VIS 
SPROGINĖJA

Paraguajaus vidaus reikalų 
ministeris paskelbė, kad su
sektas sąmokslas prieš prezi
dentą.

Costa Ricoje sukilimas baig
tas. Sukilėliai grįžo į Nicara- 
gua ir ten buvę internuoti.

>IAO TSETFNGAS raudonosios Kinijos galva, lįuris savo ministe'rio 
Chaou En-lai lūpom grasina Amerikai.

Bendras frontas prieš ginklavimą

Vieni Formozą žada ginti, kiti “laisvinti”

ŽEME GAUS SATELITUS
Newsweek praneša, kad 

Amerikos aviacijos biudžete 
numatomos sumos statyti sa
telitui, kuris suktųsi apie že
mės kamuolį. Sovietai prieš 
kel:s mėnesius pranešė tokį 
satelitą taip pat dirbdiną.

NAUJOS RAKETOS
Studijų grupė, kurioje yra 

gen. Ch. A. Lindbergh, prane
šė atominės energijos 'komisi
jai, kad per dešimtį metų bus 
pagaminta tarpkontinentinė 
stratosferinė raketa, kurios 
greitis bus 8,000 mylių per 
valandą, su atominės energi
jos kroviniu, galinčiu su
griauti miestus; jokia oro ap
sauga negalės jai pasipriešin
ti. Kai tokias raketas turės 
Amerika ir Sovietai, karas pa
sidarys visai nebeįmanomas.

— Gediminas Galva, kuris 
vadovauja Vokietijoje Vliko 
informacijos tarnybos radijo 
skyriaus veiklai, nuo kovo 
mėn. grįžta į Ameriką.

Kovoje prieš Vokietijos ap
ginklavimą pažymėtini du 
nauji žingsniai. Vienas, Sovie
tai sausio 25 paskelbė Aukš
čiausios Tarybos nutarimą 
baigti karo padėtį su Vokieti
ja. Rašte pasakoma, kad lig 
šiol nebuvę galima taikos da
ryti ir Vokietijos sujungti dėl 
Vakarų užsispyrimo Vokietiją 
apginkluoti. Sovietai esą pasi
ryžę Vokietijai pripažinti ne
priklausomybę, kai tik bus at
mesta Paryžiaus sutartis.

Tačiau pareiškime pažymė
ta, taip pat, kad Sovietai pa
silaiko tarptautiniais susitari
mais (Potsdame) prisiimtus į- 
sipareigojimus. Praktiškai tai 
reiškia: okupaciją ir toliau 
palaikysim, o pripažinimas tik 
tušti žodžiai.

Tačiau Maskvos pareiškimai 
padarė didelį įspūdį Bonnoje 
ir sustiprino socialdemokratų 
opoziciją.
IR PROFESINE SĄJUNGOS 

’ PAREMIA MASKVĄ
Vokietijos profesinių sąjun

gų vadovybė nusprendė su
rengti “tautos sąjūdį” prieš 
Vokietijos ginklavimą. Sąjun
goje yra apie 6 mil. narių.

Tai bus antra didelė parama 
soc:alistų propagandai priimti 
Maskvos siūlymus.

CHURCHILLIS ATMETE
Anglijos darbiečiai s'iūlė 

min. pirm. Churchilliui susi
tikti su Malenkovu ir išsiaiš
kinti dėl padėties Tol: Rytuo
se. Churchillils atmetė siūly
mą, kol nėra patvirtinta Pa
ryžiaus sutartis.
. į-----------------
JEI TAIKA, TAI PRAŠOM

Ma frvos pareiškimas, kad 
ji’baigia karo padėtį su Vo
kietija, Paryžiuje ir Londone 
buvo įvertintas kaip propagan
da. O Vokietijos kancl. Ade- 
naueris atsakė, kad karo bai
gimas reikalauja Vokietijai 
leisti laisvus rinkimus ir taip 
pat paleisti belaisvius

Karas dėl Formozos tuo 
tarpu eina tik žodžiais tarp 
Amerikos ir kom. Kinijos.

Prezidentas Eisenhovveris _________
sausio 24 kongresą paprašė , mOzos reikalu 
įgaliojimų pavartoti ginkluo
tas pajėgas' ginti Formozai ir 
Pescadorų salorp bei jų srities 
kitai teritorijai, kuri yra rei-_ 
kalinga Amerikos saugumui; 
pageidavo, kad Jungt. Tautos 
imtųsi iniciatyvos paliaubom 
tarp komunistų ir Formozos.

Sausio 25 Atstovų Rūmų 
tuos įgaliojimus suteikė 403 
balsais prieš 3. Prezidentas 
buvo patenkintas parodytu A- 
merikos vieningumu.

Kinija šūkauja drąsiai
Sausio 25 į prezidento gau

tus įgaliojimus atsakė Kinijos 
Chou En-lai, min. pirminin
kas. Esą kinų liaudis pasiry
žusi “išvaduoti” Formozą, ir 
jokia ranka jos nesulaikys; 
pastangos per Jungtines Tau
tas daryti paliaubas būtų ki
šimasis į Kinijos vidaus reika
lus, o JT statutas tai drau- 
džiąs; Amerikos ir Formozos 
tarpusavio pagalbos sutartis 
didina grėsmę ta;kai Tol. Ry- ,

• britų laboristų vadas Attlee 
prezidento rezoliuciją vadi

no kišimusi į Kinijos vidaus 
reikalus ir siūle kom. Kiniją 
priimti į Jung. Tautas. Bet už
sienių reikalų min.

ro ir, laikydama Formozą o- 
kupacijoje, nevestų Kinijos iš 
kantrybės.

Prezidento rezoliucija For-

rado pasipriešinimo 
senate.

Sausio 26 eilė senatorių įti
kinėjo, kad rezoliucija gre’čiau 
karą priart’na, negu palaiko 
taiką. Šen. Langer, resp., siūlė 
net priimti rezoliuciją, kad bū
tų uždrausta laikyti Amerikos 
kariuomenę nacionalistų silo
se, kurios yra prie Kinijos 
sausžemio ^arčiau nei per 12 
mylių, 
kymai 
tinti.

Gen.
dos konferencijoje Pentagone 
pareiškė, kad prezidento pla
nas atiduoti komunistam pa
kraščiuose kai kurias salas, 
kurios dabar yra nacionalistų 
rankose, palauš nacionalistų 
dvasią ir viltis sugrįžti kada į 
Kiniją, kuriom jie šiandien gy
vena.

Edeną * gynė Eisenhovverio 
planą.

Esą tas planas sumažina 
galimybę karui išsiplėsti. Ede
nas pažymėjo, kad tai nesąs 
kišimasis į Kinijos vidaus rei
kalus, nes tik mažosios pa
kraščių salos priklausė Kinijai, 
o Formozą jau 50 metų pri
klausė Japonijai. Jos negalima 
maišyti su Kinija. (Šituo sky
rimu Kinijos ir Formozos ruo
šiama dirva dviejų Kinijų su
pratimui. Red.).

Prle Tachen salų Amerikos s 
laivynas manevruoja ir pri
dengia tuo būdu nac. Kinijos 
evakuavimąsi iš Tachen salų. ( "

Amerikos valstybės sekreto- 
riaus pavaduotojas Robertso- 
nas gavo - 53

Chiang Kaisheko pritarimą 
paliaubom,

jei jos būtų protingai Jungti
nių Tautų vykdomos. Iniciaty
vos paliaubų klausimui keiti 
Jungt. Tautose imsis Zelandi
ja.

Kaip Paryžiuj rumunu smuikininkas tik
kumštini išsikovojo sau laisvę ir azylį

MENDES- FRANCE IEŠKO 
P.ARAMOS

Prancūzijos min. pirm. Men- 
des-France paskyrė Prancūzi
jos guberantorium Afrikos 
Alžyre J. Soustelle, vieną iš de 
gaullistų vadų. Aiškinama, 
kad tuo jis nori laimėti sau 
de gaullistų paramą. Bet prieš 
tai labai pasišiaušė paties 
Mendes - France partija ra
dikalai.

Tačiau aštresni pasisa- 
nesukliudys ją patvir-

James Vau Fleet spau-

Londone

Ką reiškia Mikojano iškritimas?
Maskva sausio 24 pranešė, 

kad prekybos ministeris Anas- 
tasijus I. Mikojanas, 60 metų, 
pasitraukė. Jo pareigos per
duotos D. V. Pavlovui, buvu-

tuose.
Dar prieš pat prezidento 

kalbą sausio 23 tas pats Chou 
En-lai per radiją reikalavo, 
kad Amerika pasitrauktų nuo 
Formozos, neproypkuotų ka-

“Rusų pulkininkas” draudžiamoj zonoj
Pottsttown, Ra., yra tarp 

sričių, kurios yra draudžia
mos lankyti sovietų piliečiam. 
“Mercury” laikraščio bendra
darbis Normand Poirier su

galvojo patikrinti, kas nutiks 
sovietiniam piliečiui, jei ten 
atsilankys ir ims fotografuo
ti. Laikraštininkas apsitaisė 
sovietų pulkininko uniforma ir 
ėmė draudžiamojoj zonoj švai
stytis su foto aparatu. Jis fo
tografavo fabrikus, "užnuody
tas” piliules mėtė į vandens re
zervuarus, “sprogdino” tiltus,

mojoj zonoj. Kai paklausė vie
ną praeivį, kas tai per unifor
ma, tas paaiškino, kad “gel
bėjimo armijos”; viena mote
ris pasisakė nežinanti, kas tai 
per žmogus, bet jis atrodąs 
tokis, kuriuo negalima pasiti
kėti. Vienas gyventojas palai
kė jį kinų generolu, kuris iš
sipustęs kiniečių metinei šven
tei. Tik vienas pasakė, kad 
tai panašu į rusų karininką, 
bet rusų karininkui čia nesą 
ko ieškoti.

GKN. J. FT.F.ET, htive« T. Ry
tu vaa«s. v?1 prnhiln.

šiam maisto ir pramonės mi- 
nisteriui. Mikojanas pasilieka 
min. pirm, pavaduotoju.

Mikojanas stovėjo už preky
bos išplėtimą su Vakarais ir 
lengvosios pramonės gamybą, 
kuri aprūpintų gyventojų rei
kalavimus. Tačiau jau pusme
tis jo prekybos politika buvo 
spaudoje kritikuojama ir ra
ginama grįžti prie Stalino 
sunkiosios pramonės gamybos. 
Nuo gyventojų aprūpinimo 

<• grįžti prie pasiruošimo karui.
Mikojano pasitraukimas reiš
kia Chruščiovo karingosios 
linijos stiprėjimą.

NAUJAS SPAUDIMAS
Kom. Kinijos min. pirm. 

Shou Enlai balandžio mėn. nu
matomoj Azijos - Afrikos tau
tų konferencijoje pasiūlysiąs 
visiem tos konferencijos na 
fam išėiti iš Jungtinių Tautų, 
jei nebus priimta kom. Kini
ja.

— Prancūzija numato ne
trukus mažinti savo kariuo
menę. Kitos Natos valstybės 
priešingos tokiam mažinimui.

— Norvegijoje minimi kan
didatai į naują taikos prethi- 
ją... JT gen. sekr. Hammarsk- 
jold ir Britanijos už. reikalų 
min. Edenas.

ėjo į krautuves, restorane už
sisakinėjo “vodkos”, viename 
net apsimetė nemokąs susikal
bėti angliškai. Ir buvo labai 
nusivylęs, kad niekas jo ne
kliudė, ir jokio nuotykio ne-

0 JEI RAUDONIEJI KINAI PALIAUBŲ NEPRIIMS?
Diplomatai vartoja arba 

labai aiškius žodžius arba la-
Ką reiškia neaiškūs žodžiai?
• Tai Radfordo nuomonės

zide-nto sprendimas buvęs pri
statytas ir britam.

Komunistinės Rumunijos 
“liaudies baletas” turėjo kon
certą Paryžiuje. Su jais buvo 
ir smuikininkas Adalbert Roz- 
sa. Po . koncerto buvo vaka
rienė. “Apsimetęs, kad su
sirgau — pasakojos paskiau 
Rozsa — išėjau iš valgomosios 
salės. Bet užuot ėjęs į savo 
kambarį, puoliausi pro duris į 
gatvę ir leidausi, kiek tik ma
no kojos nešė.” Paskui jis 
paėmė taksi ir nuvažiavo į A- 
merikos atstovybę. Bet jis ne
mokėjo nei angliškai nei pran
cūziškai. Atstovybės sargas, 
pamatęs jį su smuiku ir bale- 
tininko drabužiais, pamanė, 
kad tas muzikas ne ten patai
kė, ir nukreipė jį į kabaretą. 
Prie kabareto durininkas pa
laikė smuikininką gatvės mu
zikantu, kuris nori iš svečių 
pasipinigauti, ir liepė eit ša
lin. Rozsa durininką pradėjo 
stumdyti. Atėjo du policinin
kai, bet jie buvo geros nuotai
kos ,atitraukė jį nuo durinin
ko ir paleido laisvą. Despera
cijos pagautas, Rozsa ėmė 
stumdyti policininkus ir su 
jais muštis, tada policininkai 
nugabeno jį į nuovadą. “Kitą 
dieną policija, kuri rado pas

mane mano viešbučio raktą, 
paskambino į viešbutį, ir buvo 
painformuotas mano trupės 
direktorius.” Tada direktorius 
atsiskubino su dešimčia rau
donųjų pareigūnų. “Kai mane 
pašaukė, aš užlindau už poli
cininko ir galvojau griebti po
licininko revolverį ir nusišau
ti, jei mane norės atiduoti rau
doniesiems. Bet policija paga
liau suprato padėtį ir manęs 
neišdavė.”

Rozsa gavo azylį. Jo vienas 
brolis mirė priverčiamųjų dar
bų stovyklose, kitas tebelai
komas kalėjime.

— Malenkovas patffllęs 
kom. Kinijai perkelti antiko- 
munistų kinų vieną milijoną į 
Ukrainą, vietoj ukrainiečių, 
išgabentų į Sibirą.

turėjo.
Kitas korespondentas, jo 

draugas ,sekė, kaip žmonės re
aguos į to “sovietinio pulki
ninko” pasirodymą draudžla-

— Prancūzijoje skandalas 
komunistų partijoj dėl moters 
— dėl Jeannette Vermsersch, 
komunistų boso Thorez žmo
nos, kurią jis paskyrė propa
gandos šefu. nepasiklausęs 
kitų komiteto narių; tie pro
testuoja.

— Apsaugos mfciistėris Wil- 
. son buvo pasisakęs už Ameri

kos prekybą su Sovietais. Da
bar spauda paaiškino, kad tai 
tik jo asmeninė nuomonė, ku
riai nepritaria Baltieji Rūmai.

QUEMOY ŽALOJ budinti nac. Ktnijo* kari padraŲno Eiaenhow»ri«
pažada* finti mla.

bai miglotus. Pastarieji pa
renkami tam, kad užslėptų, ką 
norėjo pasakyti.

Formozos - Amerikos tar
pusavio pagalbos sutartyje 
buvo sutarta ginti Formozos 
bbuvo sutarta ginti Formozos 
ir Pescadorų salas ir sritis, 
kurios bus rastos svarbios 
Formozos apsaugos juostai... 
Taip ir buvo nutylėta po tais 
žodžiais, ar Quemoy ir Tachen 
salos bus ginamos ar ne. Aiš- 

’k’nkis, kaip nori. Komunistai, 
puldami salas, išaiškino, kad 
čia neaiškumas reiškia nepa
lankumą Formozai.

Dabartiniame Kongreso 
sprendime palikti taip pat ne
aiškūs žodžiai: prezidentas 
gavo įgaliojimus ginti teritori
jas, kurios įeina į Formozos, 
Pescadorų regijoną. Bet šiuo 
kartu Stevvart Alsop neaiškius 
žodžius aiškina Formozos 
naudai. Esą Washingtonas su
pranta, kad Quemoy ir Matsu 
salos bus ginamos; kad kom. 
Kinijos sausžemis, jei ji toliau 
brausis, bus bombarduojamas 
ir Kad tai reikš karą.

★
Alsopas .laiko, kad sprendi

mas ginti pastarąsias dvi sa-

laimėjimas • Galvosūkiai, 
jeigu prezidento viltys nepasi
tvirtintų.

las reiškia jungtinio štabo vir
šininko adm. Radfordo laimė
jimą. Spalio mėn. jis buvo 
pralaimėjęs, kai tokį jo siūly
mą ir sykiu štabo nutarimą 
prez. Eisenho\veris sustabdė.

Po kelionės Tol. Rytuose 
Radfordas grįžo dar labiau į- 
sitikinęs, kad jo nuomonė bu
vo teisinga. Jis ėmėsi karštai 
įtikinėti Dulles, kuris spalio 
mėn. stovėjęs viduryje. Dulles 
dabar buvo paveiktas ir nuėjo 
pas prezidentą. Prezidentas 
priėmęs kompromisą: Tachen 
salas evakuoti, bet Quemoy ir 
gal Matsu ginti, net rizikuo
jant karu... Stipri parama 
Radfordui buvo ir šen. Know- 
lando nuomonė.

4
Prezidentas ir valstybės sek

retorius tvirtai tiki, kad Ame
rikos Kongreso nutarimas 
priveis komunistus susilaikyti 
nuo tolimesnės agresijos ir 
priimti skiriamąją liniją .tarp 
dviejų Kinijų. gia prasme pre-

Bet prieš pastarąjį sprendi
mą— prieš dviejų Kinijų kon
cepciją — piestu stoja ir ko
munistai ir Formozą. Taiga 
pirmas nežinomasis:© kas bus, 
jei komunistai šio sprendimo ir 
paliaubų tikrai nepriims, kaip 
jie dabar yra paskelbę?

Auga taip pat įtarimas, kad 
komunistai mėgins bent Que- 
moy “laisvinti”. Specialistai a- 
merikiečiai, kurie stebėjo pii< 
mosiąs salos užėmimą, pripa
žino. kad darbas buvo dirba
mas .“švariai,” Tad galimybė 
nea-tkrinta, kad komunistai 
gali salą paimti. Tada tūtų 
palaidotas Azijoje Amerikos 
prestižas. Kad to nebūtų, kyla 
reikalas pavartoti atomines 
bombas. Bet politikai, tarp jų 
Dulles, mano, kad jų pavarto
jimas gali turėti fatališkos 
reikšmės...

Būtų viskas gerai, jei ko
munistai priimtų paliaubas. 
Bet jei neišsigąs, tada Ameri
kai kyla dideli klausimai, .Ku
rie dar nesą išspręsti...

— VafeT. sekretorius Dulles 
priešingas, kad kom. Kinijai 
būtų “sumokėta” nuolaidom 
už kalinamų lakūnų grųtinl< 
mą.

Washingto.no


Nešliuptapnfe.

shoukl knate

pu-

NAŪJI MODELIAI

bangos. Nepaprastai

i jau daugiau kaip 
iąs' darbo; vaikai 
i italą; ąpriferi jati 
kai? atrodo pie

va, fcąaiglgąmttajėga ir tt.
Apžvalgininkas ir dabar tvir

ko ir savo tlkėji- 
tsias t esąs.

Dėmesiui žemes ūkio sekretoriui, kuris nežinokur dėti JAV

Remembar, ao teng as the Įrou Curtain 
erists we nraat abray* be ou guard. 
Never forget that eternal vigUance ir 
itin the prieš of Kberty.

W« Ajuuucaisb w*nt to beiieve that the 
Krtedm peeeeovertures are aincere. We 
hėgjbthąt titeSaviet govenunent genu- 
mdy deairea ta settte the difitetaces 
betneen E»t and Weot m a peaceful 
namtr ovetthe conference table.

