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KODĖL GINKLUOTOS VOKIETIJOS TAIP BAIDOSI

dabar, padedami Maskvos, pa
sisako priieš paliaubas, norė
dami daugiau laimėti.

PREZ. D. EISENHOVVERIS pariraio Formozos gynimo rezoliodfo- 
kuria pirėmė Atstovu Rūmai ir Senatas. - :/ : i'

ATOMINIS AUTOMOBILIS
Kai tik Amerika paleido į 

darbą atominį povandenini lai
vą, Maskva paskelbė, kad ji 
turinti jau atominį automobi
li. Vietoj benzino vartojamas 
gabaliukas uranįjaus ar phito- 
nijaus. Nuo jo karščio ištirpi
namas švinas, kuris nuolat te
ka ir garina vandeni. Garai 
varo turtiną. Paskui garai vėl 
sukondensuojami j vandeni, ir

Šitas ūkinis pajėgumas,- j 
augimas, gyventojų laisvas jgy 
vęnimas ir gąsdina Sovietas.

— Pijąs XII tiek sustipriėjo, 
kad lankytojus vėl priiminė-

— Danijos minfeteris pirmi
ninkas H. Hedtoft, nuvykęs į 
Švedijos sostinę Stodkhoimą, 
mirė nuo širdies smūgio. Jis 
buvo nuvykęs į Skandinavijos 
kraštų ministerių konferend-

Maoirvn, visom jėgom kovoja 
dabar Europoje prieš Vokieti
jos apginklavimą. Bet Vokieti
ja neturėtų gąsdinti sovietų 
milžino, nes:

S. Sąjunga: 200 mil. gyven
tojų, plotas 8,708,070 kv. my
lios.

UŽDANGĄ PRALAUŽIA
Berlyne veikia amerBdeM 

radijo siųstuvas Rias. .JEd 
mund Schechter, amerikteft 
kuris 1946 tą siųstuvą suok 
ganizavo, pareiškė, kad 
transliacijų pasiekia gyventu 
jus rytų Vokietijoje. Bo&ffl 
kai jam trukdyti pastatė 5lSh 
lingas stotis.

jėgos; 
dar turėtų pasilaikyti ir Tą
dien salas, ne tik Quemoy ir 
Matsu.

Anglijos Edemad turi galvo
je: atiduoti kom. Kinijai pa
kraščio salas; nacionalinei Ki
nijai palikti tik Formozą ir 
Pescadorų salas; pripažinti 
dviejų Kinijų buvimą ir tada 
kom. Kiniją priimti j Jungtines 
Tautas.

odą jam išgelbėti. Pir 
operacijos jau padaryto 
minga!.

DVYNUKŲ PASLAF 
Vokietijoje kariasi 

tarnauja du amerikks! 
Pittsburgso dvynukai. 
dabar Anabache, kitas

sparno orgsnfaaeijos' sudario
sios “organizuotai derinti sa
vo veikią** k* įsteigti “Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondą**- 
“kovai dėl Lietuvos gyvvbės,

Taigi skirtumas tarp Ame
rikos ir Airijos. paliaubom 
dar didelis. Jam išlyginti jau 
1954 gale tarp Amerikos ir

Kongreso ekonominė komi
sija palygino Sovietų Sąjungos 
ir Amerikos su kitom, Vakarų 
valstybėm ūkinį pajėgumą ir 
padarė išvadą, kad Vakarų 
pajėgumas daug didesnis ir di
desnis jis bus per 20 metų. 
Tačiau įspėjo, kad ūkin;s pra
našumas dar nėra jokia sau
gumo garantija, nes diktatorių 
valdomas kraštas gali kariauti 
ir su mažesniu ūkiniu pajėgu
mu.

Kadugį tam pačiam tikslai 
veikė Bg rioi bendras Tautos 
Fondas, veikė bendras Alto 
iždas, tai tautininkų atskiro 
tam reikaM fondo sudarytais 
reiškia jų išsijungimą iš bend
ro darbo pinigam organizuoti. 
Tuo atveja tenka persUarstyti, 
ar toms grupėms ir srovėm, 
kurios dalyvauja bendrame 
Viike, bendrame Alte, nebus 
tikslingiau organizuoti taip 

pat savus atskirus fondus. 
Norėdama dalyvauti bendra
me politiniame organe, Alte ir 
Vilke, turėtą tuo atveja iš savo 
fondo kiekviena tokią orgnni- 
zatijts įnešti ir savb dalį bend
rom išlaidom padengti.

Komunistai ir nacionalistai 
pareiškė, kad

— Vokietijos parlamente 
Laisvųjų Demokratų Partija 
pasiūlė grąžinti parlamento 
posėdžiam iškUmingisną ir 
rimtumą — uždrausti plojimą 
posėdžių metu, laikraščių skai
tymą ir tit.

priimtų paliaubas. Už tat pa
liaubom vilčių esamą. Komu
nistam paliaubos turės tarnau
ti kaip atrama tolimesniam 
Įtafiui patogiu laiku. Pana-

KATALIKŲ MOKYKLOS 
PRANCUZUOJE

Prancūzijoje po aršios kovos | 
parlamentas priėmė įstatymą, < 
kuriuo praplečiama valstybės | 
pašalpa katalikų mokykloms.; 
Lig šiol tokią paramą gaudavo 
mokyklos, kur mokėsi vaikai < 
tarp 6 ir 14 metų amžiaus. 
Dabar praplėsta parama .4*3 
jaunesnėm nei 6, vyresnleffi į 
nei 14 metų. X?

Dabar, kaip ir 1951, kada 
buvo priimtas pagrindinis į--, 
statyrnas, prieš paramą kata-' 
likų mokyklom balsavo komu-< 
nistai, socialistai ir kai kurie 
radikalai. Mokyklų klausimas 
labiausiai ir išskyrė iš bendra- . 
darbiavimo ! socialistus fa* <• 
MRP. - J

du--- -t-1 * * . A-B-'- —rJVBrlNABDl įVyKnU
Ea apie kom. Kinijos invaziją ji sutiktų dalyvauti Saugumo me visugriežtumu.” Peipin^as 

praneš^ kadšios tufeHą į nacionalinės Kinijos salas. - -
Pereitos savaitės pirmadie

nį prezidentas Eisenhovveris ė- 
mėsi dviejų žygių: gauti iš 
Kongreso įgaliojimus ' ginti 
Formozą nuo invazijos, antra, 
paraginti Jungt Tautas imtis 
iniciatyvos paliaubom tarp ko
munistų ir nacionalinės Kini-

DRAUGĄ GELBSTI SA1 
ODA 

Vokietijoje spragas

Nacionalistai didelio' balso 
neturi, o komunistai tą kon
cepciją pagaliau priims, jei 
matys, kad kitos sąlygos jiem 
naudingos. Jiem per paliau
bas britai išęiderės neabejoti
nos naudos — teritorinės ir 
politinės. Amerika, kuri susi
rūpinusi kaip nors išlaikyti 
taiką, bus verčiama eiti į 
nuolaidas, kad tik komunistai

Klausiamas, ar Amerikos 
kareiviai išsikels į salą Tą
dien evakuojant, atsakė: “To 

komunis-

— Vadinamoji “Rota” pe
reitais metais sprendė 245 
moterystės bylas. 131 iš jų 
buvo pripažintos negaliojan
čios, 114 galiojančios. Užper
nai bylų buvo mažiau; galio
jančiom buvo pripažinta 94, 
negaliojančiom 76.

MELUOJA JAU BE 
.SAIKO ,

Senieji nišai sakydavo: 
vri, da mieru znaj (meluok, 
bet su saiku). Bolševikai 
priešingai daro: meluoja be 
saiko; sako, tada daugiau esą 
t’kima. Taip nutiko dabar su 
aiškinimu apie Monte Carlo 
fcasino sovietinėje enciklopedi
joje. Tuo tarpu, kai vakarų 
pasaulis žino, kad Monte Car
lo kasino su ‘ garsiais p’nigi- 
niais žaidimais didžiausias ak
cininkas yra Aristotęles Sok- 
rates Onasis, sovietinė encik
lopedija paskelbė, kad šito 
“žaidikų, spekuliantų ir grei
to prasigyvenimo mėgėjų ka
rino didžiausias akcininkas y- 
ra Vatikanas.”

— New York® Ręsto darbi
ninkai atriaakė iškrauti 
prekinį laivą “American 

istorija eina toliau ta pati. Su Ranger”, kuriuo buvo atga- 
ketials uranijaus gramais au- bentos sovietinės prekės. Ta- 
tomobi&u galima važiuoti iš- .dalaivas nuplauk*| Baltimoią 
tisu savaites. ir PbflaAriptd ją.

pripažinti dvi Kfaųjasę
tačiau nesutarta, kas pri

klauso vienai, kas kitai. Da
bar žodžių kova turės būti ne 
tarp kom. ir nacionalistinės 
Kinijos, bet tarp Amerikos, 
kuri stoja Formozos pusėje, ir 
Anglijos, kuriai tenka būti 
daugiau kom. Kinijos advoka-

CIULFUKO REIKIA VA
ŽIUOTI I MASKVĄ

Maskva, psšsfiadamu iš mi- 
nisterių Mlkojaną, vėl pradėjo 
agitaciją už sunkiosios pramo
nės gamybą, atidėdama į'šalį 
lengvąją pramonę, kuri ten
kintų piliečių kasdienius rei
kalus. O koki tie reikalai, 
matyt iš kažkokio Valtenko 
korespondencijos , sovietiniam, 
laikraščiui. Jame taip rašo iš 
Kaukazo:

“Bet kuriame Rusijos mies
te lengviau rasti gatvėje auk
so gabalą nei gauti vaikui čiul- 
pūką, kuris mums taip reika
lingai Mums jau užtenka 
klausytis, kaip mūsų mažieji 
šaukia. Mūsų sveikatos mi
nisterija turėtų ką nors dary
ti. Aš pats tai sėdau į traukinį 
ir išvykau į Maskvą ir ten nu
sipirkau juodojoj rinkoj, ko 
man reikėjo. Bet ar kiekvie
nas gali daryti tokią kelionę į 
Maskvą dėl papkio!”

Kom. Kinijos bomborršai, šitie banditai, kurie dabar Ki- 
suskaityta 5, lydimi sovietinių niją valdo.” 
Migų, smalkiai . bombardavo 
aetanadenį Tachen salas. Tuo, 
matyt, nori padidinti savo ar
gumentus Saugumo Tarybos labai norėtų žinoti 
posėdžiuose — panariai, kaip tai.” 
jie darė puldami Dienbienphu 
Ženevos konferencijos metu." 

NaciOnafistų aviacija taip 
pat apmėtė bombom kinų lai
vus ir salas.

— Į Formozą atvyko adm. 
Felix B. Stump, Padūko lai
vyno vadas. Jis pareiškė, kad 
dar nėra gavęs įsakymo eva
kuoti TSchen.

Klausiamas korespondentų, 
kaip reaguos tamunistai, ma
tydami Tądien salą evakuo
jant, admirotas atsakė: “Ant
rojo karo metu aš nežinojau, 
kaip eigris kada Hitleris, aš

Vasario 5 New Yorke šau
kiamas Vliką sudarančių gru
pių pasitarimas, kuriame bus 
svarstomas Vliko kėlimas į 
Ameriką, naujų organizacijų 
priėmimas į Vliką.

jFkiTairjrl* tantasŲa filmą, 
radijo ir televizijos reikalam. 
Jog pnnininku paskirtas 
Scrantono, Pa., vyskupas Mar
tai O*Connor.

Saugumo Tarybai pirmas nacionalistų ir komunistų pa- 
kkturimas — pakviesti kom. jėgos; vadinas, nacionalistai 
Kinijos atstovą į derybas. 
Nors. šen. Knowlandas prie
šingas tam, bet Amerika ne
sipriešins AngFjos siūlymui 
komunistų atstovą pasitari
muose turėti — taip kaip ir 
Ženevoje.

Klausimas, ar pasiseks su
daryti paliaubas, priklausys 
nuo sąlygų, kurios bus siūlo
mos. Bet dėl tų sąlygų vie
nybės Vakaruose dar nėra.

Washingtono sąlygos: Ame
rika pasiskelbė viečrv, kad ji- 
gins Formozą ir Pescadorų sa
las, o ne viešai — taip pat 
Quemoy ir Matsu salas, prie 
pat Kinijos sausumos.

Sęjn. Kaomtataas: paliaubos 
turėtų būti- padarytos tose 
vietose, kuriose dabar yra

Antradienį Atstovų Rūmai 
įgaliojimus suteikė Po trijų 
dienų karštų svarstymų ir se
natas 85 prieš 3 balsus penk
tadienį įgaliojimam pritarė. 
Paliaubom faddatyvos ėmėsi

Zeiandin ir Britanija.
. Zelandijos atstovas LesBe 
Munro, kuris dabar yra Sau
gumo Tarybos pirmininkas, 
penktadienį pranešė Saugumo 
Tarybos nariam, kad šios sa
vaitės pirmadienį šaukia pa
liaubom tarp Kinijos ir For
mozos posėdį

" Penktadienį taip pat Brita
nijos atstovas Maskvoje krei
pėsi į Molotovą, kad paragin
tų kom. Kiniją neatmesti pa
liaubų. Molotovas ta proga iš- 
koliojo Ameriką, kad ji k;šan- 
tis į Kinijos “vidaus reikalus”, 
bet pažadėjo “atsižvelgti” į 
Britanijos pageidavimą. Penk
tadienį Britanijos atstovas

Komiteto pranešime pažy
mėta, kad gyveramostandartas 
po karo Vakaruose pakilo 
11%, Amerftoje daugiau kaip 
40%, o Sovietų Sąjungoje tik 
tik prašoko prieškarinį lygį.

Vakarę pranašumas 
neduoda saugumo

MAKVA PUOLA IR BRITUS 
Maskvos “Pravda” sausio 

29 paissakė prieš paliaubas T. 
Rytuose ir kaltina Britaniją: 
esą jei Britanija Amerikos ne
palaikytų, tai Amerika viena 
nesiimtų ginklais barškinti.

Maskvos r^kalavimai
Kad daugiau 'užsiprašytų, 

Sovietai sausio 30 pareikalavo 
Saugumo Tarybos posėdžio, 
kuriame būtų svarstoma A- 
merikos grėsmė taikai For
mozos vandenyse. Sovietinė 
rezoliucija reikalauja priversti 
Ameriką atitraukti kariuome
nę iš Formozos ir “kitų Kini
jai pirklausančių sričių.”

Ig TACHEN J QUEMOY
Nacionalinė Kinija skvo ci

vilinius gyventojus iš Tachen 
salų perkels į Formozą, o ka
rius, kurių ten apie 10,000, 
perkels į Quemoy salą, kuri 
nuo Kinijos sausžemio .tik per 
5 mylias.

V. Vokietija: 50 mil. plotas 
94,692 kv. m. - ■

S. Sąjunga: Kariuomenės 4 
mil., arba 175 divizijos.

V. Vokietija: numatoma pu
se nul., arba 12 dfv. Vokieti
jos apsaugos ministeris T. 
Blank savo sąrašuose jau da
bar turi 150,000 savanorių.

Kiekis kalba Sovietų naudai. 
Tačiau kokybė ir pažanga kal
ba Vokietijos naudai:

Vokietijos transportas ge
riausias pasauly, Sovietų veik 
blogiausias:

Vokietijos armija vienmga 
ir vientisa, Sovietų mišinys, 
kurį jungia tik politruko tero
ras.

Vokietijos pramonė smar
kiai kyla, nors po karo ji bu
vo sunaikinta. 1954 plieno ir .ti. 40 jo draugų pasiūlė 
anglies gamyba prašoko prieš
karinius kiekius; 1954 ang
lies pagamino 128 mJ. tonų, 
o 1953 dar tik 124 mil., plieno 
17 su puse mil. tonų, o 1953 
15 su puse mil. Prieš karą 
1938 visoje Vokietijoje ang
lies buvo pagaminta 136,956,- 
000 tonų; plieno 17,902,000 ne. Tuo pačiu metu aĖM 
tonų. stigo odos liga ir abate <

.1954 Vokietija pagamino paguldyti į ligontoe. *IW 
670,000 automobtoų, kurių nebeptams atafttena^ 
1004)00 *voDmgenų" Kgabe- 
no i uzsraous.

N£RA VIENOS MINTIES
— Dviejų Kinijų klaus:mu 

Amerikoje nėra vienos nuo
mones. Douglas, vyriausio 
teismo teisėjas dėstė, kad rei
kia pripažinti dvi Kinijas ir a- 
bi turėti Jungt. Tautose. O 
senato užsienių reikalų komi
sijos nariai George ir Smith 
labai griežtai kalbėjo prieš 
dviejų Kinijų formulę.

Tarybos svarstyme, kai ji bus 
pakviesta.

Šeštadienį Papingo radijas 
pakartojo, kad

paBsobes su aarionafisKsis 
“visai nepritatiąos”.

