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HAWAJUOSE ATSIVĖRĖ 
UGNIAKALNIAI

Hawajų salose prie mieste
lio Pahoa jau nuo pereito pir
madienio iš atsivėrusio ugnia- 
kalnio liejasi lava. Dabar 6 
mylios nuo to miestel'o atsi
gėrė antras ugniakalnls ir _ 
sviedė j viršų lavą iki 300 pė
dų — pirmasis iki 800 pėdų. 
Kovo 5 naktį buvo girdėti a- 
pie šimtas požeminių dūžių. 
Gali būti naujų sprogimų. Iš 
aplinkinių kaimų 400 pabėgė
lių susirinko į Pahoa, kur gy
vena 600. Bet jau pasiruošta 
evakuoti ir šią vietą.

KIEK AMERIKOJE YRA 
NEGRŲ KATALIKŲ

Misijos tarp spalvotųjų pra
nešimu, pernai Amerikoje bu
vo 477,000 katalikų negrų. Per 
metus jų skaičius pakilo 20,- 
000. .Per paskutinius 20 metų 
jų skaičius padvigubėjo.

Indijonų Amerikoje yra 
345,000. Tarp jų 111,321 yra 
katalikai Per 40 metų jų skai
čius padidėjo 40%.

SLEPIA LĖKTUVUS
Kai šiaurės Korėjoje par- 

liaubų komisija nusprendė pa
tikrinti Šešis aerodromus, ku
riuose turėjo būti atgabenti 
sovietiniai Migai, amerikiečių 
karinė vadovybė pranešė, kad 
iš tų aerodromų buvo skubiai 
išgabenta apie 150 lėktuvų.
Juos buvo galima pastebėti 

per radarą.

BĖDA VAIKAM SU KVAI
LAIS TĖVAIS

Hamburge, Vok'etijoje teis
mas priteisė pusantrų metų 
kalėjimo motinai, kuri savo 11 
metų mergaitę vertė valgyti ir 
valgį grūdo jai šaukštu į gerk
lės gilumą. Taip prikankintas 
vaikas m'rė. Gydytojai rado, 
kad jos gerklėje buvo pradrėk- 
sta 11 cm. ilgio žaizda.

KETVERI METAI MERGAI
TĖ BE SĄMONĖS

Ashaway, R. I., prieš ketve- 
ris metus nukrito nuo dvira
čio 12 metų mergaitė ir suda
vė galva į grindinį. Nuo tada 
ji neteko sąmonės. Buvo pa
darytos dvi operacijos galvo
je ,bet gydytojai velk neteko 
vilties. Dabar ją gydo osteo- 
patas. Mergaitė pradėjus ge
rėti. Ji labai mielai klauso ra
dijo muzikos, bet žmonių 
klausimam lieka 'nebyli. Moti
na sako, kad mergaitė girdėt 
girdi, bet ar ji supranta, netu
ri ženklų.

KŪDIKIS BE KRŪTINĖS 
LĄSTOS

Chicagoje 1952 gimė kūdi
kis, kuris neturėjo krūtinės 
ląstelės, šonkaulių, kurie ap
saugoja širdį. Iš nugarkaulio 
tebuvo atsikišę tik kaulų atau
gos. Gydytojai padarė operaci
ją, prlgydydami kito jau mi
rusio vaiko šonkaulius. Da
bar vaikas auga normaliai.

DRAUGAS TOREZ PAVIR
TO BURŽUJUM

Prancūzijos komunistų tar
pe kilo didelis susijaudin’mas, 
ka iškilo aikštėn paslaptis, 
kad Prancūzijos komunistų 
bosas draugas Thorez nusipir
ko vilą už 80,000 dol. Cannes 
mieste. Jo rūmai dabar turi 7 
miegamuosius kambarius, tris 
vonias, 4 Balionus. Artimiau
sias Thorezo kaimynas dabar 
yra Anglijos markizė Mllford 
Haven ir Prancūzijos kino 
žvaigždė Diviane Romance.

RICHARD NIXON, JAV viceprezidentas, su iniona'grįžo iš kelio
nės po vidurinę Ameriką.

Komunistų puolimo dabar nelaukia
Kinijos* komunistai neslepia, 

kad jie telkia karines jėgas 
prieš Quemoy ir Matsu salas. 
Tačiau Washingtone manoma, 
kad (tuo tarpu jie susilaikys 
nuo tų salų ir Formozos inva
zijos. Tenkinsią tik apšaudy
mu, ardydami tose salose nor
malų gyvenimą ir palaikydami 
įtampą.

Tuo pačiu metu Kinijos ko-

munistai telkia diplomatines 
jėgas į Afrikos - Azijos vals
tybių konferenciją, kuri įvyks 
šio mėnesio gale. Jiem rūpi 
laimėti konferencijoje Azijos- 
Afrikos tautų nusistatymą 
prieš Ameriką ir kitus vaka
riečius. Spėjama, kad iki šios 
konferencijos pabaigos Kinijos 
komunistai nesiims didesnės 
veiklos prieš Formozą.

Izraelis kaltas dėl egiptiečių nužudymo
Saugumo Taryba penktadie- siimtų iš Izraelio savo buvu- 

nį svarstė Izraelio-Egipto kon- sias tėviškes. Iš Gazos evakuo- 
fliktą. Amerika ir kitos vals
tybės aštriais žodžiais smerkė linlai 
Izraelio agresiją. Tačiau nu
tarti tegalėjo tik tiek, kad iš
kvietė JT paliaubų priežiūros 
komisijos pirmininką, kad pa
darytų pranešimą.

Tuo tarpu Egipto m:n. pir
mininkas pareiškė, kad jis nie
ko nelaukia, iš Saugumo Tary
bos, ir įsakė kariuomenei būti 
pasiruošus prie IzraeFo sienos 
atremti naujus Izraelio puoli
mus. Izraelio tankai ta'p pat’ 
atvyko į pasienį.

Jordanija pranešė, kad Izra
elio kariai įsibrovė į jos žemes 
ir nužudė 5 jordaniečius.

Gazoje arabų tremtiniai 
berengia demonstracijas, 
reikalaudami ginklų, kad

te-

at-

Kolchozų bankrotas Sovietų Sąjungoje
Sovietų Sąjungoje dabar di

džiausia bėda tai su kolcho
zais, kurie neduoda pakanka
mai maisto gyventojam. Ap
rūpinimas maistu Sovietų Są
jungoje, palyginti su Amerika, 
taip atrodo:

— Amerikoje farmose dirba 
vienas iš septynių amėrikiečiu, 
ir jie paganrna maisto ne tik 
164 mil. amerikiečių, bet mais
to gabena ir j visą pasaulį.

— Sovietuose kolchozuose 
dirba vienas, g dviejų gyven
tojų, t. yl pusė v'sų gyventojų, 
ir jie nepajėgia pagaminti, 
maisto 200 mil. žmonių.

— Amerikoje 1955 mėsos 
numatoma pagaminti rekord’’- 
nis kiekis; pereitais metais

MERGYTĖ GYVENA SVETI
MU KRAUJU 

Ch'cagos vienoje ligoninėje 
gydytojai negali išaiškinti 
priežasties, kodėl 15 mėnes'ų 
mergytė Peggy Lee DaVis 
nuolatos kraujuoja iš nosies, 
Iš mažausios žaizdelės arba ir 
be jos. Mergytė nekraujavo 
pirmuosius 7 mėnesius. Nuo 
tada jai perpylė 20 kartų sve- 
timo kraujo. Jos sesytė 17 
mėnesių nuo panašaus krauja
vimo mirė. Broliukas 6 metų 
taip pat dažnai kraujuoja, ir 
jam darė daugel kraujo trans- 
fuzijų. Motina nors rib taip, 
bet irgi tam palinkus. Pats 
kraujas yra normalios sudė
tie*.

ti JT paliaubų komisijos civi- 
žmonės — moterys ir 

vaikai — į Jeruzalę.
Arabų tremtinių neapykan-; 

ta nukrypo prieš Jungt. Tau-s , 
tas dėl to, kad J. Tautų dėka 
jie neteko savo tėviškių. Jung. 
Tautom sukūrus Izraelio vals
tybę, 900,000 arabų neteko 
savo žemės. Keli jų tūkstan
čiai buvo įkurdinti Gazoje E- 
gipto kontrolėje. Nuolatiniai 
pasienio konfliktai kursto 
šiaip jau ramų jų gyvenimą.

JT paliaubų priežiūros ko
misija, kurias pirmininkas 
yra kanadietis gen. Bums, 

kaltą dėl agresijos rado 
Izraelį;

Izraelis vasario 28 suplana
vo užpuolimą, kuriame žuvo 
38 egiptiečiai ir 8 izraelita*.

kiekvienam gyventojui mėsos 
vidurkis išėjo po 155 svarus.

— Sovietuose mėsos k:ekis 
priešingai — mažėja. Nors gy
ventojų skaičius paaugo 60 
mil. palyginti su 1928 metais, 
gyvulių skaičius sumažėjo 6 
milijonai, ir vidurkis kiek
vienam gyventojui išeina ma
žesnis nei 1928 — 40 svarų 
gyvento juk

Tai kolchozų sistemos bank
rotas.

BRUNO FENTECORVO, atomini fiziko* zpecialhUM, 1»M) m. ii 
AncUJoa aukūroe pee bolševiku*, per M*ekvo« redlją penigyrA, k«d 
Jt( ten reni apmokama* Ir dirba “talkai."

Kinijos komunistų radijas* 
paskelbė, kad valst. sekr. Dul- 
les pažadėjęs Chiang Kaishe- 
kui “savo agresiją praplėsti ir 
į Matsu bei Quemoy salas, nes 
Amerika šias salas nori pa
naudoti šuoliui į Kinijos saus- 
žemį.”

Taip skelbia komunistai, no
rėdami savo invaziją į For
mozą pateisinti tariama A- 
merikos invazija. Tačiau ame
rikiniai šaltiniai tvirtina, kad 
šiuo reikalu Dulles nieko ne
pažadėjęs. Tebegalioja -jo 
ankstesnis pareiškimas, kuris 
buvo aiškinamas, kaip Ameri
kos nusistatymas perleisti

— Kanadoje išeina iš mados 
balti marškiniai vyram kas
dieniniame darbe biuruose. 
New Yorko ekspertė pareiškė, 
kad ateitis Priklauso dabar

ŽYDŲ valstybės ministeris pirmininkas Moshe Sharrett (k.) 
ir karo ministeris Ben-Gurion.

KARALIUS TURI MAŽIAU 
TEISIŲ UŽ PILIETĮ

Švedijoje įvestas naujas 
draudimas ligoje. Pagal jį 
k’ekviena moteris, dirbanti na
mie, yra apdrausta ligonių ka
sose. Susirgusi ji gauna dienai 
po 3 šv. kronas. Net ir pati 
karalienė susirgusi gali reika- • 
lauti sau 3 kronų d:enai. Ta
čiau karalius negauna atlygi
nimo nei iš ligonių kasų nei 
negali pensijos išsitarnauti.