Bet, wh3e ve listen willingty to any 
of thter peace proposals, we mušt not let 
ounebreą be hded into a sense of fatee 
■ecurity. Notwhile the Kremta stiH has 
ibeet 1000 long-range bombera whkh 
eta attiks any pert of the United States.

Our Air Fdrcaand Army Anti-Aircraft

B— a'feM'Mtet' rata vo. Tad buvo proga Htafi ne- sfo Mpretatatteafttitate ' 
- tangtyaea dH įtakas--kaip pasitenkinimą. Jte patašė ra- Stalinai ėdrus vaktta^susU 
'iatiko, lad Mitakeus portą centro komitetai, kafi tėJkė'Berįjosif Mafepkovo 
-dįejo prieš Beriją, dabar Ąhakum<lvajt nfntr iurHrint rankase’ Beri^a buvo &įį& 

'"sušaudė Abakumova. ; . - - . 1 '/'T."’;.- •

Eltos Informacijos skelbia 
žinias, kurias* atbėgęs iš 
Lietuvoj V. Ikonas pasakojo 
apie - kasdieninį gyvenimą.

Namą remontus sunkina 
biurokratizmas. Kai pradeda 
s*‘enoa gputi ar lubos byrėti, 
nuomininkas turi rašinėti pa
reiškimus ir pats vaikščioti, 
kad atsiųstų komisiją patik
rinti. Jei komisija pripažįsta, 
kad remontas reikalingas, tai 
atsiunčiamas meistras su pa
dėjėjais. Dažnai pradeda re
montuoti, ir po poros dienų 
darbas nutrūksta.. Kad jis pa
judėtų,reikia tępti. Nuo .pa
reiškimo iki remonto pradžios 
vidutiniškai — pora mėnesiu. 
Kas nori paskubinti, turi pa
sižadėti remontuoti savom lė
šom. . .

Naujosios Anglijos gyvento
jai, jeigu jūs nežinote, kad jūs 
badaujate, tai skaitykite Mas
kvos “Pravdą”, ir įsitikinsite, 
kad jūs negaunate; krautuvėse 
nei mėsos nei sviesto... I

Štai praėjusios savaitės 
“Boston Globė“ duoda. ištrau
kų iš Maskvoje . leidžiamos 
sausio mėn. “Pravdos“, kurio
je jos korespondentas . rašo 
kelionės Įspūdžius po N. Ang
liją. Jis sakosi aplankęs Law- 
resce, . Lowellį ir Haverhiii, 
Mass. ir *. Manchesterį, N. H. 
dar prieš 'draudimą .Sovietų 
Sąjungos piliečiams-tose vals
tijose lankytis. Tuose miestuo-

Pietus, ieškodamos pigesnių 
darbfrtįzikų. Krautuvės ir kinai 
užsidaro, nes gyventojai neturi 
pinigų. *Tješimtys tūkstančių 
darbtnfekų bėga į kitus mies

tan . sumokėti 25 rubhus. 
Šiaip j gatvėse susipešusius 
milicija žiūri pro pirštus. Rei
kia gi .duot laisvės.

Pamtakiąs apgriovė. Mies
teliuose ir kitur bo^evikai 
nugriovė šaulių ir pavasarinin
kų pastatytus paminklus.

Iš sporto šakų labiausiai 
garbinamas boksas po to, kai 
Kauno šaltkalvis Soc.kąs yra 
tapęs Sovietų Sąjungos čem
pionu.

Elektros Vilniaus mieste už
tenka. Kaimas žibina žibalines 
lempas.

Vilniaus lenkai turį lenkiš
kų mokyklų ir leidžia savo 
laikraštį. Lenkų ihokyklom 
mokytojų paruošti buvo įsteig
ti specialūs kursai. Dabar len
kų kalba Vilniuje yra trečioje 
vietoje. Skelbimai kai kur su
rašomi ir lenkškai. Mat, į 
Lenkiją išrępatriavo ne visi 
lenkai;#/Lika daugiansiaj prole
tariatas. h-'-i .

laaperial radijo apa

ratų, Drauge patefo

nas ir baras Visos

Keep your eye on thteteisy the 
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tas — tai "laikas* Ir “evoliu- 
c’ja.“ Anksčiau Naujienos 
tvirtino, kad “per štatus ir 
tūkstančus metų evoliucijos 
iš neprotaujančio gyvūno pa
sidarė *homo sapiens’, žmo
gus su išmintim.** Dabar Nau
jienų apžvalgininkas aiškinasi, 
khd ne metai, ne laikas iš ne
protaujančių gyvūnų padarė 
“žmogų su išmintim“, bet kad 
“tai padarė evolucija, vadinat- 
si kitimai, kurie vyko tuose 
gyvūnuose per tuksiančių 
tūkstančius metų.” Vadinasi, 
gyvūnai buvo neprotingi, bet 
evoliucija padarė juos Įnorin
gus. Paąjaiškiną, kad ta evo
liucija esą “kitimai“. Taigi, 
“kitimai”. Bet “kitimai” tai 
nėra “keitėjas”. Kitimas yra 
vyksmas, ne veikėjas. Be Vei
kėjo nėra vyksmo ir veiksmo. 
Tik keitėjas, veikėjas duoda 
veiksmui impulsą, duoda veik
smo eigai dėsnius. Naujienų 
apžvalgininko evoliucijos su
pratime, kad per. tūkstančius 
metų “kitimų“ keliu iš nepro
tingų gyvūnų pasidarė protin
gi, taip ir nėra kitų veikėjo 
kaip tik tie tūkstančiai metų, 
laikas, kuris iš nieko turi pa
daryti šį tą. Tie tūkstančiai 
metų ir ta “evoliucija“ yra jo 
tikėjimo naujas dievas, kuris 
pastatomas vietoje krikščioniš
kai suprasto Dievo.

Teesie kiekvienas ai savo 
tikėjimu laimingas. Bet kai 
Naujienų apžvalgininkas tvir
tina, kąd NešHuptamis nepa
jėgęs ar nenorėjęs suprasti 
Naujienų apžvalgininko min
čių, tai ligšioliniai jo pasisa
kymai leidžia rimtai abejoti, 
ar jas suprato ir patsai jų au
torius. ;

■NAUJI MODELIAI
Koertlag radijo, aparatu su visais patobul.'nirnais. Lengvai ima 
Europą. Turi visas bangas. Yra ir au patefonais.

p**

Ignat jevui, kuris tuo metu bu
vo centro komitete kadrų sky
riaus viršininkas. Jis negalėjo 
pamiršti, kad nuo Abakuoiovo 
ir Berijos siautėjjrmj Lčnįn- 
grado bylose nukentėjo daug 
jo grupės žmonių. Tada Ig- 
natjevas tuojau aną. raportą 
pristatė Stalinui. Buvo pas
kirta speciali komisija, pirmi
ninkaujama Ignatjevo, Aba
kumovas tuojau buvo areštuo
tas. Areštuota buvo tuo mietu 
ir Polina žemčužina, Molotovo 
žmona. Ji anksčiau buvo žuvi
ninkystės pramonės ministe- 
ris. Buvo suimta taip pat eilė 
svarbių saugumo, ministerijos 
pareigūnų. Daugiausia žydų. 
Tarp suimtųjų buvo Tr gen. 
Leonid A. Eitingon. . -

Eitingon buvo labai svarbi 
figūra saugume. Tai sovieti
nis Lawrence, kurio vardu bu
vo pagarsėjęs britų žvalgybi
ninkas. Jis buvo organizavęs 
Trockio nužudymą; jis vado
vavo šnipinėjimui visame pa
saulyje. Suimtas taip pat bu
vo gen. Leonid F. Raikham, 
labiausiai pagarsėjusios sovie
tinės balerinos Lepešinska ja 
vyras. v

Teismas netruko paskirti 
Abakumovui 25 metus, 
buvo laikoma

smugįhi BenjaL 
\ 1&52 'vasarą Ignatjevas 
Įėjo pranešti Štatais, kad mi
nisterija jau yra išvalyta. Jis 
pats buvo paskirtas tauju sau
gumo mimsteriu. D^di^as a- 
nam tardytojui Riunrinm Ig- 
natjevas pasistengė, kad Riu- 
minas būtų paskirtas jo pa
vaduotoju tardymų reikalam.

Ignatjevas ir Ttiuminas da
bar galėjo daryti, kas pem pa
tinka. Jiedu ir sugalvojo aną 
garsią istoriją prieš šydus gy
dytojus. žydą "gydytejai tavo 
cphalfeti, kad jk -' nmludė 
ždanoyąl Tai buvo paskelbta 
1953 pradžioje. Prieš visus žy-

A t ii o v a s: S. GrabtausIm, 
; 5 Thomas Paris,

. So. Boston, Mhss. 
CJrvriando atstovas

A, Johansonaa—7616 Decker Avė.
■ ITt 1-3465 '

Reikalingi atstovai visuose dides-

se, jis rašo, “gatvės tuščios, 
didelių tekstilės ir batų fabri
kų kaminai neišleidtia jokio 
dūmo. Krautuvėse nėra nei 
mėsps. ,ner ' sviesto, net nei 
mdkgarino,. Tegalima gauti 
daržovių, sausų pupelių ir ža
lių pupelių.”

“Mūsų pirkėjai negali Įrišti 
sau tokio, liuksuso, kaip mėsa 
ar sviestas”, pasakė man ma
žos ^krautuvėlės savininkas” 
(rašo toliau korespondentas), 
“jie neturi už ką nusipirkti 
bulvių ar pupelių.“

Dar toliau korespondentas 
.rašo, kad daugiau negu. 40 
dirbtuvių užsidarė ir išsikėlė į

Pirmas Berijos MųgsEĮiT' po*
Stalino mirties Įritavo’ 

atsiskaityti «■ ^gaaQsva ir

■ SanifSrijos rrikalam dar ir 
dabar Vilniuje5* Totorių gatvė
je tebeveikia -sad. “saupro- 
pu3tn&*VA^» r&uutriinimo r- į. 
staiga/Jū ją!«iunčiami kikis -j- 
tarimui bendrabučių gyvento
jai ar kiti įtartieji. Sakysim, 
stovi prie, krautuvės .uodegoje; 
pastebi. savo kąįupiynų sprandu 
liuoksint “baltąją^"; pasakysi 
millcinįBkuii ir tas tuojau ga
bena į aną įstaigą.

Blaivinimo fabrikas. Ten 
pat; tik kitam'kambary-vei
kia ir ~vad. trezvrlka”, į kur ą 
siunčiami girti. Sulaikyti ir 
ten nugabenti g'rtį esti išren
giami visai nuogai, pakišami 
po šalto vandens čiurkšle ir 
už tą išblaivinimą paskiau

mo dvi

(1) Tehete’gia, kad gamtos 
reiškinius “daro arba kontro
liuoja gamtas o ne kas 
kita.” Nurodo pavyzdi: “krin
ta obuolys žemėn: čia veikia 
gravitacijos (traukos arba 
svorio) jėga, d ne kokia nors 
išmintinga esybė, liepianti o- 
bpoUui pulti žemės link... Ta 
jėga, kuri varo žemę aplink 
Saldę, yra pačioje žemėje ir 
pačioje Saulėje, trumpai sa- 
kant, paflaje gasata>. Tik pa
sakose piešiama Žemė, Saulė 
ir Mėnulis kaip protaujančios 
išmintį turinčios esybės.”

Vis tai iki pusta teisinga. 
Tiek pat teisinga, kiek ir tei- 
singaa būtų tvirtinimas, kad 
laikrodžio rodyklča pačios ei
na, spiriamos jėgos, esančios 

laikrodžio meriianiz- 
me. Tikrai, laikrodininkas ne
stovi šalia laikrodžio ir nesuka 
pirštu laikrodžio rodyklės.

» Tačiau išgirdęs pasakojimą, 
kad laikrodis iš savęs juda ir 
visada judėjo, kad nebuvo jo
kio laikrodininko, kuris būtų 
į laikrodžio mechanianą įdė
jęs spyruokles, ir pats Naujie
nų apžvalgininkas, pasakytų: 
“Nesek čia man pasakų...” 
Lygiai tas pats pasakyti tenka 
apie apžvalgininko pasakojimą, 
kad pačioje gamtoje buvę jė
gos ir dėsniai, kurie spiria 
žemę ir saulę judėti ir obuolį 
kristi į žemę, ne į saulę, bet 
nebuvę jokios tšmintingoei bū
tybės, kuri gamtai anuos dės
nius buvo davusi Tokis tvir
tinimas yra tęsinys tų pasakų, 
kurios Žemę, Saulę ir Mėnulį 
laiko išmintį turinčiom ir sa-

? Malenkovas ir Berija buvo 
draugai. Bet Malenkovas labai 
gerai pažino Beriją ir jo me- 
todus. Jis žinojo, kad Berija 
tik laukia memento, kada ga- 
lėtų nustumti Malenkovą ir 
pgts paimti visą valdžią į savo 

Ip- rankas.
Berijos dešinioji ranka bu- 

ta Abakumovas. Pąts Beri ja 
įl NKVD arba vidaus reikalų 
Ui ministeriu tapo 1938. Jau 
f . 1^40 jis pasiskyrė savo pava- 

duotoju Abakumovą. Nuo 1946 
pastarasis buvo jau valstybės 
ministeris.

I Pokariniai laBcai buvo Berijos 
te Abakumovo įtakos laikai.

-Bet 1951 Abakumovas iš 
J ministeriu buvo atleistas. Kas 
1. čia jam sumaišė karjeros kor- 
į; ų tas* Žydai, taip. Sovietų Są- 

jungos žydai..
- Žydai Sovietuose vertinami 

v ne tik kaip šios valstybės pi- 
liečiai, bet ir kaip tarptautinio 
štaustų sąjūdžio, kuriam rūpi 

žydų valstybės išlaikymas, 
'C. gal daugiau nei tarptautinio 
('K komunizmo išplitimas.

1948 Ždanovas jau ėmė žydus 
į; kaltinti,

’ kad jie galį būti nepatikimi 
tt net pavojingi Sovietų Są- 

: . jungai; jie galį būti svetimos 
valstybės agentai. Bet tais pat 
1948 metais ždanovas mirė. 
Berija/ ir Abakumovas tuojau 

l pradėta Leningrade bylas
prieš Ždanovo grupę, kaltirida- 

, nti, kad tie, kurie įtaria žy-
; ' dus komnopolitiantu, yra di

džiarusiai šovinistai ir dėl to 
< negeri komunistai. Sovietuose 

svarbu tokiu atveju kuo dau
giausia argumentų parodyti, 
kad priešininkas nukrypo nuo 
komunistų doktrinos, komu
nistiniai eretikai. Tokioje pro
pagandoje daug aukštų parei
gūnų buvo suimta. Vieni buvo 

- sušaudyti, kiti kalėjimuose su
kišti arba į koncentracijos 
šfevyklas išsiųsti.

Ūktam bylom kaip tik 1949 
s pradžieje te vadovavo Abaku

movas, saugumą, ministeris.
> .'Tai buvo Berijos, Malenko- 

vo, Abakumovo žydėjimo lai- 
kotarpis. Jis truko 1949, 4950 

•v iki 1951.
.. ^Bet tuo pačiu laiku kita 

J-' gnąiė veikė prieš Staliną. Ji 
r įtikinėjo Staliną, kaip ir Žda- 

neva*, kad žydų kaknopolitiz- 
mas esąs pavojinges sovietinei 
valstybei. Į šią grupę tavo įsi- 
jungęs ir Chri^dvaki.

P. Ta dviejų grupių, kova pir- 
.. - Įąįauąta blogai baigėsi Abaku- 

movui. Savo ministerijoje jis 
kaip tyčia tavo sutelkęs labai 
daug žydų. fTo fakto nevilko 
ętatro komitete aikštėn kiti 

E; komiteto nariai, žinodami, kad 
į.- Stalino ir Abakumovo 
|į. stavj la’dininkas ir tarpnin-

Jis paskelbė, kad Ignatje- 
vta ir Rtaninas savivąBšfcai 
sugalvojo žydų aferą. Suim> 
tuosius žydus daugumą palei
do; Ritiminas buvo , sunitas, o 
Ignatjevas išmestas iš centro 
komiteto. ‘
J Po kebų mėnesių buvo su
imtas t Berija. Jam didžiausia 
staigmena buvo, kad dabar 
prie Chruščiovo v prisidėjo ir 
Malenkovas. Sušaudžius Beri
ją buvo suorganizuotas iš 
na ujo \ tardymas Leningrade, 
kuris patikrintų Abakumovo 
nuteistųjų ir likviduotųjų kal
tes ir likimą. Jo aukos daugu
mas buvo reabilituotos, ištei
sintos, ' o Abakumovas pas
merktas mirti. Tai buvo

pasmerkimas visai tai Berijos- 
Abakumavo politikos linijai.

O paleistųjų žydų dalis vėl 
buvo sukišti į kalėjimus.

Šitie 1953-4 metai padare 
didelį įspūdį Rusijos gyventa
jam. Režimo prestižas buvo 
pakirstas. Žmonės ėmė lais
viau kalbėti ir dingo slapto
sios policijos baimė; atsirado 
net juokavimas. Girdėju — 
pasakojo Cfiochldvas pro 
savo kabinėtd flangą dainūb- 
jant rusų dainušką apie “juo
dąsias akis”, kurioje buvo to
kia strofa: “Bučiuok mane ir 
aš tave bučiuosiu, paskui 'tu 

vėl mane bučiuok, ir mes bu
čiuotam vienas antrą.” Ta 
strofa anom dienom buvo per
dirbta pagal dienos įvykus: ir 

.taip dainuojama: “Suimk ma
ne, ir aš tave suimsiu, paskui 
tu vėl mane suimsi; ir suimti 
mes būsime abu.”

žmones manė, mat, kad a- 
budu, Berija ir Malenkovas, 
yra suimti (b. d.)

tatai?



(Nukelta į 5 psk)

Myuy f 1 va s

Minėta knygelė bttvo išver
sta į rusų kalbų ir 1900 me
tais išleista Maskvoje. Įai 
buvo duotas pavadinimas “Ni-

Atsakymą duoda vS kai kurie 
faktai./ £ »

— Žirmuk, dobiliuk, 
ėjęs glostė jį, - šok ] 
niuką. -

Būtų iš tiknįjų “tuščia dideliam plačiam pasauly” ir nyku, 
jei vyrautų tik p&tas, o nebūtų tokios meilės, kuri prasimuša 
ir imto geležinę uždangą ir trunka ilgus ilgus metus.

Bet ką ten rado — jau ne
bevežė namo, nes buvo didžiai 
apviltas. Priešingai, jis parvežė 
tai, ko nei kiti nelaukė: įspėji
mą vakarų Europai, kad ji 
būtų apdairi su Rusija, nes ten 
“gali subręsti bristo dalykai, 
kai vakarų tasjbnas tas 
jungtis su Arijos genijum”.

Ar tai praeitis, ar dabartis?

Ir kogi? Pagalvok, pas 
lomą r ė i i m ‘ driem

tik gafi, nuvyksta ten' miriirHįr 
rintiv “demokratijoje”, nebe 
monarchijoje, d pargrįžę, ką 
sako? Toks mūsų laikų pran
cūzas A. Gide, ar Koestleris, 
ar daug kitų? Kur išgaravo jų’ 
‘‘susižavėjimas”, virtęs įspė
jimu, jog baisi Rusijos vergi
ja galinti apsemti visą pasau
lį, jei nebus bolševizmui .iš
kirstas kelias. Rusijoje — jau 
jungiasi .vakarų žinojimas 
(technika) su Azijos genijum 
(tikriau — gudrumu, klastą 
žmonų mase). Ir rusam seka
si Kodėl?

Brooklyn. K. Y.
Halfyear------
Foreign .......... -

— Drauge, ar nebeturi kar
tas “Mikalojaus Kurilos”?