Esą “mes esam pas'ryžę iš
laisvinti Formozą. . Jei Ameri-

reikalavcŲ kad J. Tautos pri
verstų Ameriką pasitraukta iš 
Formozos. ;

Nepaisant tokio' komunistų 
ožiavimosi dėl paliaiRjų ir 
žvangimmo ginklais, vakar 
Saugumo Taryba posėdžius 
pradėjo.

Ne fondas, o fondai
* Tautininką snaudoje Dervo
je ir Vieayb^e paskeltas 
bendras atrišanfrlmas Itetavos 
Atgbntaio Sąjūdžio (voldeora- 
ritankąj, Uetavos Laisvės 
Kovotoją Sąjungos, lietuvių 
Bedstmetata Santarvės ir Lfe- 
tavią Tautinio Sąjfidfia. Jame

— Senate prieš įgatiojsu 
Eisenhoweriui balsavo demol 
ratas Lehman, respublikone 
Langer, neprikl. Morse. T~'.

— Vokietijoje prie Sttatgai 
to susidūrė du amerikiečių b 
likopteriai ir sudegė; žuvo 
žmonės. .



Ever wish

nori Kalvarijon, rodyk paša

Tai naujas tų Berlyno riau
šių vaizdas, palyginti su tuo, 
kurį buvo spauda išputusi. Bet 
Chochtovas apdirbinėjo to su
kilimo medžiagos dalį raportui 
ir jis susidarė tokį vaizdą..

O jei sukilknas būtų paruoš
tas iš anksto, jei nebūtų iš va
karų pusės kliudomas, jei bū
tų ilgainiui pritraukta sovieti
nė kariuomenė ,tada yra dau
giau vilties, kad tolūs sukili
mas gali būti sėkmingas.

-

remtas, tvartukas

fiksuos VWs Žemėje paiftai- 
kančius įvyktus per 24' vai ir 
totaakdpirtiu tūdii perduos į 
žemėje įrengta* bazes. Rakė- 
uu pagsrainu nMMM< trapu- 
taj mažiau ptaigo nei BMrta 
pirmosios atominės bombos

Atvykę j Europą, amerikiečiai turi 
atrodyti padoriai—pagerinti santykius

Dabar panašiai ėmė mokyti 
padorumo ir Ispanijoje. Bet 
jau ne tik moteris. - Ir vyrai 
viešame įsakyme .barami, kad 
gatvėse, restoranuose, viešbu
čiuose pasirodo suglamžytu 
kostiumu, be kaklaryšio, su 
sandalais, su kepurėm tokiom, 
lyg būtų pasirengę plaukti į 
jūrą ryklių medžioti. Toks ne
padorumas — sako amerikie
čių vadovybės kukytnas—ga
dina gerus santykius tarp A-

M; Letourneati, įgaliotinis 
Indokinijoje, 1950 lapkritis;

‘'Priešas yra priverstas nu
tolti nuo savo barių, prailgin
ti savo susisiekimo linijas ir 
save susilpninti.” ,

Į revoliuciją būtų galėję Iš
augti 1954 birželio -17 neramu
mai Vokietijoje. Setjbošriu- 
slopino abidvi pus^ i— Rytai 
ir Vakarai,: JeP^kote, kad ru
sų kariuomene ate jo ir su tan
kais numalšino darbųankų ns- 
ramumus Berlyne, tai nėra tie
sa. Taip, rusų tankai Berlyne 
pasirodė. Bet kai juos vokie
čiai darbininkai pradėjo ap
mėtyti akmenim, kareiviai nie
ko nedarė ...ir pasitraukė at
gal. Sovietinė komendantūra 
suėmė ii* sušaudė iŠ’ kareivių 
ir karininkų, kiltie atsisakė 
šaudyti į darbininkus Magde
burge. ‘ ‘

vo susidaro tonou ledo, kuris 
spaudžią. laivą žemyn ir nus
kandina. •.

Sausio 27 buvo aliarmuota, 
kad du Anglijos žvejų • laivai 
pakliuvo į tokį lietų. Iš laivų 
buvo gauti pagalbos šauksmai, 
bet paskui viskas nutilo. Kai 
pro audrą prasimušė kiek vė
liau pagalbos laivai, jie' nieko 
jau neberado. Dingusiuose 
laivuose buvo po 20 žmonių 
įgulos. Anglijos parlamente 
reikalaujama ieškoti priemo
nių, kaip nugalėti tą “juodąjį 
šaltį”.

Jei nori ką paskelbti
DAtllttNtSKft, 

skambink telefonu: 
GLemnore 5-70ČĖ

Laalfel, mifi. pirm., 1953 
dpafis: . '

“Manau, kad galėsime išlai
kyti iniciatyvą, savo . rankose, 
pasiruošti didelėm .operacijom 
ir* savo padėtį- pagerinti. Aš 
susilaikysiu nuo neatsargių 
parelškifnų. Tačiau galiu pa
sakyti, kad tam tikros spau
dos pesimistinis tonas yra ne
pagrįstas?

Vienintelė sukilimo galimy- j rytąBeHm ir prisk
-s-. r dift >iė-.liąĮMĮr» žygio. ;

Bet nebuvo leista išeiti iš 
vakarų Berlyno.

Suprantama, kodėl buvo 
praleista proga. Nes Vakarų 
žmonės nėbuvo teisingai pain
formuoti apie padėtį Rusijoje 
ir rytų Vokietijoje. Vakaruo
se manė, kad suktilmaa Vokie
ti joje privers Sovietus pradėti 
naują karą. Tai klaidinga min
tis. Sovietai negalės pradėti 
karo tada, kai jų pačių kam
pe gaisras kyla.

Bet nebuvo paruoštas suki
limas ir pačioje rytų Vokieti
joje. Jis buvo grynai sponta
niškas. Neramumai juk prasi
dėjo nuo kokios ISO žmonių. 
Šitie žmonės žygiavo Stalino 
alėja, reikalaudami sumažinti 
darbo normą ,10%. Kai jie at
ėjo iki Aleksandro aikštės,

Gen. Navarre, Prancūzijos 
kariuomenės InOokinijoje va
das, 1954 vasarfet.-

“Jei gen. Giap apguls Dien- 
bienphu, tai jis pats išsJauš 
dantis, o aš jam Sulaužytu 
nugarkaulį.”

Ir po to narsių padrąsini- 
mų^staiga valdžios pranešimas 
1954 gegužės 21:

“Rimčiausia karinė padėtis 
nuo pat Indokinijos karo pra
džios”.

Kuo baigėsi, žinia. Su kok u 
atsargumu reikia priimti to
kius oficialius pareiškimus, 
taip pat aišku.

zo Pažėros “Senosios Kristi
nos klaidą”. Joje taip pat kolū
kinis gyvenifnaą, kurio e;gą 
Aistis šiaip atpasakoja:*

“Apsakymėlio turinys toks: 
minima Kristina, buvusi • ne
turtinga valstietė, per karą ne
tekusi vyro, yra kolūkio pauk
ščių fermos vedėja. Pradedant 
tarybine santvarka 1949 m/ji 
svajojo apie nuosavą karvu
tę, ir štai per devynis metus ji 
susitaupo karvutei pinigų ir, 
išleidus iki paskutines kapei
kos, nori pasiskolinti iš ken
kėjo - buožės, kurio klėtyje y- 
ra įrengta kolūkio vištidė ir 
kurio tvartukyje ji laiko kar
vę įhei kurio troboj^' ji yra ... _.

udusi. TŽšs nefiaikDMna, Ąisčk^tol^^ 
bet pataria paitotfkėtaškblū- rtiiri 
kio vištas, parduoti ir nupirkti baudžiauninkas.

dienom- praėjus Jugoslavijos 
uostiiose sustojo 4 - amerikie
čių laivai su bendru kroviniu 
40,006 tohų kviečių. Ameri
kietiško, pyrago neūžkandus, 
nei abisiniška kava nebūtų 
gardi

Dirbtinis žemės, palydovas
Lėktuvų statybos firma 

Goodyear pasiūlė amerikiečių 
raketų draugijai —- American 
Rocket Sodety — projektus 
pagaminti 10390 tonų svorio 
raketą, galėsiančią tiek pa
kilti nuo žemės, kad jos trau
ka nebeturės reikšmės ir išsi
laikys neribotą taftoj Joje 
būsią įtaisyti foto aparatai 
tokio stiprumo^ kad 1600 ki- 
lorrietrų taiotiriy .teMsb sviedi
nį bus galima nufotografuoti 
su aiškiausiomis žymėmis. Ki-

- pirmajame šių metų 
išri, straipsny “Kelios pastabos 
dėl Lietuvos atstatymo”, Jo
nas Aistis kreipia dėmesį, kad 

.kalbant apie būsimos laisvos 
Lietuvos atstatymą, spren
džiami beveik išimtinai vien 
medžiaginiai tautos reikalai — 
žemė, vandenys, miškai, nuo
savybė ir su ja susietos taiky
tinos teisinės normos, o žmo
gus lietuvis paliekamas už 
svarstymų ir diskusijų ribos... 
Kai kalbame apie tėvynę, tai 
matome ne žmogų, o žemę, 
trobas, padargus ir namų a- 
pyvokos reikmenę. Apie tai vi- 

. sos mintys mūsų sukasi, ir 
tam reikalui naudojamos visos 
mūsų jėgos, o jos. reikia pasa
kyti ,labai ribotos ir kuklios.’ 

/Dėl to visa mūsų energija ir 
eikvojasi tarpusaviu santykių 
rate, nes tos veiklos nepajė
giame perkelti į kitą planą.”

.- O tas kitas planas tai ir bū
tų daugiau pažinti patį žmo
gų, kuris dabar auga Lietuvo
je; pažinti, kaip klostosi jo 
dvasiniai pergyvenimai ir įsi
tikinimai.

giminaitei sukenlę. Ji tai ir 
padaro. Staiga revizija. Pasi
savinimas išeina aikštėn. Revi- 

spejo jos pasisavinti * ar neiš- zonai..Kristinos .neatiduota 
gudrėjo re :kiamai>-prisitaikyti teismo orgąnams, bet " jį., turi 
bei nutylėti, .. ką tikrai mato, ■ parduoti dvylika metų svajotą 
Aistis sumini iš "Tiesos” Juo- karvutę ir atsilyginti su žemės ', 

ūkio artele.”' , '
Tame pasitaik-ojime prasi

veržia gyvenimo tikrovė to-' 
kiais vaizdais: -

Kristina “neskubėdama pri
kišo ėdžias Senti, atsinešusi 
kibirą, vandens pagirdė žal
margę, kuolu užrėmė tvartuko ;■ 
duris ir nušlepseno 4robdn...f' 
Dvylika metų! pvyliį^t 
ji galvojo apie savo nuosavą’ 
karvutę” ■ f

Tokis vaizdas — kuolu už- 
parodo 

kolūkinio gyvenimo tikrovę/ 
kurią anas dailininkas buvo 
chalatais paveiksle padailinęs. 
O Kristina gi buvo vištų fer-ij

Eltos Inforrhdč?jose V. Mi
ronas iš Lietuvos atbėgęs pa
sakoja, kad judėti po Liėttivą 
dabar leidžiama laisvai. 7 Ta-1 
čiaū draudžiama yra vykti į 
pasienio zoną, į Lietuvos Len
kijos pasienį? Prie tos pasien'o 
zonos priklauso Ir Š./ Kalvari
ją. Kas nori m&eliąuti į Kal
variją, tai gelęžinkšlio bilieto 
negaus,T; neparodęs paso. Su
valkų trikampis^ yra priskirtas 
prie Lfflikijoaj ovGardinai prie 
Gudijos.

Lietuvos - LeųHi 
labai stipiai saugo; 
skaitant jaii pasienio drau
džiamosios zonos, prie sienos 
tebėra vadinama mirties zo- 
na/2O6 mętjųriki sienos plo
tas. čia tebėra vielos, tvoros, 
bokšteliai, kulkosvydžiai,' sig
nalinės raketos, sargybiniai ir 
jų draugai Sunės. -

Pasakojo’ a^e vieną lietuvę, 
kuri gavusi leidimą aplankyti 
savo išvežtuosius Urale. Bet 
reikia specialių leidimų į to
kias sritis kaip; Buriat, Mon
goliją, 1 Vorkuta, Kolyma ir 
pan. ;

V. Mironas suminėjo tarp 
grąžintų iš ištrėmkno gydyto
ją Jariaričių, kurta grįžęs aj> tebeveikia.

Kai tik parvažiavo švedas 
Hammarskjold iš kom. Kini
jos, pasipylė pareiškimai ru- 
žavi, padrąsinantieji, 1 tačiau 
neskelbiant jokių faktų. Jeigu 
dideli žmonės sako, kad bus 
gerai, tai reikia tikėti, kad 
taip bus. Jie viską'žiho ir ne^ 
meluoja...

Kaip su tais didelių žmonių 
pareiškimais nutinka ir kiek 
jie patikimi, rodo istorija su 
Indokinija, štai iš prancūzų 
laikraščio “Rhin Francais” 
paima kai kuriuos tokius 
pareiškimus:

M. Pteven, minlsteris, 1950 
spabs, traukiantis Prancūzijos 
kariuomenei nuo Vietnamo 
komunistų:

“Mes priversime dabar prie
šą pasitraukti nuo savo ba-

- Pereitais metais sukėlė 
triukšmo Vokietijoje amerikie
čių komendantą^ . FriąuMiirte 
pulk.. Jorn Dilleys, įsakydamas 
motorim "aihefffietąh pado
riai rengtis it nesirodyti vie
šose vietose pusptikėnL Pir
ma pasižiūrėkite veidrodyje į 
save, — mokė /pulkininkas — 
paskui išeikite į gatv£ Ir jos 
ėmė žiūrėti — ir pečius deng
ti ir. ant kėtnai&ų dari sijonė
lį užsitempti, bėgdamos į inie-

sigyveno Katine. Buvo grąžin
tas ir Panevėžio gydytojas 
Kriščiūnas, bet vėliau jį vėl 
Suėmė ir išvežė su sūnum. To
kių atsitikimų, kad grąžintus 
ištremia vėl, yra ir daugiau 
jam žinomų.

Labai krinta į akį padidė
jęs milicininkų skaičius, pa
lyginti su nepriklausomos Lie
tuvos laikais. Saugumiečių da
bar yra mažiausiose apylinkė
se .(seniau valsčiuose^

MoraEršs ’ l/g® kri- 
pasįcnis tęs. Veik kiekviename kolcho

ze- kasdien pasitaiko vagysčių, 
daugiau yra peštynių, daugiau 
girtavimo. Miliciją dažnai ty
čia tų nusikaltimų nepastebi. 
Daug vagysčių taip vadinamo 
“kolektyvinio turto”, kada 
žmonės nori apsiginti nuo ba
do. Už šios rūties vagystes la
biausiai ir baudžiama. Daug 
didesnės bausmės už apsivogi- 
mą iš kolchozo-/iš fabriko, nei 
iš kaimyno kišeniaus, nei už 
svetimo buto apiplėšimą.- Pro
paganda kalte kala žmonėm į 
galvą, kad “socialistinė nuosa
vybė” esanti šventa ir nelie
dama.

Darbo stovyklos Lietuvoje

valdžia:** Atvykusieji nežihojo, nri nutirpysi nei hukapnsl. Jei 
ufldumpa laivus, tai bevei

btidalkta ttaįtll iMtotaĮti
w 

Tebūtų reikėję šūktelti: pa
imkim juos, ir jie būtų buvę

Maybe you've always tbougbt you 
couldrit save op Big ofcofcy—WelL 
now*s the time to cbange your mind. 
Saving for trig goals isas eeąy as sign- 
ing your name, wbeo you jom the 
PayroU Savings Plan.

Bestof aU, you donore than just save 
—you invest your taoaey and mafceit

JfiGOS J*Rite FORMOZOS 
^Formorot; Kinija kariuome
nės turi 600.000. bet tik pusė 

yra pakankamai apmoky
tą. Komunistai kariuomenės 
tad pusketvirto milijono, bet 

' jjrieš Fbrtnozą riukre'pta tik 
280,000 .tarp jų 150,000 apmo
kytų parašiutininkų. Komu- 
Htetai turi 2000 lėktuvų, For-

/fl^bza 500.
: Karinė ir pagalba
F*onnozai p?r metrą Amerikai 

/jtftcina apie pusė miliardo

Pastebėjimas teisingas ir 
dėmesio vertas.