Matsu ir Quemoy salas komu
nistam, jei jie eis į paliaubas 
ir pripažins Formozą. Tarp 
Amerikos ir Anglijos esą iš
lygintas nuomonių skirtumas 
dėl Formozos.

Nacionalinė Kinija Quemoy 
salų evakuoti nesirengia. A- 
merikos admirolas R. Craw- 
ney atvyko į Washingtoną pa
skubinti ginklų tiekimo For- 
mozai.

GEBAI, KAD DRAUGAI SE
NATORIAI DAR NEGINK

LUOTI
Ital'jos senate kovo 5 svars

tant -Vokietijos apginklavimą 
komunistai su savo pakalikais 
socialistais puolėsi kumščiom 
sukliudyti sutarties tvirtinimą. 
Nuo didesnių riaušių sulaikė 
pirmininkas, posėdį nutrauk
damas.

MAŽI LŪŽIAI EUROPOJE 1 GERUI PUSĘ
(gražiojoj Havvajų saloje po- 

žem’niai dūžiai pereitą savai
tę suskaldė žemės plutą, ir pa
siliejo raudonos lavos srovė. 
Senojoj Europoj komunistinis 
pas;graužimas įsiūbuoja 'me
nių mases ir mėgina suskal
dyti pasiprieš’nimą. Tačiau pe
reitą savaitę pažymėtini keli, 
nors maži tokio įsisiūbavimo 
lūžiai, po kur u bangos jėga 
mažta ir jos grasinimas s’lps- 
ta. Vis tai gerėjimo ženklai.

Vokietijoje prieš savaitę 
masės buvo ta:p įs ūbuotos, 
kad vos neapvirto valdž;os 
laivelis, sukliuvęs už Saaro 
povandeninės uolos. Ypatin
gai buvo pavoj’nga nadėtis, 
kai Adenauerio laivo iūrinn- 
mnkai ėmė nębcsutarti. Tik 
Adenauerio griežtas ultimatu
mas juos sudraudė: arba lip
kit iš la;vo, arba klausyk’t 
bendros komandos. Taip buvo 
pasakyta Adenauerio koalici- 
ios partiiai FDP (La:svųjų 
Vokiečių Partijai). S'tas pa- 
gras’nimas ir pabalsimas 
parlamente, kada už Adenau
erio planus pasisakė pakanka
mai balsų ir be FDP, pastaro
sios ož;ovimąsi sta’ga na laužė 
ir jos tonas nuriipo. “Būtina 
toliau palaikyti dabartinę ko
aliciją — pareiškė dabar par
tijos vadovybė. — Koalicijos 
ateitis neturi priklausyti nuo

BULGANINAS ĮSODINA 
NAUJUS DRAUGUS

Sovietų nauja vyriausybė 
nuo kovo 1 paskyrė naują vir
šininką atominiam fabrikam 
— Avraml Pavlovič Zavenia- 
gin. Naujasis bosas yra trejo
pas specialistas. Jis kitados 
vadovavo metalurgijos pra
monei. Karo metu jis vadova
vo vergų darbam Sibire ir po 
karo išmontuodino uranljaus 
dirbtuves Vokietijoje. Jis taip 
pat didelis specialistas ir “bur
žuazijos prietaruose”, nes įsi
taisė sau vilą už 20,000 dol., 
kurios vidaus įrengimai kašta
vo dar kitus 42,000 dol.

Tvirtinama, kad jo paskyri
mas reiškia Malenkovo įta
kos naikinimą. Esąs taip pat 
ženklas, kad su atomine ener
gija nėra jau taip gerai, kaip 
Molotovas ir Chruščiovas skel-

Busimieji vadai — 
Hitlerio opozicija
— Vokietijoje jau numato

ma vadovybė būs'majai ka
riuomenei. Daugiausia iš tų 
karininkų, kurie' dalyvavo lie
pos 20 sąmoksle prieš Hitlerį. 
Vokietijos kariuomenės atsto
vu Nato numatomas 57 metų 
gen. Speidelis, Rommelio šta
bo viršininkas Prancūzijoje, 
kuris dėl pasikėsinimo, prieš 
Hitlerį buvo mėnesius Gestapo 
tardomas. štabo viršininku 
numatomas gen. Haussinger, 
kuris stovėjo šalia Hitlerio, kai 
sprogo bomba ir buvo sužeis
tas, bet paskui Gestapo įtartas 
sąmoksle ir suimtas.

—Valst. sekr. Dulles Iš 
kelionės po Tol. Rytus grįžo ir 
šį antradienį padarys praneši
mą tautai.

— Jugoslavijos kalėjimuose 
sėdi 120 katalikų kun:gų.

• Vokietijoj koalicija išsilaikė
• Anglijoje sustiprėjo frontas

prieš Sovietus
• Prancūzijos bendradarbia

vimo su Vokietija

Saaro klausimo. FDP yra pa
siryžus paremti vyriausybės 
politikos s’ekimus, kaip jie 
yra išreikšti Paryžiaus sutar
tyje.”

Išaiškėjo, kad
partijos atstovų parlamente 
dauguma mieliau nori likti 
valdžioje su Adenaueriu nei 
leistis į opoziciją su socialis

tais.
•Tai reikšmingas lūžis, kuris 

sutvirtma Adenauerio padėtį. 
Nors socialistų vadas Ollen- 
haueris ir dabar pareiškė, kad 
jie siūbuos mases, bet didžiau
sioji banga Adenaueriui jau 
praėjus.

Kitoks lūl;s vyksta Angli
joje darbiečlų partijoje. Jį pa
darė atominės bombos... Ko
vo 3 parlamente vienas iš dar- 
biečių reikalavo, kad ameri
kiečių lėktuvai su atominėm 
bombom, kurie stovi Anglijos 
žemėje, nesiimtų veiklos, pir
ma negavę Anglijos vyrlausy- 
sybės pritarimo. Churchillis 
atsakė, jog tebeveikia 1952 
metų susitarimas su Amerfica,

KUN. G. BISSONNETTE, 
bolševikų (pavarytas iš ‘ Mask
vos, per Suomiją grįžta j JAV.

— Komuninių vadovatirv 
mos tarptautinės profesinės 
sąjungos kovo 10 .reng a de
vyniuose kraštuose strekus 
prieš Vokietijos apginklavi
mą.

— Į Prancūzijos Akademiją, 
kuri turi 40 narių, dabar iš
rinktas rašytojas Jean Coc- 
teau.

— Japonijoje įtaisyta tirpi
nimo krosnis, kurią apšildys 
saulės šiluma. Saulėtom die
nom krosnis galės turėti tem
peratūros iki 5000 laipsnių 
Celsijaus.

— Pakistano vakaruose pa- 
s:sekė Ketaus kiekį padidinti . j 
50 cč tuo, kad į orą buvo iš
purkšta smulkiai sutrintos 
druskos. ,°er 39 dienas tokis

• • ■ ' lietaus gaminimas ats.ėjo apie { 
1000 dol.

— Vokietijos senate Pary
žiaus sutartis bus svarstoma 
kovo 18. Paskui reikės tik pre
zidento parašo.

i

kad ji pasitars. Bet prakštikai 
— sakė Churchills — tai bus 
neįmanoma. Manau — tęsė—' 
mūsų sala bus taip staiga už- 
pulta, jog mūsų sąjunginmkai | 
turės atsakyti taip pat štai- ‘d? 
giai, ir nebus laiko jokiem pa
sitarimam. Ir tolimesni Chun- 
chillio išvedžiojimai rodė tik 
vieną išvadą — kad ir Ang
lija toliau pati turi ginkluotis r’ 
atomais.

Iš naujo sukilo prieš ji dar- 
biečiai. Bet čia lūžo jie patys.

Darbiečų vadas Attlee pasL 
sakė už Churchillio politiką, t
nors jo konkurentas proboBe- 1

vikiškas Bevanas ir laimėjo 
sau net 57 pritarėjus. Gąsdin- d 
damas, kad Amerika norinti į J 
traukti Angliją į karą su Ru- - j 
sija ir Kinija, Bevanas nori .3 
laužyti savo partiją. Bet vado- • j 
vaujamosios dalies pasisaky- 
mas prieš sovietus jau yra • 
žingsnis j gera.

Mažas lūžis ir Prancūzijoje 
santykiuose su Vokietija. Ne
laukdama, iki bus patvirtinta % 
Paryžiaus sutartis, Amerikos 
ir Angljos prikalbinėjama, . 
Prancūzija sutiko, kad Vokte- ^ 
tijai jau dabar būtų leista a- ? 
tidaryti oro susisiekimo lini
ją Fufthansa. Tas mažas ges- >•'/ 
tas padarė Vokietijoje gerą ) 
santykius praskaidrinantį J- . 1 
spūdi.
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— Psftą valdyba prr.vcžG, 
kad amerikiečiam ska'tyto* 
jam daugiau nebepristatinės 

sovietinių laikraščių “Prav-.
dos” ir “Izvestijų.”

Akibrokštas Kinijos raudoniesiems

Heng Kong. šiam? Kinijos 
mieste, kurį valdo dar anglas 
pasitaikė tą patį mėnesį dvi 
šventės: Kinijos komun'stų ir 
Kinijos nacionalistų. Tos šven
tės parodė, kieno pusėje yra 
žmonių simpatijos. Raudonieji 
kinai tikėjos:, kad "‘liaudis” 
pasisakys už juos, nes ji? bu
vo daug kalę j galvas, jog ki
nai nacionalistai yra kapitalis
tam parsidavę, J3et kai atėjo 
tautinė šventė, tai žmonės iš
puošė namus tautinėm* kinų

Time žurnalas prisimena, 
kad Vokietijos spe ai demokra
tų partija buvo įsteigta 1689 
Augusto Bebel'o ir Wilhelm 

Liebknechto, social'zmo teore
tikų. .Partija išsilakė griežtoj? 
marksizmo dvasioje ir trad’ci- 
jose. kur os artimos iš socialis
tų išriedėjusiem komunistam.

Aš jok’.os atakos nepradė
jau ir nesikoliojau. Pirmam 
savo trumpam straipsnely te- 
nurodžiau dr. J. šliupo pažiū
ras į tikėjimą ir. gale leidė
jau: “Dr. J. šliupas, kaip ko
votojas už lietuvybę, nusipel
no lietuvių pagarbos, bet kaip 
bedievybės skelbėjas, pats sa
ve ir kitus apgaudinėjo.” Kur 
čia ataka, kurią. Naujienos iš
plėtė dar j dr. J. Basanavičių, 
dr. V. Kudirką, dr. K. Grinių? 
Ir kur aš rašiau, kad “visi jie 
paklydėliai”, tie “labiausia 
gerbiami lietuvių tautinio ju
dėjimo pionieriai”, prie kurių 
mes dar priskirtume ir. dr. .P.

joj? .auga įtaka ne jo,* bet k* to man 
vyro, kurs stovi i
šalta Oflenha nerio iš kelnės.