— Drauge, ?—išgrdsavo jis 
atsakymą, — parašau su ma
nim, aš tau ją parodyriti — 
nereikės nė skalyti, pamaty-

Reentered a* second dn* matter at Brooklyn. N. Y. May 35,1951, upder maąple 
the Act < Marcfc X 1879. originafiy entered a* aecond dass matter *' tafta 1

■ at Bestai, Mas&, September 12, 1915. '• - ' Z^Škal pS
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rcfcės nuslydo už kampo ir šampanas! Valsai plevens!
pradingo. ' Lietamtė Julija Šoks, kaip tos

Lasė jos pnbfrzgmtii kwtn, snaigės. O ji— graži! Tamsūs 
šokinėdamos per duobes, ap- ptaAM su laide kaktos vidu-

Ką norėjo pato marideas 
pamatyti?

Markizas de Coustfne buvo 
šalininkas monarchijos, kuri 
Prancūzijoje gyveno pakaiti
nes dienas, nore Liudvikas Pi
lypas ir buvo pasiskelbęs ‘ka-

Brooklyn, N. Y. 
Pusei metu — 
Užsienyje .........

Tokia antrašte praėjusiame’Darbininko numeryje buvo 
išspausdinti trumpi posmeliai trijų eilėraščių, tikriau tariant, 
eiliuotų meilės laiškų, kurių pirmasis yra iš 1950 metų, o pas
kutinis — iš praėjusių Kalėdų. Juos parašė Lietuvoje pasiliku
si mergaitė savo mylimajam šiapus geležinės uždangos. Neži
nau, ar visi Darbininko skaitytojai atkreipė į juos dėmesį ir ge
rai įsirikaitė, kad suprastų, kokiu ilgesiu, nuoširdumu ir ištiki
mybe dvelkia tos mergaitės žodžiai tam, kurio ji vis tebelaukia: 
“Bet stovi tu man vis akyse — tave sutikti vis tikiu. Tebus, 
gal būt, tai tik svajonė, skaudi sruvenanti žaizda... 'Priimk tu 
mano abejones, kaip viltį susitikt kada”. Ir ta viltis gaivinama 
jau dešimtį metų, kurie neišdildė nei meilės .nei ištikimybės, 
nors tie du jaunuoliai, raudonojo viesulo išskirti, nebuvo dar 
priesaikoj žodžiu susikeitę. Priesaika jiems yra pati meilė, 
abiejų saugoma, nes “tuščia dideliam pasauly, kai meilės nebė
ra”... O metai eina nesulaikomi ir geležinė uždanga tebestovi.

“Puolame, tiesiai į rankas”
Markizas de Coustine jau 

prieš šimtą metų piktinosi, 
kad “mūsų laikraščiai infor
muoja juos (rusus) apie vis
ką, kas pas mus daroma ar 
galvojama daryti. Užuot pri
dengę savo silpnybes, jas iš-

Nore jau nemaža laiko pra
ėjo jmio šv. Tėvo kalėdinės 
kalbos, bet tarptautinėje spaų- 

nebepusikratysiu ir radijo programose ji 
- - dar dažnai komentuojama ir

aiškinama. Tik komunistų pa
vergtųjų kraštų spaudoje ir 
radijo programose iki šiol ne
buvo pastebėta jokios reakci
jos į i?ijaus XH reiškiamas 
mintis. Kristaus Vietininko 
žodis už geležines sienos są
moningai ignoruojamas. Vie
na, komunistiniai tautų paver
gėjai norėtų išrauti iš tikin
čiųjų širdžių bet kokią užuo
miną apie šv. Tėvą. Antra, 
popiežius su dideliu aiškumu 
ir visiškai bešališkai nagrinė
jo taikaus sugyvenimo klausi
mą. O tašai sugyvenimas reiš
kia bendrą ir nuoširdų bendra
darbiavimą, siekiant pasaulio 
šeimoje bendro gėrio.

Šv. Tėvo kreipimasis į 
tautas ir vyriausybes, jas ra
ginant vienas kito baimingą 
pakentimą pakeisti į bendrą 
nūd^rdų sugyvenimu buvo 
palankiai priimtas viso vaka
rų pasaulio viešosios nuomo
nes. Tačiau, kada spauda sten
gėsi paryškinti, kuriai iš 
dviejų grupių tenka kaltė, kad 
taikaus sugyvenimo nėra, tai 
komunistinė spauda Vakaruo
se.sau pateisinti irgi popie
žiaus žodžiais rėmėsi.

Nebūtų prasmės čia nurodi
nėti visus italų komunistų 
iaŽEraščio “LTJnita” išvedžio-

SUTARTU laiku rogės pri
važiavo prie durų, ir kambarin 
įpūškė nuovados viršininkas.

— Algirdai, — šūktelėjo jis 
ir sustojo, pamatęs šeiminin
ką su kaiBnia’Is, — šį vakarą 
susiorganizuoja grandiozinis 
proferansas! Nevažiuok!

— Nieko nebus, bičiuli, 
skrendu!

Liūdna iš tikrųjų darosi patyrus, kai vienas kitas ar kita, 
dar bėgdami pro bombų krušą, arba vos tiktai karo gaisrui pri
gesus, o dar dažniau — patogiai svetur įsikūrus, meta ištiki
mybę, kaip nusimautą pirštinę. Lieka užmiršti ir prigauti tie, 
kurie mylėta. O kas žino, rasi dar laukia “ten, kur‘Nemunas 
teka”? Tik reikia pastebėti, kad “Lietuva nelaukia tų vyrų ir 
moterų, kurių sulaužyta ištikimybė svetimoje žemėje turėtų 
susitikti su palikusiųjų ar ištremtųjų ašaromis ir krauju” (Aidų, 
8 nr.). ‘

Popiežius tikrai išreiškė vi
sų pavergtųjų troškimus ir 
viltis, kai, pasmerkęs komu
nizmo ir kapitalizmo klaidas; 
nurodė vienintelį kelią, kuriuo 
galima pasiekti ir užtikrinti 
taiką —tai yra kelią taikaus 
tautų sugyvenimo tiesoje.

Pijus XII užsiminė apie
milijonus: žmonių, 

gyvenančių kitoje aklos sie
nos pusėje; jie pasiliko ištiki
mi Kristaus tikėjimui, tiesai 
ir krikščiohiškai dvasiai. Ko

munistų pavergtoje pasaulio 
dalyje šiuo laiku yra apie 60

Algirdas. — Rytoj po pietų 
kviesk mūsų draugiją* Sa bus 
kai kas naujo. — Jis jau 
ėjo durų link, bet nuovada jį 
sulaikė:

SUBSCRIPTION RATES 
$600 
I&50 
$159 
$6.50

laisvajame pasaulyje turi atsi
liepti į tą jėgos užgniaužtą 
balsą, turi remtis tokiais žmo
nėmis, nes tik taip tas galimą 
padėti pagrindus Rytų ir Va
karų pasaulio vienybei bei tai
kai. .

Šv. Tėvo žodžiai įkvėpia 
naujos drąsos ir paguodoj 
Pavergtieji šv. Tėvo asmenyje 
dar kartą pamatė tą, kuris ir 
šių dienų tamsoje nesitraukia 
atgal, kuris nesiliauja rodęs 
tikrąjį kelią į taiką ir neiš
duoda tiesos net tada, kai ki
ti netenka drąsos ir pasiduoda 
priešui.

ra .net laisvės tylėti... visur 
žandarai ir “donoščikai” (įda- 
vikai) siautėja...”

Tai “Mikalojaus Rusija,” tai 
praeitis, bet: įyopnės išskaitė, 
kad čia praeities žodtiąis kal
bama apie dabartį. Ir ana

raitota prancūzų" (vadinasi, 
tautos, žmonių), o ne /tara- 
tam Prancūzijos.” Markizui 
gėlė š’rdi, kad “kažkokia de
mokratija* 'skandinoparteri- 
nęs karališkos valdžios lieka
nas. Jis. nukeliavo į Rusiją, 
kur monarchija buvo stipri, 
absoliuti, tartum senos Pran
cūzijos, kai taldė “karatas 
šaulė” Jr ten markizas norėjo 
rasti įrodymų, kad tik monar
chija yrą gera valdymo for
ma. ■

— Reikia atitraukti arklį 
atgal, apžvalgyti! .

įsikibo į rogių galą ir vi
som jėgom tempė. Mėgino ir 
arklys išsistumti atbulas, bet 
dar labiau klimpo.

Tebestovi ji, it praraja, tarp daugelio išskirtų širdžių, ku
rios kitada vienam šeimos židiny plakė — širdys tėvų, brolių ir 
seserų. Tebestovi ir tarp tų, kurie vieną šeimos židinį buvo su
kūrę ir priesaikos žodžiais susikeitę būti ištikimi vienas kitam 
visuose gyvenimo verpetuose — tai širdys vyrų ir žmonų. Dau- 
gtanas tebesaugo tą ištikimybę, kad ir išskirti, kad ir kankina
mi abejonės ir srūvančios žaizdos,- bet ir vildamiesi susitikt ka
da... Žmogus lenki galvą prieš tuos nelaimingus, tačiau tvirtos 
dvasios galiūnus, kurie ir čia ir ten, “kur Nemunas teka”, švie
čia it didi saulė pro debesis”, tariant anos mergaitės žodžiais. 
Tie kilnūs žmonės .nušviečia kėlią ir tiem, kurie klumpa gyve
nimo smūgiuose arba palūžta aistrų verpetuose.

ritata lyginti rita‘geru*, ir dB ’ draugą pffietį, jei tasai kny- 
GaS tam ro- to prancūzo deCous-
n pztoeftf ją tinę žodžtas titeŠ& kaip to ča- 
lešrirlir ta* rolaflcųRtatiabuvo tamsi 
iįi (migfcdę petarieta}, vaHtia

— Kad tik pasiekčiau slėnį, 
— mąstė Algirdas, — už jo 
kaimas, toliau priemiestis.

Prisikasus R®*0 -juostą, 
pūga jau staugė įstotus. Tam
sumoje tratėjo giria; rodos, 

Rytoj ją ir keletą svečių jnriketo ir nubėgs, pasislėps 
parstveš pas save. Koks sitahmae ir upės vagęįe. Snie

gas jau rijo dangų ir žemę,

ir kvatodami ritino tolyn, ūž- tojo šalia širmio, dėjo botagu 
damos vilnijo jos per laukus, ir šaukė “Noo”. Arklys šoko- r 5 
per krūtookšnius k griuvo į si piestu, blaškėsi, kirto ko- į 
daubas, sugiddamos į vėputi- jom, mynė po savim sniegą 
ntos. į juos kliuvo rogių dug- ir smtdco gŪyn. ■_ J
nas dr šfiaužė. Grimzdo Ir jfo pamažu. Pri- 3

sisėmė išeiginiai lengvi batu
kai, pritaikyti vakarui, dlapo 
kojos. Sunkūs kailiniai ^audė 
pečius. 3

— Palauk, ant keta nors 
vieną, kad neperšaltum... Va
žiuok, jei tokie ginklai suneš-

kandžiai, gėrimai! \
— giūo kartu svarbūs rei- <7^

kala! Anririsit be manės. perbrauksiu jo nugarą ir už
— Pasakyk man, kaip drau- , raroTialS

gui, kas ten degančio nutiko, P®8uWyta i savo Šaltą-
— lypteiMo nuovada ir atidai _
r* birfetą, kur vistda stovėjo ViriRninkts pripylė stikta-

— Nieko nebus. IMtastf 
reikėtų, bet sauja nrHssmM į 
Jis grioedė roges. — Tai po(k| 
rija — jokio kastuvą VtadJ 

šiauštelėjo botagu. — Tvarka nežino, kad čia velniškos tfe- 
tori btti! — šėrė antrą, tre- mos.
čą tartą. Gyvulys, šokosi Rado tik sėdynę, užtongtą 
piestu, ir rogės apvirto. dviem lentom. Pradžiugo. Tuo 

_______________ tamsu- Kdkdanasto ftto taip at- metu laikrodį. Pa- 
psaftMdcŠ sodybos, pū- sistojo Išsitraukė kiieninę lempute. — Pajutimas, 

-________________________________ au—M gMtos pusė septynių, raamseus
vto im MKMio Bdvflko tailtotos ir šotooat^ 
as to nsiSlvU! Prie darbo Pirmiausia protas;;

ir ištrauks roges, paskui prto

jonų krikščionių -x- pravosla
vų ir protestantų. Jie visi yra 
priešingi komunistinės san- 
tyąrkos metodams ir idejcmis, 
Bet jų balsas yra užgniaužia- 
mas bedieviškos valstybės jė
gos.

Nuoširdūs taikos kūrėjai

— Visu šimtu procentų! “ Nfeko, neprajetuca i 
- Oho! Jei taip, nuova- patampė vddeie^ »

da šelmiškai šyptelėjo __ iA •ufc0 Samis paką
gerkim ant kitos tajOA ausim, skeroas pssEUuroto.

Algirdas jau nebetadM. Ta- '>-* Na, poBdja, greta 
da ir vtatotatas pBvtatas kt- Matri, Šebeste vą^a! 
sagstytais mėtymas Gnsbe veja si tpeo9 pa

tės atsakė Vatikano dienraš
tis “L’Osseravtore Romano”. 
Reikia, tačiau priminti, kad 
italų komunistų vadas, palies
damas šį klausimą, aiškiai pa
brėžė
skirtumą ttrp krikščionybės 

ir sodaKono:
“Iš vienos pusės sakoma, 

kad taika yra Kristus, mes gi 
sakome, kad taika yra socia
lizmas.’ 
tikrai svarbus visiems tiems, 
kurie dar naiviai galvotų, jog 
tarp krikščionybės ir komu
nizmo nėra pagrindinio x skir
tumo. •

Taika bus arba krikščio
niška, arba jos visai nebus. Ir 
tai sudaro viso klausimo bran
duolį. Atrodo keista, kad dar 
reikia stengtis įtikinti tautas 
ir atskirus asmenis, kad tai
ka, sugyvenimas, abipusis: pa
sitikėjimas, nuoširdumas, mei
lė, pagarba kitų teisėms, tei
singumas, — visa tai yra dva
sios veiksniai. Nieko neatsieks 
kongresai ir politikos, ekono
mijos, nusiginklavimo konfe
rencijos, jei nebus atsiremia
ma ant moralinių pagrindų. 
Popiežius šituo klausimu tavo 
aiškus:
taSėb galutinėje išvadoje yra 

. . retig^nis klausimas.

aukščiausiais Bažnyčios Ga
nytojas atidengia ir pasmerkia 
komunistinės ideologijos klai
das. Popiežius kalba tiksliai, 
drąsiai ir aiškiai: komunistinis 
blokąs, — sako popiežius, — 
vadovaujasi klaidinga, įsi

vaizduota ir neįgyvendinama 
idėja. Tokia idėja yra -

žemi&o rojaus fthizija, 
kuri, pagal komunistų teori- 

Š;s pareiškimas yra jas, turėtų virsti tikrove, kai 
tik pagal socialistinę sistemą 
bus pertvarkytas viso pasaulio milijonų katalikų ir 200 mili- 
ekonominis gyvenimas.

Pavergtųjų kraštų katalikai 
sutiko su džiaugsmu kalėdinę 
Šv. Tėvo kalbą kaip aišl^i ir 
nešališką pasisakymą svar
biausiais dienos klausimais. 
Be abejonės, jie labai norėtų į- 
sigiiinti į pilną ka&oa tekstą ir 
įsimąstyti į tėviškus Kristaus 
Vietininko žodžius, bet geleži
nė uždanga tai jiems nelei
džia. Su tikru džiaugsmu visi 
pavergtieji sutiko žinią, kad 
Šv. Tėvas neatiaidi smerkiąs 
klaidas ir nusikaltimus vieno
je ir kitoje pusėje. Ką reikia 
komunistinio rojaus klaida, jie 
geriau ūž visus kitus mato gy
venimo praktikoje. Bet tam 
tikra prasme jie yra ir 

to^ttafizaro muilam, 
t ' ■

nes ne tas kitas, o kapitalis
tinis išnaudojimas parengė dir-

Sakyate, nus^kaltėta visada 
buvo ir yra: praeityje ir -da
bartyje. Tai tiesa, b« tos tay- 
gdės autorius nurodo,, tad 
"viri nrerftaifrital, taafe ffto 
žtooja į tarife įtariami ir tari- 
komi BMtataKafe tai tuo 
tarpu jie turėtų teisę kaltin
ti”. Už ką? Skaityktoie to
liau:

“Rusija gyvata migloje. 
Miglose skęsta Žmonės ir inte- 
la apsupami tie, kurie norėtų 
žmonėms atverti akis. Aš nie
kada
vaizdo žmonių, kurių nė su
prasti negaliu, kaip jie gali 
gyventi ir mirti migloje, į ku
rią suvynioja juos valdžios po
litika. Ligi šiol aš maniau, 
kad žmonių protui reikalinga 
yra šviesa, kaip kūnui oras. 
Kelionė į Rusiją mane įtikino, 
jog aš klydau, čia melas yra 
neišvengiamas palaikyti visuo
menine’ tvarkai; atskleidus 
tiesą, ji griūtų... Ir juo dan
gau aš Rusiją stdtėjau, juo 
geriau supratau, kodėl ten ne
leidžiama savo krašto žmo
nėm laisvai išvykti į užsie
nius, o užsieniečiam sunku į- 
važiuoti I Rusiją. Rusijete po
litinis režimas neiŠEŪia&ytii nė 
dvidešimties mefe jėt tiktai 
atsivertų laisvas tetas į Va
karus.”

Taigi, kas iš ių keliauja, 
sutinkamas budrių ir žva’rų 
akių, įtariamas kaip.nusikal
tėlis, kuris gali kėsintis mig
las išsklaidyti ir valdžią nu
versti.

Ar tai praeitis ar dabartis? 
I tą klausimą atsako štai koks 
faktas. /. .
Ar jau neturite “N&afofeB

UnoriuB taitoB ir Jrinflrida- W daHInMDO &ešta.
naoa | atvira* tariasi^Algirdas tas ir leitenantai Liudas,
net sušvito^ pštoatęs sntoguo- fe draugas, ita mxriat Šaipėsi, 
tari lygumas, nušviestas beri- tad Algirdą* fes negaus. Tai 
IridiianSoB sairiėA , nustebs šį Vakarą, nes jis ne-

Ketas geras, suvažinėtas, hųjsuSa, tad žietas jau ve- 
tik skrisk. Ką reiškia » km? ža. 
Ptototateft botagu, ir septy
niose sustosi prie durų!

Stota i msara džiaugsnas tols nuovadai!_________ _ _____ _ _
v^fe'iSte^fepto auris-tr įri- Pajudins baterijas ir nekalbės medta^ kebą ir roges.
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A. VITKAUSKAITĖ: - ME1 
Portretas pieštas (aliejum) 
berto Ward Johnson.

W'į.

tylos, paslaptingos tylos, tik 
ten uį bokštų šūviai, klega 
minia ir šaukia: vNauji Metai!

— Tokios pat, kaip ir vyrų. 
Dirbk 24 valandas į parą, —

Ir Išėjo jis Naujų Metų 
pakopomis. Nežinomų sparnų 
didybe apsiakleidė ir dingo.

Man Mko ilgesy* Ir Auksinės 
Saulės nemarioji viltis.

Nužengė jis milžino žings
niais ir švelniai užsklendė se
nų metų didžiąsias duris, rū
muose uždegė daugiau švie
sos ir paklausė:

— Sakyk, ar čia bus tau 
jauku? — pataisė baltas ro- 
žes, tūnančias ant rojalio, 
kvapiu aromatu ahuojan&as-

— Gal čia rožės nuo mano 
sūnaus kapo? — jo paklausiau.
— Pirmiau, Mažute, atsa

kyk j mano klausimą: ar čia 
tau bus jauku?