Tame straipsny nurodo, kaip 
Lietuvos rašytojai ir dailinin
kai, o per juos ir visi jų skai
tytojai bei ž’ūrėtojai yra len
kiami gyvenimą priimti ir 
vaizduoti, štai vienas iš kolek
tyvinio gyvenimo “rojin'ų 

: vaizdų”. I. Švažo paveikslas 
“Gyvulininkystės fermoje”.
Aistis jį taip aprašo:

‘Pirmame plane šventadie
niškai pasipuošusios veršin'n- 
kės jausmingai ir švelniai 
glosto jems priskirtuosius 
veršiukus. Kiek toliau balto
mis suknelėmis ar chalatais ir 
per petį pšrsimetusios rankš- 
ItfOsčius raitesi melžėjos. Dar 

- toliau idiliškai triūsia šėrėjai.
Fonas, .personažai ir galvijai 
nutapyti Fragonard af • Bou- 
cher dvasioje. Taip reikalauja 

* socialistinio realizmo normos.”
Taip menas kuriamas pagal 

sovietinę propagandinę prog
ramą. Bet pasitasko huo jos 

' nuslysti tiem, kurie dar nepa-

rie nekovctų fcfeš revtibaciją. 
DatĮguitias'feikytųsi pasyviai 
nuošaliai. Bet

saugumo putity* Kittfbė yra 
peritiddė, fcįii- gaMMb- .Sfitų 
lankti revoliucijos pafioje Bu- 
si>K A ;

Sovietinio režimo galingiau
sias ginklas prfeš piliečius y- 
ra -jų nepasitikėjimas vienas 
kitu. Tas nspasitikėjimas yra 
labai stiprus taikos metu. Bet 
karo metu, kulkų ir inirtiės 
grėsmėje šita nepasitikėjimo

8dteitttotad«e kraštavo 
raudonoji karinoaseaė gatfhj 
antim ir tada^^otata būtų

terš ot M moti) as you want 
Then each neek. betone yoa «e* ■
your pay. thšs suffi fe satof <«tt JF 
(Thatwayyou*renėverfesapfed
to spend money you reaAįr want ųf
to save.) And aš thėyH aet , nT
aside, ttesė amounto atotantantiy invested for you fn 
United States Senes E Sųtap' Bonda The Bonda ase m 
your name and are taraerf toer toyou.

| £££$**• . V •. •



lindo i pūgą, o Šalta* vijas ris 
labiau ėmė įšalmį kūną. Stai
ga kažkas sutratėjo, arklys

būtų-ruošiamasi jo sukon 
mitinti “draugų” akyse, 
ga&nabūtų lengviau ate

Ir Prancūzijoje 
prasti reikalai

prikišdamas savo draugams, 
kad kai kurie iš jų vadovku- 
jasi šūkiu: ‘ “pirma surinkime

dtynią. apie kurį tas pa* 
vHtauF

Šiuokmnunitatu tavai

me, kad yra paprasto darta-c 
ninko -vaikas, kurs pas koma- 
nistus tik dėl to atsirado, jcfe 
t-kėjo jų gerais norais ir-LKŠ- 
lais. Tačiau pamatė, kad įienjs 
visai kas kita rūpi, ir prašneko 
ne pagal Maskvos toną, kur o 
Togliatti laikosi.

Secchia tris “baisias erezi
jas’^ apskelbę: viena, kad Ita 
Hjos komunistų partijai terūpi 
daugiau žmonių pp-ivfiioti,^ 
sės ją skaičius vis mažėja; 
antra, kad. komunkf^ų partija 
tvarkoma nedemokratiškai; 
trečia, kad jai pirmon galvon 
rūpi ne darbininkų reikalą!.'

itatitaW patrukai? pristaty
ti saV&p žmonėm prižiūrėti. 
Irtai įvtataMaskvos naudo
jama “dvynų potitika": visur 
tave seka palydovas, tavo par
tijos “brolis”, idant dar labiau 
nenfi&ryptumnuo linijos iri ne
sikėsintum suorganizuoti at
skiros grupės.

Vasario mėnuo kasmet yra siejamas su katalikiškos spau
dos vajumi, šiemet tą vajų pradėjo savo atsišaukimu vysk. 
Tironas K Gorman, jis vadovauja NCWC spaudos departamen
tui. Savo rašte pasidžiaugia, kad katalikiškoji spauda Ameriko
je nuolat auga, stiprėja ir tobulėja, tačiau ji galėtų ir turėtų 
būti dar stambesnę ir pajėgesnė, palyginus su katalikų skaičiu
mi. Vysk. Th. K. Gorman pabrėžia tris dalykus, kurie turėtų 
būti visų katalikų, paimti j širdį: viena, nei vienas katalikas ne
gali būti be katalikiško laikraščio; antra, užsisakomi katalikiš
kieji laikraščiai turi būti uoliau skaitomi; trečia, katalikai turi 
jausti pareigą savo laikraščius paremti ir juose skelbtis. Atsi
šaukimas baigiamas paraginimu: “Spaudos mėnesio metu apsi
spręsk būti uoliu skaitytoju ir rėmėju, kuris trokšta tiesos ir 
tikėjimo gaivinančios versmės, ir kuris yra pasiryžęs žodžiu ir 
darbu talkinti savo spaudai. Katalikiškoji spauda yra tavo 
spauda. Pradėk jos norėti, nes ji tau reikalinga. Pradėk ją rem
ti, nes tai yra tavo pareiga ir ji to reikalinga.”

ątęred as asrad vuttter«t Bnooklyn, N. T. May 25, ISO, wt 
theAct <M Marei 3. 1873, orfginally entered aa aeeond eta* matter 

lt Bortou. Mas. September 12, ISO. ■

už kurį užsistojo ir visa ko
munistinė direkcija. Nesutari
mas jau buvo pribrendęs anks
čiau. Suvažiavimo diskusijose 
Secchia tiktai priminė savo 
nusistatymą susirinkusiems 
Romon delegatams. Jo pagrin
diniai kaltinimai Italijos ko
munistų partijai yra tokie:

a) perdaug rūpinamasi pa
didinti tiktai komunistų narių 
skaičių, nepaisant, ar tie na
riai yra ko verti ar ne;

b) permažai paisoma darbi
ninkų klasės, o rūpinamasi 
skverbtu įjkitasviešoao ©ge
nimo sritis;

c) ieškoma laikinų ryšių su 
kitomis politinėmis jėgomis tik 
tam, kad savo svorį padidin-

’-r- Pelkės^akivarai! FftaĮun- 
masIGati. čiaTtaCtanMįb ii* 
sa poiitfja. &rinuk, suikhtic, 
išeik tiesiai, jisJeido tridį 
laisvai, švietė net lempute. tr 
gyvulys koją už klojo* Mojo 
ir pasuko į kairę. 7

v kurių grupė. pasivadinusi 
“Komunistų Akcija* (nusi
žiūrėta į Katalikų . Akcija), 
paskleidė; atrišaiūdmų ’. ir 
straipsnių, reikalaujančių dau-

pareigas. Vietą toji atarta k 
dar su pristatytu “tudaoju." 
Suvažiavimo metu tavų pra
vestas Togfiattiįsakymas, kad 
prie sritinių sekretorių būtų

subscrctom kates ;
Mstic yesrty -*___ . $6.00

$650 
$350
$650

Lenta vertė sniegą. Bet vos 
tik nužėrė kauburėlį, iš me
džių šoko vėjas su naujais 
glėbiais ir visa sulygino.

— Truputį galiu pasivėlinti. 
Tokia audra. Koks bus 
džiaugsmas, kai vistiek pasiro
dysiu.

Jis nervingai skubėjo, į- 
tempęs jėgas, bet sniego buvo 
daug, ir jis vos pajėgė ištrauk
ti arklį Tada kišenine lempu
te badė tamsą ir apčiuopė di
delį vėpūtinį. Kol jį prakas, 
tai ir vidurnaktis ateis. —Ne, 
ne .reikia ieškoti kitų kelių.

Atgręžė roges ir patraukė į 
kalių. Ten pasuko į dešinę. 
Pamiškėje kartą matė lauko 
ketinių ir rodyklę į gerkšnės 
kainą Taip £s aplenks pra
keiktą daubą, pro sodybas at- 
sidun priomtootyjs.

. — AŠ gydytojas, -—• pradėjo 
Algirdas aiškinti,— svarbūs 
įeikaiai privertė keliautu pa
klydau... *

—- Žinau tokius daktarėlius,.
— atsakė vyriškis. — TOkie 
naktinds ir iškrausto namus!
— Staiga jis atplėšė duris ir 
Suriko:— Rankas aukštyn!

Vasario menuo, susijęs su Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimu, tebūnie mums ir lietuviškos spaudos vajaus mėnesiu. 
<3a taip pat galima būtų pasakyti, jog katalikiškoji mūsų spau
da, palyginus su lietuvių katalikų skaičiumi Amerikoje, galėtų 
ir turėtų būti gausesnė ir pajėgesnė. Pradėk jos labiau norėti ir 
ją remti, nes ji tau reikalinga tikėjimui sustiprinti ir lietuvybei

— Gerbiamoji, paklydau,— 
sujudo svečias. į

Nuo slenksčio ėjusi mergina .. 
staiga sustoja

— Algirdai, tu?
Bernas pašoko ir, susigrū- , 

dęs rankas į kišenes, žvalgėsi 
tai į vieną, tai į kitą.

— Viešpatie, kas gi čia da- . a 
bar? —aiktelėjo moteris, įr

krumpliais
Stipriau 
kumštim. Nė garso. Nuėjo 
prie lango it dundeno tiesiai į 
iėmą. TMa jriž!^ė šviesa įr

Kas tcti—- paklausė mo- 
frriilrM ’ hstas

prenumeratos kaina 
Amerikoje metams------ -— $6-00
Brtmktyn, N. T.----------------*50
Pusei mętit-----——•.... ........ *50
Užsienyje ...-----------------------$650

UdkraŠtitvąrto 9Muia Komisija. Vyr. red. S. SufiedSs
Tffckrtją taiae »w» ■■iiiirs. Nm—iilt 

stariĖa** anaasiiiflBtsI—f iriems jriUst Pmm*»
MstabsariM atMtbai HteBkia redakdjas ■sMMne.'Ui akeMmn turini tr kėlbta 
hJn rdririįi lietinln ;

Kiekvienas sąmoningas katalikas žino, kad spaudintas žo
dis toli eina ir stipriai veikia. Tai yra didžioji mūsų laikų galy
bė, kuri gali būti genam ar piktam naudojama, atstovauti tiesai 
arba skleisti mędą, žmogų dorinti arba ji tvirkinti. Vidurio nėra. 
Jo neišlaiko net ir tokia spauda, kuri stengiasi išlysti pro “vi
durį,, duodama šio ir to, arba dirbdama visa pasirinktinai, kas 
kam patinka ir kas ko ieškb. Toks neutralumas tiesai, gėriui ir 
dorai yra jų paneigimas. Katalikiškos spaudos uždavinys —gin
ti Dievo tiesas ir doros įstatymus. Katalikai nusikalstų savo ti
kėjimui, jei to nedarytų ir nesinaudotų spaudos priemonėm 
sekti gero. Tai jų pareiga.

Praėjusiais metais įvykusia- 
me Prancūzijos komunistų su- . 
važiavime nusiskųsta, < kad 
partijos narių skaičius nuolat z 
mažėjąs ir reikią “imtis prie-. J 
monių darbininkus vėl susi- 
grąžinti į savo eiles.” Apyskai- 
ta rodė, kad tik 38 proc. Pran- : ’ 
cūrijos komunistų sudaro pra- 
monės darbininkai, o su jais 
kaip tik geriausia streikus or- 
ganizuoti. • > S

Tačiau streikai darbininkus » 
ir atgrasė nuo komunistų. 
Prancūzų laikraščiai skelbia . ' 
pareiškimus buvusių komunis- 
tų, kurie partija apsivylė. Jie į
padarė išvadą, kad “komunis- '
tam darbininkų reikalai nerū- į
pi.” Komunistai organizuoja 
streikus, kai nereikia ir ne
numatoma laimėti, o nesihna 
priemonių, kur galima ir rei
kia darbininkų padėtį pageriu- ' 
ti. Dėl to generalis streikas ir , 
nepavyko: iš 11 milijonų dar- . 
bininkiį prisidėjo tik 500.000. 7; 
Pas-deGalais rajone, kur ko- 
munistai turėjo 60.000 narių, 
dabar teliko 8.000. Tačiau ko- v 
munistai parlamente tebeturi ; v 
100 atstovų. Tai ankstyvesnių ' 
rinkimų pasekmė.-1956 rinki
mai parodys, kiek komunistai ■ 7 
dar tebeturi darbininkam įta- -į 
kos.

Romoje nusikratytas fSįg- ■ 
chia dabar vyksta į 
nes jis; gyvena Italijoje, 
Rusijoje. Būdamas už gėles
nės sienos, jis jau niekur la.‘|-. 
vai nekeliautu: būtų pristaty
tas į Lubiankos kalėjimą, Voę- . 
kutą arba egzekucijos vietą. 
Nieko jam nepadėtų, kad jis« 

Kad tokia opozinė grupė ne- metus išsėdėjo fašistų kalė> 
atsirastų, nenorėta iš karto me, kad yra paprasto dartifc 
jos smarkiai užsipulti: gali pa
sišiaušti. Reikia pamažu, nuo
sekliai likviduoti. Dėl to Sec
chia dar gavo ^ritinio sekreto
riaus pareigas ir jo draugai 
garųp šiokias tokias vtetas.Hk- 
tal Seniga, pats karščiausias 
tos deūaokratinės grupėą-žmo
gus, buvo apšauktas, kad jl-

pęs opKūręjo gyvulį. Vienam 
prakaite.' Šlapias. Svetimas. 
Koks nemaldriumas, jei kas 
atsitiks. Uždengė jį rogių ap
klota.

Kojos sunkios lyg kaladės, 
sušalusios, šiurpas varstė kū
ną. Jis ęjo per kiemą ir žval
gėsi. Nuošalai stovėjo namai, 
ir vos pasuko į jups, kaip lan
ge užgeso šviesa.

Suradęs durs, pamažu kle
bena, bet įdėtas neišgirdo.

pirštais, stukseno 
—— nidcur nieko, 
if stipriau daužė

r<tip| Ųtilfbnii Kam taškytis 
įvtaknĮs kryptimis, užuot su- 
telkus savo jėgas tam svar
biam reikimui?**

Tokiu savo ratiniu ir savo 
kalba suvažiarime Secchia, ra
si Ir pats'to nenorėdamas,

atgiedojo gofita gtednę,
' nes jo žodžiai pakvipo ir 
baisiu komunistam kaltinimu 
ir herezija. Mat, ' čia reikia 
paaiškinti, kad riųdikabnėm 
organizarijom Italijoje ir ki
tuose romantiškuose kraštuo
se vadinamos darbininkų pro
fesinės sąjungos - unijos. Se
cchia iškėlė aikštėn, kad tie 
reikalai komunistų partijai 
nestovi pirmoje eilėje. Ypač 
Raudžiai y s čežtelėjo savo 

^draugam komunistam per vei
dą, it botagu, kai priminė, 
kad reikia stiprinti demokrati
nį dartaninkų sąjungų veiki
mą. Ar ten nęrd demokratijos, 
kuria komunistei giriasi?

Kokia demokratija yra net 
pačioje komunistų partijoje, 
parodo tai, jog Secchia buvo

- .V ;

į; Ąp$ntai ' tratėjo medžiai —- Ne tamstos reikalas, eik 
namai skendo taitaoj^. Jau vidun. Pažiūrėsim, kuo, viskas 
norėjd tai prie rogių, kai lan- baigsis. - .
ge vŠ šoko šviesa. Subildėjo Moteris pirma ne^ lempą* 
durys. Jis vėl barbeno. . ją sekė Algirdas, o už jo ėjo 

* Ramiau >ia tau ne už- bernas, laikydamas pistoletą.
Nuvedė tiesiai į virtuvę, kur 
buvft’šilta ir jauku.

— Noriu paklausti kelio, 
kiek iki Hungės?

— Kas kaip. važiuoja: vie
nam tiek, kitam mažiau,—at
vožė bernas. ■

— 0 tamstos pavardė? 
susid<xnėjo moteris.

—-■ Giędrajtia
~ Ką, neturi vardo?
— Algirdas.
Moteris sužiuro:
— Tamsta esi Algirdas 

..Sekundei Algirdas nnnišb,' Giedraitis, gydytojas, ir va- 
lyg ŠUsUaikė. Pamatęs pfetole- žiuoji į Plungę? —nusistebėjo 
tą,' ttwj pakSS rantas. ir peržvelgė jį visą.

Jeflr ir~nėjud&! —Taip, taip. Kas čia to-
Durya užsitrtaki,nukirs- kio?

darnos pūgos siautimą. Viduti- — Palauk truputėlį, — ji iš- 
niojuntama moteris laikė ži- ėjo į kitus kambarius.

raųpjau, tokio. pūga, ataribus vyras laisva Bernas paniuro, ats:sėdo
ranka apčiupinėjo AWk>' ki,- pas krosnf, laikydamas ranką 
Benešą, bet ghddo nerado. kišenėje.

>— Mes tokius paartame,-— — Kas fla gyvena? — pa- 
dor stanavo vyrškk— Bu- klausė gydytojas.
vo tai kartą pora pIStaKni — ° tas pačiam darbo? 
prie langų. Fstvarkta. , Gyvena tai gyvena, ir paties 
•’į- Ar tamsta Mlntinlolras? malonės neprašo. Tai ko čia 

— taksai pitklauri Algirdas, teirautis? Stovėk ir nekalbėk!
ar ošt NelAš tik

Nūnai vėjas čaižė veidą. Už
sivertė apykaklę, skersas at
statė pečius siengtti, bet ark
lys ėmė ir sustoja Vėl reikėjo 
tampyti vadeles, raginti ir at
sisukti vėjui.