Tai Herbert Wehner, 48 me
tų. Jis daugiau partijos vado
vybę veikia iš šal ęs la’ška:s, 
memorandumais ,o mases ug
ningom kalbom. Wehner la
biau už ką:‘.m> -siekia partijos 
laimėjimo. lįs mano. kad jo 
part jąi galutinai laimėti nėra 
v:lties, kol Vokietijai -perskel
ta. Tik, tai prijungs rytų Vo
kietija, kurios veik visi gyven
tojai yra protestantai, bus 
tvirtų vilčių, kad tarp jų so
cialistų partija susiras dau
giau balsuotojų. Už tat jis su
sijungimą laiko pirmuoju už
davinių ir vardan jo sutinka 
eiti į nuolaidas Sovietų Sąjun
gai, palikdamas Vokietiją “ne
utralizuotą”.

Vakarų diplomatai neslepia 
savo nepasitikėjimo ir abejoji
mų, kam jis iš tikrųjų tarnau
ja, prisimindami, kad ilgus 
metus, nuo 1927 iki 1943, jis 
buvo komunistų partijoje.

,.«7» Anglija arinr‘3
, .Sovietų notą, kad Paryž aua 
•sutartis priešinasi Anglijo- - 
/ ■Sovietų Sąjungos sutarčiai. 
/" Maskva gras'no savo sutartį 
; su Anglija nutrauksianti.

X Amerikos iiifonhąeįjos a- 
gentūra USLA surinko žinias 
M sovietinių šaltinių ir paskzl-

s, su kuriuo ižaAkėjo, 
maitinimas Sovietų Są- 
ųe yra daug blogesnėje 
tyję nei anksčiau.

kredituoji aną bolševikinį re
žimą, kuris per tiek metų be
pajėgiaapsaugoti gyventojus 
nuo bado. Ginklas tuozpavo- 
jingas, kad ^vietiniam vieš
pačiamnėra naudinga nei do
vanas įsiimti/ lįei jas atmes-

jis RusUos, bet Jr tų BJestgųtfų 
ūkio kraštų gyvęnimą, 
me jis prievarta įvedė savo 
biurokratinę kolektyvinę, sis
temą., y?' .. :/.! //’ "•

Bet Chrušč'ovas nuo* savo 
s:stemos neatsisakys. To\išva
da bus ta, kad netrukus vėl 
irus ieškoti atpirkimo ožio — 
asmens, kurį ims kaltinti dėl 
naujų nepasisekimų.

kaip ir dabar Naujienų, 
anie mokslininkai "jau 
Dievo, o Nauj:enos tebeieško 
neprotingo daikto, iš kurio 
turėjęs atsirasti protingas.. 
Joms labai nepatiko aną kar
tą priminti šv. Rašto žodžiai: 
“Paikas tarė savo širdyje: 
nėra Dievo”. Gerai įsidėmėki
me: jis taip tarė savo širdyje, 
iš savo asrten’nio įsitikinimo, 
o ne remdamas* s kuriais ob
jektyviais įrodymais. Vieni ir 
palieka tame savo subjektyvi- 
niame įsitikime, o kiti jį 
pralaužia ir ima ieškoti jų 
pačių pastangomis pradangin- ..Grigaitį? Pač.os tai keldamos, 
to Kūrėjo, tariant V. Čep:ns- 
kio žodžiais. •,

Netenka stebėtis, kad šiom 
dienom politikų akys nukreip
tos į Vokietiją ir į tuos, žmo
nes, kurie paskutines jėgas 
dėjo prieš Maskvą ar už Mask
vą. Visa Vokietija buvo paver
sta aistringų rungtyn* ų lauku, 
kuriame virvę tempė vieni į 
vakarus, kiti įriytuą. Adenaue
rio talkininkai buvo št’presni 
parlamente. Tačiau socialistai 
g'riasi, kad jie la’mėję mases.

Šiose rungtynėse socialistai 
vartojo tokias demagogines ir 
smurto priemones, kad jos ne-' 
daug kuo skiriasi nuo/Ital'jos 
ar Prancūzijos komunistų. Už 
tat dėmesys nukrypsta į tuos 
socialistų vadus, kurie kovą 
organizavo.

Stebėtojas iš šalies ■ mato, 
ka’p Vokietijos socia’istai 
griežtai skelb’asi esą priešingi 
komunizmui, bet sykiu su ko- 
mvnista's kovoja prieš Pary- 
ž*aus sutartis, prieš Vokietijos 
apginklavimą ir pasisuko už 
artėjimą su Sovietų Sąjunga, 
už tuos reikalavimus, kurie iš 
eina iš Maskvos.

Tie patys stebėtojai mato 
socialistų partijos priekyje po 
Schumacherio mirties atsisto
jus tris vadus. Pirmininku vie
toje Schumacherio yra išrink
tas Erich OOenhaueris. Jis yra, 
geras žmogus, geros nuotai
kos, betgi netvirtas savo nusi
statymuose, ir ne tiek jis par
tijai vadovauja, k'ek partija ji 
valdo.

Vienoje Ollenhauer'o pusėje' 
yra Carlo Schmld, profesorius, 
pusiau vokietis, pusiau pran
cūzas ar bent prancūziškos 
kultūros vokietis.

Jis suka partiją j tiesinę, 
reikalaudamas jai reformų .

— atsisakyti nuo marksizmo 
dogmų, nuo kovos prieš reli
giją, ribotis socialinio gyveni
mo reformom, apimti ne tik 
darbininkus, bet ir mažaže
mius bei verslininkus ir inte
lektualus. Kas jį matė dau
giau, pripažins, kad Time ne
toli nuo tiesos, vadindamas jį 
"bonvivanu”, patogaus gyveni
mo ieškotoju. Tokie partijai 
r.e’.ma vadovauti. Už tat parti-

vėliavom ir gatvėje daTnavo 
patriotine* dainas. Raudonų
jų ‘revoliucinėj? šventėje” vi
same didžiuliame mieste ka
bojo tik viena raudona vėlia
va... prie kiniečių komunistų 
valdomo banko.

—i Havra ją rMo'e prie Pa- 
hoa miesto išs'veržė ugnla k ai
ris. Netoli miesto pertrūko že
mė: plyšys 4 pėdų pločio.

Neseniai išėjo iš spaudos Ir galima gauti Darbin'nko ad
ministracijoje: » . •
Jonas Galius. KAIP JIS JĄ NUŽUDĖ, 127 p. 5125

Juozas Švaistas. ELDORADO. Apysakaites ir
vaizdeliai, 150 psl.

Naujienos* diskusijas 
manim laiko baigtom, 
joms neatrodo, kad ta “disku- 
s ja... ką daug:au išaiškins”. 
Ašfesu patenkintas, kad ji 
išaiškino bent du dalykus: 
vieną — tai Naujienų ateistinį 
tikėjimą, antrą — kad dr. J.. 
Šliupas jom vis .. dėlto nėra 
autoritetas. Tų dviejų išvadų 

ir pakanka.
1. Pastebėdamos, jog “ .lėni 

mokslininkai mano, kad gam
ta buvo visada, kti — kad ji 
kada nors < prasidėjo”, Nauj e- 
nos pasirenka pirmąją nuomo
nę. nes žodį “prasidėjo” deda 
į kabutes; vadinasi-,- tąi nesu- 
tinka šu jų^nuertane. Jos ti
ki, kad pasauks buvo risada ’r 
jam nereikėjo jokios išmin
ties, kurios jis savyje nebūtų 
turėjęs. Tai yra ateistin's tV 
kelmas, lietuviškai tariant be
dieviškas.. Naujienos užs'gavo, 
kad aš tą tkėj’mą taip pa
vadinau; esą, tai koliojimasis, 
pravardžiavimas. Bet -jėig’i 
“koliojimasis”, tai jos surin
ka, kad toks tikėjimas, dangs
tomas dar 'mokslo skraiste, 
rimtam žmogui garbės nesu
daro. Kas Devo buvimą nei
gia, pats save įskaito į bedie
vių eiles. -

Naujienos man prikiša, kad 
aš kitokių žmonių nerandu, 
kaip tik tokius, kurie “tki— 
arba netiki.” Tai ne mano, o 
pačių Naujienų išvada. Gerai 
žinoma, kad yra žmonių, ki> 
rie sako “never mind” — gy
venu ir sau galvos nesuku, 
kas buvo ar nebuvo/ yra ar 
nėra, amžinas pasaulis ar su
kurtas. Bet aš, tų kitų žmo
nių neminėjau; tebuvo kalba
ma apie Naujienų ateistinį 
nusistatymą.

Naujienų apžvalgininkas 
nėra skaitęs prof. V. Čep’ns- 
kio straipsnio, o ap!e ji vis 
dėlto kalba, savo išvadas da
ro, mane “prasilenkimu su 
tiesa” kaltina ir dar ša’posi:' 
“va&nasi, visatos Kūrėjas 
“dingo" ir kai kurie moksli
ninkai ėmė jo "ieškoti’”. Bet 
kaą Jį “pradangino”, prof. V. 
Čepinskį aiškiai pasako. JO 
•tralpanio citata, kurios tik 
pradžią aną kartą nurašiau, 
visa yra tokia: “Netenka ste
bėtis, kad kai kais iš moksli
ninkų, ypač iš didžiųjų astro
nomų, ima ieškoti dingusio 
visatos Kūrėjo, tačiau užm ig
dami, kad 'jte dingo ne 
kito, o pačių astronomif’pas- 
tangomis” (židinys, 1938 m., 
204 p.).

Tai buvo tie mokslininkai 
bei astronomai, kurie skelbė, 
kad pasaulis esąs amžinas ir 
jam jokio Kūrėjo nereikėjo ir 

V nereikia. Bet tai jų asmenį ška. 
nuomonė, b he mokslo išvadą

Tuo pačiu metu ta antron 
sistema, amerikoniškoji/ lyg 
patyčiom pademonstruoja iš- 
badėjusiai Rus* jai’ savo per
teklių, dosnumą ,— Eisenho- 
vvėris svarsto
pasiūlyti daugiau kaip už pus
antro miliardo doL kviečių

. Rusi jai.
Panašiai kaip pernai ir v’:- 

pernai nuo potvynių ar k tų 
katastrofų nukentėjusiem sa
telitiniam kraštam.

Amerika neslep a, kad tai 
nubus tik artimo me’lės ženk
las. Tai bus vienas iš ginklų, 
dviejų pasaulėžiūrų, dviejų s’- 
stemų, dviejų pasaul ų kovoje, 
gitas ginklas turi , užkariauti 
Sovietų Sąjungos išalkusių 
žmonių simpatijas ir turi dis-

Kurių mokslininkų yra dau
giau — tikinčiųjų ar netikm- 
c ųjų, paTeku suskaityti Nau
jienom. kuriom daugumos ar
gumentas yra toks svarus. 
Mano “prasilenk;mą su tiesa” 
(gal prof. V. Čepinskio?) jos 
surado kaip tik žodyje “kai 
kurie.” Na, ir nudžiugo rašy
damos: “Įsidėmėkite: kai kr. 
rie, bet toli graly ne daugu
ma ir anaiptol ne visi,” Negi 
esu rašęs, kad visi? Tačiau 
man valia būtų ir taip rašyti: 
kai kurie lietuviai kovoja už 
Lietuvos laisvę, o kai kurie ją 
smaugia. Kurių dauguma?