— Taip. Su tavim— bus 
jauku. Tu man būsi geras... 
atversi visų dienų duris, sau
lėtas duris, saulėtas ir mielas...

— O jei nemielas?
— Ir jos — iš tavo rankų.
— Iš Dievo rankų, Mažu

te! Jūs visi žmonės, prieš ką

Moterų Dirva, mėnesinis 
ALRK Moterų S-gos laikraš
tis, rin» jau 39 metus. Pirma
sis numeris buvo išleistas 1916 
metų rudertį: Pirmoji redakto
rė buvo U. T. Jakubauskaitė- 
Daukantieįnė, kuri ir dabar y- 
ra redakcinėje komisijoje. 
Vyr. redaktpre ir administra
tore . dabar yra M. Pauliukb- 
nienė. Moterų Dirva spausdi
nama N. F- Seserų spaustuvė
je. Redakcijos ir administraci
jos adresas: 32 Arthur St, 
Worcester 4, Mass.

MARIJA KALBA PASAULIUI 
DR. L D» FONSEKA KNTGĄ, _ 

ja zaJIma nuU -DatUnMto” adndnMncHoie, "Sudavęs" 
knygyne, 4434 So. Fairfirid Av«., Chfcago 32, UL ir 122 
CamonSū Stoughton, Maas. Kabia 2doL

* ■ ■ X • ?
; „į ., - s*'- A'rv-' '

— Ar patrakai? — sušuko 
vyras. —- Ji buvo pramokyta 
keturiom kalbom kabėti.

— Tai kodėl ji man nieko 
nesakė?

ALKĘ Moterų Sąjungos tur
tas siekia 150 su viršum tūks- 
tanSų dolerių. Didžiausia su
ma yra investuota į United 
Stateą Bonds — viso 65.000 

kuo- dolerių.

Vyras grįžta iš miesto ir pa
sigiria žmonai: “žinai, aš sa
vo gyvybe apdraudziau.”

“Tai gerai, — pabuSuoja jį 
žmona, dabar tau nereikės 
tuojau bėgti pas daktarą, kai

t- Eąu gimusi •’ Lietuvoje, 
Kaune, kur mano tėvas artis
tas - režisierius; AL Vitkaus
kas turėjo žemaičių g-vės šlai
te naipus su dideliu sodu. 
Ten praleidau vaikystę, iš ku
rios atsimenu įvairių nuoti- 
kių: šeštus metus ridama už
klydau į Seno miesto turgų, 
kur mane čigonės paviliojo 
šokiais ir išsiyežė su savim. 
Tik tėvo energingais žygiais 
buvau surasta bene Vilniaus 
stotyje. Baukšti nebuvau: 
septintų metų parėjau į Kau
ną nakčia iš Pažaislio vienuo
lyno mokyklos. 1930 metais 
atvykau į JA Valstybes. New 
Yorke per 1 metus išėjau vi
są Art Students League mo
kyklos kursą ir jau 3 metai 
kaip einu joje “monitor” pa
reigas. 1949 m. buvau meno 
žurnalo “The League Quarter- 
ly” redakcinio kolektyvo na
rys.

Padėkojus dailininkei ->-už 
malonų pasikalbėjimą ir pa

linkėjus sėkmės, atsisveiki
nau.

Juk drebi prieš mane, ar ne?.. 
greičiau, negu reikią. —( Juk 

tu žinai, kur mano sūnaus ka
pas... Pasakyk!

— Nepasakysiu. Nei apie 
baltas rožes — nekalbėsiu. Ei
nu atskleisti daugiaspalvės 
aušros žiedą virš tavo miega
mojo lango, o tu pulk į baltus 
patalus ir užmik. Aš sugrįžda
mas parnešiu tau Auksinę 
Saulę pro kalnus. Labanak-

— Taip, mėgstu žanrą, na- 
ture morte ir portretus, nes 
myliu žmones. Bet dirbu ir 
bažnytinio meno restauracijos 
darbą. Esu atnaujinus Ford- 
hamo universiteto rusų insti
tuto koplyčios didžiulę ikoną.

— Kokios perspektyvos mo- 
teriąi dailininkai šiame kraš-

ManA Aunina nasižymėie 
žmonŠA ooni ą^ir nerenku jų

gerai, tai keliąs bus atviras 
b* > nm3!Sw«- kaip nav. Geor- 
šia Q^Kee£e ar Isahri Btabon. 
Žinoma, reikia išeiti į viešu
mą. Ypatingai naudinga daly
vauti naętą&almėae parodose. 
Maną jau sgąėę 16p darbų bu
vo parodose čia N«v Yorke ir 
Floridoje. Dalyvaudama Ward 
Eggtestati galerijos parodoje 
gavau Cųlumbia Picturęą, Ine.

Italų bendrovė “AKT’ yra 
pagaminusi filmą, pavadintą 
“Rytoj jau bus pėr vėlu.” Ta
me filme vyriausią rolę vaidina 
Pier AngriL Filmas yra skir
tas vienam klausimui, kuris 
dėl savo subtilumo dažnai yra 
nutylimas. ’

Tą opų klausimą kelia pen
kių metų mergaitė, kai jos šei
moje atsirado mažas berniu
kas. “Mamytė, iš kur tas ber
niukas? Aš jo nenorėjau, aš 
nemėgstu berniukų. Iš kur 
jis?” “Berniuką atnešė čigonė 
ir padėjo kopūstuose”—skam
ba atsakymas. Po kelių dienų 
motina mato savo dukrą, be- 
sklaidančią kopūstų lapus. 
“Ieškau sesutės, — sako mer
gaitė, — gal čigonė bus pali
kusi, nes mačiau ją praei
nant"

MOTINA? rūpestis, kai dukrelė 
(Cberyl VValdron, 2 metu, (Los 
Angelei) i arai įspraudžia grai
ką, o paskui prarija tt aspirino 
taMeėis.

pų kūrimą galima gauti Cent
ro Valdyboje pas pirmininkę 
Mrs. Julia Mack, 9 Dean St, 
Worcester ST, Mass.

* Telde Rmgiete

—nuriSypsojo šaltai ir pa
žvelgė, lyg tyrinėdamas mane, 
o man vėl išslydo žodžiai:

— Man vistiek, ar čia. Su
prantu, kad iš tavęs/vistiek 
neištrūksiu.

— O, kaip gerai, mažute. 
Tu supranti mano didybę. Aš 
gi esu ■— di-de-lis... Mano tik 
vienas vardas ir aš vienas, 
šakotais visiems, mano rankų 
milijonai, mano dovanų —ma
rios.

— Ar tu sakai, kad ir gra
bas — dovana?...

— O kaipgi? Mirtis visų 
kančių galas. Ji atveda pas 
Dievą. Ar tai reikia didesnės 
dovanos?—

— Tu kilnus. Vesk mane 
toliau, kur turi vesti, nes čia 
dar jaučiu atsivejančius senų 
dienų ašarotus skersvėjus.

— A... aš užmiršau uždary
ti duris. Pro jas. veržiasi se
nų metų atodūsiai... Palauk!

Slenkstis į Naujus Metus iš
sitiesė. Atsiverkit durys, miš
ke mano senų dienų, ir įeik, 
siela, į naują nežinomą miste
rijų rūmą, kur laukia tavęs 
daugybė neišvengiamų kitų 
slenksčių ir durų, geležiniais 
amžiaus virpėtais užsklęstų, ir Nauji Metai! Laimės! Džiaugs- 
nors atomo jėga sprogtų prie 
jų — nesudrebes jos, neatsi- 
vers nei vienos be Viešpaties 
paskirto laiko, neįves į dięnos 
kambarį, be tos dienos pasiek
to vardo.

Štai dabar laikrodžiui iš
mušus' dvyliką garsų, atsivėrė 
plačios durys ir įėjo Naujų 
Metų mano pačios Likimas. 
Likimas nusilenkė kaip tinka, 
pasveikinęs paėmė mano ran
ką ir lėtai įvedė į rūmą, pilną

ąsų girdėjusi apie dali A. Mer- 
| ker. Mariau ją pereitų metų 

beturiu dailininkų parodoj 
Brooklyne. Tai jauna, grakšti 

A moteris. Bet tuomet per minią 
Žmonių negalėjau prisitaikinti

< pakabinti. Kada perskaičiau 
laikraščiuose, kad M išrinkta 
Ne* Y«ko Uet DaBiniaiių

Sąjmgaa pfrmiadtake,
< noras pasikalbėti su daili- 

/ niiūm dar padidėjo.
" Sųžfapjūsr trirtnna, skambi
nu ir gaugu pasimatymą. Nie- 
ko nelaukdama, sėdu į grei- 

' tąjį, štai ir 72 gatvė. Išėjus į 
i < • žemės paviršių, dairausi re-

- - kiamo namo numerio. Jis ma- 
• ne atvedė prie Hudsono upės.

v : r Graži tai vieta — t& daHinin- 
kams ir gyventi. Paspaudus 

. dcambutį, kopiu į IV aukštą 

. w matau duryse besišypsan
čią dailininkę

SMom f erdvią studiją.
Viduryje stovi molberas su 

apie 200 teptukų. Ant mol- 
bero paveikslas vaizduojąs 
japoną. I mano nustebimą dai
lininkė atsąkė: “Tai japonų 
veikalo *Gates of Heli’ vyriau
sias personažas; kurio valdy
ba mane sužavėjo. Mėgstu o- 
rientabskus motyvus; lankau 

■ japonų teatrą, koncertus. Man 
patinka jų ųjalvingumas ir 

muzikalumas. Ir Čiurlionio 
ansambbs padarė į mane gilų 
įspūdį. Lietuvių liaudies mu- 
alka duoda man taip pat į-

- kvėpimo kūrybai”
Dailininkei berodant 

paveikslus pastebiu:
— Jūsų tapyba daugiausia

Toliau vaizduojami vaikai 
tarp 12-14 m., kurie domia 
panašiu klausimu. Einant jiem 
iš mokyklos,, jų dėmesį pa
traukia didelis kino plakatas 
su užrašu “Mirties pabučiavi
mas”. Ar galima nuo pabučia- 
vimo .numirti? — klausia vai
kai vienas kito, — o gal pa
bučiavimas neša gyvybę?

Į šj klausimą niekas iš su
augusiųjų vaikams tinkamai 
neatsako, bet kinas, knygos, 
plakatai brukte bruka gatvi
nę ir pornografinę moralę. 
Filmas duoda ir kritiką mo
kyklos, kuri auklėja vaiką ir 
į jo klausimus atsakymo ne
randa. Kas turėjo atsakyti?!

Pirmoji, į kurią vaikas krei
pėsi, buvo motina. Antroji, 
kurios autoritetu šeima pasiti
ki ir jai savo vaiką paveda, 
buvo mokykla. Nei viena ne
atsakė vaikui tinkamu būdu, 
dėl to atsakė netinkamu bū
du gatvė, kinai, nešvari lite
ratūra.

Pier Angeli vaidina panašią 
. rolę ir kitam italų gamybos 
filme, kur jaunai mergaitei at
sitinka ‘ didžiausioji gyvenimo 
tragedija, ir dėlto iš jos lūpų 
išsprūsta motinai priekaištas: 
“Mama, ar tu mane kada nors 
įspėjai?” . '

Motina neturėtų drovėtis su 
vaiku išsikalbėti. Pradžioje 
klausimo apimtis bus siaura, 
laikui bėgant ji didės ir iš mo
tinos pareikalaus, daugiau ži
nių ir pasiruošimo. Kiekviena 
motina ras ir pakankamai pa
siskaityti, kuriuo būdu vaikui 
taip opus klausimas aiškinti
nas. Svarbu turėti nusistaty
mą savo vaiką pačiai sąmo
ninti meilės ir krikščioniškos 
moralės šviesoje.

ELENA VASYUCNIENE

— Tąš: sfcaąto* spintele, /.Zggį 
stalai ir modefio s^evas, 
p^fejosį. darbais Neradęu sau į 
tįukamų" lį^kti, tai pati p^į. turi pa 
dariau to Są didelę spintą, 
nmns pati esu vos 5 pėdų ir 3- jt^‘

V -•' '' < darbas
Buvo įdomu sužinoti ir šį — atly

tą iš dailininkės biografijos, girnas yra tohi mentei tog 

tad paklausiau, kur yra gi- tai yra nę kaip 
s nąudojnhas. s -

Kai moteris sukuria šeimą, 
ji yra nusitekusi ir pasiryžusi 
atlikti visą eilę motinos užda
vinių. ūkinio ir šeapyninio 
gyvenimo sąlygos turėtų būti 
tokios, kad jai pakmgyintų 
tuos uždavinius atlikti. Dėl to 
mes prašome, kad šeimos gal
vai būtų atlyginimas, iš kurio 
jis galėtų šeimą išlaikyti, čia 
jam turėtų ateiti į pagalbą ir 
atitii^amos organizacijos.

Šeimos pajamos turi būti to
kios, kad ji galėtų pasiekti 
mūsų laikų gyvenimo Standar
tą, turėtų kiek sutaupusi ne
darbo, ligos, nelaimės atve
jam.

. Dabartinė šeimos padėtis 
dažnai verčia moteris palikti 
namus ir ieškoti darbo, kitaip 
tariant, dirbti dvigubą darbą: 
namie ir už namų. Tokia padė
tis yra pavojinga visuomenės 
ateičiai.

Mes prašome, kad būtų 
stengiamasi. pasekti to, kad 
darbininko vaikas nebūtų vie
nintelis, kuris auginamas ne

neišvengiamas, šaltas ir kietas 
kaip ledas; jis spaudžia mano 
ranką ir glaudžia prie širdies, 
ka’p vertą relikviją.

— Nepaliksiu tavęs, nors ir 
žemė sugriūtų! — kalba jis 
storu baritonu dramatiškai 
nutęsdamas, visą mano kūną 
savo apsiaustu apgaubdamas.

— Nereikia, — sakau jam, 
norėdama pasilikti savo nuo
monių rūbe, bet jis supa mane 
ir kužda:

— Mažute, tu nežinai, kaip 
tau bus šalta... Tu než'nai, 
kiek tu būsi dvasia alkana... 
Tu nežinai, kiek turi ištroš
kus... Gaila man tavęs... Pasi-

- Man vistiek, - sakau į* aP<riamk. ^et bus 
jam, Sūriu j jo pilkas akis , va-
J lią palenksi manąja).
-------------- ------- - - - ....... ■ ■ . — Gerat Neprieštarauju, —

- sakau. Apgaubto rūbo juoduos
/ - H ' šilkintoos damėsiuos paskęstu,

■ o jis šypsosi kaip klaunas di- 
* delis fr drąsus, apglėbia mane

mol” Ir varpai mieste sujudo, 
gaudžia, aidi, linguoja bokš
tuose supdamiesi, melancholiš
ka muzika verkdami, miela 
dejon? pripildytam mieste.

Likimas mano ranką laiko.
— Ar tau nebaisu? — jis 

klausia. — Juk tu nežinai, kur 
aš tave dabar vesiu?... \ Neži
nai..

Bausto >radfioje, Centro 
Valdybos nutarimu, prasidėjo 
LKM S-gos naujų narių įra- 
šyuto vątos. Vajaus metu da
romos lengvatos, naujoms nft- 

ir gupdama^ tbm tikras 
_ x atlyginimas narių įrašėjoms.

ProvtoTOce, R. L, šv. Kazi
miero parapijos klebonui kun. 

r ‘ ; J. Vaitiekūnui pritariant, sau
sio 16 puvo, atkviestas būre-

* bs moterų ir merginų Moterų
* S-gos pirmajai kuopai Rhode 

Itiand valstybėje įstrigti.
* J !Meb. kun. J. Vaitiekūnas ir 

kun. V. Maitintais savo kal- 
< košė nurodt naudą ir reika- 

tingumą LKM S-gos,
Susirinkimą -sukvietė apakri- 

tio pinn. ' . Marcelė Witkins.
■ " fiiiįSavo taip pat iš Worces- 

teriti J Mack, V. Liutkienė, 
įf.' PauMukonienė ir U. T. 
Daukantienė. Jos kolbėjo apie 

- - Matant S-goa palaipinę ir kul- 
< , tūrinę veiklą.

motinos, nes ją darbas nuo jo 
atitraukia.

Trumpai tariant, reikia 
riekti tp, kad šeimos pakan
kamas aprūpinimas duotų lais
vę motinai rinktis darbą šei
moje, arba profesinį darbą. 
Mūsų tikslas sirieti apsaugos 
motinoms su jų» pareigomis, 
uždaviniais, džiaugsmais ir tei
sėmis.

Pasirinkimas tarp profesi
nio darbo už namų ir darbo 
šeimoję yra sąžinės dalykas, 
ir n^es čia nesiekiame ko nors 
varžyti, nes kai kada profesi
nis. darbas gali būti neišven
giamas: motina būna privers
ta padėti šeimą išlaikyti arba 
jai taika-tik vienai šeima rū
pintis (pav., vyrui mirus). Or
ganizacijos tokiais atvejais tu
rėtų. ateiti jai į pagalbą.

Mūsų siekimas, kad moteris 
galėtų išvystyti ir savo asme
nybę, ir atlikti savo uždavi
nius kaip motina, ir prisidėti 
prie gyvenimo pažangos.

(Iš “La Femme et la Viė 
Sociale” Nr. 7)

prizą ir du kartu pagyrimą 
už tapybą-

— Q kaip sekasi pinmai.n- 
kauti Daifiiunkų Sąjungoje? 
Turbūt nelea^va, nes daflinin- 
kai' dideli tadividua&itai, jaut
rūs ir ambidagi?

— Ne taip jau baisu, kaip 
Tamsta galvoji, štai jau turi- 

savox me Sąjungos įstatus ir jie 
duos pagrindą mūsų veiklai. 
Mano svajonė, o be svajonių 
nesti ir realybių, turėti savo 
galeriją ir duoti galimybes 
kiekvienam atskirai pasirody
ti, o tąip pat padaryti ir bend
rą parodu sU bešališka ”juri.” 
Lietuvių dailininkų potendalu- 
mas'-didelis: pereitais metais 
lietuviai drilinirikai padarė 
virš dešimties tadreiduatimų 
parodų pakulyje.

Man besigėrint gražiu studi
jos 'sutvarkymu, dailininkė
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'Darbininko” administracijoj galima gauti

j purias ^raukas. Ji dar palaiko 
tarp mūsų anarchiją ir korup
ciją, kad savo tikšto lengviau 
pasiektą. Tai, kas padaryta su 
Lenkija, pasikartos su Euro
pa dar platesniu mastu.”