Arklys muistė galvą; atrodė, 
lyg kelias būtų pabėgęs. Ieš
kojo girios, bet ir ji pasislėpė 
sniege. Taip jis suko dešinėn, 
kairėn — ir nieko, nerado. Vi
sur naktis.

Šalo kojoM Per oufitaią ' >•
nugarą bėgo Šiurpuliai. Gryna
liga. Plaučių uždegimas! Žibury* jau UmUMMį-

Sniego vilnyse pasirodė ma-
Žas žiburėlis. Sumirksėjo ir pyc yagųdR- —ap

tingo. Kai vėjas Įdek rarifiu- -
vo, jis vėl sužybfiojo. Grtapro

— Užsuksiu. Pasiklausiu girdo sodybos Baratai OŠrant. 
kelio. Tikriausiai paklydau. MtaĮ tartis»'Mm' 
Kokia gėda! Taip tvirtai ž«M- toą. Apflnk motai 
jau būti laika.. didefių patata tatata

Į švtesrię nugręžė ari® ir fiete Hųpogo foHM W 
pliauėkino botagą Pamažu lys psts*tranM *

Jis iki šiol buvo partijos vi- 
cesekretorius ir ctatrinM Or
ganizacinės komisijos pirtod- 
ninku, ty. buvo žmogta taris 
savo rankose turėjo visą ko
munistų partijos cs^ganizariją 
ir po Togliatti. buvo Užėmęs 

aukščiausią vietą partijoj 
Paskutinės komunistų parti

jos konferencijos metu iškilo 
švieson

nesutarimas tarp Sectaįs ir
. Togliatti,

Visas savo mintis. Secchia 
išdėstė dar ir komunistų parti
jos žurnale. “Atgimimas” (Ri- 
nascita),. kuris tąrvo Išleistas 
prieš pat suvažiavimą. Čia 
Secchia .

risai sankrypo ano partijos

. pašalintas iš ff .vo „ 
pareigų ~

ne suvažiavimo, o oač os 
komunistų partijos direkcijos 
iš viršaus. Jie “patvarkė”, o 
ne bąlsavo įvažiavime. Būtų 
visiškai; tyliai , susitvaridę ir 
Viešumai nė. neSoptefeję, bet t 
^ecrttią turtjd pasekėjų tarį> 
sekretoriato'naudų ir tarp

. — Aldona! — vos ištarė iš
sigandęs ir sumišęs Algirdas ir 
žengė į ją. Mergina dar labiau 
kaire sugaudė chalatą, dešinę 
ištiesė ir šypsojosi:

— Atleiskite, kad taip 
rengusi — jau buvau lovoje.

— Jūs pažįstami? — neat
leido moteris, šviesdama žBNk. 
riu į aini.

— Taip, mes kartu studija
vome, — atsakė Aldona.

— Keista, — pakraipė gąląą 
bernas, — toks
sakosi gydytojas. — Ir v® •į.- 
taąito ant suolo pas kroaūfcgą;

— Aš ir esu — nertan^ 
Algirdas, atsigręžta į beiną lį 
moteriškę.

— Taip, jis daktarių jaį| 
tvirtino Aldona.

• Sakykit, kaip £a trttiįf 
išvažbotf į Plungę?
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’Darbinihko” administracijoj galima gauti

Jonas Bosco pasidaro jų bičiu
lis ir vadovas,^ kuriam rūpėjo 
juos ir pavalgindinti, ir užim
ti, ir Dievą priminti. Bet dar
bas tasai nebuvo lengvas.

Kur tiktai jis sutelkdavo to 
jaunimo būrius, kaimynai tuo
jau pakeldavo riksmą, kad tie

Jo viduje D. Poška 
buvo įrengęs 
mažėjų ir ra~ė 
savo raštus.

Milijonai jaunuoBų, I 
šių saleziečių mokykla^ 
rimu vtfuonienes 
yra Moję į «i
a takojusi apaštataMno bi

Čia mums galėtų duoti 
žiu pavyzdžių dabar aatea 
dirbamas auklėjimo dM 
Jie turi pasitiksimą | 
mu, kurio yra daug

vedė re- 
šim tams 
į kalėji*

Dkmteo Parkos 
BariHys, pastaty
tas 1812 B seno 
išpuvusio ąžuolo.

mažens liko mamos pasakoji
mas apie tą ąžuolą — Boablį, 
kuriame esą įrengti tikri na
mai.

Tai buvo graži vasara, kai 
nukakome į Skaudvilę, o iš 
ten tik 8 talometarai į Bijotus-

Tokia senovė! Taip. Tai bu
vo 1811 metai, .kai Vyšnių 
kalne piemenys padegė išpuvu-

^aforonSais avinėliais. Jų tar
pe buvęs Kristus su Marija, ir 
jis girdėjęs sakant:

“Tu juos laimėsi ne šiurkš
tumu ir bausmėmis, bet švel-

Khip ir kiekvienas jaunas 
žmogus, it kačiukas, kai jis 
tam kartiri sotus, o energija 
jam tryšsta per... nagus. O jie 
gi turėjo būti ne “plėšrūs žvė
rys“, o “romūs arinėbaT. Bet

ku buvo gauti Jis norėjo pt 
statyti ginkluotus patydM 
iš abiejų pusių. Don Bosco t 
tuo nesutiko. Tik po ilgų, 
įkyrių derybų jis gavo M 
mą kalimus visai laisvai M 
vesti ir išsivedė. PavaikgSd 
ir visi grįžo. Na, kalesne i 
buvo to tikėtasi! Don Bto 
buvo palaikytas stebukMbįį 
arba burtininku. O jo stoto 
las buvo paprastas —ptafl 
kėjimas jaunimo duotu -J 
džiu. Ar juo galima petotil

’ Taip pat nuoširdus ačiū pa- 
renguria. rengėjoms Š. Kucie- 
nei, £ SuŽtedtiienei, K. Keb- 
linsHtenei. Ačiū, Brocktono 
jiteittoinkams už mūsų mer
gaičių programos papildymą 
gražiomis dainomis.-

Vienuolyno kapeliono kun. 
St. Ylos žodį ir musų pensijo- 
nato atliktą programą giliai

Barzdžiuose kaip užgimiau, 
jau tūkstantis metų, 

Parnešta iš ąžuolyno, 
Čion esmi padėtu.

Tikras vardas mano buvo 
Baublys—Dievui garbints 

buvau.
Nuteriojus tėvynę, suvytau, 

sudžiūvau.
Ties manim Perkūnui degė 

avys, ožkos,
O dabar manyj gyvena 

Dionizas Poška.

Demokratiškuose kraštuose 
kaliniai yra tik tie, kurie nu
sikalsta visuomenei: apsiva

gia, apiplėšia, nužudo. Visi ki
ti žmonės yra laisvi. Komunis
tiniuose kraštuose yra priešin
gai. Ten visi yra uždaryti, it 
kalėjime, o laisvę turi tiktai 
raudonieji buržujai,, valdžios 
žmonės, kurie pavergtuosius 
visą laiką apiplėšinėja, apva
gia ir žudo. Iš to pasidaro dar 
vienas skirtumas. Amerikoje 
ir kaliniai gali reikalauti di
desnio atlyginimo, o Rusijoje 
ir Kinijoje nė vadinamiems 
“laisviems“ darbininkams to 
negalima daryti.

Raudonojoje Kinijoje jos 
premjeras Chou Enlai viešai

tybių, 10 didžiųjų unijų ir 10 
darbdavių atstovų. Tarptau
tine darbo konferencija bus ki
tais metate sausio 24 - vasario 
5. Jsū dabar renkama medžia
ga apie darbo vergus komun’s- 
tinhiose kraštuose.

Argesttauje diktatorius Pe
ronas griebėsi prievartos 
veiksmų prieš katalikų kuni
gus ir veikėjus dėl to, kad ka
talikai daug dirba socialinėje sapne, 
srityje ir reikalauja darbinin
kams laisvės organizuotis. S. iš pfėšrų>j žvėrių vaikai pasi-

Co—ertieut valstybės kalė
jime laikomi kaliniai pareika
lavo, kad jiem būtų padidinta 
“alga“ nuo 15 iki 25 centų į 
dieną. Savd prašymą jie pare
mia tuo, kad 15 centų neuž
tenka cigaretėms, muilui, cuk
rui prisipirkti, o taip pat ki
tiem reikalam, nors tų dalykų 
jie gauna iš giminių, pažįsta
mų ir paties kalėjimo. “Striu
ka“, sako, “ir gana’’... Mrs. R. 
F. Suarez, respublikonė, kali
nių prašymą palaiko ir nori 
Connscticut atstovų rūmuose 
pravesti įstatymą, pakeliantį 
kaliniams “atlyginimą“. Ji tu
ri vilties, kad praeis.

* Gerasis Dievas tegu atlygi
na visiems brocktoniečiams, 
vienų ar kitu būdu prisidėju- 
siems prie šio parengimo pasi
sekimo. Mes prašome mūsų 
Globėją, Nekaltai Pradėtąją 
Mariją, globoti Jus visus.

Dėkingos,

liek. Pr. ŠvČ. M. Marijos 
Seserys

B&agus bajorus, iš Raseinių 
skubančius, pardėjo mosoda-. 
mas šakom. Tai prisknena ir 
senuosius dievus. Gal čia ir 
plovė dievams ošką?

Nuo seno žemaičiai gerbė 
senuosius ąžuolus, išpuvusius 
vadino baubliais, drevėse statė 
švenųjų statulėles. Poška prie 
šio “namuko prikalė jo metri
ką, išrašęs eilėmis:

Įžengęs į patį didžiausį, ku
riame telpa 10-15 žmonių, at
rasi tikrą “karo muzėjų”, ku
rį įrengė pats Poška.

Jis sunešė vidun apylinkėje 
rastus archeologinius daiktus, 
šarvus, kardus ,įvairius suak
menėjimus, atvilko didžiulę 
mamuto iltį, pakabino įvairių 
portretų. '

Šitam Baublyje Pošką, už
sidegęs pypkelę, susikeitęs ko
jas, rašė Bedūmodamas gra
žias pasakėles, mįsles ir dai
neles.

čia jis parašė sentimentalų 
pseudoklasinį “Mano darže
lį“, sielvartavo dėl baudžiau
ninkų “Žemaičių ir Lietuvos 
mužike”, “Mužikėlio giesmė
je.” Su ašarom verkė jis, kad 
baudžiauninkų dalis sunki, 
bet anuo metu jo niekas ne
girdėjo. Savo butai jis garsėjo 
savo išsflavfariniu ir ariheologi- 
niu rinkiniu — muzėjmn.

namu v Įuknumu.”
Sakomą, tie žodžiai ir tas 

vaizdas Jonui Bosco taip įstri
go atmintin ir širdin, kad jis 
pasiryžo aukotis apleistiems 
vaikams, kai ir labai neturtin
gas būdamas išėjo kunigo 
mokslus ir pradėjo lankytis 
savo gimtinės didmiesčio (To
lino,! Italijoje), lindynėse, kur 
skurdo nemažas skaičius iš 
kaimo suplaukusių paauglių, 
ieškojusių darbo ir duonos.

Baublį ir jo rinkinius apraše 
Kajetonas Zabitis — Nezabi
tauskis . Dziennik W3eriski 
1823 m., prof. J. Loboika (ten 
pat), pats Pošką Diennik War- 
szawski 1826. Karlais tą “vi
sur išgalėjusį ąžuolinį muzė
jų” užkabindavo Vilniaus sa
tyros laikraštis Wiadomoeci 
Brukowe. Poška atsikirto eilė
mis, bet jo atsakymo nespaus
dino. Tuo pasipiktino visi Poš
kos bičiuliai, nes anais metais 
Poška tartum simbolizavo že
maičių bajorų lietuviškąjį pat- 
triotizmą.

Išgarsėjusį Baublį prisiminė 
ir Adomas MickevkSus savo 
“Pono Tado“ poemoje.

Ketvirtoje knygoje’jis rašo: 
“Ar dar gyvas Baublys, kur

Senam didefiazn sode išvydome 
tai, ko troškome—Baublį.

__ Nuostabiausia, kad neto
liese stovėjo ir kitas, kiek ma
žesnis. Kaip gi čia dabar? 
Mama kalbėjo tik apie vieną.

Ar jie neišaflasktys? Don 
Bosco titano, kad ne, bet ka
lėjimo virtMnko leidimą sun-

Joms Don Boofeo,
pasislėpęs už saleziečių var

do, nes jis savo dvasios vado- 
bu buvo pasirinkęs iv. Pran
ciškų Salezietį, kurio švente 
mintina sausio mėn. 29 d. Juos 
skiria tik viena diena šventų
jų kalendoriuje, bet ištisi du 
šimtmečiai juos išskiria že
mės kelyje. §v. Pranciškus 
Salezietis buvo vyskupas, raš
to žmogus, kuriam rūpėjo 
spaudos priemonėmis žmonėm 
atverti Dievo tiesą ir paska
tinti į šventimą. &v. Jonas 
Booco buvo paprastas kuni
gas, kuriam rūpėjo šv. Pran
ašaus Saleziečio dvasioje 
auklėti ir į šventumą kreipti 
vaikus, sakytume, net “pady
kautas” vaikus. Šiandien tie 
Jono Don Booco jaunuomenės 
auklėjimo metodai traukia dė
mesį daugelio tėvų, mokytojų, 
organizacijų ir vienuolių. Kuo 
jie yra ypatingi?
. Kai Jonas Bosco buvo dar 
tik devynerių nfetų, jis matęs 

taip jis vėliau vadi
no tą savo regėjimą, — kaip

savyje sutalpina dvyl’ką as
menų, ir visa ta šeimyna jojo 
stuobrio viduj dargi gali sėdė
ti” (K. šakėnio vertimas).

Poškos' muzėjus jo testa
mentu atiteko S. Stanevičiui, 
o jam 1838 m. mirus, Pliote- 
riui. Dalis muzėjinio rinkinio 
buvo išlikusi iki pirmojo karo. 
{Per vokiečių okupaciją kiek 
nukentėjo. 1924 m. likučiai 
buvo perduoti Tauragės mo
kytojų seminarijai. Vėliau abu 
Baubliai buvo specialiai ap
saugoti, viršum jų buvo pas
tatytas kitas namelis.

. Nūnai beliko tik prisimini
mas iš anos vasaros. Kur tie 
laikai, kur tie romantiniai 
Baubliai, kur mūsų graži seno
vė? A. Žemaitis

pareiškė, kad tuo tarpu negali 
būti nė kalbos apie atlygin’mo 
pakėlimą darbin’nkamš. Jam 
buvo tuo reikalu įteiktas pra
šymas 11 milijonų darbininkų. 
Chou Enlai tą prašymą pava
dino “kapitaBstiniu”, nes dar
bininkai, esą, rūpinasi tik už
darbiu, o ne kitais “svarbiais 
krašto reikalais.“ Vadinasi, ir 
alkani turi dirbti “šviesiam 
komunistiniam rytojui”. Tokia 
padėtis yra dėl to, kad ir Ki
nijoje, kaip ir Sovietų Sąjun
goje, darbininkai negali orga
nizuoti laisvų unijų. Jie suva
romi į valdžios įkurtas profe
sines sąjungas, kurios laisves 
neturi nei streikuoti nei reika
lauti atlyginimą pakelti, jei 
“raudonieji bosai”, kaip Chou 
Enlai, sako—ne.

Komunisto spauda raudono
je Kinijoje' reikalauja griežtų 
teismų ir bausmių tiem darbi
ninkam, kurie neatlieka darbo 
normų. Kaltina darbininkus, 
kad jie “užsideda tamsius aki
nius darbo metu”, kad bosai 
nematytų, jog snaudžia; atei
na nusigėrę; mergaitės darbo 
metu “skaitančios komikus”. 
Iš tikrųjų yra taip, kad darbi
ninkai lėtina darbą ir iš jo iš
sisukinėja dėl dviejų priežas
čių: nenori dirbti ginklavimo
si reikalui ir nori mažesnių 
darbo valandų bei didesnio at
lyginimo.

Lemtagrade, Sovietų Rusijo
je. leidžiamas dienraštis 
“Trud” (Darbos) paskelbė 

straipsnį, parašytą N. Zagero, 
kuris yra virškūnkas techniki
nės kontrolės Lunčaratao fab
rike. Straipsnis prikiša Darbo 
ministerijai, kad p neparūpina 
darbininkams reikalingų dar
bo metu rūbų. Jų negalima 
gauti nė krautuvėse. Darbi
ninkai turi gerus savo rūbus 
dėvėti arta dengtis skarma
lais. Nąvritaikyti darbui rūbai 
kelia nelaimingus atsitiki
mus: daug darbininkų susižei
džia. Ir taip rašo ne kuri an- 
tikomtmistinė spauda...