2. Antroji išvada iš tų už
trukusių diskusijų liečia dr. J. 
Šliupo autoritetą. Nors Nau
jienos nuo jo autoriteto ir at
sisako, tačiau pastebi, kad 

“jibai yra neteisingai puola
mas” ir dėl to “mes laikėme 
pareigą jį apginti. Tai ir vis
kas.” Prikiša man dar “ata

ką”, “kolioj.mus”, “pravar
džiavimus”, “puolimus”, "že
minimą”. žodžiai stpriJš, bet 
neteisingi.

Naujienos ne dėl dr. .J. 
Šliupo šias diskusijas užtęsė. 
Joms rūpėjo apginti savo ate
istinį nusistatymą, bet priėjo 
iki negyvo taško: iš kur gam
ta atsirado? Tai ir viskas! čia 
iš tikrųjų diskusijas, galima 
baigti. / NešBaptanus

tids tepagamlaa dabar 
/? tiek, kad rieaam gyventojui 

'tenka'mažian 1926 m.
/ ^ Gyvulių ūkyje yra tik 25.- 
^-^ooooo -'karvių, arba 3 m;l. 
| mažiau nei 1917, kada bolšrvi- 

j valdžią, nors gy- 
ventojų skaičius per tą la ką 

i r padidėjęs 60 mil
^/įiTai nėra kapitaKstįnės A- 
j/ merftos prasimanymas. Blo- 

padėtį aliarmavo ir parti- 
|/,/.|ps gen. sekretorius Chruščio- 
' vas sausio 25 partijos, suririn- 

tone. Jis pažymėjo, kad 
gyvafių sfaučtas anga, bet kas 

/ iš te, jei kasmet mažta gyvo 
/ / Bamkystes gaminių kiekis — 
I',/ 'r pristatomos mėsos ir pieno 
fel-- kiekis.
jC 1 g Chruščiovas pavyzdžiui su-

minėjo Kemerovo rajoną, ku- 
riame kiaulių ska’čius tarp
1940-53 pakilęs nuo 68,000 i-

/ ki 129,000, bet kiaulienos pri-
// statymas nuo 1900 tonų su- 

mažėjo iki 1500. Kostromos 
/ ra jone karvių kiekis, palygin- 

‘ ti. su 1949, pakilo 1953 20%, 
t / bet pienas sumažėjo 10%.

Chruščiovas tokiai padėč ai 
p/'/įvertinti nst pris minė bolševi- 

kinio poeto Majakovsk o (nu- 
' sižudžiusio) kreipimąsi į kar

pi vę: “Jei tavo vardas yra kar- 
vė, tai turi duoti pieno ir’grie- 

^■-htinės; jei tu neturi nei pieno 
X/: nei grietinės, tai po velnių ir 
> . - tavo vardas.”

Naujienos tik parodo, kaįp jos 
mūsų tautinius įMonierius \su-i 
plaka su bedievybės pionie
riais, klaidindamos skaity
tojus, tarsi dr. J. Basanavičius 
ir dr. V. Kud rka lygiai taip 
galvojo, kaip, ir dr. J. šliupas. 
Yra skirtumų. Reikia ir tau
tinius jų nuopelnus skirti nuo 
nuopelnų bedievybsL O kad 
dr. J. šliupas buvo bedievybės 
pionierius, niekas to ir negin
čys. Naujienos geriau padary
tų, jei jį gintų ne nuo mano 
“atakų”, 0 galėtų apginti nuo 
tos negarbės, kuri sulipo su jo 
vardu ne tautiniame darbe, 
bet jo kovoje su Katalikų 
Bažnyčia. Gal pacituoti jo pa
ties žodžius, kurie įrašyti 
mūsų kultūros istorijoje kaip 
patys šiurkščiausi puolimai ir 
atakos?

Pulk. J. Petraitis. LABVę GINANT 11. ( 
. LABVg GINANT n t.

KAIP JtKMU8 SUAAUDft
M. Butidmė, VELYKŲ PASAKOS.

« * Pasakojimai mažiems

kada 
bolševikai savo valdymo pra
džioje sakė žmonėm: susi
veržiate diržus ir badaukite— 
kentėlrite, iki revoliucija bus 
įvykdyta ir socializmas įves
tas. Bet jau niekas nesupras, 
kodėl badauti tenka ir ket
virčiui š:mtmečio praėjus nuo 
kolektyvizacijos.

Tai jau ženklas, kad įves
toji sistema kalta. Ne sveti
mos kritikos žodž:ai, bet pa
dų bolševikų darbai, sistemos 
vykdymas parodė, kaip 

kolektyvizacija atvedė iki 
absurdo,

prisėmė* 
na, kad kapitaHst?nėie-Am^r> 
koie javų yra į valias ir net 
neturi, kur dėti sviesto. Girdi, 
Amerika grūdų kultūros p*o- 
tw. skyrė 75 m*liionus akru, o 
Sovietų Sąjungoje tam* reika
lui yra skirta t:k 875 mil. ak-' 
rų (nors pusė Rusijos gyven
tojų gyvena žemės 
ū k y i * I . Amerika paga
mina 162 biT jonus svarų -grū
dų, o Sov etu Sąiuh^a tik 8 šit 
trupučiu biFtonus. Tuo tarbn 
Sovietam reiktų javu kultūros 
plotus iš 8.75 mil. akrų pakel
ti iki 70 mil. ,

Chrušč ovas mato, kad So
vietuose blogai: mato, »kad 
Amerikoje gerai; Jis nori pa
sekti Ameriką. Bet jis ne
kreipia dėmesio, kad 
Amerikos “gerai” yya vaisius 
amerikoniškos ' gyvenimo sis
temos, .pagrįstos /privatine - >ai- 
ciatyva, laisva konkurencija.. 

Jis nori to paties pasiekti 
prievartą ir valstyb’ne biuro
kratija. Jis nenori net arti
mesnio pavyzdžio įžiūrėti — 
kaip buvus’ame Rytų Vok eti- 
jos javų aruode žmonės da
bar badauja, ir iš kitos pusės.

— Saugumo Taryba penk
tadienį svarsto naują Egpto 
ir Izraelio konfliktą.

— PhmbtČ Vlrginia Parker, 
25 metiį, skambino tik su pen
kių minučių pertrauka kąs va
landą ištisas 24 valandas. Jos 
pianinas buvo pritaisytas prie 
sunkvežimio ir keliavo iš vieš
bučio A^ėšbutį labdaros nau-

PreL Pr. Juras: RAMYBES ŠALTINIS. Maldaknygė, 
nauja laida 3.00

A, Tyraotis. AUŠROS ŽVAIGŽDE. Marijos pocdjos
• . > ' ; antologija
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PRAMONE GYVEJA IR NAUJI IŠRADIMAI GAUSĖJA

nų plieno apdirbimo pramonė
je, o svarbausia, kad JAV ne
bereikės importuoti strateginės 
svarbios medžiagos volframo.

Be to, metalurgijoje gali į- 
vykti tam tikras perversmas,

Brookiyn, N. Y. 
Half year 
Foreign ---------

pačią melodiją, kaip tada, kai 
pirmą kartą ji pamačiau.

— Toni, aš mirčiau, jei ta
vęs dar nesulaukčiau pora d;e- 
nų, — kugždėjau glausdamasi

Vis dėlto galima pasiguosti faktu, kad ir vadinamieji ne
utralieji jau supranta, jog su bolševizmu jokio bendradarbiavi
mo negali būti. Štai laikraščiai skelbia, Švedijos ir Šveicarijos 
atstovai pasitraukia iš komisijos, kuri buvo sudaryta prlž’ūrėti, 
kad Korėjoje nebūtų karinių įrengimų daroma ir kariuomenė 
koncentruojama. Tie du kraštai buvo parinkti kaip neutralūs, 
bet įsitikino, kad su bolševikiniais atstovais susikalbėti neima-

1

— Jūs turite daug laiko, 
iki man re:kės 

šitos dovanos. Aš dar nema
tau gulti J jį.

Seniau gal ir galėjo būti kiek daugiau to politinio neutralu
mo, kai dvi valstybės susipešdavo. Kariaujantieji daugiau rė
mėsi jėga, ne idėja, kaip šiandien. Jei tada neutralieji nusikals
davo silpnesniajai ir skriaudžiamajai šaliai, tai dabar jie nusi
kalsta pačiai tiesai, Juk kova dabar vedama ne vien dėl žemių 
ir vyravimo pasaulyje, bet dėl pačių gyvenimo pagrindų, dėl 
paties Snogaus, jo asmenybes ir laisvės, jo sąžinės dalykų. Kas 
šioje kovoje skelbiasi neutralus, iš tikrųjų toks nėra: jis netie
sioginiai palaiko vergiją, žmogaus išprievartavimą, melą, klas
tas ir suktybes. Jis laikosi čia vidurio, bet negali paslėpti savo 
egoistinio nuffetatymo bet kuria kaina išsaugoti sveiką tik sa
vo kailį. Jis tariasi, jog kova bus laimėta teisiųjų, ir jis taip pat 
liks teisus, kovon neįsijungęs. Tuo tarpu pati dabarties kova, 
kad būtų greičiau laimėta ir mažįau aukų turėtų, reikalauja 
visų ir aiškiai išeiti prieš pikto siutimą.

išblyškusi, kaip gailestingoji 
sesuo po naktes budėjimo ne
žinomoje palatoje. Tada aš po- 
ėmiau popierį iš jo rankų. Ten 
buvo aiškiai parašyta — jis 
turi išvykti į Korėją. Man da
rėsi taip silpna, jog norėjau 
pulti žemėn. Turėjau dar kaž
ką svarbaus pasakyti, bet ne
pajėgiau.

Atsisveikindamas jis pado
vanojo man mažutį radijo a- 
paratą. Argi galėjo būti tin
kamesnė dovana tokia proga? 
Išvyko. Laukiau laiškų. Gau
davau beveik kasdien bent po
rą žodžių..Klausiau visus radi-

suvirpėjo: * lėtas pranešimų ap’e N taltate
Gerai,, kad netiki. To aš jhną, paskiau nuotraukos Mt- 
ttyaii, pasakydamas tau raguose su aprašymu jo toro 
tnt bevelk pMkutinę va- Izmo, ir taip viskas nugrtafldo 

fes Si. Girt $s labai mažai. Jau landą. Kam trumpinti džtaug- į neviltį Jis buvo pah'dotaa 
B- buvo šenai po pustaunakčto, amą, >1 ir taip gyvenime jo be karsto. X

kaž kai jto žvllgtelrtjęs 1 laikrodį permala. Dort tart drebėti irta

traukčiau meilei iškelto. Vi
sai atsitiktinai galėjau laimė
ti viena ir kita, jei nebūčiau 
praradusi visko.