Tuo metu, po 1830 metų su
kilimo, 1

vyriausybių 
taus

Taip sakydami lietuviai tu
ri galvoje, jog reikia žinoti

dideli ir ntekeno neginčijami. 
Tafląu skaudžiai klystume, jei 
manytumėm, kad Baltas Vis
ką padarė ir savo, uždavinius 
pabaigė. Dar ir šiandien trem
tinių stovyklos Europoje te- 

bcegrifihinja, vargas ir Skur
das tebesnaudžia dar tūkstan
čius mūsų tautiečių: vaikų, se
nelių, ligonių ir sveikų. Tai 
tik Europos tremtinių proble-

mfršti. .**
Nuo Kalėdų JCgi Naujų Mę- 

tų savaitė 'Kianti vadinama, 
“Orange BowT savaite. Para
duoja mokyklos, organizaci
jos bei visgki sporto vienetai, 
bet pati iškilmių įtampa vyko- 
ta Naujų Metų išvakarėse. z lietuvių, mėginti sueiti į kon- 
Nors pradžia oficialiai skelbia- taktą ir bandyti jaunuosius

Naujosios Sop. Dievo Mo
tinos lietuvių bažnyčios iškil
mingas pašventinimas įvyks 
kovo 20 d. 4 vai. p.p. šventini
mo apeigas attiks N^varko 
arkivyskupas Boland. 1

fui D. D. E5senhoweriui ir iš 
Baltųjų Rūmų gautas atsaky
mas, kuriame reiškiama dė
kingumas už joje keliamus 
klausimus. Tremtinių šelpimo 
klausimas už geležinės uždan
gos yra jau iškeltas ir bus 
energingai siekiama teigiamų 
rezultatų.

sena, 
1839 me- 
vertinamas

da. Keliolika narių sunkiai 
serga ar yra labai silpnos svei
katos. Sveikosios narės para
gintos lankyti ypač tas ligo
nes, kurio® reikalingos globos 
ir pašalpos iš šalies. Kiek- 
Vienai valdybos nariai už pasi
darbavimą ,kaip kas metai, į- 
teikta po mažą dovanėlę, šiais 
metais — Dievo Motinos sta
tulėlę.

1955 metams valdyba iš
rinkta šios sudėties: Elena Sa- 
kevičienė — pirmininke, Vik
torija Uleckienė — vicepirmi
ninke, Elena Jakimonienė — 
sekretorė ir Ona Voltarienė — 
maršalka. Dvasios vadu po se
novei pasilieka kun. P. Damb
rauskas.

Susirinkimas baigtas kuklia 
vakariene.

pavadinta - 
tais”, tik ang 
(1954 metų) 
į “Keliones dabarčiai.” - '

Aš manau, kad- iš -jos šį tą 
sužinojome apie dabartį, ir 
būtent tai, jog bolševizmas y- 
ra tas pats seiląs caristinis 
despotizmas, /‘botago valdžia”, 
miglos, klasta ir tie patys sie
kimai — grobti, įtiek tik api- 
mi, juo labiau, kad “snaudaliai 
patys tą grobį žeria į Tan
kas.” . - s. s.

Aukos šv. Veronikos 
bažnyčiai

Šio vardo parapija dar nese
niai įsteigta juodukams. Jos 
klebonu yra kun. Ch. Cough- 
lin, tėvas juozapįetis, gerai 
pažįstamas šv. Alfonso baž
nyčios lankytojams: keliolika 
metų drauge sū kitais šv.

negalios priežastį, jei nori li
gą pagydyti. Ir markizas de 
Coustine nurodė Ekiropai vais
tą nuo galimo Rusijos pavo
jaus. “Jei vakaruose, — rašė 
jis dar prieš 300 metų,— su- 

jei tarp 
įriviešpa- 

vienybė/taipikti grobo- 
nių slavų užsimdjfanai liks tik 
tuščia jųsvajonė.* kcd 
taip būtų, 
tarpio nesutarimĮs fr
neleisti rusam kištis * į mūsų 
reikatas nri t&ėti kokios įta-

d Švedijoje, rašo: ' “Prašau 
Pagalbos -^955 metais siuntinėti

kidžiamą savaitraštį mano‘|a 
tautiečiui, kuriam, UetuvįšiąaąJS 

žodis svetimam krašte 
brangesnis už kitą kurią
vapą... Lietuviškoji spaudą į 
mums yra nepaprastai svarbi 
šiuo metu, kai daug žiaureąpfejl 
už buvusius rusiškus carus ti> 
tonas pori sunaikinti ne- tito.|S 
mūsų, lietuviSkają spaudą, bet Js 
ir lietuvišką mintijimą... Ge?^į 
riauri linkėjimai Jūsų leidžia^||į 
mam savaitraščiui. Tebūnie 
mums kelrodžiu tremtyje.”

•. J. L Jtfa, . apskrities|| 

teismo Chicagoje sekretorius, ^ 

išrinktas pirmininku" Lietuvį 
Demokratų Lygos Cook Coun- 
ty. Demokratų partijoje jis 
dirba nuo 1931 metų. *

•. Vytfc. V. Brizgio straipsnį-jįg 

įsidėjo Mėlynosios Armijos 
žurnalas “Soid”, kuris ■ 
daugiau kaip 100.000 skaitytoj^ 

jų. Straipsnis tilpo gruodžio 
mėn. numeryje. Jame nagrinė-**ga 
jami Europos ir Lietuvos re- ’/g 
Ilginio atgimimo klausimai fr 
nušviečiama sunki dabartinė < 
Lietuvos būklė.

• Robertas Pilvenis, 16 me- 
tų skautas iš Branford, Conn., 
išrinktas vizitui pas prez. D. 
Eisenhowerį kartu su kitais 
11 Amerikos skautų. Naujoje^ 

Anglijoje jis išrinktas iš 49 
pristatytų kandidatų.

• Digrys, Vienos (Aust- 
rijoje) lietuvių kolonijos sė- 
niūnas, dalyvavo metinėje Ji 
CARE konferencijoje, .kurioje 
atstovavo Balfo įgaliotinį. Vie- 
noje tebegyvena 26 lietuviai, ■ 
iš kurių 7 yra ligonys ir 6f||

metine čfiena atšvęsta sau
sio 23. Pamaldos buvo 8:30 
vai. Draugijos narės artinosi 
prie Dievo stalo. Didokas bū
rys dalyvavo ir popietinėse 
pamaldose, kuriose, 'be Ste
buklingojo Medahkėtio novę- 
nos, sukalbėjo rožančių už mi
rusias draugijos nares.

Metinis draugijos susirinki
mas įvyko parapijos salėje 4 
vai. po pietų? Išklausyta pra
nešimo apie pereitii metų 
draugijos veikimą. Tais me
tais draugija turėjo 223 na
res. Draugijos metinį mokestį 
narės moka uoliai. Išlaidų 
pereitais metais turėta $158-- 
29. Kad ši draugija yra gry
nai religinė, tad ir išlaidas su
darė aukos savo bažnyčios 
papuošimui, mėnesinėms drau
gijos pamaldoms ir mirusiųjų 
narių atminimui. Pereitais 
metais mirė 4 narės: Elzb. 
Makarausfciėnė, Barb. Kleveč- 
kienė, Ona Radauskienė ir 
Magdalena Budetienė; už jų 
sielas :sukąrfeta" trumpa mal-

Apie gruodžio vidurį, pali
kęs šiaurinius šalčius, pasilei
dau į saulėtąją Floridą, kad 
tapčiau “bronaniu.” .

Gyvename tokius laikus, 
kad lietuvių visur sutiksi. Bu
vau ir aš maloniai sutiktas 
Kaminskų ir jų dukters Flo
rencijos, pas kuriuos pralei
dau taip lietuviams brangųjį 
Kūčių vakarą. Lietuviški pap
ročiai sužavėjo ir kartu su mu
mis buvusius amerikiečius iš 
Beach Haven, N. J., kurie sa
kėsi, niekad tokio įspūdingo 
vakaro dar neturėję/

Kalėdų naktį visus Miamio 
atostogautojus ir namiškius 
sutraukė stadionas, kuriame 
rūngėsi šiaurės ir Pietų kole
gijų rinktinės komandos. 
Sporto įkarščio vidury, stai
ga visos šviesos užgęsta fr tik 
žvakių prieblandoje pasigirsta 
370OOŽąįroyų aidanti giesmė 
— Stienr NIght, kurios sukeL

nudirbusi, kuri (fraikijoje sų' 
I^DT mifioctus musių i^naikipn, 
o vis dar nepamatė naajnio ir įrMmtmrti dbl
pafią iMĄno^kiausio nekal- -Darmcr cImtm, vea*M» k Mritao.
tų žmonių naikinimo Sibiro 
priverčiamojo darbo stovyklo
se fr kaišomuose.

Todėl siūlau ir prašau nau
jam Balto veiklos dešimtmety 
Sibiro tremtinių gelbėjimą lai
kyti vienu svarbiausiųjų užda
vinių ir jo įvykdymui nepagai
lėti nieko, kas tik lietuvių vi- 
suoznenės jėgoms fr Balto or
ganizacijos patyrimui bus pa
keliama. Krčųau rezohucijų 
komisijos dėmesį į tai ir pra
šau dėkojant JAV Prezidentui

' 'T • San Francisco arkiyys 
John J. Mitty parodė dide 
pagarbą tremtiniui kunigi 
Joseph Laskar, kilusiam iš Ji 
goslavijoe, dalyvaudamas j 
laidotuvėse; atkalbėdamas L 
bėra ir atlikdamas kitas g 
didingas apeigas, ko arkivy 
kūpąs paprastai nedaro. La 
dotuvėse dalyvavo dar 50 ki 
nigų, daugiausia slovėnų, ki 
rie dirba šioje arkivyskiųrfji 
je, o taip pat lietuviai fr Iri 
kai. San Francisco. arkivyski 
pijoje įš viso dirba 32 trenrt 
niai kunigai, tarp jų 5 lieti 
viai. Velionis kun. J. Lariu 
buvo sunkvežimio suvaŽnėtaį

• Kuį. (k. Povflas RagaŽii 
skas paskirtas iv. Pranciška® 
Borgia ligoniu, kapelionu Są 
tiage, Čilėje.

• Km. Mykolas KfrkĮfa 
paskirtas Mercy ligonines to 
pelionu Cadillac, Mich.

jungti į Lietuvos vyčių orga
nizaciją. Nors nieko apčiuo
piamo dar nepadaryta, bet vil
čių yra.
Belankydamas bažnyčias už

tikau kun. Antaną Tamoliūną, 
kuris apsistojęs prie Corpus 
Christi bažnyčios. Iš jo suži
nojau daugiau apie vietinius 
lietuvius bei jų veikimą. Vien 
tik Miamy fr artimoje apylin
kėje lietuvių yra apie 600 
žmonių. Iš jų apie 200 turi sa
vo namus arba įsikabinę į biz
nį ir gana gerai stumiasi pir
myn. Vieną tokį biznierių, ki
lusį iš Pittsburgho, E. Evaris- 
Ivanauską, turintį Empire Bar 
& Grill, 101 N. E. First Avė., 
aplankiau. Tai nuoširdus lietu
vis, kuris dažnai savo jaukias 

lietuviams 
sūsirinki- 

mus, mažesnius minėjimus ir 
p. Sausio 7 Sėtuvių choras čia 
turėjo savo pareųgimą su me
nine programa, kurią išpildė 
Baltic Trio, vad. A. Navickai
tės.' Tiesa, žmonių nedaug te
buvo, bet gal nebuvo parengi
mas gerai paskelbtas, nes dau
gelis vietinių apie tai nebuvo 
girdėju . '

Baigdamas, noriu visiems 
nuoširdžiai padėkoti, kurie 
man padėjo saulėtoje Florido
je linksmai praleisti žiemos 
atostogas.

O kur Stoto* dar toaurestf 
a-

Kas padaryta tiems nelai
mingiems padėti fr jiems gel
bėti?

Spaudoje skaitome fr kitais 
kefiais patiriame apie baisias 
kanfias fr skurdą lietuvių 

tremtinių Sibire, Altajuje, Ka- 
zakstane. Mūsų sąžinė negali 
būti rami nieko nedarant. Mes 
turime atsiliepti į pagalbos 
šauksmą fr tą pagalbą nešti 
tiems, kurie jos šaukiasi. Ta 
pagalba turi pasiekti fr Euro
poje esančius ir tolimuose Ru
sijos plotuose kenčiančius. 
Pasiekti Rusijos tremtinius ne
bus lengva, bet yra būtinai 
reikalinga. Tai didžioji šalpos 
idėja fr pareiga visiems lietu
viams. Ji turi pažadinti, ap
jungti ir į bendrą darbą visus 
įtraukti. Nuoširdus pasiryži
mas ir aukos dvasia viską nu
gali, daug jau nugalėjo ir ge
ležinę uždangą nugalės.

Kaip Lietuvos laisvės idėja 
duoda miBns jėgą dirbti Alte 
fr VHke, taip šalpos idėją Ru
sijoje kenčiantiems privalo į- 
kvėpįti vkps Bątoą remti fr jo 
darbaus tapati.

Jei* Sibiro tremtinių šelpimo 
idėja fr atrodytų tuo tarpu 
nerealia, tai moralinis jos pa
grindas yra toks didelis, kad 
tos idėjos realizavimui gali-

113 kuopos

97 Norvood SL, 
GreenfieM, Mass.

ma 7 vai. vakare, bet žmonės 
šaligatvius ima apstoti nuo 
ankstyvo popiečio. Daugelis 
nešasi savo kėdes arba perka
si čia pat krautuvėse. -Paradą 
pamatyti yra verta keliauti. 
Čia suplaukia . tūkstantinės 
minios, stebėti grupines fr at
skiras parado gražuoles, žiū
rovų skaičius kartais persirita 
per 68000.

Savaitės paraduose pasitai
ko visko. Vieni džiaugiasi sa
vo grupių laimėjimu, kiti alps
ta dėl pralaimėjimų, kaip pa
sitaikė Nebraskos komandai. 
Tik nieko nebodami rankas 
trina kasininkai, priskąįtę patalpas leidžia 

gauto pinigo net ligi $130,000. naudotis, rengiant
■ -*■ ■■ x į

IŠ Floridos nepasfrttunti į 
patį jos smaigalį, Key West, ir 
nepasiekti dar Kubos, būtų lyg 
ir nepadoru. Ir vieną, .ir ant- 
rą aplankiau, l^ey West suti
kau M. Jankauskienę fr jos 
dukterį Valeriją iš Cambridge, 
Mass.

Ilgesnį laiką užgaišęs! Mia
my r ėmiau dairytis daugiau

F. VAŠKAS, 

NEWARK, N. J.

GREENFTEUM, MASS.

LDS U3 kuopos metinis 
siruūdnuę. fvyfca , atrim 
sskmadiaį; sausio 30 A, 
vai. p.p. pas piramiinkų AĮ 
sandią Stepankevi&i, * 
Conway St- Kviečianti dį 
vauti LDS nariai fr visi E 
bininko skaitytojai fr 
kėti Darbininko prepRšnaį 
iri 1955 nu Jei kas na 
Darblrinką sužsisakyti, 1 
šome pranešti,, visada irt 

patarnausime. . ■ ' -

Norite geros—meniškos fotografių
PORTRETO, SOMOS, VAIKŲ, ĮVABUV PROC 

(vestuvių, jcrikštynų, ghntattienlų, įvairių pobūvių fr f
NUOIR/&KŲ; norite atnaujtati senų fotogra^ji

A Jums geromis sąlygomfe padaryt

ir sveikinant jį, priminti gyvą 
šalpos reikalą Sibire ir prašy
ti mūsų valdžios pagalbos tam 
reikalui. Jei atsirastų kad fr 
nedidelė viltis Rusijoje esan
čius tremtinius sušelpti, mes 
per Balfą visko jiems pristaty
sime, . paskutinį savo drabužį, 
pinigą, duoną atiduosime, visi 
įsijungsim į darbą ir vėl daug 
padarysime. ,

Sirimne tad tos didžios idė
jos įgyvaadtaimo visais būdais 
fr visomis priemooFmln. Na- 
matomi suakumai turi mus 
nesulaikyti, bet paskatinti šia

SAUSIO 29 VAKARE Ba|fol32 skyrius Lindyne Hetūviy 
Ląisves Pąrko svetąįnej^, W Mitchell Aye^ Lindene 
i BU O AI A

O- visgi kalbėjom,; prašėm, 
bridėm fr buvo atkiaiyta. Bus 
atidarytą fr ckdbar, tĘk reikia 
ryžto, reikia \tiaų noro, vieny
bės fr aukną. Ne didelės au
kos, ne gyvybės, ą? bent vie
nos dienos ųždaritio permetus. 
Kas to negalėti^ kas to nepa
jėgtų, ' gyvendamas Jungtinė
se Amerfeos Vlstybėse? Šian
dien daug kaitoma apie ko
egzistenciją, 2 gulbės* giesmė 
giedama apie tai.

Jei Sovietą vadovai tikrai 
ta nori, jei jto nemeluoja, tai

siekti.
Balfo Centro pastaba.* Po

nios Alenos Devenieųęs pa- 
Tos knygefė^ patarimo, ma*^ reikštos mintys sukaktuvinia- 

tyti, nėra skaitę net kai kurie Seime, Cleveland, Ohio, 
prancūzų phPtijpM,- „ nors jų 1954 m., lapkričio 26-27 d.d. , 
tautiečio re^tk jf dar su pa- buvo visų Seiiųo daly- 
stato: **Rnėįj^fr aųtoto^ia^ labai palankiai sutikta 
atritte labai na- tuo reikalu rezoliucija. Ta

____ data.” rašyta prieš rezoliucija nusiųsta preziden- 
Lenkija buvo visiškai 100 metų, fltog^toiygelė ~ ~

paminta po NBcatojaus X pa
du. Lenkų fr Sėtuvių laisvės 
troškimas, kaip pats caras 
pareiškė, “užkištas patran
kom”. Ar kitaip pasielgė su- 
bolševikinti rusai? Ar didelės 
dalies vakarų Europos kaip 
grobio jie nebelaiko savo ran
kose? x

mistonhgiais ateidavo • pagal
bon į mStaį bąžnyčĮį T-kj 
pernai paskirtas tos parapijoj 
klebonu kūn/ Ch.' Coughl n 
jau baigė statyti bažnyčią. Jps 
vidaus įrengimams sausio 

męfr 17 fr 18 d., per visą 12 
anglų kalba laikomų novenų, 
leista rinkti aukų. - P 
prašė z pats klebonas Ch. 
CoughLn. Jį' energingai rėmė 
preL L. Mendelis. Taigi rink
liavos vaisiai buvo puikūs: 
kun. Coughlin įteiktas $3,000.- 
00 čekis.

Sunkiai fr pavojingai 
susirgo

Vincas tfrajauskas. žmona 
.fr vaikai pasirūpino jį pagul
dyti ligoninėje. Ligonis yra 
brolis P. Grajausko, buvusio 
Lietuvos Banko direktorius.

Lietuvių Bendruomenės

steigimo Baltimorėje reika
lu buvo sušauktas pasitarimas 
sausio 23 d. Dalyvavo 15 vie
tos lietuvių veikėjų. Plačiai 
nagrinėtas pats Lietuvių Ben
druomenės supratimas, jos 
reikalingumas ir kaip eina jos 
steigimas. Pripažinta, kad mė
ginimai Baltimorėje įsteigti 
Lietuvos Bendruomenės sky, 
rių ligi šiol nedavė vaisių. Di
desnė dalyvaujančių dalis pa
sisakė, kad šios organizacijos 
steigimas Baltimorėje ilgiau 
negali būti delsiamas. Sutarta 
bendruomenės re kalu išleisti 
į Baltimorės lietuvius atsišau
kimas fr Lietuvių Bendruome
nės susirinkimą # šaukti vasa
rio 6 d. 4 vai. Lietuvių Sve
tainės salėje. P. K.

Atkrito iš 3 psL

verčiame su pasigardžiavimu. 
Tuo tarpu bizantiškoji Rusi
jos politika dengiasi rūkais, 
slepia visa, ką galvoja daryti 
ar daro. Mes veiktame švieso
je, o jfe tamsoje fr veda 
su mumis dviveidi žaismą. 
Jų slaptumas mus akina* o 
mūsų atvirumas juos apšvie
čia. Mes turime silpnybę ple
pėti ,0 jie turi jėgą slėpti. O 
iš to viso fr susidaro jų gud
rybė.” Bet kam ji reikalinga?