TarptauttaSs Darbo (hgaai- 
zacijos (ILO) komitetas, po
sėdžiavęs Romoje, nutarė į 
1956 metų tos organizacijos 
tarptautinę konferendją į- 
traukti vergų darbo klausi
mą. komitete prieš vergų dar-

B. K. BALUTIS, Lietai^ 
ministeris Londone, o tįB 

Darbininko redakcijai toKQ

“Didžiai Gerbtdmds . Ftotel 

Redaktoriau. Šiandien esW 
vę® Tamstos oro paštu ifriąrtjil 
laišką, kuriuo Tasntta maloą^a 
jote pareikšti man “Darbšnią^ 
ko” Redakcijos uardū sveikini^ 

mų ir lipkijimiį mano 75 metilu 
sukakties progra. Aš labai es^ 
už tai dėldngas' Tamstai .<š|| 
Darbininko” Redakrijai. .'O 

linkiu — ne tik asmeninis 
mes kiekvienam Redakcijos na*s| 

riui atskirai, bet ir vaisingą^ 
pasidarbavimo Lietuvos peui|| 
vei visiems drauge. Su geriau^ 

siais linkėjimais B.^ K.
tis, Lietuvos Įgaliotas ktiniste^ 
ris”. ||S

Monika Abojienė iš Scranąįj 
ton, Pa., prisiųsdama Darbinis*- 
ko prenumeratą už 1955 į/cu ■ĮB 
auką už kalendorių, rašo:' 
lendorius man labai patintai^ 
Ir laikraštį malonu skaitytį 
nes sužinai, kaip kas dirba dįfe 
savo tautos, tikėjimo ir lietuj 
vybės... Aš labai įvertinu Jūnąi 
darbą, o kai aplankau kuri^ 
lietuvišką įstaigą, ima džiaugs- 
mas ir pasigėrėjimas”. ' '

• Vincas Juronis, gautomią| 
žiniomis iš Lietuvos, mirė 1954./ 
m. gruodžio 17 d. Saldutišky- ; 
je, kur paskutiniu laiku moky^/ 
tojavo. Laisvais laikais jis bų*^ 
vo gimnazijos mokytojas Ma-;? 
rijampolėje.

• Linze, Austrijoje, ir apy-? 
linkėše gyvena 55 lietuviai. H 
jų Mirga Glionertaitė, baigušj 
mokyklą Ennse, įstojo Šiemet * 
į prekybos akademiją.

• Vasario 16 gimnazija 
mato išleisti rėmėjų ženklelį, ;J 
Jis bus metalinis, emaliuotas,;; 
nedidelio formato, prisegamas. J 
{Skiriamas tik nuolatiniams- 
gimnazijos rėmėjams jiems pa
gerbti ir atžymėti jų nęnuils- i 
tarną pasiaukojimą lietuvi^ 
švietimo reikalui. Balandžio JUi 
gimnazija numato išleisti mei-.:-5 
raštį vietoje trimėnešinių bia-^ 
letenių. Metraštyje bus visotf 
apyskaitos. Redakcinę komiai-^ 
ją sudaro: gimn. direktmtesg 
Dr. V. Literskis, A. Makare-, 
kas ir Dr. A. Rukša.

• Dainų šventei, kuri numa-^ 
tomą suruošti kitais metinį 
Chicagoje, šiuo metu kompid^f 
tuojamas nuolatinis orgaaiza^; 
cinis komitetas ir spaudos 
propagandos komisija AJV tO 
Kanadoje.

• Latviai šią vasarą 
Yorke rengia savo antrąją daięį 
nų šventę, bendrą visoute^ 
Jungtinėms Amerikos Vaistyk 
bėms.

• Prel. J. Laukaitis gauto- ’; 
mis žiniomis mirė Lietuvoje./-^

Prieš 140 metų neturtingo 
sklypininko- šeimoje, Italijoje,. 
gimė bemintas, kaip tik tame’ 
kaimelyje 5(Castelnuovo), kur 
dabar yra lietuvių saleziečių 
gimnazija. Niekas tada nebū
tų galėjęs pamanyti, kad čia 
kada nors mokysis didelis bū
rys lietuvių berniukų, o juo 
labiau, kad’kiėkvienais metais 
sausio 31 Katalikų Bažnyčia 
savo liturgijoje prisimins iš to 
berniuko z

išaugusį didįjį šventąjį- 
Šventuoju jis paskelbtas 

tiktai prieš 20 metų, o šį pa
saulį yra palikęs 1888 metais;, 
vadinasi, nei pilnų 70 metų 
dar nėra, o jo įsteigta sarfezie- 
čių kongregacija turi jau 18- 
000 narių ir viso pasaulio kraš
tuose arti pusantro milijono .....

įvairiausių kultūrinių įstaigų. 
Po pranciškonų ir jėzuitų sa- 
leziečiai užima trečiąją vietą \
Katalikų Bažnyčios vienuolijų

• Bostone yra Mėlynosios 
Armijos centras. Mėlynoji Ar
mija, kurios tikslas žadinti 
žmoniti religinį atgimimą, 
vykdant -Marijos prašymus, 
apreikštus Fatimoje, įvairiau
siuose kraštuose turi 8 milijo
nus narių.

• Braunau (Austrijoj) be
liko 5 lietuviai, kai Stanaičių 
ir Naujokaičių šeimos išs kėlė 
į Vokietiją.

• Inž. H. Kristaičio 6 as
menų šeima, gyvenusi Vokie
tijoje, persikėlė į Salzburgą 
(Austrijoje), iš kur tikisi iš
emigruoti.

■ - p^ki^s puttiMihe
UetuM^ė kbicfcoro;
ririfotokas,' na9rin(iaiM8 Txr-
žHaritaMt nugriovė net. trys B»

tą gražią senovišką sodybą ir knygor — i 
viešnagę. Ten mus traukė nė fr|ferta- rievių (metūgių). Taigi, 
Dionizas Poška, tairis daugiau tyli. (D. Poška gimė tarp J - ■ v
kaip prieš 100 metų buvo mi- 1745-65 nu, mirė 1830). ąšnotatas bavo apie 1000 

ręs, pafflidaihas mums sunkiai, Viekas Jiį pats tĮįdžiausias; .
įkandamus raštus, bet tas se- pM&npt ir kitų garbę. Tai dar prieš Imralių Mindau- 
niaueiais žemaičių ąžuolas. Iš storas ruplėtas ąžuolo kamie- g* pradėjęs kandlauti ta4rin 

_ •• gų stogu* ir dviem vtištoiėje. Matė jis ir Vytauto
langais. Antrasis — daug ma- laikus, pergyvB» jogrilaiiSų 
žestosT Tretysis irgi rikiavosi <£nastbl kaia&l eiles, triukš- 
už antrojo. Jis buvo išvežtas 4 
Aušros muziejų Šiauliuose:

5 Prią BauMo buvo Dion:zo 
prikalta- lenta šu tokiu įrašu:

- čia kitą kart pagonys

ar dėl to reikia tūnoti tamsiam 
kampe?
J Don Boeco. kiinojosi feu s& o 
“armija” iš vienos vietos į ki
tą, kol įsigijo nuosavą žemės 
sklypą su keliais trobesiais. 
Nors trobesiai buvo plečiami 
ir didinami, tačiau negalėjo 
sutalpinti vis didėjančio būrio 
jaunuolių — Don Bosco bičiu
lių. Pasisekimas' buvo nepa
prastas, nes traukė švelnumas 
ir.įtilonėjimas.

Kai kurie žmonės buvo įsi
tikinę, kad Don Bosco ugdo 
kažkokią, politinę partiją, o 
policija jį sekė ir kamantinė
jo. Kiti kalbėjo, kad tai ne
sveiko proto žmogus, “tvirki
nąs jaunimą” ,ir, jam vieta

bepročių namuose,

į kuriuos jis net buvo ban
domas gudriai įvilioti. Don 
Bosco nusijuokė, kai prisista
tė jo viliotojai, ir juos pačius 
nukreipė beprotnamio adresu.

Kai mes šiandien jaunimui 
ruošiame vakarinius kursus, 
sporto žaidynes, stovyklavie
tes, sveikas pramogas niekas 
iš to nesistebi, dar pagiria ir 
paremia. Ne taip buvo Don 
Bosco laikais. Kai jisai pirma
sis tų priemonių ėmėsi, tai 
buvo kaltinamas kurstąs

revofiociaį perversmą, 

sugriausianti jaunimo “mo
ralę”. Nebuvo dar suprasta, 
kad jaunimui irgi reikia įvai
rumo, pritaikyto jo amžiui, ir 
kad dorinis bei religinis auk
lėjimas yra sėkmingesnis, kai 
paįvairinamas sportu, pramo
gomis, rankų darbu. Praktika 
įtikino ir Don Bosco priešus. 
Jis taip pat parodė, 
yra pačių jaunimu 
ir pasitikėti

Kartą Don Bosco 
kolekcijas keliems 
jaunuofių, patekusių 
mą. Gaivindamas jų dvasią, 
jis panoro atgaivinti juos ir 
šviežiaine ore — va, taip vi
sai laisvai .

išriti įbrakas ir pasb



nuosir-

DĖMESIO

dėmesiui!

seno

Glasgow, Škotija.

nėra žmogaus, o tik 
beždžionės,

Philadelphijos. lietu

Kiurio 16 nrrnėjimas bus 
vasario 13, kaip praėjusia* 
^Darbininko numeryje bu- 
prancšta, b:t vieną sekma- 

vėliau, būtent, vasario 
Minėjimas įvyks Lietuvių 

Utinio Pašalinio klubo sa- 
928 E. Moyamensing 

e. Pagrindimu kalbėtoju y- 
' kviečiamas Aito sekreto* 
• dr. Pijus Grigaitis iš Cht-

Ponas Toks grįždamas na
mo galvojo:

•5 »— Ir Bostone esama l’go- 
ntų. Ir dar kokių...

Be to, bus įdomi, neperilga 
ir patraukiama programa.

Balto banketas įvyks vasa
rio 13, sekmadienį, šv. K.izi- 
miero par. salele, o ne 4070 
Torresdale Avė., kaip buvo pe
reitą kartą skelbta. V'ęta pa
sikeitė dėl nenumatytų prie
žasčių. • •

Banketan kviečiama atvykti 
kuo gausiau. Mūsų pareiga y- 
ra padėti Vokietijoje vargs- 
tantiem mūsų tautiečiam, ku
rie dėl nesveikatos arba 
amžiaus sunkiai vargsta.

FmiasToks Bostone
0®%aias Toks buvonugirdęa. 
Juž Bostone gydėsi garsūs 
fenonės: pjaustė Edeną, čiupi- 
dmb tą ir aną -“Ot, nuvažiuor 
dįŽ&r # aš pasitikrinti”, nu- 
;sprendė Toks ir nudardėjo ton 
piBSn-, ‘ ~

įėjęs daktaro^ kabinetan, 
žiūri — kampe pūpsi kažko
kia žmogysta ir akis vis tri
na.

CANCEL OB CHANGE 
’< ' YOUBAD * <•

tu. Čia akiniai nieko nepa- 
i. Greičiausiai kas nors de- 
ėje atsileidę. Bet nenusi- 
ik, jei ir susimaišo akėčios 
yežėč om, vis tie patys že- 
s padargai. Koks Sa sjdr-

° j*83’ evol’ucijos ir matc-
*' **'*5.'/J rializmo garbintojų sąmonin-

& ’ gai buvo priskirtas žmogui.
,x_ * Daug tikslesnį būdą ma-

g U tuoti amžių eilėm atidengė
_  1947 m. chemikas Wlllard F.MBS. H. domu, SS itaml aptaškyti rao vyre, •Mtati ” J

Atatatt fcrttJbn. (Mm FMMtoes). Jta tara ■fiiHrm L*bby, pastebėjęs, kad

WILUAMSBURGH - Greenpolnt - 
Long Island City Mkomą ^aklypų, 
maždaug* Hkfccfo taw pM. neaprėžtoj 
zonoj. Siūlyti C. RICKARD SONS, 
Ine. STagg 2-7007 '

'ra pasikeitusi Vasario 16 
įėjimo data ir Balto banke- 
vleta.

LRKSA 265 knops parodė, »ĮTr aitni ifemTir
116 m? draudimo mo- to apylinkės susirirtirimas fvy- 

kračius mok«i gali, - sauso to jSiįanų sdčie K- 
22 d. ispanų salėje ėmSk su- rinkte nauJa 
re"Se ' tienS. K. Gricius V. Kutas,
r:s ®* aHnninkais-,. m3&ie- j Mikaila, A. Misiūnas ir C. 
nininkais” ir kitokiais talki- >* —... . . į.U stanulą. Kontroles komisijomnmkaissuvyto3-jų ve^mų cttaLkaaffr. wSlr 
P. p. Lien^otomedlją “Nėr- j. Skge(tos. Parengimų fenu.

paties Jo Šventenybės Popiežiaus Pi
jaus XII palaiminti dabar jau gau
nami. Šiais laikais, kai vyrauja ha- 
zardinis važiavimas ir įvyksta daug 
nelaimiu, kiekvienas motoristas turi 
turėti tia "Motoristo malda.” Maldo® 
tekstas atspausdintas kartu su Svč. 
Jėzaus Širdies paveikslu.

. Ypač labai tinka pakabinti molinos 
prieky ar kitur. "Motoristu malda” 
yra geriausias vairuotojo palydovas. 
Pasistenk ja įsigyti.

Viena kopija M e.; we ar dongams

DESBLA?

Klausk Keoneth ar Artttfr

SOuth S-tttt

GL 2-8828

CLEVELAND, OhIO

Nič

žemės amžiui nustatyti

me-

Padėka

AUTOMOBILIUS
LAUŽUI

Iš tos knygos aiškėja, kad 
pirmasis ėmėsi triūso

Kelvino nuomonę sugriovė 
kitas mokslininkas Joly, ku
ris skaičiavimo pagrindan pa
ėmė druską. Apskaitęs metinį 
druskos kiekį,

Learn and Save 
WE8TMIN8TE»

OTTtZS AUTO TARDYMAS 
įsteigta® 1»17. įgudę Baamelo Ir lako 
dažyme. Taip pat prityrė ir komerei-

Colltsion Work. Auto Painting 
• Ducco or Synthetic Paint 

■i ST S-9218
ASK FOR IRVING POLLARD 
2* Bateey St. - Broeidyn

Amerikiečiai dar 1920 
tais įsteigė komisiją tyrinėti

SAUGOK SAVO TE38B 
. VAUtuon

AUTO DRAUDIMAS 
Mėnesinis mokėjimas 

Visu jūsų draudos 
reikalu

Mes teoj paimam
ESplaaadė 7-2467

. llurį upės suneša į marias, 
išvedė, kad žemė turėtų būti 

90 milijonų metų amžiaus. Jo
ly tyrinėjimai ir daviniai at
kreipė geologų dėmesį. Jie, 
tirdami susigulėjusius žemės 
sluogsnius, priėjo išvados, kad 
turėję trukti ne mažiau kaip 
100 milijonų metų.

Fizika, -atidengusi
radioaktyvumo reiškinį,

pas’šoko problemai taikinti. 
Pastebėta, kad uranijus, nete
kęs radioaktyvumo, pavirsta 
švinu, ir toks pasikėlimas vyk
sta vienodu greičiu be jokių 
pašalinių įtakų — laiko, vie
tos, temperatūros. Taip urani
jus ėmė pasakoti žemės isto^ 
riją, priskaitydamas jos amže
lį net ligi putrečio miEjardo 
metų (sic!). * .

Naują įnašą davė tyrimams 
olando antropologo Kenneth 
Page Oakley suradimas. Jis, 
stebėdamas ■

doro padarinhis dantyse,
rado, kad žmonių ar gyvu

lių kaulai, išbuvę po žeme 200 
tūkstančius metų, turi žymiai 
daugiau floro negu panašūs 
kaulai, teišbuvę žemėje tik 
2000 metų. Vadinasi, floro pa
galba galima atskirti, kas tik
rai yra sena ir kas tik senste
lėję. šiuo būdu nustatyta, kad 
anglų turimas ir laikomas se
niausiu žmogaus galvos kau
šu taip vadinamo “žmogaus 
PiRdwon”, nėra 500 tūkstan
čių metų senumo. Taip pat nu
statyta, kad kiaušas

JO8EPH BAUKR

Vandentiekio, bendrieji vamzdžiu * 
vedimo, šildymo bei pataisymo darbas. 
Išimties atveju dirbam diena ir nak
tį. -
' 182 E. 84th St. RH 4-S814

TIKRI F0BM1CA MX»VYKIAT 
VIRBAI 

pritaikyti <ywtnu 
ART WOODWQRKING

į ir diskusijų susi
rinkimas visas pateiktas apy
skaitas priėmė ir apylinkės or
ganams už darbą pareiškė pa
dėką.