Donė nutyla ir nežymiai pa
linguoja galva. Tyliu ir aš, 
žiūrėdama į kilimėlį po jos ko
jomis. Kilimėlis ryškiai, gėlė
tas, o ji tokia jauna. Jai t’k 
bristi per gėlynus ir džiaugtis. 
O, ji kenčia. Mažas pragiedru
lis pasirodo veide, ir jį vėl 
pradeda: \

— Aš vis negaliu atitraukti 
savo minčių nuo tos karfla- 
mėlės. Vardan tavęs, o mefle, 
paliečiau ranka laiptų turėk
lus ir nusileidau žemyn... Dau
giausia ten buvo paprasti 
žmonės, kartais net darbo

„ ___ drabužiais ar juodomis pana-
savininkė gėnta Pigus humoras, rikte

iš- išrėkiamos juokas ir„. prlmi-

Taip, su piktu susikalbėti neįmanoma; jei savo dūšios jam 
neparduodi. Vidurio čia niekas dar nerado h* neras.

■ Su anglies pramone ir lietu
vių gyvenimas anksčiau buvo 
tampriai surištas. Pennsylva- 
nijoje kūrėsi pirmosios lietu
vių draugijos ir bažnyčios. 
Dabar jau daug kas yra virtę 
kitaip. Lietuvių gyveifmas čiai 
apmiršta, kaip-ir žali sodai ar 
pievos, kur sukraunamos ang
lies krūvos. S.

veno tetos namuose, ir aš ten 
buvau laikoma sava. Išsiry
davome* kavos ar pasigaminda
vome užkandžių, kada patik
davo. Kai aš, stabtelėjus ties 
virtuve, paklausiau, ko jis pa
geidautų, Toni atsakė:

— Nieko. Tik*"būti su tavi
mi. Turime dar tris valandas 
ir penkiasdešimt dvi minutes, 
kol išeis traukinys.

— Bet, Toni, ar tu vėl iš
važiuoji? — paklausiau,, lyg 
netaip supratusi jo žodžius.

— Esu ' pašauktas atgal į 
kariuomenę.

— Ne, tai negali būti! Tu 
n:ekad neminėjai apie tai, — 
sakau nustebusi.

— Bet daug kartų tau pa
raitojau, jog iš lėktuvo skan
dinau laivus ir apmėčiau bom
bomis Vokietiją paskutiniame 
kare. Turiu daug patyrimo.

Mano veidas dėgė prie jo

Kad negali būti vidurio tarp tiesos ir netiesos, gero ir lak
to, rodos, labai aišku. Vis dėlto, kai vadovaujamasi ne tiesa, o 
savo nauda, užsimerkiama tiesai bei gėriui ir pasiskelbiama 
neutraliu. Ypač dažnai tai pasitaiko politikoje, kur reikia apsi
spręsti už vieną ar antrą šalį, kurios pusėje yra tiesa ir teisy
be. Nors tai ir žinoma, bet atsikalbama: esu neutralus. Nenori
ma pikto pasmerkti ir stoti su juo kovon dėl to, kad jo bijoma 
arba yra naudingiau ir saugiau nesikišti. Gali nukentėti savi 
reikalai, tai geriau tegu pakenčia skriaudžiamasis arba žudoma
sis. Kartais tą neteisybė pasmerkiama žodžiu, parodoma nu
skriaustajam užuojautos — ir tuo viskas pasibaigia. Nepajudi
namas nei pirštas veiksmingai kovai. Labai dažnai tai vadinama 
gera politika — sugebėjimu savo naudai balansuoti tarp tiesos 
ir netiesos, gero ir pikto. Ak, mano namai dar nedega! Kam rū
pintis; kad plėšikas kitų namus padeginėja?

nuoširdžiau Skambinusi, kaip 
tas melodijas. Toni sėdėdavo 
priešais mane forteptono gale, 
švariais išlygintais drabužiais, 
tarsi iš turtuolių klubo nety
čia užklydęs jaunikaitis. Jis 
daugiau nebežadėjo man pa
daryti ^karsto, o pačią grff- 

karstų dirbėju, taipgi ir mani- kausią lovą, žydru šilku iš
muštą; tik turėjau sutikti su 
viena sąlyga, kad nesapnuo
čiau jokio kito vyro, tik jį 
vieną. Ak, kaip miela būdavo 
klausytis tų gražių nesąmo
nių. Ten, kur meilė išklysta, 
daiktai įgauna kitą pavidalą, 
balsas — skambesį Žodžiai — 
prasmę. Juk stipri, didelė mel-' nesuverpiamų linų kuodelį a- 
lė turėjo ateiti į mane. Kaip pie nesinešiojamas kurpaites, 
medis ar gilė, taip ir žmogaus kai ji rengėsi savuosius aplan- 
bultis kartą visa pilnuma pra- kyti, ir tą dainelę: 
Žydi. Nežinomais ktiiata medė O, žuvine, ŽDvinėli, 
pas tave ateina ir neytada ii Jei tu gyvas pieno puta,
to krašto, ii kurto lauktum. Jei negyvas kraujo puta.
Ji nepaiso įstatymų ir rttri- Tada itfUedavo širdį švelnus

— Labai dėkoju, geroji tol. Jos testamente Toni buvo 
mergaite. Vž tai padarysiu pažymėtas geru vardu. Ap'ė 
jums patį gražiausią karstą, tai ji kartą pati man pras'.ta- 
kofcto dar niekam nesu pada- rė. Bet aš dar per jauna, kad 
ręs, — šyptelėjo*' paimdamas vertinčiau pinigą, K ar pasi-

vystiti tikrą cristalą, kurio pa
galba metalas padaromas labai 
stiprus.

Vienas didžiausių plieno pir
kėjų yra automobilių pramone.

1954 mętai buvo patys ge
riantieji metai automobilių 
prekybos istorijoje. Tais metais 
automobilių buvo pagaminta 5 
milijonai. Šiais metais numato
ma pagaminti 6 milijonus nau
jų automobilių.

• Paul M. Butier, taręsis 
Washingtone su Michigaho 
gub. G. M. Wiliams, demok. 
partijos c. komiteto nariu tau- ? 
tybių reikalam, ir M. Cepl'ns- > 
kiu, pareiškė, jog bus stengia
masi į partijos tarybą įvesti 
daugiau tautybių atstovų. ■

dar tebebuvo jos saujoje, 
tvarkėme jame baldus, kurie 
dar tebestovėjo vitrinose, 
migdėm kūdikį, kuris turėjo 
dar būti laimingai pradėtas.

Viskas buvo likę lyg už kaž 
kokios ribos: keli skurdūs me
tai praleisti Vokietijoje ir kaž 
kur toli pasitikusi nerūpestin
ga vaikystė tėvų namuose. Ir 
tėvynės ir savųjų ilgesį užlie
jo vienas didelis jausmas. Man 
atrodė, kad aš galiu taip likti 
visados prisiglaudusi v'en 
prie mylimo žmogaus. Prisi
mindavau kartais pasaką apie 
Eglę, žalčių karalienę, apie

3UBSCRIPTION RATES
$6.00
$650
$3.50
$6.50

ir visokias žinias apie kart 
veiksmus. Fronto žemėlapių 
iškarpas laikiau po savo pa- ' 
gatve. Protarpiais man atrt- ' į 
dydavo, kad aš pati esu Korė
joj. Taį praėjo trya' riilneaita 
Vieną rytmetį beruošiant šjlį 

__ _______ ________ ____ _ ________ _ mininkams pusrySus, ^,mahąg 
tat gyv«£io uotoft^Ekd Bito Kartą Tbri ketiomto dieno- priminiau. — Aš netikiu jok’a jėga, mažytis pranešėjas
lunatikas aidtšto akartttlo mis Išvažiavo netirta kur, <raš 1 — KepėvnM mėgstu šį kuri galėtų avė atpigti nuo apie numuštą lėktuvą viršun

yra atitrūkęs jo kietai, diktatoriškai, kaip ninku Wasbingtone;' pra^nk-
'' dainas kitus milijonierius. To

monės ir jos, darbininkų valdo- pinigo administravimu jis dar 
vas. Jiš įįpjo^did^to respekto tvirtai laikos, kaip kieta ang- 
an^iaka^ų tarpe, bet įgijo ir 
nemažai priešų, 
mėgo ir nemėgsta dė/jo nepa
sotinamo garbės ir gakos sie-\ 
kimo. Ji dabar šlija dėl to, 
kad anglies pareikalavimas vis 
mažėja. ' * '

Js atsiliepia Tačiau ir mažėjant anglies 
miš; 'kuri turi krūvai, ant kurios John L. Le- 
ekes mokėti. wis iškilo, jo stiprybė yra dar 
ĮEdfea^ jį^kad didelė piniguose. Angliakasių 
nebūtų -tvar- unijos iždas turi 401000.000

rų, seheM^ir mažų vaikų. Tų 
pinigais neįkamosi.

Paskutinėje prezidento rinki
minėje kompanijoje kandidatas 
į prezidentus D. Eisenhonreris 
tvirtino, kad šalies ūkis galįs 
klestėti be jokio karo. Ir jis, 
išrinktas prezidentu, neapvylė 
gyventojų. Pereinamasis laiko
tarpio nebuvo kraštui skaudus: 
jis praėjo be? jokių didesnių 
sukrėtimų. Q dabar gamyba ir 
suvartojimas vėl didėja.

> . Vario lirtSmm

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams .. ........   $6.00
Brookiyn, N. Y. ___________ $650
Puse! metu ...................— $350
Užsienyje^...........................  $650

šviesą paverčia į naudingą dėk-ę 
tros srovę. Proceso metu 
rijoje niekas nesusidėvi ir 
kas nedingsta. Tokia baterija? 
gali būti vartojama neribotą' 
laiką. Ji jau naudojama kišeni
niams radijo aparatams, bet 
gali varyti net mažus motorus.

Statyboje izoliacijai nuo šal
čio ir šilumos vartojama nau- . 
jai pradėtas gaminti putų risk- 
las. Jį karštą galima panerti i j 
vandenį be jokio pavojaus SUr- 
sprogti. Jį galima perpjauti su 
paprastu pinklu. Vėl kitos rūr. 
sies purus stiklas turi tiek mi-:< 
kroskopinių skylučių, kad jįst? 
viena uncija gąli prilygti kežt-z 
vičiui akro lygaus paviršiais. 
Jis turi ypatybę absorbuoti ar-y 
ba perduoti špinduliavniią. J»r; 
vartojamas specialiuose apsū; 
dymuose, kaip kepyklose ir- 
pramonėje.

Namų apyvokos srityje pa
sisekė sukonstruoti savotgka 
^ektroniška krosnis, kurioje; 
trumpų bangų pagalba verda. 3 
maistą labai greitai, bet pafi' 
krosnis neįšyla.