“Rusija fiūri į Europą kaip

Šokius - kaukiu m
Qręa Ne*. Omni orketaUM, daug j»taą, tabųš^mų. 

kaukta ar kaattanai iąųps pt

Visas pelnas vargstantiems lietuviams Vokieti joj
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LIETUVIU BENDRUOMENĖS BALSUI DVEJI METAI
PHILADELPHIA, PA.Lietuvių Bendruomenės

Balsui

PILK. P. IIAYNES, kilimo iš 
Sccranton, Pa., kaltinamas, kad 
jis pasidavė prišaunamas Berly
ne šnipės M. Schmidt.

1955 m. sausio 28 d., nr. 8

fe;.

B

kovo 13 jau sukaks 2 me
tai, kai jis duoda lietuvių radi
jo pusvalandžius kas sekma- 

r. dienis 3.30 p.p. iš stoties WD- 
AS. Stotis gana galinga. Pro
grama yra girdima ne tik 
Philadelphijos miesto, bet taip 
pat ir gana plačios apylinkės 
lįetuvių. Bendr. Balsas yra 
apylinkės valdybos žinioje. Iki 
šiol išsiversdavo iš skelbimų. 
Pranešinėja savanoriai redak
toriai: J. Janulaitis, K. Kaz
lauskas, A. Kl:mas, V. Muraš- 
kauskas, B. Raugas, A. Šilei
ka, J. Skladaitiš. Redakto
riams dažnai talkina M. Rau- 
gienė ir D. čepulytė. Kad ga
rantavus šitai programai už
tikrintą išsilaikymą, bendr. 
valdybos prašvmu, valdybos 
narys Balys Raugas perėmė 
tvarkyti lėšų telkimo re'kalą, 
taip pat eidamas ir redaktorių 
kolektyvo p'rmininko parei
gas. Jam sutiko talkinti vald. 
narys M. Bigbnis. Laukiama, 
kad ir Radijo Rėmėjų Klubas 
vėl pagyvins ve’klą ir ateis į 
pagalbą, kaip ir pereitais me
tais, kai kebais sėkmingais 
parengimais Rėmėjų Klubas 
išgelbėjo šios radijo valandėlės 
egzistenciją.
. Kad sutelkt' kiek lėšų, lei
džiama laimėjimam radijo ap
aratas. “Aidų” nrenumerata, 

..‘:Lieti»v;u Dienų” prenumera
ta. Bilietų kainą — 50 centų.

Pats traukimas įvyks kovo 13, 
mininti radijo valandėlės 2 
metų sukaktį. Ta pačia proga 
kviečiamas į Philadelphiją ir 
Brooklyno dramos kolektyvas 
su “Aušros sūnumis.”

Vasario 16 minėjimas
bus sekmadienį, vasario 13, 

Lietuvių Tautinio Pašalpmip 
klubo salėje, 928 E. Moyamen- 
sing Avė. Tikimasi suorgani
zuoti neperilgą, bet įdomią ir 
patrauklią programą. Kalbė
toju yra kviečiamas Alto gen. 
sekretorius Dr. Pijus Grigai
tis. Jau pradėtas aukų rinki
mo vajus, kuriam vadovauja 

LB valdyobs iždininkas V. 
Gruzdys. -

Prel. Ign. Valančiumi!
pagerbti vasario 6 d.. 6 v.v. 

šv. Kazimiero parapijoje ren
giamas pokylis. Pokyl’s ren
giamas parapijiečių klebono 
vardinių proga. Tikimasi gau
saus visų Philadelphijos 
tuvių atsilankymo.

Balto veikla. Vasario 13 d., 
4070 Torresdale Avė. salėje į- 
vyks Balfo banketas. Laukia-

ma daug tautiečių atsilankant 
į ši banketą. t

Prof. Jonas purinas yra iš
vykęs j Bostoną, kur jis baigia 
redaguoti penktąjį LE tomą.

Mykolai BigenJs,, gerai ži
nomas Philadelphijos lietu
viams veikėjas, la’dotuvių di
rektorius, įstojo į Bendruome
nės Balso rėmėjų eiles. Pulkus 
pavyzdys visiems lietuvių 
verslininkams.

i Lawrence, Mass

lie-

Agota DakMenė, . 62 m. 
amžiaus, gyv. 6834 Radboume 
Rd., Upper Darby, mirė sau
sio 13 d. Buvo ve’kli šv. Kazi
miero parapijos parapijietė ‘r 
kelių draugijų narė. Paliko 
dukterį Eleną Zaleckienę ir 
sūnų Albertą.

Petronėle Adomonienė. 80 
m. amžiaus, gyv. 118 Camn- 
bsll Avė., Havertotvn, mirė 
sausio 15 d. šv. Kazimiero pa
rapija neteko veiklios parapi
jietės, o 5 dukros ir 3 sūnūs 
neteko rūpestingos mot;noš.

Morta Kedentas, gyv. 1619
So. Front St.. mirė sausio 10 
d. Paliko nuliūdusį vvra ir 
dukterį. . A. K.

*

K-

i

Sodalės sus;laukė triiu na"- 
iu nariu — M. Flathers. D. 
Penkus ir R. Vasyliūnaitės.— 
kai sausio 23 d. pamaldų metų 
ju įžodi priėmė sodeliu dva
sios vadas kun. A. Janiūnas; 
;Lawrencp sodalės kartu su k;- 
tomis N. Anglijos sodaliu 
kuopomis ruošiasi dalyvauti 
lietuvių maldos dienoje Bosto
ne vasario 22 d.

Whist Party ruošia šv. Var
do draugija bažnytinė'? shlėie 
sausio 29 d.: oelnas skiriamas 

I draugijos iždui pap:ldyti.
LietuviŲ R. K. Susivieniji

mui La\vrence pirmininkauia 
J. Blaževičius, sekretoriauja 

•J. Bolis. Kuopa buvo susirin- 
tkusi posėdžio 23 d.

LDS kuopos sus:rinkimas i- 
vyko sausio 23 d. Susirinkimo 
metu nariams buvo išdalyta 
dr. kun. K. širvaičio parašyta 
knyga “Žodis darbininkui." 
Knyga parašyta pagal pop:e- 
žių socialines enciklikas ir iš
leista LDS Centro Valdybos 
Bostone.

“Piršlybos”, suvaidintos 
sausio 16, visiems taip patiko, 
kad kun. A. Klimas ruoš;asi 
po Velykų statyti kitą kurą 
komediją. J. S.

LRK Susivienijimo 
susirinkimas

LRK S-mo 81-mos kp. me
tinis susirinkimas išklaurf? 
praėjusių metų apyskaitos. I- 
eigų būta S2,468.99. Sergan
tiems 6 nariams ligos pašalpos 
išmokėta $357.00. Kuopoje y- 
ra per 100 narių, kurių tarpe 
netrūksta nei jaunimo. Pagei
dautina, kad dar daugiau jau
nimo prisidėtų., ypač neseniai 
atvykusieji iš tremties, o ir 
tokių jau yra net 13 prisira- 
š’ųsių. Tik'masi, kad ir kiti 
įsijungs į LRK S-mo eiles.

81-mos kp. valdybą šiais 
metais sudaro: dvasios vadas 
kis b. kun. F. E. Norbutas, 
pirm. V. J. Kudirka, vicepirm. 
Ad. Tumas, prot. rašt. H. J. 
Balutis, fih. rašt. O. A. Čer- 
vokienė, ižd. Jieva Tvaskienė, 
maršalka J. Avižinis. Federa- 
c'jos 10 skyriui atstovauti iš
rinkti J. Versiackas ir M. 
Glebauskienė.

16 kleb. kun. F. E. 
patiekė šv. Jurgio

parapijos kason įei-

Parapijos apyskaita
Sausio 

Norbutas 
parapijos metinę apyskaitą. 
T954 m.
ta $39,000, išlaidų būta $26,- 
300 ,šių metų pradžioje para
pijos ižde yra $13,000. Seserų 
namo statyba kainuoja $25,- 
000 plūs vidaus įrengimas ir 
baldai dar $5,000.

Iš klebono'" sužinota, kad 
vienuolyno sthtymo pusė kari
nos jau sumokėta. Statybą 
vykdo sąžiningas lietuvis ir 
šios parapijos narys A. Mala- 
šinskas. Statyba bus baigta be 
skolų. Parapijos stovis labai 
geras.
kyti ne t;k dvasinius reikalus, 
bet ir ūkinius. Jam talkina 
vikaras kun; J. Srirskas, kaip 
ir anksčiau buvusieji vikarai. 
Esant glaudiems santykiams 
ir visoks veikimas eina sklan
džiai. žvalgas

DETROIT, MICII.

Dievo Apvaizdos parapijoje 
sausio 21-23 d. buvo ypatingos 
pamaldos, surištos su apsilan- 

' kymu Nekalčiausios Marijos 
Širdies statulos. Marijos sta
tula buvo pastatyta presbite
rijoje .skendo palmėse ir bal
tose gėlėse. Tris dienas žmo
nės gausiai ją lankė ir karštai 
meldėsi, prašydami Dievo Mo
tinos pagalbos sau, taikos pa
sauliui ir laisvės Lietuvai. 

, Kasdien buvo speciali novena 
su palaiminimu švenč. Sak
ramentu. Pamaldos baigėsi 
sausio 23 &. iškilminga suma. 
Jos metu klebonas kuri. J. Ci- 

[ žauskas visą parapiją pavedė 
Nekalė. Marijos širdžiai.

. CALL LO 3-7291 
TO I*LACE, 

CANCEL OR CHANGE 
YOUR AD

LOTS WANTED

DISPLAY

OTTO’S ALTO TAlLiMAS 
įsteigtas 1917. įgudę Euameio ir lako 
dažyme. Taip pat prityrę ir komerci
nių dažyme.

Klaupk Kenneth ar Arthur
389—91 4th Avė., B’klyn 

SOuth 8-8102

VEDYBINIAI KVIETIMAI
Park Press—Komerciniai spausdintai
124 New St., Port Richmond, Prie

Richmond Avė.
Atidaryta penktadienio vakarais, 

kitais vakarais t|k susitarus.

WILLIAJASteURGH .- Qreenpvint - 
Long Island City ieškoma sklypų, 
maždaug 10,000 kv. pėd. neaprėžtoj' 
zonoj. Siūlytį C. RICKARD SOt<S. 
Ine. STagg 2-7007

ALRK Moterų S-ga sausio 1 
d. pradėjo naujų narių vajų, 
kuris baigsis liepos 1 d. Va
jaus metu teikiamos visbs 
lengvatos katalikėm moterim 
ir merginom stoti į vienintelę 

- . katalikišką moterų organizaci
ją. Į mūsų kuopą jau įstojo 
Vanda Gruzdienė ir Mikalina 
Abojienė. Norinčios informa

cijų vietinės moterys tesikrei
pia į M. Ramanauskienę arba 
M. Jokūbaitę.

Marijona ir Karolis Rama
nauskai sausio 21 minėjo sa
vo gimtadienius. Ta proga ar
timieji ir draugai suruošė vai
šes. Ponia jau yra čia g;musi 
ir augusi, bet aktyviai daly
vauja lietuviškų organizacijų 
veikime, įdomaujasi spauda ir 
sekretoriauja sąjungoje.

Vasario 16 minėjime, 
skyriaus rengiamam 
27, meninę programą 
vietinės meno jėgos ir 
zimiero par. choras.

Prel. Joną a Balkonas, Mas- 
petho, N. Y., liet, parapijos 
klebonas, bus pagrindinis kal
bėtojas, minint" Lietuvos Ne
priklausomybės šventę. Minė- 
j'man kviečiami Branfordo i 
apylinkių lietuviai. M.

Alto 
vasario 
išpildys 
šv. Ka-

Klebonas moka tvar-

Kazimiero parapijos 
vakarienė rengiama

ŠV. 
metinė 
vasario 20 d. parapijos svetai
nėje. Klebonas kviečia visus 
atsilankyti.

Šv. Kazimiero, Lietuvos ir 
parapijos globėjo, šventė bus 
minima iškilmingai p’rmąjj 
kovo sekmadienį, kovo 6. Po 
pamaldų bažnyčioje visų orga
nizacijų bendri pusryčiai.

Šv. Kazimiero vyrų klubas 
išsirinko naują valdybą. Pirm. 
Ch. Dėkas, vicepirm. A. North, 
raštin. J. Zelenakas, raštinin
ko padėjėjas A. Mačiulaitis, 
ižd. A. Beržinis, fin. .sekr. S. 
Meshako ir tvarkdarys S. Ged
rimas.

Mirtis praeitą savaitę išplė
šė iš mūsų tarpo Joną Cenkų 
ir Marijoną Menkeliūnienę. A- 
bu palaidoti iš šv. Kazimiero 
bažnyčios šv. Lauryno kapinė
se. Velionis Čenkus paliko du 
sūnus ir dvi seseris, Menkeliū- 
nienė — dvi dukteris ir tris 
sūnus. ’ ’ X.

TIKRI FORMICA PLOVYKLŲ 
VIEŠAI 

Pritaikyti dydžiui
ART WOOD\VORKING 

Klausk Miss Kay 
468 Richmond Avė. 

GL 2-4828

JOSEPH BAUER
Vandentiekio, bendrieji vamzdžių 

vedimo, šildymo bei pataisymo darbas. 
Išimties atveju dirbam dieną ir nak
tį.

162 E. 84th St RH 4-6014

HALSEY BEDFORD GARAGE 
Collision Work, Auto Painting 

Ducco or Synthetic Paint 
ST 8-9218

ASK FOR IRVING POLLARD
20 Halsey St. Brooklyn

AUTOMOBILIUS 
LAUŽUI 

Mokamos 
geriausios kainos 
Mes tuoj paimam 
ESplanade 7-2467

SAUGOK SAVO TEISE
VAIRUOTI

AUTO DRAUDIMAS 
Mėnesinis mokėjimas 

Visų jūsų draudos 
reikalų

F. Cali Manufacturing Co., Ine. 
Automatiniai klūpoti suolai. Patys at
sitiesia, kai nevartojami. Ekonomiški 

ir praktiški.
pat suolai, ąžuoliniai klauptu- 
jvairių rūšių keliams kilime-

Taip 
kai ir 
liai.

Importuoti Airijos raginiai rožančiai 
"Leiskite mums jum patarnauti”

35 EAST MARRICK RD.
VALLĘY STREAM, L. I., N. Y.

VA 5-6624

Visada daryk 
rytojų 

geresne diena
White and 

VAN COTT 
180 Rose Avenue 

New Dorp 
DO 6-1062

Vandentiekio ir 
apšildymo darbai

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

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

Leiskite jums pristatyti paskutinio 
modelio TV, radijo, fonografo apara
tus. Jums bus maloni staigmena.

Kas tik reikalinga elektrinėj srity, 
mes galime pristatyti. Pamėgink ir 
užeik pas mus.

VERNON ELECTRONICS 
ENTERPRISES

204 West Ist Street
MO 7-9228 Mount Verno n, N. Y.REALTY COMPANY, INC.

NEVINS 8-9000 
531 Nostrand Avė., 

Brooklyn, N. Y. VEDYBINĖM TEMOM 
REKOLEKCIJOS

METROPOLITAN OPERA, šešta
dienio vak., vasario 12 d. 8:00 vai. 
Manhattanville kolegijos stipendijų 
fondui remti stato

Sužieduotinėm ir jaunom 
vedusiom moterim

REV. JOHN A. GOODWINE
Cleveland, Ohio
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės minėjimas, rengiamas 
Alto skyriaus, iš vasario 20 
atkeltas į vasario 13 d.

Radijo klubas surengė po
būvį Clevelando ■ lietuviams 
biznieriams .Atsilankė visi 
kviestieji. Pasidalinta minti
mis apie kultūrinių reikalų rė
mimą.

K. Gaižutis buvo sunkiai su
žeistas pravažiuojančios ma
šinos, kai grįždamas iš darbo 
ta’isėsi sugedusią savo mašiną: 
jam sulaužytos blauzdos, nu
garkaulis ir 1.1. Ligonio padė
tis kritiška. Jis yra 41 metų 
amžiaus, 136 SLA kuopos fi
nansų sekretorius.

Vokietijoje (Dilingene) mi
rė Mečys Vilčikas, Ad. Mali
nauskienės brolis. Karo audros 
jį išbloškė ne tik iš tėvynės, 
bet išskyrė ir sĮiJeima. kurios 
labai ilgėjosi. Norėdamas būti 
arčiau šeimos ir Lietuvos, jis 
net niekur iš Vokietijos ne- 

, emigravo. x «
Maž. Lietuvos bičiuliu drau

gijos skyrius platina Vokieti
joje leidžiamą “Keleivį”, kuris 
leidžiamas mažlietuvių reika
lams. Norį užsisakyti kreipia
si į St. Nasvytį. StB

Famous Branda of Electric 
Room Heaters 
VVashers 
Refrigerators 
Television Sets 
Clock Radios 
AT LOW LOW PRICES

• Cofne and See
See and Learn

Leam and Save 
VVESTMINSTER

Delancy & Essex St.
N. Y. C. GR 5-8780 218 STOCKHOLM ST. 

BROOKLYN 37, N. Y.
EVergreen 6-8448

CENACLE of ST. REGIS 
628 West 140 St., NYC, 31 

AU 6-3800

Kozmą, Stevens, Gueden, Baum. Mer
rill. Bilietai nuo S2 ligi $15, gauna
mi 1082 Park Avė., New York 28, 

TR 6-7987 ir 6-7988.

SĖT - RITE TV INC

Taisom Televiziją 
greitai ir pigiai

STABDŽIAI Q1 ftA PATAISOMI V L. V V

PITTSBURGH, PA. GRE ENDALE
BRAKE SPECIALISTS

2110 Richmond TerraceCbnng'K III

GI 2-1489

Dvkai išbandvnias

organiza- 
50 metų 
sukaktį, 
praeitais

STATEN ISLAND, N. Y.

PORT RICHMONDGERAI UENGTA TAVERNfe
parduodama paties savininko. Kam

pas 45 ir Honore. — lietuviu ir 
lenkų rajone. 's ir paten
tas. 3 kambarių butas. jrunom Šal
tinis.

NEW BRITAIN, CONN.

i J.*ni

* AL Bendruomenės, Pitt - 
burgho skyriaus, skelbtasis 

Atsirinkimas neįvyko. Bus 
šaukiamas patogesniu laiku.

Lietuvos Nepriklausomybės 
' sukaktis bus minima vasario 

20 d. 3 vai p.p. Liet. Piliečių 
svetainėje. • Kalbės Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirm. Vac. 
S'dzikauskas.

Vincas Stalioraitis, seniau
sias Homesteado lietuvių klu
bo narys, atšventė 83 metų 
ąrilžiaus sukaktuves.
Į" Jenas Grėbliūnas su šp’ma 
išvyko dv:em savaitėm pailsė
ti j Floridą. Ant.

Šv. Andriejaus parapijos sve
tainėje sausio 29 įvyks radijo 
"Tėvynės garsai’-’, lietuviško 

pusvalandžio vakaras. Progra
mą išpildys iš Manchesterio 

solistė L. Bastytė-Sidney, 
jungtinis HartfordoNevv Bri
tam vyru choras, diriguojamas 
Vytauto, Marijošiaus. Parengi
mo tikslas — sustiprinti ir iš
laikyti tą vienintelį, taip svar
bų ir labai reikalingą pusva

landį. Dabar pusvalandžiui 
vadovauja VI. Plečkaitis.

Šv. Cecilijos choras sausio 
16 turėjo mcnmę'jšvyką į Wa- 
terbury lietuvių parapiją. Iš
pildytoji programa publikai 
labai patiko. Sveikintmas kai
myninių parapijų chorų bend
radarbiavimas.

Joną Varkalą, kuris čia sa
vininkas degtinės parduotuvės, 
ištiko baisi nelaimė. Plėšikas, 
kuris atėjo jo ap’ plėšti par
duotuvėje, taip sužalojo galvą, 
kad jau 3 savaitės kaip po o- 
peracijos. bet dar vis labai 
silpnas.