— Aš sumezgu, atsiprašau, 
4-— kalbėjo jau pyktelėjusi 

• žmogvsta. — Kiekvienam aiš- 
4ni: jei lapas tuščias, tai tuš- 
č:as. čia nereikia daug išmin-

Pnuginių apylinkės paskirs
tymų projektą referavo pirm. 
St. Barzdukas. Be jau anks
čiau j bendruomenės namų 
fondą įneštų $500, jis valdybos 
vardu siūlė paskirti: lituanis
tinei vysk. Valančiaus mokyk
lai remti $175, Čiurlionio an
sambliui $50 (tai bus antroji 
nario mecenato mokesčio pu
sė), lietuvių radijo klubui $50, 
lituanistinės mokyklos moki
nių premijoms už gerą moky
mąsi $25. Valdyba taip pat tu
rės nuo pagrindinės surinktų 
tautinio solidarumo įnašų su
mos (361 dol.)'40% išmokėti 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
($144.40) ir 30% Lokui 
($108.30). Susirinkimas, iš 
principo pasisakę už Lietuvos 
laisvės kovos rėmimą ir rei
kalingumą sudaryti materiali
nes sąlygas vyriausiajam ben
druomenes organui dirbti, vis- 
dėlto pavedė valdybai rūpintis, 
kad šie paskirstymo santykiai 
ateity būtų iš bendruomenės 
įstatų ir instrukc’jų išbraukti. 
Pritaręs piniginiams valdybos 
siūlymams, susirinkimas prita
rė ir iškeltam sumanymui pa
remti didesne pinigų suma 
bendruomenės vykdomą va;-

. —- Išminties gal. ir nereikia, 
Ifeet sveikų akiu tai reik, —įsi
terpė ponas Toks. ’

,— Aš tai ir sakiau, matai? 
— oatvlrtina nudžiugusi žmo
gysta. — Ana, pradedu į tuš
čia lapa rašyti anie akėčias, o 
kai paskaitau, išeina vežė
čios.
—f Šitaip!? — numykė po

nas Toks. —Reikalas iš esmės 
Airičiasi. Vadinasi, tamsta 
matai ir nematai tuo pačiu

pti — Ar ir tamsta nupuolei 
^- ant akelių?— pritykojęs pasi- 
£. teiravo ponas Toks. ' 
B-f.*— Taigis, raidės ir žodžiai 
B pradeda šokinėti iš savo yie- 

tos. Imu nesusigaudyti. O re:- 
Įdrf’šį, tą redaguoti, — nuošir- 
džiai nusi^undė.
<— Pasitaiko tokių reiški- 

Fr nių, .pasitaiko, — apramino jį 
SH; Ponas Toks. — Bet dėl to nu- 

sfaninti dar nereikia. Nagi 
skaityk, kas čia parašyta! — 

fe ir ponas Toks, išsitraukęs iš 
kišenės popieriaus lapą, paki- 
šo tam žlibam daiktui po par 

norim.
< Anas pasižiūrėjo iš arti, pas- 

|fekui iš tolo, paskui vėl prisi- 
p' traukė prie pat akių ir sako: 
O' oieko nematau.

X..— Ar tikrai nieko?
**'nieko?

— Ne, nieko, čia nieko ir 
Č j neparašyta, čia visiškai baltas 
rįV lakštas.

— Tai ko reikia? Kam ža- 
balu dedies? — prisispyręs ė-' 

g? mė kamantinėti ponas Toks.— 
į* Tamsta aiškiai matai, kaip 

š:kšniosparnis naktį. •
fe' — O iš ko tamsta sprendi?
^•1 Juk tame lape nič nieko ne- 

parašyta.
?? — Ar tamsta nori matyti ir

kas neparašyta? — optelėjo 
į'? ponas Toks. — Jei būtum ė- 
? mes skaityti iš nerašyto lapo, 
g > būčiau pagalvojęs, kad tams- 

ta čia kas atvedė, o ne pats 
atėiai. O dabar galiu tik pa
sidžiaugti. jog regėjimas geras 
ir gali būti ramus.

- — Kaip tai ramus? — špy-
C tori žmogysta. —Juk sakiau: 
i-;’ , aš nematau jokių raidžių.

j— Ir nereikia jų matyti. Jei 
lt lapas nerašytas, nors tamsta 

ant nosies suvertum ir deš’m- 
tį. akiniu, visvien nieko nema- 

įx tysi. Iš tuščio nepadarysi 
f^ SpUnd. Ar ligi tiek tamsta ne-

Visiems draugams, priete- 
liams ir geradariams, šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikinusiems mane ir pririun- 
tusiems dovanėlių, 
džiausiąs mano ačiū. Ypatin
ga padėka Glasgovvo didžiau
siam mano geradariui, kurio 
vardo aš neturiu teisės skelbti. 
Be to, nuoširdžiai dėkotu 
šiems: Anna Stanius — St. 
Charles, I’L A. r 3. Mačiū
nams jš ’Ie"r P T "in, Conn., 
B. J. Brr džlor r.rr.3 Chica- 
go, DL, K. ir M. čėsnams iš 
Worcesterio, Mass., ir A. ir M. 
Poškams ’š Rock' * ’o, IU.. J. 
ir O. Grafams E.izabetho, 
N. J., J. ir O. Griniams iš Bur
lington. N. J., Viktorija’ Silver 
iš Brooklyno, N. Y., kuri man 
siuntinėja laikraštį “Kristaus 
Karaliaus laivą" su jo kalen
dorium. D:džiauria padėka 

“Darbininko” redakcijai ir 
adnfnistracijai už laikraščio • 
siuntimą bei jo menišką ka
lendorių.

Negalėdamas kitaip atsily
gint’, stengsiuosi visus pris'- 
minti savo maldose prašyda
mas, kad gerasis Dievas atly
gintų man gerą darantiesiems.

Nuoširdžiai dėkingas
J. Butksričlus

•*' RKAJLTY. CfMKPANY, INC. . 

NEVINS 8-9000

Metinis bendruomenės apy
linkės susirinkimas sausio 23 
buvo pradėtas Tautos himnu. 
Mirusiems prisiminti bei pa
gerbti (per pereitus^ metus 
Clevelande iš gyvijjų eilių pa
sitraukė 61 lietuvis) buvo su
giedotas giesmės “Marija, Ma
rija” posmas. Išrinkus prezi
diumą (S. Laniauską, Alf. Mi
kulskį ir St. Lazdinį) bei sek
retorių (stud. V. Kamantą), 
papildžius rinkimų komisiją 
(T. Židoniene bei Al. šemeta), 
toliau buvo išklausyti praneši
mai. Valdybos vardu juos pa
darė pirm. St. Barzdukas, vice- 
pirm. J. įP. Nasvytis, ižd. J. 
Damušis, reikalų vedėjas K. 
Žukas, komisijų vardu ekono
minės komisijos pirm. H. Idze- 
levičius, socialinės komisijos 
pirm. St. Golšanskis, komisijos 
vargo mokykloms Vokietijoje %bams 
remti pirm. Pr. Karalius, kon
trolės komisijos aktą perskai-

kų literatūros konkursą, mo
kyklinio dainyno leidimą ar 
kitą kurį kultūrinį užsimojimą 
(tai turės jau aptarti busi
mieji švietimo ir kulūros sky
riaus organai).

Iš kitų apylinkės valdybos 
išmokėjimų, įvykdytų metų ei
goje, pažymėti dar šie: litua
nistinei mokyklai remti $175, 
lietuvių radijo klutnii už įvai
rius patarnavimus $107.50, 
Altui Lietuvoj Nepriklauso
mybės šventės proga $100, 
Čiurlionio ansambliui $79, Lo
kiai $50 (metinis įnašas už 
1953 m.), sporto varžyboms 
(dovanos ir kt.) $4135, Li
tuanistikos Institutui 
skaučių konkursiniams

to Mis sekr.
Aaic-rmii

325, 
dar-

; “Kelionė po Lietuvą” 
premijuoti S25, Lietuvių Enci
klopedijos prenumeratai $23.- 
25 ir kt. * į .

Į naują apylinkės valdybą 
slaptu balsavimu buvo Išrink
ti: St. Barzdukas 126 balsais, 
P. J. žiūrys 102, M. Dundu- 
raitė 88, K. S. Karpius 87, J. 
Virbalis 83, J. Žemaitis 79, F. 
Eidimtas 73, St. Rumbutytė 69 
ir Edv. Steponavičius 69, kan
didatu Vyt. Alf. Braziulis 68. J 
kontrolės komisiją buvo iš
rinkti: V. Kasakaitis 111, Edv. 
Kamėnas 109, F. Baranaus
kas 108, kandidatu M. Kat
kus 37. Susirinkime dalyvavo 
136, balsavo 133 asmenys.

Apie JAV bendruomenės 
Tarybos rinkimus painforma
vo pirm. St. Barzdukas. Primi

nęs kandidatų pasiūlymo ir 
pačių rinkimų datas, jis skati
no šiais rinkimais aktyviai do
mėtis. Rinkimams įvykdyti 
valdyba'sudarė apylinkės rin
kimų komisiją: A. Gargasas,

Skrabūlytė ir J. Urbšaitis. Su
darinėjami rinkikų sąrašai.

Tautinio solidarumo įnašų 
dydis paliktas tas pats kaip ir 
pereitais metais: doleris pa
grindinio mokesčio, doleris a- 
pylin^ės reikalams ir 50 cen
tų šalpai.
■ Dr. M. Žilinskienės iniciaty
va sausio 16 d. buvo įsteigtas 

Moterų Pabalti jos Tarybos

KAIP SENIAI YRA MŪŠĮ ŽEMĖ, 0 JOJE -ŽMOGUS
Kaip seniai yra žemė, o jo

je žmogus — tas klausrmas 
nuolat dilgina mokslininkų 
protus, bet atsakymą gauti 
nėra lengva, 'istorija nedaug 
tegali pasakyti. Ligi šiol se
niausia užrašyta data yra 
2238 m. prieš Kristų. Ji suriš
ta su tada buvusiu saulės už
temimu. Norint praskleisti 
senovę prieš 10, 20 ar 50 tūk
stančių metų, jau reikia kitų 
priemonių griebtis. Jokio raš
to iš taip gilios senovės nepa
liko. Bet tai, ką mokslininkai 
kitomis, priemonėmis suž’no, 
duoda tik teorijas, kurios kei
čiasi kaip ir laikas.

nirūnkais” ir kitokiais talki- 
♦ ninkaiš suvaidino 3-jų veiksmų

P. D. Lienskio komed5 ją “Nėr- *
vai”. ■ - A*

Regėjom ir senus “scenos 
vilkus” ir vieną kitą naują 
veidą. Jei pirmojo veiksmo4 
pradžia nubraškėjo dėl publi
kos raitymori kėdėse..dėl Vai
dintojų per greito kalbėjimo, 
tai vėFau visa tai išsitaisė, ir 
buvo galima sekti netikėtų si
tuacijų knarpalynę, sukėlusią 
smagaus juoko.

Gražft kad publikos didžiąją ^ą^^S’^Sik^ 
dah sudarė semep Įetuyiai (iabar Ta.
.. Kal į P“8**!* Sau dar dideli uždaviniai jos
“nervavosi Detroite, režisie
rės Z. Mikšienės grupė trau
kiniu traukė Chicągon, kur 
sekmadienį, sausio 23, Sokolų 
salėje sužvangėjo “Pinigė
liais”, palikdama > patenkintus 
publiką ir rengėjus. Ką pasa
kysi, Detroitas tampa vaidin
tojų miestų.

lietuvių moterų klubas. Jis rū
pinsis Pabaltijo tautų ryšių 
stiprhrmu, kultūrinių verty
bių pasikeitimu, laisvės kovos 
rėmimu, taip pat lituanistinio 
vaikų ugdymo klausimais. Į 
valdybą buvo išrinktos: Žilin
skienė, Stasienė, Gaiiiušienė, 
Auginienė, į kontrolės komisi
ją: Balašaitienė ir Vizgirdienė.

Sausio 15 d. susituokė V. 
Sniečkus ir Ir. Jonelytė.

žmogaus žemėje atsiradimo 
laikui. Komisijai kurį laiką 
vadovavo dr. Adolph Knop, 
Yale universiteto profesorius. 
Jo pastangomis" 1931 metais 
išleistas veikalas “Žemės am
žius.” Čia ir aptariamos įvai
rios teorijos apie žemės ir 

anglų lordą Kelvinas, kuris 
rėmėsi apskiaaavimu, kiek . 
galėjo praeiti laiko, kol žemė, 
buvęs ugnies kamuolys, atvė
so ir pluta apsitraukė. Jo ma
nymu, tai truko apie 40 mili
jonų metų. Ta jo teorija XIX 
am. antroje pusėje rodėsi vi
sai gera.

sijon: St. Bačkaitis, p. Gu
dauskas, K. Kodatienė ir L. 
Petravičius. Numatyta suda
ryti ir socialinis skyrius.-. , >

Detroito LB apylnkė paly
ginti dar jauna, o jau daug 
nuveikė. ’ Keletas kultūrinių 
parengimų jos iždą pakėlė ar- 

* ti 1000 doL Savo pagalbos ran
ką LB yra daug kam ištiesu
si: globoja šeštadieninę- mo-

laukia. Svarbiausias yra na
mų įsigijimas. Reiktų turėti 
dar daugiau narių, nes dabar- ' 
tiniai 250 vargu ar galės ryž
tis tokiam žygiui, nors pradžia 
jau organizuojama.

Studentai santarinmkai per 
visą mėnesį sekmadieniais ruo
šia viešas paskaitas, į kurias 
susirenka iki pusšimčio klau
sytojų, daugumoje vyresnio 
amžiaus.

Moksleiviai ateitininkai sa
vo susirinkime pas p. Pajau
jus sausio 23 atsisveikino 
kuopos narę Mildą Memėnaitę, 
kuri šį mėnesį baigė Western 
aukšt. mokyklą ir gavo sti
pendiją dviem metam studi

juoti Wayne universitete.

Brooklyn, N. Y.

Room Heaters v.
Washers
Refrigerators
Televislon Sets
Oock Radžos
AT LOW LOW PRICES



BOSTON, MASS.

(Atkelta iš 5 psL)

šių figų: skflviottt- 
virškinimo, intaką 
(kidneys), oA*M 
gerklės uHtnrinM

FOREST HILLS. >17.000. Plytinis 4% 
kamb. bungalow, baigtas rekreacijos 
kamb. 
šina, šal<

423 MettopoBtaH Avė. 
Brooklyn, NJ.

Kabaretas

mų ir klaidų, ypač staigių ne
laimių atveju.

sena zeme^.

LAIDOTUVIŲ REIKMENYS 
griežtai skintos gėlės 15 mfisų 

žaliu gėlynu. 
WTESNER BROS. INC. 

---- -s 2492 Vletory Blvd. 
GIbraltat 2-5141

BARAS IR GRILL, $750 savieigos, 
gera vieta, įsteigta daugiau kaip 
prieš 15 metų, žema nuoma. Dėl kitu 
interesu parduoda už $8,500. Geram 
žmogui bus duota išsimokėtinai.

773 Grand St, Brooklyn, N. Y.
EV. 8-9302 ••LEVITTOWN, Wantagh, 1951, 3 mie

gamieji, patio, erdvus garažas. Arti 
kat mokyklos -ir bažnyčios <dv. 
Pranciškaus parapija). Bušai ligi 
LIRR. Knotty -Pine virtuvė, vėtrų 
tengai, Mėtai, visi įrengimai, | pietų 
puse. $12^00. LE 3-4408.

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

BE 3-1532

SAUSO VALYMO įmonė su visu j- 
rengimu, prieš 3 metus įsteigta, 10 
metų išnuomota, pigi nuoma, savai
tinės jeigos $550, potencialumas ne
nustatytas, išsimokėtinai. Viskas 
$15,000. DA 6-?66$

OUĖENS VTLLAGE su nuostoliais už 
$19,500, custosn prabangus padalintas 
plytinis bungalovv. 3 mieg. 2% vonios, 
3 kamb. ršsy, šiltas vanduo, aliejum 
šildomas, garažas ir priedai, susisieki
mas, kat mokyklos Ir bažnyčios. Išsi
kelia kitur, Baldai taip pat parduoda- 
kaina. HO 4-1493

NEW YORKE paagnaugtas mffijoąierins Serge&s Rnbtaštetaas. tk.), 
kariam grėsė depertadja j Sėt. Rusiją. Virtoje policijos komisaras 
Fr. P. Adams, apačioje — Rubinštetoo butas.

bėrimo, 
plaučių 
Muosavimo, pusHsligų, 
supykinto, 
šalimo, dieglių, retenatis 
bronchito, rotta, rfcMM 
ginimo, galvos riaudėjtan, 
narių gėlimo, ir nuo drag 
kitų vidurių figųdBoa art^ 
svaras kainuoja $4-00.