Taip pat pradėta naudoti du^ 
nauji metodai maistai konser
vuoti:

Vienas msnaudojant atominį 
spinduliavusią, o kitas — driiy- 
dracijos ir šaldymo kombinaci- 
,ją. . Tokiu būdu koz^ervuotąk' 
maistos gali būti laikomas il
gą laiką be šaldytuvų. 4 -

Didelės pinigų sumos išlei
džiamos įvairiems tyrimo dar
bams, kad atpigtų gamyba ar 
padaugėtų darbo naujose sri
tyse.

Jis suėmė mano rankas į 
savo delnus ir atsiduso.

— Toni, sakyk man ką 
nors! — maldavau.

— Būk kantri. Ir aš galė
čiau numirti iš ilgesio dėl ta
vęs, jei nebūtų tam kitų prie- 
žasčSų. Mažyte, uždek man ci- 
g&etę ir nieko ■ neklausinėk. 
Mes esame laimingi kaip ne
daugelis, — tarė imdamas vai-

kraštu, ir maži akmenėliai iš nekantrirt laukiau jo augirt* darbą. O pate, matyt, būsiu manęs, — tariali dusliai ir jau- jūros ir du ffingustaa ameri-
kolų nurieda I bedittne. O tart. Jto migo staigmena. Trt palaidotas be karsta Argi to- člau, kad mano piritai ąm’go kieflų lakūnus, kurių pavarta*

tu šyprata norą gaiva svaigi- tiko jo būdui TodS aš ir ne- «e padaužos verti padorios J jo krūtinę ir pečius. aiškiai išgirdau. Buvo dar to£
ta, kai žvelgi i ją. Mane ui- riteiravau, kur ir to JMrBvy- mirties, X juokąvo jls.
valdi vienas, riertuteta, ga- ko. Buvau pilna pasitikėjimo VS a| skambinau primity- 
nngas troškimas būti jo. Mes ir manio užteko. Stoketetos vias melodijas, o jis švilpavo ir 
vis dašrtau Jnstodavę prie dienų, vtem 
manekenų — nuotakų rūbuo- negu papra 
se, turtinta, rinkome, kas ge- latigu sutoc 
ritualai man tikt* Siutime dskuMMu.

Po poros minuč’ų mes jau 
buvone karSamelėje.

— Mes šoksime per visą 
naktį — sako mesdamas mo
netą | grojimo automatą.

.— Per naktį ?i Ak, mielas, 
nepamiršk, kad rytoj tavęs 
laukia karstai, — atsargiai veido.

Primityvios melodijos 
// KOTRYNA GBIGAITYTg

Re—tmyid m second dass nrtAr M Brookiyn. ii Y. May 25, 1951, uoder ? nftdfaamra viimj .kaip
Ąct et March 3, 1879,originany entered as second class matter “jiyvfojr, John L. L

- ’ ai Boston, Mass., September 12, 1915. • • , nw ir Uždavinys
Viso jo triūso koks absoliutus anglies pra- 
sųdaryti kuo monės ir jos, dartininkų Vaido

ta savo imi jai.
^takad

__—o—
iškntų. Paadcusi namus ir gerisssSri fągnfyjfi aprtpi- 
fabritoSa jubda angis jau^ narni-ir apmokami darbi- 
degdavo Šviesto fieptato toto 
auksas į Štom kraštrt (fidžlaš 
pinigų suosta užtaebo.

Savo meta ąnglis karaltovo. 
pramonėje^ o ant angfięs krū
vos karaliavo angliakasių Uni
jos vadas Jota Į* Ltoto su
laukęs jau 75 inetiį Jo garbė

paimti jo iš federalinių atsar
gų. Panaši gamyba yra ir plie
no rinkoje: pramonei padarius 
įvairių pagerinimų ir pasiekus 
pažangos technologijai atžvil
giu, jau praeito gruodžio mėn. 
jautėsi didėjanti plieno paklau
sa, kuriai patenkinti kiais me
tais reikės pagaminti plieno 10 
miL tonų daugiau negu pernai

Tarp kitko, ką t.k pavyko 
sukonstruoti tokį instrumentą, 
kuriuo plieną galima pjaustyti 
taip lengvai, kaip peiliu obuolį.

nominis gerbūvis galįs klestėti, Tš to laukiama didelių perinai- 
kai kur nors karo giltinė kloja 
žmonių gyvybes be jokios ato
dairos.- Tik iš jos rankų išmu
šus mirties dalgiu turėtų prasi
dėti ūkinė depresija. Deją, to- 
kia-ekonominė santvarka nepa
teisintų savo Egzistencijos, jei pavykus iš grynos geležies iš
jos klestėjimas būtų pagrįstas

Praė^sieji metai dgies Hikratančiais gyvybių jaunų vy- 
pramoari tavo patys prasčiau- 
si ano depresijos la&ų.

Ir čia John L. Lems jau 
nieko negalėjo padaryti. 
Smunkant anglies pramonei, 
nusmuko ir jo žodis,, kurį jis, 
kaip griausmą, trenkdayo ant 
vyriausybės stalo arba unijų 
suvažiavime, kai reikėdavo sa
vo unijos reikalus ginti. Su 
nieku jis nesiskaitė, nes n e
kas negalėjo pakeisti angl es, 
jei ji . liktų neiškasta. Dabar 
su “angies karalium” John

L. Lew's jau mažiau skaito- vėl tokia didelė, kad gamyba 
masi, nes ir jo un'ja sumažė- nepajėgia jos patenkinti, ir 
jo ir anglis pakeičiama kito- tenka svarbesniais atvejais 
mis energijos versmėmis (pav. 
žibalu). .

Dv'ejų d dž ųjų unijų susi
vienijimas, kuriam John L. 
Lėwis buvo priešingas visą 20 
metų, jis paliktas už durų. Te
są sakant, j s skilimą pradėjo 
ir tuo suskilimu iškopė į vir
šūnes. Kai dabar skylė užly
ginta, John L. Lew’s įtaka su
smuko, nors savo garbės ir 
galios jis nėra'visai praradęs. 
Bet tas jo žibėjimas, kaip juo
dos anglies, teisingai vadina-

— O, jūs esate nepaprasta,
— su švelnia ironija pakraipė 
galvą.

— Atleiskite, apie jus ne
galėčiau to pasakyti, — sku
biai ateUdrtau.

— Jūs mane dar pažinsite,
— pagrasė.

Mes matėmės kasdien. Va
karus praleisdavome dūmuose 
paskendusioje rūsio karčiamė- 
lėje (taip vadindavau jo tetos 
alinę — svetainę). Ten skam- 
bndavau primityvias melodi
jas. Nežinau, todėl jie mane 
•prašydavo skambinti. Grei
čiausiai svetainės i 
tuo norėjo mane

Stambiausios , investacijos 
šiuo 'metu daromos į chemijos 
pramonę.

Praeitą mėnesį privačiai fi
nansuojamų chemijos įmonių 
statyba siekė 1.500 milijonų 
doL, o valdžios finansuojamų — 
3.300 milijonų. Didžiausia nau
ja privati investacija siekia 616 
milijonų įmonei plastikos me
džiagoms gaminti. Plastikos 
gamyboje padaryta daug naujų 
išradimų. Antroje vietoje eina 
gamyba už 595 milijonus že
mės ūkiui reikalingų chemikalų..

Seniai laužoma galva, kaip 
saulės kaitrą panaudoti ekono
mijos reikalams, bet iki šiol ne
pasiekta apčiuopiamų rezulta
tų. Neseniai pavyko išrasti 
naują bateriją, kuri saulės

jis jau remiasi ne tiek anglies 
krūva, kuri labai 8titoąžSjo> 
kiek užkaltu pinigu ir sirtda- 
nrta arijoje diktafflline pa«- Ne taip seniai buvo plačiai 
nnu’ kalbama, kad šioje šalyje eko-

Kai. prieš 30 metų John L.
Lewis atėjo j angliakasių uni
jos prezidentus, unija turėjo 
700.000 narių; dabar tėra tikę 
200.000. Prieš septynerius me
tus dar buvo iškasta 630.000 
tonų minkštos anglies, o pra
ėjusiais metais buvo jau per 
dag ir 400.000 tonų.
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NAUJIEJI AIDAI

PRIMITYVIOS MELIODUOS
jūros"nukeliauti ten toli ant 

kranto ir šaukti :

A. Džiugėnui norėtus' pri
minti, kad vieni re'kalav:irai

šio pareiškimo prancūzų 
kalba nuotrauka buvo įdėta 
Draugo Mėnraštyje.

(Pasinaudota Liet Enciklo
pedijos IV tomu, A Vaičiulai
čio straipsniu). .

yra ėjusios dideliu pasisek? 
rou įvairų tautų teatruose. 
Paskutinė plataus masto dra
ma yra “Le Soulier de Satin” 
(Šilkinis batelis), kur sutelk
tos visos menininko pastangos 
ir Idėjos.

■ Kas paskatino paskelbti 
konkursą?

Ka?p jau sakėme, konkursas 
surištas su Darbinnko 40 me
tų sukaktimi. Nors ji ned;delė,į 
palyginus su senais įs:tvirtinu- 
stais pasaulio laikraščiais, 
kurie savo amžių skaičiuoja 
net šimtu metų, tačiau lietu
viškoje spaudoje tai ne eilin's 
įvykis ir jį verta prasmingiau 
atžymėti.

Lietuviška spauda, tiek var
gusi, tiek kovojusi dėl mūsų 
tautinių ir kultūrinių interesų, 
šios paskirties nenustojo ir da
bar. Konkursas kaip tik ir 
nukreiptas j kūrybos dkatini-

Diplomatas
Išlaikęs diplomatines tarny

bos egzaminus, Claudel daug 
metų praleido svetur, eidamas 
atsakingas pareigas; pirm’au- 
sia. Prancūzijos kdnsuliarinėje 
tarnyboje, JAV, Kinijoje, Vo
kietijoje Italijoje, galop ka’p 
pasiuntinys ir ambasadorius 
Danijoje, Brazilijoje, JAV ir 
1933-35 Belgijoje. Pasitraukęs 
iš tarnybos, jis ilgą laiką gy
veno provincijoje, netoli Gre
noblio, nemaža laiko, skirda
mas religinio pobūdžio raš
tams. ■ , •

Poetas,
Paul Claudel asmenyje susi

telkė šakota kultūra: jis ge
rai susipažinęs su religine Ir

Ar manote* sąvaidmti, kad 
patibūkote autoriam teises?

Taip; Ja toks veikalas atsi
rastų, mėgirftume jį pirmiau
sia suvaidinti, New Yorke, * o 
paskui parodyti ir kitoms lie- ; yra taikomi siėnin'am laikraš- 
tuviškoms kolonijoms. Taip čiui, kiti rotarbriu spausdintai 
pat numatome išteisti ir ats- knygai ir dar kti tokiam 
kirą knyga, kad galėtų pasi
naudoti ir kitu t

Ar ši premiją tik vienkarti
nė jut skelbsite ir kitais me
ta'*? • •. .