Lietuvos Vyčiu Radijo Programa
Tr*n<tllunji>. H stlnrios radijo atotiea \VLOA. 1550 kylocyeles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF UTHUANIA HWA
BRADDOCK, PA.

ALB apylinkės valdyba, tal
kininkaujama vietos 
cijų, puikiąi įvykdė 
spaudos paminėjimo 
Apylinkės valdybos
metais dėmesys buvo nukreip
tas į šeštadieninę mokyklą, o 
taip pat neužmiršta ir Vasa
rio 16 gimnazijos Vokietijoje. 
Vasario pradžioje ALB apy
linkė turės metinį susirinki
mą, kuriame bus padaryta 
praeitų metų apyskaita ir 
renkama nauja valdyba ir re
vizijos komisija. Koresp.

REUMATTftKF SKAI SML’ 
ARTHRTTLS

Jei dar niekad nevartojai ROSSE 
TABS nuo raumenų skausmų, tankiai 
susijusių su reumatizmu, arthritis ir 
nen-itis. tai kodčl juos nebandyti 
ŠIANDIEN mfisu išlaidomis. Juos 
tūkstančmi v'rtois iau virš 30 metu.

Ain hiikraščln skaitytojam* raistai 
ai r rčfaMni ds-kai.

Mes k'-Učlamr jus Inos Išhandvtl.
ntslnstl jom* ahtnfirH ?I

> TABLETES dvkai. Jei neonai būsite . 
netenkintas raunama paralha. rm- 
žinklte Hknsta dali irut tai nebūsite 
mnms «ko11n<*ait. nekaltmns
nė vieno e*nta. NrSTT-SKFTE FTNt- 
GV. Tik t’inhin atsilakite savo varda.
pavarde Ir adreaa.

ROME PRODCCTS CO. 
2708 Faraell AvO« Chteaca 45, m.

Dept X-3

“Saugok .savo
V’ • <5*seimą

Ceninrhn Ba Binri 
The Finetl 

In Italian-American Caiering
Proudly annonncr* the eomplction of it« new 
BUILDING, BANQUET HALUS .nd BALLROOMS 

Aoic •rnitable for Catering in a distinguūhed 
manner. to If'odding*. Receptimu, Dinnert, 
Bugett, Street 16 Partiet, and Ranąuett. 

OFT.N > t« II ».m. Oppo»lt« Broolclyn
MAin 4-2454 F»r»moant Tbeatra

Wo»t Central Loeation in Braoklrn

REAL ESTATE BROKER
Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą; 

patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 
(mortgidžių) ir t.t.

Sąžiningas ir greitas patarnavimas.
227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y.

Te!. STagg 2-7524

Tel. EV. 8-9794

M. and Z. AUTO COLLISION WORKS
LIETUVIU SPECIALISTU 

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE
Atliekami visi collision, dažymo ir mech. taisymo darbai.

Darbas atliekamas pigiai ir sąžiningai.
J. MALDUTIS, namų tel. HY 7-3247 937 GRAND STREET
Z. ŽALIAUSKAS, namų tel. GL 6-8«59 BROOKLYN, N. Y.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose 
—. greitai ir gerai

j. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

8656 85th Street, Uoodhaven 21, N. Y.
Tel. VIrginia 7-1896
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St. Ignatius Loyola Church 
Mik ST. 9 PAM AVENIU MANHATTAN

SIDABRINIAI DAIKTAI
Taisomi ir atnaujinanti. Jūsų seni sidabro daiktai perdir- 
barni, kad atrodo lyg vii

Arbatos setaL. Padėklai ir pei

Howard L- Haliett, Jr, Lic. Mgr. 
Westey Haliett, Treasurer 

Haliett (tepei, Astrai*, L»’l 
8-17 Ast&ia Blvd. .... AS- <0M

Dmb*M P. tndAta, Uc.Mgr.'

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius

rtfprtatuval (amplttten), fMdtefių automato! 
(nooM č&Mpc*).

Aptarnaujami rajonai: Brookiyn, Mfrįrth, Woodhaven, 
RtehBMnd Hffl, Ozone Perk, Forest HiU, Jamaica.

- 'Dnrtbao dHnsM jrilyiHrta tedMB&t yripafttto - 
BC A tatate, Y«U

STALIAUS ĮMONE, gerai įrengta, su 
visom mašinom, įsteigta prieš 35 ITL, 
mėnesinė nuoma $110, savaitipis pa
jamų vidurkis $200. Pasitraukdamas 
garam žmogui parduotu už $2000.

BE 3-1532

tefeari0CS3a(300OČ!

LEVITTOWN, Wantagh, 1951, 3 mie
gamieji, patio, erdvus garažas. Arti 
kat mokyklas ir bažnyčios (Sv. 
Pranciškaus parapija). Bušai ligi 
LIRR. Knotty Pine virtuvė, vėtrų 
langai^ setai, visi įrengimai, j. pietų 
puse. $12.800. LE 3-4408.

griebti. Rungtynes au Bran- 
deia universitetu nuke&oa į va
sario mčn. P. Kontautas, nu
trauktoj partijoj su Boylston 
klubu, baigė lygiom. DarUko 
J. Starinsko partija su Edete- 
teinu.

WHTTE PLAINS, it Y. — Center 
Hali mūrinis, moderni virtuvė, powder 
kaĮritfmryk 4 mieg. kamb^ 2 vonios. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. Tik
tai $28.608. WH 9-0676. WA 7-TT68.

Vasario 12 d. Near Ycrite 
numatomos Rytų aporto apy- 
gardai priklaunanSų krepšinio 
komandų žaidynės. Sparto 
klubai, kurte norėtų tone žai
dynėse dalyvauji, ite vasario 8 
d. praneša apygardos vadovui 
AL VakseHui, £5-09 9B St, 
Woodhaven 21, N. T;

Kovo 5-6 d-d. New Y«te 
pravedamas štate teniso vyrų, 
moterų ir jaunių grupių gru
pėse turnyras. Via rytinėje 
sporto apygardoje gyveną Ma
te tenisininkai kviečiami tur
nyre dalyvauti.

LFASKrto Rytų Apygarda

Tri. STagg 2-5043

Mat thew P. Balk 
(BIELIAUSKAS)

FVFIliL

HAMPSTEAD— IG kamb, 2 vonios. 
Centrinės halės koloaims, 'sėtuotas 
patio, 2 auto garažas, židinys su veid
rodžiai*,, Knotty: Pine — Breakfast 
Notch virtuvėj, Wmj sienos, lėkščių

tw $LL900 itahtedtoaai. 
Kiemui j saviuinką.

HA M1OT

24*1 Pltkta Ave^ , Bręsti
AP 7-8840 

133-26 Groto BajĮ^ Bhrd. 
Ozone Partt, 3-9248

FOREST HILLS.ft7.090. Plytini* 4 % | 
kamb. bungaknv, baigtas rekreacijos 
kamb^ stall* purkštas, skalbimo ma
šina. šaldytuvas, kilimai, vėtrinai, sė
tai. takeliai. Crescent mokyklas. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios. Tik be
tarpiai IL 9-4962:

STATEN ISLAME) MAISTO 
PARDUOTUVE

Pačių jpasitarnavimas, pilnai įreng
ta, arti maudynių vieta. Tik betar
piai. Dėl ligos turi atiduoti su'nuos
toliai* DO 6-4751 J. '

DVIRAČIU krautuvė parduodama 
Astorijoj. ‘ Gerai įrengta, išnuomota 
ilgam, pigi nuoma. Metinės pajamos 
$15.000. Su nuostoliias stoka* $1 per 
$1 apie $2000. Gera aplinka.

UL 6-2306

su><roim 
ouur. (iak^ruje rtab

JOIM OUR NEW 
CHRISTMAS CLUB NOW

Latest Ouarteriy Interest - Dįvidend

Hm Eite* %% >tr Yesr

GARDEN Cm 174 Washington 
Avė.). Naujas 2. aukštų ketoninis, 
kiaurai centrinė halė, 4 miegam., 2% 
vantos, 2 auto garažas, $38.000. (2 
blokai j pietus nuo Steyart Avė.). 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 2 
blokai ligi URR. RO 4-6923,

Nauja moderniška koplyRa šer- 
meniaM dykai. Aptarnauja CHn-' 
bridge ir Bostono kolonija* Į^' 

mlauloBiis kainom!* Kalno* to*

Kiekriena* laidotuves apsupti 
nuoširdžiu grožiu ir kilnia didybe 
yra mūsų pasirinktas tikslas.

SKALBYKdl-VALYKLA. Įmonė j- 
Steigta prieš 29 n^et* vidutinė nuo
ma, gerai išnuomota. Gerų pajamų 
aplihka. Parduoda už $4600. Taip pat 
taisomi 'battlBiat Nepaprasta proga.

RE 7-1122.

J.B.SHALINS- 
ŠALINSKAS '

Laidotuvių Direktorius 
M-02 JAMAICA

(prie F«r«*t Farkw«y Stattoa)
• Woo«MCT«^ N. Y. .- 

Sutriktam garbinga* ialdotuvei 
Koplyčios nemokamai viso* 
miesto d*lyse; veiMa ventiliaciji

TeL Vfrgtai&T-44M

MAlMBMd** Avė. F5re*p*rt»"N.Y. 
- FW ♦ Bfffl -

Tarnauja katalikų tjkėjkne gy
viems ir įnirusiems.

MLVEK
N. Y. 

■te 6-1131

B«W«3«3S3SWSW«»W3ariBW3OW

Lhifdo Dievo Motinos įįilrKei

NOTREDAMEClftJRCH-

B ARASEVIČIUS te SCNUS1 
FU NĖRAL HOMfe

' 254 W. Broadvrey J 
S6Mtte BoKm, Mte? • 

JOSEPH BABACBYICKB
Laidotuvių Direktorius 'f'\ 

TeL SOath Boston 8-25MM

Sandvrich Shop). Reta proga, gerai 
įrengta, pramonės aplinka, labai pi
gi nuotaa, i m. išnuomota. Parduoda 
dėl ligos už $4000. MO 9-9326.

BARAS-RESTORANAS kteptote, 1- 
aisigtM prieš W nu riduttoė nuoma, 
Um-teoarito. $»-*» «v- Ptemo, 
auridsfe be oatetn. Geni *ptoką. Sų 
auostcilai* ųž $16500: W ?-2te

GELIU PARDUOTUVE ir 2 kamb. 
beta* -Arti laidojimo namai ir gerai 
žinoma l^#di»įnė.J3 metam išnuomo
ta, $1000 lųėnesinių pajamų, prieina
ma nuoipa. Išsikaldamas iš valstybės 
priverstas perduoti su nuostoliais už 
$3200. LE 5-3940

$Q6į$ HOttACOŠOOeJOOCte

Tonikas vidurfcta

Driikatesų-Maisto reikmenų, lietuvių 
rajene, nuoma $70, išnuomotai me. 
tunnvi opriect-dhtoigta prieš 25 m., 
Vi rito ■* »i ariinė* natamns, .. .Lietuvis 
savininkas galės biznj padidinti. Nuo- 
stotihgai' atiduoda geram žmogui už 
$12^00. RE 7-0190

šalių gėlynų.
HTESNEB BBO& INC. 

2442 Vfctory BlvtL
GBnate 2-3141

Viršutinėj -Manhattaito daly, airių 
ir italų rajone, su 300 sėdimų vietų, 
parduodamas pririšama kaina.

OL 8-4298

WAITKUS j 
FCNEBAL iOMt

197 Webster Avooe

Haliett & Haliett
LAIDOJIMO ĮSTAIGOS

Laidojimo įstaigos nuo 1854
HALIETT HOMESTEAD,

LHJRDO DIEVO M0XIN<K
Wert 114 Street ir Morafa^ricle ©rfre, N. Y.

VASARIO

Po puikai^ mū«i vienųoKkfe _____
partrodymo jaaeš SC New York cįnande Baite M Hateey sto- 
(1-0) ir prieš El^abeth (2-1) feClffipus — vienas btehss 
daug kąs tikėjos tr-ūkmaočio© a’kštte. Rungtynii pradžia 

Beturiu pergalės prieš alpoo- 230. nua U30 prtešžaismiai. 
kysEBųe Star. Deja, K lauktos 

pergalės išėjo 
menkutė 3-2 pasekmė. Mažai 
reftėjo, kad tokia pat pasekme 
rungtynes tūtų laimėję sve
čiai, kurie pasirodė visiškai ly
giavertis prfeštainkas/ o kai 
kuriais atvejais net pranašes
nis už mūsų vienuolikę J

Mūsų gyrakų penketas-—Mi
leris, Vaitkevičius, Wefls, A- 
rens ir Jokūbaitis — šiose 
rtmgtyuėse. nebuvo toji stip
rią# ašis, kuria visas mūsų 
vienuolikės žaidimo svoris re- 
naėsi. Netvirtą gymkų žaidi
mą greit pajuto mūsų puoli
kai, v&rtimnkas (JBrien ir 
pagafiau priešininkai, kurie 
vykusiai išnaudojo jų klaidas 
ir lengvai pasiekė du įvarčius. ? -

Negeresnis vaizdas kivo ste- SAfimA ATAI
bint puolikų penketą- Gražys, 
Baulos, Fteiinanis, Jėgeris ir 
Krtaštoskas steigėsi ginčais, 
pokalbiais te rėkavimais išlieti 
savo energiją, pamiršdmni 

’ kartais apto kamuok. Žiūro
vams malonesnį įspūdį paliko 
puikūs Jėgerio padavimai Ka- 
lašinakui, . tačišu pastarasis 
nesugebėjo išnaudoti, ir Baulo 
techniškos plonybės, kurios, 
vienuolikei nėra naudingos, 
žiūrovo akims buvo matomos.

Priešininko pasiektą 1-0 pa
sekmę Freimanis greit išlygi
no ir po kefiofikos minučių 
pridėjo dar vieną Įvarti Pus- 
Iribis* hnigianĮfeį^ rMfry* Star 
pelno lengvą įvarti ir - pasek
mė 2-2.

Antrame kėliny žaidimas 
gyvąja ir žiaurėja, tačiau ener
gingas teisėjas neleidžia žai
dimui išsilieti iš sportiškumo 
rėmų. Bhie Star viltys išsiko
voti lygiąsias buvo laimingu 
Jokūbaičio įvarčiu visiškai pa
laidotas. Pasekme 3-2 rungty
nės ir baigėsi.

Į pergalės kelią įkopė ir 
mūsų antroji vienuolė, kuri 
Bagdonoi, Alg. Biručio, Remė- 
zos ir Šaldavo įvarčiais išsi
kovojo 4-2 pergalę prieš Biue 
Star antrąją; gi mūsų vargse-

MAISTO-DEUKATESU. alaus, dar
žovių pardoriovė.. Gera nuoma—$150 
mėnesiui.. $1000 savaitinių visų paja
mų. Įsteigta prieš. 9 meta* Su nuos
tate* už $8500. JįV 7‘ĮSffl

i ■' -. iifr • -r. tf it T.< f*

’ JOHN DERUHA, M. D. , 
Inkstų, pūslėj odos, kraujo, ridurtų ir kitų figų gydytojas 
ApfiftrtenM ta krasjo tytonas 3 M Ptedate vriaado* to4 ta « 

MoMns bau* Kvmp*j*
12B E. 8Gft STREET J®WYORKCTIY

Virt Leteetoo Avė. poteibrio tmktaio stoti** Lengva prtaažtaoti
M vwtt* Atyktn lanipno mnnn>TW f^rnoui ir nęctriizMi

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B A. N G A

M* BSNĘVOOD AVK. Wmiwni, 8.T.

Rochestaio “Sakalo” žaibo 
turnyrą laimėjo krepšininkas 
V. Grytaąaakas, 2-3 v. Dr. Ra
monas ir Jueeas Sažadžius,

SptsejMB “Kovo” šachma
tų tornyre dalyvauja 15 žaidė-

P. Tsutvažša, North Central 
p-bėse, Mihvaukee, netikėtai 
sUkhųn paskutitesn rate 
prieš San Francisco prancūzą 
Boyette ir IBto 11 vietoj iš 
72 dalyvių. Laimėjimo atveju 
būtų antras, su 5^2 taškų.

. Šiose p-bese Tautvaisa įvei
kė buv. minois" me&terį A- 
Sandriną, Grombacherį' (Chi- 
cago) ir latvį Kbmpars iš 
Mihvaukee. įdygtom baigė lai
mėtoju Braškei, latviu Drei- 
bergu (šfidngano meisteris) 
ir kitu latviu A. Kraminš.

T&utvaiša Dd rudens nori 
padaryti pertrauką nuo daly
vinio viešose pirmenybėse. Iš
imti tesudarys' saviškiu tur
nyras, kuriame Tautvaisa var
žysis su Zujum, Jakštu, Est- 
ka ar Karpuška.

PafeaMte&ą šachmatų rung
tynės bus vasario 12 d. Toron
te. Lietuvius atstovaus Toron
to “Vytis.”

Caanbridge klubas atvyksta 
rungtynėms su lietuviais į So. 
Bostono L. PiL klubą sausio 
29 d. 7:30 v. vak. (Pirmame 
rate laimėjo Cambridge, šiuo
kart mūsiškiai bandys atsi-

KVergreen 8-9770 v-

Jaseph Garszva 
GRAĘORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Bedfortl Ave, 
BraoWyn,N. Y.

SAUSIO 14-23 MOTERIMS SAUSIO •'
Moterims misijų Mišios: ^30 ir 9 A.M. Vyrams misijų Mišios: 6:30 ir 
7:30 AM. Vakarais pamaldos 8 PM. Vaikams misijos sausio 19-22.

Pamokslas sako:
Bev. Harvey rntmh, S. JL
Rev. Charies F. X Dnhm, Š. X

VALLEY STR££K. X šeim. namas, 
insalųctas, tikras admys, 3 miegam, 
kamb., ;2 inate)^ ekstra, didelis ga
ražas, didefte'įM$1o. P»0tislOOxj 
100, sutvarkyti*- .lw- cšklonU tvora 
aplink žeme. Baigtas čhib kambarys 
sų virtuvėle. rūsy. Aliejum šildomas 
vanduo, šaJdytirvas, skalbimo mašina, 
veneciškos ųžubtetidos ir setai.' Svč. 
Sakramento “ parSĮSjoj. Vattey Stream, 
RL. N.Y. $21,000. VA 5-7697

;y, i*.

Bhrtfordo lietuvių klite^ 
sausio 30 d. 2 v. p.p., ekspertas 
Dr. Platz, duoda simultaną 

Sėtuvių žąidėjams. KvieSami 
Hartfordo ir kt miestų Netu
rtai dalyvauti. Jaunių grupe 
Hartfordo Sėtuvių klube, turės 
šachmatų žaidimo pamokas 
kiekvieną šeštadienį.

Brocktoao jaunių turnyro 
pirmas ratas: V. Savickas 3 
tš., Juozas Mataras ir Vyt 
Danis po 2>ž, toliau A. Mrižys 
ir S. Savickas.



Voodhavene kuriasi lietuviška kolonij

VAKARAS KONCERTAS
ssaBanBtaBBHa»stanB«wtaStaSBB«ss«Ma«reowstassta»s
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kurių maldos 
tu būtų išklau- 
je bažnyčioje,

išvyko T. L. Andriekus ir T. 
P. Gedgaudas. Ten sausio 28 
ir 29 įvyks pranciškonų tary
bos posėdžiai. Po to prasidės 
savaitės rekolekcijos, į kurias 
taip pat išvyko brolis Jurgis* 
ir prolis Didikas.

savitas džiaugiasi laimėjęs 
naują gaidąsavo muzikai.