Alexander*8 Co

YONKERS, 809-813 No. Bway, 2 
nauji namai. Geriausia vieta, į Hud- 
son pusę, tinka daktarui. Visos susi
siekimo priemonės. Pasiekiama pėkš- 
čiam - kat. mokykla ir bažnyčia. 
$32,000. YO 3-1656

MAISTO-I»LIKATESU. alaus,* dar
žovių parduotuvė. Gera nuoma—$150 
mėnesiui. $1000 savaitinių visų paja
mų. Įsteigta prieš 9 metus. Su nuos
toliais už $8500. LU 7-lSOft

VAITKUS 
FUNEBAL BOME

B tamsybių j Amžinąją šviesą 
Mūsų jautriai atsižvelgiama į 
kiekvieno pageidavimą ir laido
tuvės virsta visais atžvilgiais 

jaukios.
Kur Tobulumas Yra Tradicija 

THEDRAKE 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

54 Alesander Avė. Freeport, N.Y. 
FR 9-656$

Tarnauja katalikų tikėjime gy
viems ir įnirusiems. *

seses 
iįpta* butas <7 
ĮteMatam ar profe- 
L Gete sąlygos, 
Hg. gara-
MMtiO*. Tari per-

FUNĖRAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRONAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 
660 GraM Street 
Broetdyi, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

sterilizuotų • patinėlių. Kiek
vieną savaitę jų skaičių papil
dydavo. Bet tyrinėtojai paste
bėjo, kad vabzdžiai nesidaugi- 
no ir pagaliau visai saloje iš-

BAJUkS-RSSTORANAS kamĮrfnit jT 
AMtok ridutfctf n«*na.
15®. tenuctnota. $3-90e . aav. pajamų 
atedaro, be maisto. Gerą ąpitniire Su 

wž ęigĮĮĮft 'jį, 7-1936

Patarnavimas dieną Ir naktį
Koplyčia šermenims dykaiZM''

NOTABY PUBLIC 7
Tel 80 6-6615 *

SOvOi B-ten $-M»YOU.TOO, 
CAN WEAR 

THESE WINGS

Sulygino j&fį: Eiyfią Hgj
Praeitų metų rudenį susi

tarta ir tarptautiniai priimta 
jūrų mylios vienodas ilgis — 
1852 metrai; Lig to laiko kiek
viena valstybės tarėjo savo il
gio mylias, truputėlį skirtin
gas nuo kitų; Amerikiečių my
lia buvo 1853,248 m.; anglų 
—1853,1824 m.; prancūzų — 
1852; italų 1852,85/ Nevieno-

j Tel. STagg 2-5043 ;

; Matthew P. Bali;

Tinka tik mūsų palikuonioms 
“Pravdoje”, Maskvos oficia

liam laikraštį, tilpo toks skun
das tekstilės pramonės minis
terijai'.

“Prieš du mėnesius nusipir
kau pižamą, kuri man visai 
gerai tiko. Kai žmona ją išskal
bė, pižama taip susitraukė, kad 
ji tiko tik 15 metų mūsų sū- 
nūi Sašai. Kai antrą kartą iš
skalbė, ji tiko tik 4 mėtų sū
nui Sergejui. Tretį, kartą iš
velėjus, jau ir jis į pižamą ne
betilpo. Patarkite, kas daryti: 
padovanoti ją kaimyno 4 metų 
vaikui, ar daię kartą skalbti, 
lai sulauksiu <T»ajaghnio-ivan 
Maksimovič Golgov”. Mes pa
tariame dar kartą ir dar kartą 
skalbti, gal pižama pradės pūs-

FTK-MMSHOP. (Dirbtuvė), puiki 
proga. Nuomą 665, tetu&tnotą. Dėl 
Ego* m aaeatalbta aš lito. Gera
HCBt* V1P0V■i• »

ASTORIA, modernus, savaitinė a- 
pyvarta $750 vidutiniai, galimas bu
tas. $11,000 išsimokėtinai.

Kreiptis j savininkų.
RA 8-9107

rt«Ž» “įifrftafr” nanjtas^- mmU- 
gijos sodo gorila Guy iš noo- 
toįjnmp baigią susirgti. ^BO” 
jau atsiliepė 22 piliečiai k pa
sisiūlė bezdžiodoę palinksminti. 
Vilias atėjo pagroti lūpinę ar
monika, kitas prisistatė su vai
kiškais automobiliukais, dar 
kiti atnešė net knygų... Pasta
rieji, tur būt, buvo skaitę či- 
kagiškes “Naujienas”, (kurios 
apskelbė, kad evoliucija iš ne
protingo gyvūno padaro pro
tingą; taigi, ir sugebantį kny
gas skaityti.
Atsiprašė už šapo protėvius , 
Britų salose yra miestelis 

Hexham, o tame miestelyje 
stovi katedra, kuri, sakoma, 
1079 metais buvo įsiveržusių 
danų apiplėšta ir padegta. Va
dovas katedros lankytojams 
visada tai pabrėžia. Vienas tu
ristai danas, tai nugirdęs, ka-. 
tedros lankytojų knygoje įra
šė: “iš visos širdies atsiprašau 
už mano protėvius, kurie taip 
barbariškai pasielgė”. Po ku
rio laiko knygoje atsirado dar 
ir kitas įrašas: uJūsų atsipra
šymą priimu su dideliu 
džiaugsmu. Gėriau vėliau, ne
gu niekad. Winston Čhurchil-

Atgaltos į savo “protėvius’7
Amerikietis, aplankęs savo 

gimtąjį miestą Heilbronn Vo
kietijoje, pasipiktino, kad 
miesto bokšte seniai 'įtaisytas 
laikrodis yra jau iškleręs: jis 
gieda gaidžiu “ka-ka-Ti-ku!”, 
bet taip jau išgverusiai, kad 
ausis rėžia. Pasiūlė miesto 
valdybai atlyginti, jei ji pasi
rūpins įtaisyti geresni gaidžio 
balsą. Tada atsiliepė viena mo
teris iš Fzimkfurto tokiu laiš
ku: “Aš galiu giedoti “ka-ka- 
ri-ku!’\ balsas mano malonus 
ir kaip tikro gaidžio”. Vadina
si, evoliucija žmones “gražina” 
įr atgal... į gyvulių padėtį.

-Pągaitoai atžymėk kHnloa 
Mėtos BkeHavhną

Kiekvienas laidotuves apsupti 
nuošinftiu grožiu ir kilnia didybe 
yra mūsų pasirinktas tikslas.

Kur tobuiunias yra tradiciją 
STEPHEN FUNERAL HOME 

2691 Pitlda Ave^ Brooklyn,
AP 7-8340

133-29 CroM Bay Blvd.
Ozone Purk, Vf 3-9268

HAMPSTEAD— 10 kafnb., 2 vonios. 
Centrinės halės boloninis, setūotas 
patio, 2 auto garažas, židinys su veid
rodžiais,, Knotty, Pine Breakfast 
Notch virtuvėj, kilimų sienos, lėkščių 
plautuvas, skalbimo mašina, vėsina
mas oras. Arti kpt. mokyklas ir baž
nyčios. Plotis 100x100. IV 1-4262.

STATEN ISLAND MAISTO 
PARDUiiTUVŽ:

Pačių pasitarnavimas, pilnai Įreng
ta, arti maudynių vieta. Tik betar
piai. 'Dėl ligos turi atiduoti su nuos- 
toHklt*TO - *

Gerai įrengta, 6 dienos, 2 butai, se
nte! įsteigta, 8 metam išnuomota, ge
ros apvertos klientai, pigi nuoma. Su 
nuostoliais psirduodama už 11000 dol

MA 3-3488

Yra tokie vabzdžiai^ pana
šūs į muses, kuriuos lotyniš
kai vadiną “lucilia macella- 
ria”.”. Jie padeda kiaušinius į 
gyvulių atsivėrusias žaizdeles. 
Iš kiaušinių išsirita vikšrai, 
kurie minta gyvulių mėsa. 
Paskutiniais metais jau suras
tas vaistas tokiom žaizdom gy
dyti. Bet dar neseniai pietuose 
sunaikindavo tokie vabzdžiai 
ištisas kaimenes. /

Žemės ūkio departamentas, 
kovodamas su tokiais vabz
džiais, padarė naujus bandy
mus. Oak Ridge, Tenn., tyri
nėtojai išaugino tų vabzdžių 
pataičių visą “armiją”, paskui dūmas sudarydavo nepatogu- 
jas sterilizavo radioaktyviais 
kobalto spinduliais. Sterilizuo
tas pataites nugabeno į Cura- 
cao salą, kuri priklauso jau 
Olandijai. Sala yta Karibų jū
rose 50 mylių^nuo bet kurios 
kitos žemės. Buvo tikra, kad 
jokis vabzdys, romantiškai 
nusiteikęs avantiūristas, nepa
sieks tos salos. Paskui buvo 
atgabenta į salą 52,000 taip pat

stall purkštas, skalbimo ma- 
įuvas, kilimai, vėtrinai, sė- 
L Orėsotot tnbkyklos. Arti 

kat. mokyklos iT iBažnyČioa.- Tik be
tarpiai XL 9-49(fe. ■.

Sandwich Shop). Reta proga, gerai 
{rengta, pramonės aplinka, labai pi
gi nuoma, 2 in. išnuomota. Parduoda 
dėl ligos už $4000. MO 9-9326.

Likusi antroji dalis palaips
niui nyksta iė pd 25,000 visiš
kai dingota. Eftby taip pat >- 
rodė, kad kafbomjus 14. yra 
lygiai padafintaš visoje žemine 
ir po lygai jo biri Yhd gy
vieji urganiMnai ;

Tada savo teorija 
pagrįsti ėmė tyrinėti 
likučius, kaipNemfo laivų 
fragmentas, taraūiaų išaįfe nMF > 
tus kviečių grūdus; ąctedR Ji 
sandalų gabaliuką' ir kL Visa ** 
tai sudegijio ir at8|tyTė prie- 
maišas nuo grynąja kartom- 
jaus. Grigelio kdntatotfa!« 
skaičiuota tų firagtaentų . am- gyoMų 
Sus, ŽŽLJ
bemaž tiksfim sutapo su tų 
liekanų - apytikrėmis istorinė- ^.l |1nn 
nūs datomis. ' »

Minėtas būdas yra pirmasis 
tikslesnis raktas įsilaužti > am- ■ "-_Z- 
žiu sotimis. Paskutiniu laiku 
jis yra rita Žyiniai suprastin- t - tfrt 
tas ir virtęs tikslesniu. Visa 
tai veda j senovės pažinimą, j 
žemės amžiaus nustatymą, Vito

GARDEN C3TT (74 Wa<hmgton 
Avė.). Naujas 3 aukštų ketoninis, 
kiaurai centrinė halė, 4 miegam., 2% 
vonios, 2 auto garažas. $38,000. (2 
blokai j pietus.Jano Stevrart Avė.). 
Arti kat.' ‘ taokyftlos ir ' bažnyčios. 2 
blokai ligi LIRR. RO 4-6923..

J.B. SHAL1NS- ' 
ŠAUNSKAS J 

LaidOtuVių Direktorius 7 
64-02 JAMAICA AVĖ. ;

(prie Forest Parkway Station> 4 

Woodhaveo, N. Y. ” » 
Suteikiam garbingas laidotuves.) 
Koplyčios nemokamai visose) 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.'

Td. VIrginia 7-4496 ‘

JAMAICA, L. L 5 kambarių vetuo
tas priekinis porčius, 1 šeimos plyti
nis, 3 mieg. kamb., aliejum šildo
mas, garažas, 22x100, arti suMsieki- 
mas, krautuvės, Vėkščiom pasiekia
ma kat mctityiUas ir Mtžny&a. 
$12^00. LA 5-9036

FUNERAL HOME
564 EAST BBOABWAY1 1 

Soutii BostaR, Mase. - 
ii. A niHMih, F. K zateMaš i

. Win your wingi in the 
Ground Oboervsr Corps. Vdhmteer to 

serve two hours a weric as a 
Lb dviHan ptanespotter. It’e 
■■ fan! It*s interesting!

And youll be 
doing a vital job 

|V to keep your cuuntry 
safe fem air aitack.

Jom the "■

KEPYKLA - RĖST gyvame East 
Skrieta, rajone. Kaina $13^00 ar dar 
pigiau, tai priklausys nuo pradinės su
mos jmokėjimo. Savaitinės pajamos 
$200. Viskas moderniai įrengta. Po 6 
PM. EN 9-5133.

yw>>»¥wwT-urąuii jirr.ie i.r-tryrrifnf ..aR' 
V^ABVrTA^VaT.VKT A' . Į.

stotete ikM »"riste. v*M« wo-

•ątttoa. petitarite g ątoįo. Taip tet 
triaMŠd balŪBteL Nagai* art* prosą-

RET-1121

JAMAICA 2 šeimų custom statyti na
mai. 1 blokas I pietus nuo 179th St. 
požeminio (6th ir 8th Avė. linija) 
prie 90th Avę., tarp 179th PL ir 180 
St. ,arti Midland Pkway išėjimo ties 
Grand Central Pkway. Pilnų plytų 
su visais moderniais pagerinimais. 
Reikia matyti, norint įvertinti. Arti 
kat. mokyklos, ir. bažnyčios, krautu
vės, susisiėkiniaą ’ Hąina $24,990. .

JA 3-3473.

SAKUę PARMX)TUV* geroj Brook- 
lyno vietų}, aentei įsteigta, pigi nuo
ma ,jlganri itouomota. Su nuostoliais 
atiduodama už $7088 plūs' prekės.

UL 6^145

197 Webster Aveane > 
Cambridge, Maso. 

PRANAS WAITKUS " 
Laidotuvių Direktorius 

ir Bklsamuotojas k 
NOTARY PUBLIC 

PatarnąvimM diena ir naMt' ■ 
Nauja modernU&a koplySa šta*' 
menims dykai. Aptarnauja Cam-< .. 
bridge ir- Bostono krionijaš- Že- | 
mimisiomis kainomis. Kainos tes ‘'. i • 
pačios ir į kitus mieštus. ? !-t' 
Rdkale šalkite: TH. TE S^« ; ,

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS .

231 BedfeH Avė
BrooHyia,

TeL APplegate 7-0349

TELEVĖUOS ir RAD1O TAISYMAS
BANGA 

atiamarsonii m Sbooklin, k x 
<BĖNMWri iritotna trievizija, kambariniai bei auto rafio, 

rilpdutinai (ampHfiers), pto&tdių automatai

JOHN DERUHA, M.D. į
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytoms 
ApfiSrėjtmas ir kraujo tyrimas 3 dol Priėmimo valaiidos 10-2 ir 4-S 

Metalui baigės Europoje
USB. 860l 8TKEET NEW Y(H8K CM

Viii LeM&ritaS Avė. požeminio traukinio stoties. Le&gvh privažiuoti 
lt HTttrn uhmoido caniusrua vyrami ir movom.

BABASĖVICIUS ir SŪNUS.! 
FUNERALHOME

254 W. Broadway J 
South Boston, Mašs. ’

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius , ; 

Tel. SOuth Boston 6-2996 ‘

EVergreen 84)770 *

Joseph Garszva
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218 STOCKHOLM ST. 
BROOKLYN 37, N. Y.

■ Sodalią komuniją
Šv. Petro parapijos Sodalės 

vasario 5 d. 9 vai. ryto daly
vaus mišiose ir tundrai pri;ms 
komuniją.

Techniškuosius paramos or
ganizavimo. bei -ankų kaupimo 
reikalus tvatyti. Lukas yra

Kostas Vaivada, 
7213 So. Washtenaw, 

Chicago 29, III. -

Klausykite
^IJFTUVOS^TSIAlINIAfU^

Vys* ėhiaro kkmrerton
Vasario 27i So. Boston 

HIgh Scbooį salėje Bostono 
vyru choras, vad. komp. J. 
Gaidelio, ruotia metinį koncer
tą. Choras išpildys naują dai
nų hepertuarą; dalyvaus taip 
pat Philadelphijos operos so
listė Suzana Grisia ir Vilniaus 
operos solistas Stasys Liepa.

Pelno dalis skiriama Vasa
rio 16 gimnazijai. Likusia pel
nas skiriamas Bostono Vyrų 
choro dainų plokštelėm išleis-

Apreiškfmo bafnyčiofe 
pirmąjį menesio penktadie

nį, vasario 4, bus išstatytas 
švč. Sakramentas adoruoti per 
visą -dieną, .o vakare 7:30 vai., 
pagal naująją Bažnyčios po
tvarkį, bus laikomos šv. Mi
šios.

susirinkimas įvyko sausio 27 
d. Maspethe pas preL J. Bal- 
kūną. Nutarta Vasario 16 
proga paaukoti mišias už Lie
tuvą ir pasakyti tai progai 
pritaikytus pamokslus. Buvo 
svarstyta kunigų savišalpos į- 
statai. Vasario mėn. nutarta 
skirti lietuviškos katalikiškos 
spaudos propagandai. Taip pat 
ryšium'su artėjančiais LB rin
kimais, nutarta prie kiekvie
nos parapijos suorganizuoti 
rinkimines komisijas ir para- 
jįnti visus liet, katalikus kuo 
gausiau dalyvauti' rinkimuose.

Solistų aruodas. Be Paulinos 
Stoskos, L.1 Mickevičiūtės, štai 
Worcestery kyla nauja žvaigž
dė — R. K. Jakutis. Baigęs 
Clark universitetą, muziką 
studijavo Bostono konservato
rijoje ir New Yorke. Po kelių 
koncertų jaunasis solistas, iš
vykdamas kariuomenėn, piano 
palydint N. Anglijos piano 
garsenybei — L. Hokanson, 
nuotaikingu baritonu Worces- 
terio lietuviams, pradėjęs “Tė
ve Mūsų” ir “Avė maria”, dai
navo visą eilę vien lietuviškų 
dainų

Broliai ir seserys hetaviai,
Mūsų tėvų žeme vis dar te- 

telažkoma nuožmaus priešo 
vergijoje. Komunistinės prie
spaudos ji alinama, mūsų 
broliai ir seserys kankinami, 
žudomi ir tremiami mirčiai į 
Sibirą. Jie laukia mūsų pagal
bos, laukia diena iš dienos, 
kad sudužtų geležinės užtvar- 
ros, kurios atskiria nuo lais
vojo pasaulio, ir ateitų pasiilg
toji laisvės diena. Mūsų parei
ga yra suprasti sunkią jų. pa
dėtį, išgirsti tylųjį jų šauksmą 
gęlbėti, ateiti jiems į pagalbą, 
kuo galime: savo protestu, sa
vo darbu ir savo auka. Ypač 
piniginėmis aukomis mažiau 
ar daugiau visi galime pradė
ti prie Lietuvos laisvinimo 
darbo.