Sunku dabar pasakyti. Tai 
priklausys nuo dabartinio kon
kurso. Jei jis pasisektų ir duo
tų'gerų rezultatų, yra vilčių, 
kad ir kitais metais konkursą 
paskelbsime.

dėl įkvėpimo versmė yra ne 
Fteratūrinė, o religine. Pasau
lis jam atrodo tartum kokia 
harmoninga visuma, giedanti 
Dievo garbei. Poeto paskirtis 
esanti išreikšti šią pasaulio 
giesmę ir dieviškąją tvarką. 
Savo lyrikoje jis kalba čia iš
kilmingai ir užsidegęs, Čia 
puošniai jr vaizdžiai, čia vėl 
nuoširdžiai kartoja maldos žo
džius. Jis vartoja la’svą eilia
vimą, primenanti šv. Rašto 
poeziją. Svarbiausi ir plačiausi 
jo lyrikos kūriniai yra rinki
niuose “Cinų Grandės Odes” 
ir “Cette heure ųui ėst enire te 
printemps et l’ėtė.” Vėliau 
paskutinysis veikalas buvo pa
vadintas “Kantata trims bal
sams”. Daug gręžios lyrikos, 
kiek kuklesnės ir paprastes
nės, pateko j knygas “Corona 
benignitatis Anni Del” ir "La 
Messe labas.”

Dr. J. Januškevičius
213 Fairvievv St., 
Riverside, N. J.VANDENTEKIO FASADAS KAUNE — sknlpt. Pondfim V. Au<w.ttao 

nuotrauka. KUM ii i. m. Aidų ar. 2-

AIDAI: vasario nr. Turiny
je: A. Baltinis — Tautiškumo 
problema tremtyje, Alfonsas 
Nyka Niliūnas — eilėraščiai, 
J. Budzeika — Amerikos ūkio 
pajėgumas, M. Vaitkus — eil., 
Jurgis Jankus : Duobės,. A. 
Musteikis — Bendruomenės 
brandos atestatas, K. Kaspe
ravičius — Veterinarijos sri
ties sutvarkymas Nepriklau
somoje Lietuvoje. Apžvalgų 
skyriuje: Aug. Raginis recen
zuoja J. MBkuckio “Lyrikos 
kraiti”, A. T. — J. Gliaudos 
“Gęstančią saulę”, Aug. R. — 
Al. Barono “Antrąjį Krantą”, 
kun. V. Cukuras — kun. V. 
Bagdanavičiaus — “žmonijos 
likimą šv. Jono apreiškime”; 
mokslo Skyriuje — Sesuo M. 
Eucharista rašo apię lietuvių 
kalbos dėstymą, meno skyriu
je A. Tyruolis — apie surrea- 
lizmą mūsų laikais, P. Jurkus 
— Vytauto Augustino . foto 
menas; visuomeniniame gyve
nime — V. Sidzikauskas —

randame ap-
(rašo —Kow-

Visa Herderio, enc:klopedija 
kaštuoja 355 vokiečių markių. 
Tarpininkaujant rašanąįajam, 

galima įsigyti, mokant kas 
mėnuo tris dolerius. Tačiau 
turiu įspėti, kad palengvinto 
mokėjimo laikas baigiasi. Kas 
norėtų pasinaudoti ta proga, 
patartina neatidėlioti užsaky
mo. ;

Atkelta iš 3 psL 
praverta burna. Atrodė, kad 
vienas didelis žodis negali pra
siveržti pro jos lūpas.

— Done, — sugriebiau ją 
Už pečių. — Tau būsiu sesuo 
ir motina* Nurimki!

Po valandėlės ji. atsigavo ir 
pradėjo pasakoti ląbai tyliai:

— Nuo tos akimirkos sus
tojo-laikas. Medžiai riogsojo 
be lapų ir atrodė, kad jie nie
kada neišsprogs. Niekada ne
sibaigs naktis, o pilnatis, pa
kibęs ties langu, niekada ne- 
Mkffls. Visi keliai ir gatvės už
tvino kažkokiu nesuvokiamu 
sunkumu, ir aš nepajėgiau 
žengti jomis net žingsnio. Gi 
žmonės, nors jie buvo geri 
man, virto vaškinėmis lėlėmis, 
kuriose kalbėjo tik te nelai
mingojo rytmečio/radijo pra-

Darbininkui paskelbus dra- 
. mos konkursą, redakcija gavo 

' eilę sveikinimų bei laiškų; 
f;i Pirmiausia dž’augiasi scenos 

darbuotojai, turėdami viltį, 
w kad konkursas duos ko nors 
įf konkretaus — gerą dramą. 
F. y Pasidžiaugė ir rašytojai, kul- 

tūrininkai. Su sveikinimais iš- 
kilo įvairių klausimų, kuriuo0 

jį: suformulavę bei sutraukę, at- 
terJ sakome. ■

lančius (Wolanczewski). Jie 
parašę Lietuvos istoriją. Lie
tuvių spaudos draudimas atsi
liepęs labai neigiamai lietuvių 
literatūrai,r bet XIX m. ji kyla, 
ypač lyrika. Minimi vardai: 
Mickevičius, Putinas, Vienuo
lis, Vaižgantas (romanas) ir 
Vydūnas (drama). Apie meną 
pasakyta, kad iki XIV amž. 
vyravo liaudies ornamentika, 
o statyboje gotikinis stilius. 
XX a., vadovaujant V. Lands
bergiui, atsiranda modernūs 
pastatai — Kaune Vytauto 
Didžiojo Muzėjus, Prisikėlimo 
bažnyčia ir kiti. Tarp žymiųjų 
tapytojų minamas Čiurlionis, 
Galdikas, skulpL Rimša. Ga
liausia išvardinta visa eilė au
torių, kurie vertėsi lituaniste

Amerikos abonentus pasie
kė “Der Grosse Herder” enci
klopedijos penktasis tomas. Jis 
turi 1520 skilčių ir ap:ma žo
džius nuo Italiker iki Lukrez. 
Visi žodžiai kirčiuoti ir ne vo
kiškų žodžių tarimas pažymė
tas greta skliausteliuose, ko 
pa^gendama Liet. Enciklope
dijoje. Tomas 
truotas.

Šiame tome 
rašomą Kauną 
no,) su nuotrauka ir trumpa 
istorija, ir Kosciušką su nuo
trauka. Jam skirta 25 eilutės.

Eidami per įdomius istori
jos, geografijos ir kitų moks
lų skyrius, rasime labai retų 
ir gražių iliustracijų, tikslią 
medžiagą, prie kurios prijun
giamos įvairios'statistinės len
telės, pvz., Katalikų Bažnyčia, 
liberalizmas, komunizmas ir

Lietuva' paskirta dvi ir pu£C 
skflčtų. Paminėta Lietuvos is
torija nuo Mindaugo laikų, ap
rašoma bolševikų okupacija ir 
tai ,kad dėl krašto išlaisvinimo 
kovoja komitetas, kurio cent
ras yra Reutlingene (Vokieti
joje).

Ap'e lietuvių literatūrą sa
koma, kad ji pasirodo XVI 
amžiuje, kad pirmieji veikalai 
buvo tikybinio turinio, nuo 
Donelaičio XVIII a. nukryps
ta į pasaulinę literatūrą, ku
rios atstovai yra A .Strazdas, 
D. Poška, S. Stanevičius. Mi
nima, kad liaudies dainomis 
domėjosi Herderis ir Goethe. 
Žymūs iletuvių kalbos puoselė
tojai buvę S. Daukantas (sa
kyta Dowkont), vysk. M. Va-

knygai 
špausdiniui, kuris leidžiamas 
vis'ems lietuviams ir aktualus 
ysais laika:s.

TF Hamiltono sk. metraštis 
yra skirtas beveik išimtinai 
tik savo kolonijos reikalams, 
ir jo pasirodymo pagrindin s 
tikslas — ataskaitininis J's 
buvo išleistas savo kolonijos 
jėgomis, laikantis kyo didžiau
sio taupumo. Jei vietoj jam

Proza
Vertingi jo ir prozos veika

lai, kuriuose jis liečia metafi
zikos, estetikos, poetikos, me
no, sociologijos, religijos ir 
eilę kitų klausimų. Paskuti
niais metais jis buvo itin at
sidėjęs šv. Rašto studijoms ir 
komentavimui.

I lietuvių kalbą yra išvers
ta keletas lyrikos dalykėlių. 
Jį aplankė dr. Deveikė ir pa
sikalbėjime lietuviams savo 
ranka užrašė šituos žodžius:

“Slmčhi savo sveDdnfaną 
Ikhiviii—, sovietitio žvėrišku
mo aukoms, tr aš jtems sakau 
turėti pusttMjkną. Dievas yra

Kodėl jus sF.vo sąlygose pv 
minėjote, kad veikalas būto 
krikščion'škos bei tautinės 
dvasios?

Ešame katalikiškas lietuv’š- 
kas laikraštis, tai savaime su
siformulavo ir šitie re:kalavi- 
mai. Be to, kiek rodo dabar 
tinę patirtis, publika nepriėmė 
destruktyvių, nihilistine dvasi? 
nuspalvintų veikalų. Jie netu
rėjo pasisekimo. Todėl ir mes 
įrašėme į taisykles,, kad pozi
tyviai nuteiktų žiūrovą.

Kad pabrėžėme krikščioniš
kumą bei tautiškumą, tai ne
turėtų nugąsdinti autorių. 
Krikčioniškumą nereikia čia 
suprasti perdėtai. Juk gali sce
noje kiekviename kampe žeg
notis ar poteriauti, o vis dėl
to veikalas savo vedamąja idė
ja gali būti nekrikščioniškas. 
Ir priešingai, be jokių žegno- 
nių ar maldų, veikalas gali 
nušviesti taip medžiagą, kad 
jis bus giliai krikščioniškas,

Kaip suprasti.* tinkamas 
mūsų scenai?

Veikalas negali būti “skai
tymo drama”. Jis turi tikti 
mūsų scehai. O kokia ta mū- galėjome, nes gruodžio 
sų scena, visi gerai suvokiame. 
Ji nepakelia didelių pastaty
mų, daug scenovaizdžių. Jei

Laiko, tiesa. nedaug gerai 
dramai ištekti. Bet mes tu- 
rime žinlų,Jcad jau vienas ki
tas rašytojas anksčiau pradė
jo. Tolimesne datai atidėti ne- 

mėn. 
viduryje manome surengti 
specialią akademiją. —- Darbi
ninko 40 metų sukaktį. Ta

strtipanyje “Ltetuviškai kny- neabejoju,‘ jis būtų išėjęs be 
gai reikia daugiau nazarbos” nriekaištiL bet ka būtų naša- 
— trwnp^ painini ir*ITA Ka- kę tautieSai už tokį TF pinigų 
nadoje Hąmiltono tie. metraš
tį. Santūriai parašęs apie lei
dinio turinį, A Dž. visu svo
riu “gula” ant jo vinječių ir 
viršelių, pažymėdamas, kad 
“visur saldi nuvalk’ota sim
bolika, technika nemokšiš-

panaudojimą?
Nesti dailininkas nei meno 

kritikas, bet, žiūrėdamas eili
nio lietuvio akimis į St. Dra- 
manto pieštus v'ršeĮiūs ir vie
ną vinjetę, atvirai pasakys'u, 
man j'e patinka. Tokiam 
diniui, kaip m:nėtas metraš
tis, jie visai geri. Gi kalbant 
apie “saldi nuvalkiota simbo
lika’^, norėtųsi patarti A. 
Džiugėnui įdėti tiek šird ęs ir 
darbo į lėšų telkimą Lietuvos 
vadavimui,.' kiek jos parodė 
Hamiltono TF vąldybds žmo
nės, tada ši simbolika “saldi 
ir nuvalkiota” pavirstų gyva 
lietuviškos širdies rauda...