Florenee ir Clorence, Sa
linsiu duktė Įt .žentas, grįžo 
iš žiemurių atostogų, - kurias 
praleido savo tėvelių kurorte 
prie Lantanos* ežeto, Floridoje.

Ona ir Kazys Janutai, išėję 
pensijon, pradėjo galvoti apie 
“fermą”. Vis dėlto senatvė pa

veiks TlRmiUOSl
meta trakta i

VtouomB* Ūkdama gaudai dalyvauti. Ujimą, n-
aųgustans UO duL, studentam L00 doL, jaunimui iki

kimokas, Stasio 16 d. Šventė pievų, laukų ir raiftų.
Adelė ir Jonas Pdderiai

Woodhaveno padangėje vis 
daugiau ii* daugiau lietuvių 
apsigyvena. Pastaruoju laiku, 
J. Mačiulio dėka, persikėlė iš 
Brooklyno į nuosavus namus 
Šeimos, Jono ir Mikolinos Bab- 
rauskų, Pauliaus ir Valerijos 
Gaubiu, Kosmo ir Rozalijos 
Frankų. Jau rimtai pradedama 
galvoti apie visuotiną šios apy
linkės lietuvių - susirinkimą, 
kad arčiau, susipažint ūme ir 
pasitartume socialiais ir kul
tūriniais reikalais *

Sekmadieniais 
šiauš- bažnyčion ..sueina gana 
daug žmonių su, lietuviškomis 
maldaknygė 
“gal būt?’ g 
sytos lietu1 
nes Angelui Sargui nereiktų 
versti anglu ^kMbęn. (Juk it 
Darbininkąn greičiau patenka 
tie raštai” iprių nereikia per
rašyti). ..X\ ■

Ponia Aldona Bush (Petro 
Montvila di^ė) jau sveiksta 
po rimtos vidurių operacijos, 
kuri buvo sėkmingai padaryta 
Horace Hąrding ligoninėje. (

Aldona BebratisJaritė ir Vy
tautas Žukas rengiasi netrukus 
sukurti naują lietuvišką. Šeimą.

Alena ir Jonas Atkoiiai su-

N. Metų rengtas tamttetos 
sausio 21 turėjo paskutini 

posėdi, priėmė apyskaitą ir 
pelną perleido Baltai.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIU 
KULTORINfi RADIJO PROGRAMA

Katalikę seimelis
Lietuvių JĘL. K.- Federacijos 

N. Anglijos apskrities metinis 
seimelis įvyks Sv. Petro lietu
vių par. salėje (prie 5-tos gat
vės) vasario 22 d. 1 vaL p. p. 
Maloniai prašomi Federacijos 
skyriai ir katalikiškos draugi
jos prisiųsti savo atstovus,■ o, 
visi katalikai kviečiami gau
siai dalyvauti. Bus paskaitos, 
diskusijos ir pasitarimai atei
ties veiklos klausimais.

Įų' Km. Dr. Pr. Brazys,
•• marijonas, Argentinoje lei
džiamo “Laiko” buvęs redak
torius, lietuvių par. klebonas, 
atvyko į New Yorką ir sustojo 
pas prel. J. Balkūną. Ameri

kon jis buvo atvykęs j marijo
nų yienuolijos konferenciją, 
kuri įvyko Chicagoje. Iš ten 
aplankė keeltą lietuviškų para- 

• pijų, parodydamas filmą iš 
Argentinos lietuvių gyvenimo. 
Kun. Dr. Brazys lankės ir 
Darbininko redakcijoje.

Prieš vakarą daug-kas klau
sė, iš kup tie lietuviai susi
rinks. Juk apylinkėje vos vie
na kita lietuvių šeima tesanti. 
O kai susirinko šimtai ir pri
pildė salę,, tai airiai ir kiti ne
lietuviai negalėjo atsistebėti.

— Tokios gražios publikos ir 
tiek daug iš karto mūsų teat
ro salė dar niekad neturėjo— 
kalbėjo man kun. D’Connor, 
kuris tą parapiją geriausiai pa
žįsta, — Sakyk man, iš kur 
jie susirinko, mes niekad ne- 
manėm, kad lietuvių New* Yor- 
ke būtų tiek daug.

— Nemaža tarp jų tremti
nių. Jie čia iš viso New Yorko.

— Negali* būti. Žiūrėk, kaip 
jie gražiai apsirengę ir labai 
mandagūs.

— Tai ką tu manai, —; aš 
jam sakau, — argi aš prastai 
apsivilkęs, nors ir tremtinys. 
Žiūrėk, ten sėdi mūsų genera
linis konsulas iš New Yorko, 
ten Lietuvos T .aisvės Komite
to pirmininkas, buvęs mūsų 
ministeris daugelyje kraštų, 
ten buvęs ministeris pirminin
kas, ten daktaras, ten profeso
rius, ten veiklūs senieji mūsų 
veikėjai, ten kolegijų studen-

įvyks 
vasario (February) U d. 8 v. 
v. Piliečių klubo patalpose.

T. T. PRANCIŠKONŲ 

PADĖKA

Minstrel* Show. , .
Sv. Petro par. jaunimas, va

dovaujamas kun. J. Žūroms- 
kio, vasario 6 ir 7dd. rengia 
Minstrel Šhow. Parengimas 
įvyks aukštesnėsės mokyklos 
salėje, Thornas Park. Vasario 
6 d. jis bus 2:15 vaL p. p. ii 
8 vai. vak. Taip pat jis bus 
kartojamas vasario 7 d. 8 vai. 
vak. Įėjimui bilietai jau par
davinėjami. Juos galima gau
ti: Lithuanian F ūmi ture Co., 
Baltic Florist, Galės Drugstore, 
Pętchell Shoe Store ir pas vai
dintojus. Parengimo chorui ir 
muzikinei daliai vadovauja 
smuikininkė tAlice Plevokaitė, 
kuri dabar yra muzikos moky
toja aukštesnėje mokykloje 
Wilmington, Mass. Šokius pa
ruošia Mrs. Alice Foley.

Susirinks pasitarti.
Maldos dienos už Lietuvą 

rengimo komitetas sausio 31 
d. 7:30 vai. vak. susirinks pa
sitarti Sv. Petro par. kleboni
joje.

Skaudi nelaimė.
Sausio 24 d. baldų dirbtu

vėje, 535 Albany gatvėje, Bos
tone, Sprogus suspausto oro 
mašinai, buvo sunkiai sužeis
tas Petras Katkauskas 39 m. 
amžiaus, kuris gyveno 2 Gif- 
ford PI., So. Bostone? Sprog-

mari krtaa-Siris, buvęs misijo- 
nierinm Kinijoj Irtikbotieri- 
kam ten jsigalmt iš ten išvy- 

skaitytojus 4 parapijos salę kęs. ? ~ .
pažiūrėti' bostoniečių vaidini- .— Aš yitikan vieną jūsų
mo “Tuščios pastangos”. 7 > jaunuolį Jis sakės iš Bostono, 

jau 5 metai čia JAV, gražiai 
angliškai kalba, mandagus, — 
sako man vėl kitas.

Parapijos klebenta*'vaidini
mo pažiūrėti negalėjo. ;Bet jis 
greit surinko visas žinias apie 
vakarą ir man pasakė: “Pasa
kyk Tėvams Pranciškonams, 
kad jie gali būti tikri, kad ir 
kitais metais gaus salę. Tegu 
mandagūs lietuviai vėl mus 
aplanko”. O. pastebėtina, kad 
salė niekam neduodama ir ne- 
išnuomuojama. ų

Sekančiom po vaidinimo die
nom iš parapijiečių teko pri
imti nevieną sveikinimą Dar
bininko vakaro vardu.

— Ai Dieve, — jis atsiduso,
— kai pagalvoji, kokią skriau
dą komunistai padarė Lietu
vai ir lietuviams užimdami 
kraštą ir išvaikydami nekaltus 
žmones. Bet žinai, — jis matyt 
nebenorėjo kalbėti liūdnom te
mom, — jūsų lietuvaitės labai 
malonios. Aš vieną sutikęs pa
klausiau, ar visos lietuvaitės 
tokios dailios. Ji buvo gudri 
ir atsakė, kad nevisos.

— Jūsų vaidinimas man pa
tiko, — sako man indas stu
dentas kun. DeSouza. —Vai
dintojai tikrai geri. Aš supra
tau visus veiksmus, nors man 
tai begarsė filmą. “Sėsk čia”
— jis mane paprašo lietuviš-

Distancija . jų nesulaiko nuo 
lietuviškos bažnyčios ir lietu
viškos parapijos reikalų.

Katalikų Seimelyje woodha- 
veniečiai susižavėjo - prelato 
Balkūno rezoliucijų kompozi
cija, pamiršo pridėti sekančius 
punktus : 1) Šiais metais visos 
katalikiškoje dvasioje draugi
jos, kuopos, klubai, rateliai, 
partijos ir frontai įsijungia į 
Federacijos apskritį; 2) visos 
apylinkės lietuvių katalikų pa
rapijoj oficialiai bus reprezen- 

Tamo- tuojamos visuose apskrities su
sirinkimuose; 3) Federacijos 
apskrities valdyba sudarys vy
riausią Neūr' Yorko lietuvių 
katalikų organizuotos visuo
menės reprezentaciją.

, . J.P.M.

WBMS, lūMMacydM Boston 15, Mtas.
Sekmadioiiais 12-JO iki L00 vaL pietų metu 

VEDfiJAS — P. VIŠČINIS
31 Bonker Ave^ Brooidon 4, Haas.

TeL Brockton 8-1159-R.

Pereitą šeštadienį įvykęs 
^“Darbininko” vakaras praėjo 
labai sėkmingai. Jaučiame ma
lonią pareigą nuoširdžiai pa
dėkoti visiems, kurie prisidėjo 
savo darbu prie šio vakaro 
pasisekimo. Gili padėka pri
klauso Bostono Lietuvių Dra
mos Sambūriui, jo režisierei bei 
aktorei A. Gustaitienei, A. 
Gustaičiui, H. Kačinskui bei 
vistans artistams. Esame la
bai dėkingi už pasiaukojimo 
darbą virtuvėj mūsų mieloms 
šeimininkėms: S. Licato, A. 
Adomėnas, A. Oliva; už sunkų 
darbą rūbinėj M. Sandanavi- 
Čienei ir padėjėjams; už darbą 
prie baro P. Litvinui, J. Gru
žauskui, A. Baciuškai, J. Lica
to, j. Adomėnui, J. Oliva; už 
pasidarbavimą prie bilietų — 
Irenai Mikulskytei, Irenai Ba- 
naitytei, Teresei Ivaškaitei, Ni
jolei Mekytei, M. Ingelevičiū- 
tei, V. Tercijonui, Verbickui, 
Cenkui, Sperauskui, Penikui. 
Kartu reiškiame padėką vi
siems į šį vakarą atsilankiu
siems.

. .Visiems ir visoms nuoširdus 
ačiū.

Kun. M. Kemėšis,
Elizabetho beturiu par. kle

bonas, kovo mėn. išvyksta į 
pietų Ameriką.

Gen. konsulas! J. Budrys
su žmona sausio 29 d. daly

vauja Esseoc viešbutyje rengia
mame pobūvyje, skirtam Hai
ti prezidentui pagerbti.

Vasario 16 minėjimas ren
giamas kovo 6 d. 3 vai. p. p. 
Lietuvių Laisvės Parko salėje. 
Minėjimui rengti komitetą su
daro ALTo skyriaus valdyba 
ir po vieną atstovą iš kiekvie
nos lietuviškos organizacijos 
bei draugijas. Minėjimas nu
matoma iškilmingas — su įžy
miais kalbėtojais bei plačia 
menine programa, kurią atliks 
muz. p S. Čerienės-Mulks ve
damas moterų ansamblis, muz. 
p. J. Stankūnas su dukrele ir 
kiti talkininkai

LB vietos apylinkės lietuviš
kas knygynėlis jau turi virš 
300 knygų ir gausų būrelį skai
tytojų. Bendruomenės valdyba 
knygynėliui užprenumeravo* 
Lietuvių Enciklopediją ir už 
keturis tomus prenumerata 
jau< pasiųsta.
' Balfo 132 skyrius sausio 29 
d>, šeštadienį, rengia Kaukių 
balių. Pelnas skiriamas Euro
poje lietuviams tremtiniams 
sušelpti. 7

LB vietos apylinkė išsirinko 
naują valdybą. Jonas Laudvi- 
naitis — pirm., Edv. Strazdas 
— vicepirm., Juozas Prjųmo- 
lenis — sekr., Vladas Tursa — 
ižd. ir Vytautas Klimas —Jž- 
do glob. Revizijos komisija: 
Mykolas Klimas, Matas Var- 
neckas ir Karolis Kūbaitis. 
ALB rinkimams pravesti ko
misija iš St. Vaičiūno, Myk. 
Klimo ir Juozo Prapuolenio.

Juozas Prapuolenis, nuošir?

dama mašina Petrui Katkaus- 
kui nukirto abi kojas. Sužeis
tasis greitai atvykusio kunigo 
buvo aprūpintas sakramentais 
ir tuojau mirė. Antrasis dar
bininkas George Taylor spro
gimo buvo parųiuštas ant že
mės, bet išliko nesužeistas. 
Petras Katkauskas sausio 28 
d. laidojamas iš Šv. Petro par. 
bažnyčios. ,:

Auka parapijai.
Lietuvos, Dukterų draugija 

Šv. Petro par. palaikyti paau
kojo 50 doL Taip pat Maldos 
Apaštalavimo draugija auko
jo 25 dol.

Pakrikityta.
Sausio 16 d. ŠVi Petro par. 

bažnyčioje pakrikštyta: Jokū
bo Smith ir Joanos Zankaus- 
kaitės-Smith sūnus Jono ir 
Juozo vardais. Tėvai gyvena 
99 F St., Se. Boston, Mass.

Jeremijo Jankausko ir Anas
tazijos Balukonytės-Jankaus- 
kienės duktė Nancy ir Onos 
vardais. Tėvai gyvena 442 E. 
8th St., So. Boston, Mass.

Lauryno Rooney ir Daratos 
Dauginaitės-Rooney duktė Jo
nės ir Marijos vardais. Tėvai 
gyvena 313 W. 3rd St.,

CAMBRIDGE, MASS.

Bostono katedroj vasario 22 
lietuvių maldos dienoje daug 
mūsiškių rengiasi dalyvauti.

J.* ir K. Gudai sausio 24 mi
nėjo savo vadybinio gyvenimo 
40-ją sukaktį.
‘ Adv. į. Grigalius sausio 16 
prisaikdino naująją Liet. Kat. 
Klubo valdybą.

Susituokė sausio 22 d. šv. 
Klemenso bažnyčioje V. Žukas 
su M. Caruso; sausio 23 lietu
vių bažnyčioje J. Liberackis 
su C. Bingeliūte.

Moterą Kat. S-gos 4 kp. po
būvis, rengtas sausio 23, pra
ėjo labai sėkmingai.

V. Visuitatas, sulaukęs gra
žaus amželio, sausio 11 buvo 
iškilmingai palaidotas iš Ne
kaltai Pradėtosios bažnyčios.

Karšt Patr.

UEHJVlę BADIO VALANDOS PROGRAMA 
WESX—rtsa Uocydes MarUebead-Saleui, Maa

Kiekviena šeštadieni nuo U iki 12 vaL vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai iduddte ar siuskite 
ve«M ANTANUI F. KNOOUI — ItttnoaSm Badfo Hmv, SS CM- 
tage St, Necvroed, Mass Skyriai: Iškasta* Fnrnttnre Co. — A ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadvray, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadaray, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Weteter Ave^ Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnreod 7-144S; SOoth Borton 8-4618 ar 
8-1M6; KIridand 7-85S8. " '

Studentą dėmesiui
< Vasario 5 d. Estonian House 
(243 E. 34 St., N. Y.) įvyksta 
Baltų Studentų metinė konfe
rencija. Jos metu kalbės Dr. 
L. Tyson, Laisvos Europos U- 
niversiteto Strassbourge rek
torius. Vakare meninę prog
ramą išpildys lietuvių, latvių 
ir estų studentai, iš lietuvių— 
A. Gaigalaitė, AL Kepaląitėtir 
k. Po koncerto šokiai Konfe
rencija prasideda 1 vai. p. p., 
meninė dalis — 7:30 vaL vak.

Seimelio dalyviai turės ge
rą progą tą pačią dieną daly
vauti lietuvių maldos dienoje. 
Bendros pamaldos bus 10 vdL 
Bostono Sv. Kryžiaus katedro
je. Sv. Mišias atnašaus ir pa
mokslą pasakys arkivysk. Rj- 
chard J. Cushing.

APSKRITIES VALDYBA 
Dvas. vad. kun. J. Vaitiekūnas 

Pirmininkas V. J. Kudirka 
Raštininkas J. Beinoris

ELOABĮETH, JL J. 

Vydę apskričio bendroji 
tanranija

. Elizabetho 52 vyčių kuopa 
ktovd 6 organizuoja bendrą šv. 
Komuniją ir pusryčius šv. 

Juozapo salėje, 220 Ripley 
Rače. Mišios bus 10 vai. šv. 
Petro ir jPovilo keturių baž
nyčioje. Jose dalyvauja New 
YbriEOK New Jersey ir Phila- 
d^hijos vyčiai. *fa pačia pro
ga bus paminėtas ir šv. Kazi
mieras, Lietuvos ir vyčių glo
bojas.

<31. Oškutis
paskirtas rūptotis “minstrel 

show”, kurį vyčiai rengia ge- 
gužėd 14 Laisvės. salėje.

§v. Petro ir Povflo
parapijos febdaros reikalam 

balius ruošiamas sausio 29 
Laisvės salėje.

J. Stakta ir A. Budzites
atstovauja vy<5us Vasario 

16 minėjimui ruošti sudaryta- “ " *
37 m. gimtadienį Ttangnma Adelė ir Jonas Pdderiai me komitete. Nepriklausomy- 
bendruomenės narių, tą pačią smarkiai darbuojasi Karalie* . bės paskelbimo minėtinas bus 
dieną, po įvykusio susirinki- nčs Angelų parapijos chore. vaSario 13 Laisvės salėje, 
mo, surengė solenizantui alu
tį. Vaišių metu sveikinimo kal
bas pasakė: J. Liudvinaitis, M. 
Klimas, K. Degutis, E. Straz
das, V. Klimas, S. Vaičiūnas, 
V. Tursa, ir ponios S. Česienė- 
Mulks ir S. Strazdienė. J. Pra
puolenis visiems vaišių daly* 
viams bei sveikintojams gra
žiai ir nuoširdžiai padėkojo.

Lhideniikis

New Vorko Skautę Vientininkij 
VASARIO 6 D.

Trečta&nhto 10 PJL—WWRL 1600 te^0OOO W.
GYVUOJA PER 24 METUS 

Oro bangomis tranaHuojami įvairūs 
VISUOMENftS PRANEŠIMAI, NAUJIENOS, MUZIKA 

BBOOKLYN 11, N. T.

J. VALAKAS 
Pranešimų Dir.

_ Jau metai, kai su tuo indu 
retkarčiais susitinku. Jis kele
tą žodžių ir lietuviškai pramo
kęs. Už mėnesio baigia Ford- 
ham universitetą ir grįžta į 
Indiją. Šiuo kartu mes vėl pra
dedam kalbėti, kurie iš kurių 
yra kilę: indai iš lietuvių, ar 
lietuviai iš indų. Dėl Indijos 
ir Nehru jis kitaip galvoja, ne
gu laikraščiai rašo ir mes ma
nom. Vakariečių padarytas 
klaidas Europos ir Azijos kraš
tų politikoj jis labai gerai ži
no.

— Publika labai gražiai lai
kosi, rimtai žiūri vaidinimo ir