Visus lietuvius nuoširdžiai 
kviečiame atvykti į Vasario 16

lui savo aukas jau gali siųsti 
tuoj pat šiais adresais:

1. JAV LB Loko iždininkui 
— Mr. W. M. Chase, 275 Far- 
mington Avė., Hartford, Conn.

2. Per Balfą — 105 Grand 
St, Brooklyn 11, N. Y.

3. Vok. L.B. Krašto Valdy
bai — Litautoctes Zentralko-

d. Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą. Jo. metu Lietuvos 
-laisvinimo reikalams bus ren
kamos aukos, kurių prašome 
nesykbtetL Kas negalėtų mi
nėjime dalyvauti, auką prašo
me prisiųsti New Yorko iždi
ninkui adv. S. Bredes, Jr. (37 
Sheridan Avė., Brooklyn 8, 
N. Y.).

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 13 d. 3 
vai. po pietų Webster Hali 
(119 East llth St., New York, 
N. Y.). Programoje dalyvaus 
keturi sujungti chorai: Ap
reiškimo parapijos, Operetės, 
Angelų Karalienės parapijos ir 
Atsimainymo parapijos. Taip 
pat dalyvaus solistė Lilija Mic
kevičiūtė iš Worcester, Mass, 
Kalbos bus trumpos.

Tikėdamies, kad visi lietu
viai, kurie atjaučia sunkią 
Lietuvos padėtį ir laukia grei
tesnio pavergtųjų brolių ir 
seserų išlaisvinimo, gausiai 
dalyvaus minėjime ir neatsi
sakys savo auka paremti Lie
tuvos laisvinimo pastangų, iš 
anksto visiems nuoširdžiai dė
kojame.

New Yorko Lietuvių 
Taryba

Ruošiamasi Maldos! 
Dienai

Naujosios Anglijos lietuviai 
vasario 22 d. šv. Kryžiaus ka
tedroje, Bostone, rengia Mal
dos Dieną už Lietuvą. Pontifi- 
kalines šv. Mišias 10 vąl. ryto 
laikys ir pamokslą pasakys 
Bostono arkivyskupas Richard 
J. Cushing. Pontifikalinėms 
Mišioms patarnaus vien lietu
viai kunigai, kuriems kun. se
minarijos šv. Rašto profeso
rius ir arkivyskupo laikomų 
pamaldų ceremonijarius prel. 
Franc’s S. Rossiter jau išsiun
tinėjo laiškus pranešdamas, 
kokias pareigas pamaldose tu
rės atlikti.

Po pamaldų 12 vai. Jėzaus 
Nukryžiuotojo seselių vienuo
lyno rėmėjai šv. Petro para
pijos salėje po bažnyčia teiks 
svečiams pietus. Pietūs tekai-

PAJIEgKO Petro Medonio, 
gyvenančio (ar gyvenusio) 
So. Boston, Mass., kilusio iš 
Druskininkėlių kaimo, Seinų 
apskr. Ieško J.. Rutkūnas, 
London, Ont., 1106 Hamilton 
Rd., Canada.

Vaikų tautinio 
auklėjimo

klausimu vasario 6 d., tuoj 
poCsumos, Apreiškimo parap'- 
jos salėje, y. čižūnas skai
tys paskaitą tėvams. Visi tė
vai, suinteresuoti lietuvybės

nuos 1,50 dol., o surinktas 
pelnas eis seselių vienuolyno 
motiniškojo, namo naudai.

Tos pačios dienos vakare 6 
vai. Liet. Piliečių Klubo salėje 
seselių vienuolyno rėmėjai ren
gia Užgavėnių balių, kurio 
metu bus išpildoma meninė 
programa. Po to —šokiai. Pel
nas taip pat eis seselių vie
nuolyno naudai.

Kataliky seimelis
Lietuvių R. K. Federacijos 

N. Anglijos apskrities metinis 
seimelis įvyks Šv. Petro lietu
vių par. salėje (prie 5-tos gat
vės) vasario 22 d. 1 vai. 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.

Švč. P. Marijos Įvedybų 
šventė yra vasario 2. žva

kės Maspetho bažnyčioje bus 
laiminamos 7 vai., Apreiškimo 
bažn. prieš 9 vai. mišias. Se
kančią dieną; vasario 3, šv. 
Blažiejaus dieną visose katali
kų bažnyčiose atliekamos tra
dicinės kaklų laiminimo apei
gos.

Taisom Televiziją 
greitai ir pigiai

Tel. EV. 4-S2SS

AD. JEZA VITAS 
Muzikos Dir.

Susitaręs SU Balfovadovybe laikyti, kvietia'visus sąmonin- 
ir Vokietijos Lietuvių Bend- gus Arnerikos'Metuvfu*; jų or- 
ruomenės Krašto Valdyba^-kai ganizacijas bef įstaigas doe- 
Balfas dėl jį saistančių teisi- iriai prisidėti, kad kalbamieji 
irių bei techniškų priežasčių gimnazijos reikalams įgyjami 
negali to organizuoti, JAV Lie- patalai būtų greičiau iŠmokė- 
tuvių Bendruomenės Laikina- ti, sutvarkyti ir tinkamai tar
sis Organizacinis Komitetas nautų tautiniam Bėfttyių rei- 
nutarė padėt' Vokietijos Lie- kalto. r
tuvių Bendruomenei -= įsigyti 
Vasario 16 gimnazijai rūmus, 
kuriuos VLB. Krašto Valdy
ba jau yra užpirkusi. .

4»S GRAMO ST.

J. P. GINKUS 
Direktorius

Minstrel Show
Onos Ivaškienės vadovauja

ma tautinių šokių grupė daly
vaus šv. Petro parapijos ren
giamame minstrel show ir pa
šoks keletą lietuviškų šoldų. 
Parapijos minstrel show įvyks 
vasario 6 ir 7 dd. Tautinių šo
kių grupę sudaro: Milda Ged- 
mlntSs, Renata Pakštys, Dailia 
Simanavičius, Norma Razva- 
dauskas, Loreta Kontrimas, 
Aldona žibinskas, Dana Venc
kus, Dana Milaika, Rita Au- 
siejus, Irena Bartašiūnas, Si
gitas Leimonas, Zenonas Leo
navičius, Dalius Brazdžionis, 
Mikas Pakštys, Algis Ūselis, 
Romas Venckus, Gediminas 
Skabeikis, Juozas1 Virbyla ir 
Vincas Jakutis.

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.
Broklyn 8, N. Y.

Tel. AP^legate 7-7083

Į; • Juozas Ginkus
r vienai premijai išmokėti jau 
paskyrė tam tikrą pinigų su
mą. Laukiame daugiau. Tuo 
reikalu kreiptis prašome į 
Kultūros Tarybos pirm. A. 
-Dimą. Tel. MA 2-3658.

Šimtas mėtų nuo Adomo 
Mickevičiaus mirties

sueina šiais metais. Kultu— 
,ros Taryba atkreipia suintere
suotų organizacijų ir pa vienų 
kultūrininkų dėmesį, kad ši 
sukaktis būtų lietuvių paminė-

Postcdžiavo prezidiumas
Pasaulio Lietuvių Skautų 

Sąjungos korespondentinio su
važiavimo prezidiumas, kurį 
sudaro: ps. J. Gimbutas, kun. 
J. Klimas, s. A. Labuckaitė, 
ps. A Treinys ir ps. V. Karo- 
saitė, sausio 28. d. 7:30 vai. 
vak. buvo susirinkęs posėdžio 
J. Gimbuto bute. Posėdyje bu
vo apsvarstyta korespondenti
nio skautų Suvažiavimo tai
syklės, nustatytas darbo kalen
dorius, patvirtinta mandatų 
komisija ir t-t.

Bostono Studentų Skyrius 
balandžio 16 d. rengia įdomų 
vakarą. Programoje meninė 
dalis ir šokiai. Prašome' kitų' 
lietuviškųjų organizacijų tą 
vakarą nieko nerengti.

Buvo išvykę pasičiūžmėti
Šv. Petro parapijos CYO 

organizacijos apie 50 narių 
saus’o mėn. 28 d. buvo išvykę 
į Waltham pasiČiužinėti.

mite Sonderkonto Gymnasium, 
Konto Nr. 3558-1, Badisch 
Bank, Mannheim, Germany.

z M. J- Biftim, 
JAV LB Loko PlnnlninkM

Jieškau Onos Vaivadienės- 
Antanavičiūtės brolių Antano 
ir Petro Antanavičių, kilusių 
iš Auškadarinių .kaimo, Luk
šių parapijos, Šakių apskrities. 
Amerikon atvažiavo dar prieš 
1900 metus. Antanas Antana
vičius prieš antrąjį pasaulinį 
karą gyveno savo farmoje Wa- 
terburio ar Pittsburgho apy
linkėse, nepamenu. Jeigu se
nieji būtų mirę, prašau atsi
liepti pusbroliams ir pussese- 
rims, arba žinantieji apie juos 
prašau pranešti šiuo adresu:

gyvenanti 435 Bleeckert St., 
Brooltiyne ir dirbanti grožio 
salione, vakarais ir pirmadie
niais savo namuose irgi at
lieka kosmetinius patarnavi
mus: sudeda plaukus ir masa
žuoja.

LB. N.Y. Apyg. Kultūros 
Tarybos

prezidiumas sausio 26 d. sa
vo. posėdyje apsvarstė eilę 
klausimų, surištų su New 
Yorko lietuvių kultūrine veik
la. Be kitų dalykų, nutarta 
skirti premijas už geriausius 
rašinius apie lietuvių spaudos 
draudimą. Konkursui taisykles 
paruošti ir temas nustatyti y- 
ra sudaryta komisija. J ją įei
na Tėv. Modestas Stepaitis, 
OFM, dr. A. geplaukis ir J. 
Kiaunė.

ALRK Federacijos Great 
Neck byriui, savo metiniame 
susirinkime "paskyrusiam 10 
dol. auką mūsų spaudai pa
remti, reiškiame nuoširdžią 
padėką.

T. T. Pranciškonai

Dafl. P. KianEno 
sveikata pasitaisė ir jis jau 

atsidėjęs piešia.

Inž. Antanas Sabaliauskas, 
stojęs St. Louis, Mo., į ka

riuomenę, dėl sveikatos buvo 
atidėtas. Dabar grįžo pas tė
vus į Brooklyną, kur ieško 
darbo savo specialybėje.

Pr. Lapienė
išvyko automobiliu kelionėn 

nuo Atlanto iki Padfiko. Už
truks pora mėnesių.

Lietuviai ^Vatholic Free 
Press*. Kunigas J. Jutkevičius 
mūsų vyskupijos oficioze, “Ca- 
tholic Free Press’ ilgame 8 
skilčių straipsnyje aprašė lie
tuvių įsikūrimą ir gyvenimą 
Worcesterio v y s k u p ij o j e. 
Straipsnį puošia pirmosios 
Worcesterio lietuvių bažnyčios, 
Atholio bažnyčios ir pirmojo 
Worcesterio lietuvių klebono 
kun. Pr. Jakšto fotografijos.

Užbaigė vajų. Prieš Kalėdas 
pasiuntęs Balfo centran 2325 
svarus geros aprangos, dabar 
įvykusiame Balfo skyriaus 
Aušros Vartuos susirinkime 
pranešta, kad pinigais surink
ta $688.50. Daugiausia ($201) 
surinko Pi. Pauliukonis, pas
kui — A. Vagelis, L. Leknic- 
kas ir kiti. Šiems metams iš
rinkta nauja valdyba: pirm. — 
A. Vagelis, sekr. P. Babickas, 
ižd. St. Jasutis Dvasios vadas, 
kaip ir praeitais metais, yra 
didis Balfo veikėjas — prel. 
K. Vasys.

Didelė vakarienė Aušros 
Aušros Vartų parapijos dar
buotojams ~ 'kolektoriams, 
choristams ir .kitiems — savo 
kaštu surengė parapijos klebo
nas.

Pasveiko J. Rauktys. Nebo
damas ligos ir dirbęs lituanis
tinėj mokykloj, prof. J. Rauk
tys atkrito ir sunkiai, ilgai sir
go. Dabar jau pasveiko ir vėl 
dirba.

Labdarybės sekmadieniui 
paruošti, Aušros Vartuos pa
mokslus sakė šv. Kazimiero

Seimelio dalyviai turės ge
rą progą tą pačią dieną daly
vauti lietuvių maldos dienoje. 
Bendros pamaldos bus 10 vai. 
Bostono §v. Kryžiaus katedro
je. Šv. Mišias atnašaus ir pa
moksią pasakys arkivysk. Ri
chard J. Cushing.

APSKRITIES VALDYBA 
Dvas. vad. kun. J. Vaitiekūnas 

Pirmininkas V. J. Kudirka 
Raštininkas J. Beinoris

Ieškoma mecenatų.
kurie skirtų šiam konkursui 

reikiamą piniginę paramą.
K<»ikurse dalyvauti bus kvie
čiami studentai, vyresnieji 
moksleiviai ir jaunesnieji 
moksleiviai. Bus skiriamos

-.trys premijos, po vieną kiek- išlaikymu, prašomi paskaitoje 
vienai besimokančiai grupei. dalyvauti. Paskaita bus pra

vesta diskusijų formoje. Kiek
vienas turės progos tuo klau
simu pareikšti savo nuomonę.

Policija suėmė

New Yorke kėliose vietose 
gaidžių kovos organizatorius ir 
gaidžių laikytojus. Viename 
rūsy buvo suimti 46 vyrai, 6 
moterys ir 140 gaidžių. Gai
džių kautynes yra leistos tik 
Floridos valstybėje. x

New Yorko policijos
komisaras' Adams gauna al

gos 25,000 metam. Pusę tos 
sumos gaus pensijos, jei? bent 
dvejus metus pabus savo tar
nyboje.

Dar vienas rekordas

New Yorke Empire State 
Bullding keltuvai laikomi grei
čiausi pasauly. Per minutę jie 
padaro 1200 pėdų. Dabar užsi
mojo dar pagreitinti.

Tūkstantis sunkvežimių

išvežė iš New Yorko kalė- 
d:nes eglutes už miesto, kur 
galima jas be pavojaus-sude- vikaras kun. Myk. Tamulevi- 
ginti. Čius. .'

Graži pradžia
Šv. Petro parapijos CYO or

ganizacijos berniukų krepšinio 
komanda, kuri dar tik pereitą 
vasarą susiorganizavo, per 
įvykusias rungtynes tarp So. 
Boston ir Dorchester parapijų 
CYO krepšihinkų laimėjo tre
čią vietą.

Atostogavo Bostone.
Kun. Antanas Jurgelaitis, 

dominikonas, keletai dienų 
buvo htvykęs atostogų pas- 
save mamytę, kuri neseniai 
persikėlė gyventi į 784 East 
Broadway. Paatostogavęs sau
sio 29 d. išvyko atgal į savo 
vienuolyną Providence.

Susituokė
Sausio 15 d. Šv. Petro par. 

bažnyčioje moterystės sakra
mentą priėmė Vytautas Jurgė- 
la iš Providence su Aldona Gi- 
rulyte iš So. Bostono. Jauna
vedžiai gyventi pasiliks South 
Bostone.

LietuyiŲ Radio Draugijos Programos 
J. P. GINKUS, Dfrektoitat

Trečiadieaiafe 10 PJHL—WWBL 1600 kc.—5000 W.
GYVUOJA PER 24 METUS 

Oro bangomis transliuojami {vairūs 
VISUOMENES PRANEŠIMAI, NAUJIENOS, MUZIKA 

6ROOKI.YN 11, N. Y.

J. VALAKAS 
Pranešimų Dir.

New Yorko skautės ir 
skautai

Vasario 16 proga turės savo 
iškilmingą sueigą su įžodžiu ir 
menine dalimi. Be to, visus 
skautus vietininkas ragina 
gausiai dalyvauti Lietuvos 
Nepriklausomybes minėjime, 
vasąrio 13 Webster HalL

Jurgio bažnyčiai
- atnaujinti

du asmenys aukojo po 100 
dol ar vienas — 50 dol. T. ir 
M. Sakalauskai — 25, T. ir C. 
Končiai — 20 dol., Marijona 
Puzausk:enė, K. ir V. Kontri
mai, K. ir K. Karazai, L ir SL 
Taunjeniai, Mr ir. Mrs Bėrės
— po 10 dol., A. ir R. Mara 
zai ir S. Girkarrtienė — po 5