Dramaturgu

Galinga sintezėn linkuti 
Claudel prigimtis savaime pa
linko į dramą, kur visu platu
mu galėjo išsiskleirti jo laki 
vaizduotė/ kompoziciniai, su

gebėjimai ir gilus-pajautimas 
išvidinių konfliktų tarp dva
sios ir medžiagos: Jo dramos

O, Žilvine, Žilvinėli,
Jei tu gyvas— pieno puta, 
jei negyvas...”
Aš turėjau grįžti pas savuo

sius. Kaip atkirsta gyvo me
džio skiedra, turėjau vėl pri
gyti prie jo arba numirti. Tik 
du keliai. Tik tie du. Ir vieną 
iš jų aš pasirinkau. AŠ netu
riu teisės sunaikinti drauge su 
savimi mūsų kūdikio. Todėl 
atvažiavau pas tave.

Dabar ji ėmė raudoti.
— Miela Done, — pabučia

vau jai į kaktą. — Mes esame 
jaunos ir stiprios.' Duonos už
teks tr mums ir tam,, kuris at
eis į pasaulį, — tariau be nu
stebimo ir taip ramiai, lyg a- 

neftijas. Ne, iš negalėjai ten p:e tą sunkųjį žodį būčiau jau 
patinku ilgiau. Ir negalėjau seniai žinojusi.

W W jwy ko- 
OSfMZKpti.;ipš vietoje, bus 

ir nuosekliau 
........................................................... . ją .'pakibsime'; mūsų 

' Dramos. reikšmė mūsų tau- , moralus; prasfttagąs. šiuo ąt- - Sai^time eąrejatama* kad teateo ^eęialistus, rašytojus, 
tos gyvenime yra buvuti gana veju mūsų pagtidavimafe yra, kiekvienas tantairsas skelbia- 
didelė. Prisiminkime Petrapi- ' .
lib, Maskvos studentų rengtus 
vakarus dar prieš 1914 nu ka
rą- Pažvelkime į to paties lai
ko vaidinimus kluonuose, vė
liau parapijų salėse. Visada ir 
visur vaidinimai turėjo pasise
kimą. Jie pris dėjo prie mūsų 
tautos formavimo, cemshtavi- 
mo, ypač jaunimo ugdymo. 
Daug idėjų, įneštų mūsų visuo
menininkų, kaip tik per sceną 
pasiekė žmones; pvz., su kokiu 
užs’deg’mu ir pasisek’mu buvo 
vaidinamos ano meto patriotu 
nės dramos, Ar jos nenuteike 
tautos geriau nei iškalbingi 
straipsniai, patriotinės kal
bos? \

Augant. teatro ‘ kultūrai ir 
turint savo teatrus, kur dirbo 
jau profesionalai, teatras irgi 
pasako toj pačioj tarnyboj. 
Jis daugel idėjų pranešė - ik? 
eilinių žiūrovų suprantama 
forma, juos nuteikė ir tol:av 
palaikė tautinę dvas ą bei vie
nybę.

Amerikos lietuvių kolonuo 
se teatrus yra pal’kęs dideliu? 
neišdildomus pėdsakus. Nor? 
jis čia augo skirtingoje aplin
koje, bet jis turėjo tuos pa
čius uždavinius. Vadinimai 
palaikė Fetuvišką dvasią, ją 
kaitino, jungė net čia gimusį 
jaunimą..

Ir dabar žmonės labiausiai 
mėgsta valdin:mus. Tiesa 
dažnai į juos pažiūri kaip j* 
lengvą pramogą, nedaug iš ju 
reikalaudami. Bet jei veikalas 
bus pozityvus, tai jį miela 
žiūrės ir daiųf iš jo pasisa
vins. -

kad veikalas T ne^rieštarantą mas naujai originaliai kūry- 
krikščtetiškti . dvatiti bei bai. Ir šituo atveju kiekvienas- 
pruM^ežM.'7-'" konkursui ataustas veikalas
/ Nereikia perdėti ir lietuvis- turi, būti naujas, niekur nevai- 
kumo bei patriotizmo. Ne dintas. Jei būtume pamiršę o- 
skambūs šūkiai juk nuteikia - riginalumą, būturn galėję pre- 
žiūrovą, . bet pati ‘ lietuviška onijuoti jau pasirodžiusias dra- 
medžiaga. Ji bent valandėlei mas. ; :
grąžna žiūrovą į lietuvišką 
aplinką, perduoda jam idėjas, 
mintis.

Antra, kultūriniai reikalai, 
atsidūrę greta su visuomen5- 

t niais, lietuvių dažnai pamirš- 
, ' tami. Visa dabartinė veiksnių

’ veikla ir lėšos yra nukreiptos 
politikai. Čia susidaro nema- 
žas būrys visuomenininkų — 

K ' politikų, pragyvenančių iš tu 
■ ■ lėšų, kai tuo tarpu mūsų kul- 

tūrininkai, rašytojai yra už
miršti. Ar jų darbai mūsų 
tautai nereikalingi ir nesvar
būs? Ar jie nepalaiko' tautos 
dvasios ir nesirūpina jos gy- 

' vybės išlaikymu?
Darbininkas čia ir nori kon

krečiai padėti mūsų kultūri
ninkams. Kartu Darbin'nkas 
norėtų, kad tai būtų pavyzdys 

s. ' ir kitom organizacijom savo 
sukaktis įprasminti kuriuo 
nors kultūriniu žygiu.

Kodėl jūs pasirinkote dra
mos, o ne novelės ar romano 
konkursą? Būtumėt panaudo- 

< ję atkarpai.
1 Mes manome, kad nūdien 

beletristikos nestinga. Juk 
Draugo konkursai kas metai 
duoda 3-4 romanus šal'a pre
mijuoto. Jie visi vienokiu ar 

: ' kitokiu būdu išleidžiami. Gre
ta jų pasirodo ir kitų rašytojų 
beletristikos knygos. Tai su
daro jau nemaža skaičių.

Mums kaip tik rūpėjo pas
katinti tą kūrybos šaką, kuri 
labiausiai pamiršta. Radome, 
kad šiuo metu tai yra drama. 
Mes visai negalvojome apie li
teratūrinę laikraščio atįcarpą, 
— jos sutelkiame pakanka
mai.

Visi šio metraščio z kritikai 
kažkodėl “nepastebėję” praei
na pro pagrindinį šio leidinio 
tikslą; parodyti visai naujos 
šios organizacijos veikimo me
todus; pilnutinę viešą atskaito
mybę, lietuviškų reikalų sta
tymą lygioje aukštumoje su 
asmeniniais (ne teorijoje ir 
spaudoje, bet praktikoje), ėji
mą prie kiekvieno lietuvio su 
atvira'kuklia širdimi, nelau
kiant kol jis ateis, jr eilė ki
tų, kurie ryškėja iš metraščio 
puslapių. Leidėjai kaip tik go
rėjo, kad jų veikimo metodais 
pasektų daugiau liet organiza
cijų. Tada tikrai.nebūtų tų vi
sų rietenų, kuriomis mirga 
mūs spaudos puslapiai, ka:p 
jų kad nėra ir nebuvo TFA 
Kanadoje Hamiltono sk. 4 me
tų veikimo istorijoj, nors jis į 
savo veikimo orbitą yra įtrau
kęs visus vietos lietuvius.

Tokie viešai neigiami pasi
sakymai, kaip šiuo kartu A. 
Dž., paliečiantieji antraeilius 
neesminius dalykus, o. pačius 
svarbiubsits nulyti, sudaro vi
siems lietuviams tendencingą 
vaizdą, o tiems, kurie į šį idėji- 
r4 darbą įdeda visą savo širdį, 
sukelia daug kartelio ir reika
lauja papildomų valios jėgų, 
kad pasiimtą darbą tesėtų.

T St Bakšys
P. S. šį metraštį galima 

gauti pasiuntus auką TF šiuo 
adresu: 38 Stanley Avė., Ha- 
milton, Ont, Canada.

Vasario 23 Paryžiuje mirė pasauline graikų bei lotynų li- 
vienas stambiųjų prancūzų Ii- teratūra, šv. Raštu, anglų po- 
teratūros šulų, poetas ir dra- ezija, Dante, XVI a. ispanais, 
maturgas, Prancūzų Akade- Japonija, Kinija. Tačiau Clau- 
mijos narys, Paul Claudel, su
laukęs 86 metų.

Gimė jis 1860 smulkių val- 
d’ninkų šeimoje. Jau būda
mas gimnazijoje Jis pagrindi
nai susipažino su senovės kla
sine literatūra ir filosofija. Ga
na anksti jame kilo reakcija 
prieš tuometinę auklėjimo 
linkmę, kurią jis la’kę pago
niška. 1886 m. Kalėdų naktį 
Paryžiaus Dievo Motinos ka
tedroje jis atsivertė ir nuo ta
da liko ištikimas katalikas.

t. ' . .. .vi*

b



MAŽA KOLONIJA, BET DIDELIS MINĖJIMAS
BUFFĄLO, N. Y.

abu iš

Aquinas

ATSIŠAUKIMAS LIETUVIŲ KATALIKŲ AKADEMIJOS ATKŪRIMO REIKALU

tūtų išplau-
laspetho ii

Morkūnas, 
Vytautas

Šv. Jurgio liet parapija
1954 metus baigė su 2,874.- 

08 dol. likučiu. Statybos Fon
das per 1954 m. paaugo iki 
11,824.86 dol. Per visus 1954 
metus parapija turėjo viso į- 
plaukų 28,568.55 dol., išlaidų 
25,976.15 dol. i

— Serga Juozas Dirsė ir 
gydosi General ligoninėje. Po 
operacijos gerai jaučiasi Ignas 
Podėlis ir .kiek ilgiau sirgęs 
Juozas Chapas jau yra pasvei-

Ragiaam susidomėti
Visose parapijose yra sene

lių. Jei jie patys nerašo, tūrė
tų atsirasti kas kitas, kas įdo
mesnius pasakojimus rinktų 
ir susurašytų straipsnių for
moje ar kitaip, Kviečiame lie
tuvius istorikus susidomėti.

a T- a -f-• Rąžyty}? Draugai 
nė premija, antrą karti 
balsavus, atiteko Jurgi 
kui. Jisai surinko 33 
Jonas Aistis—25.

jau buvo toli nuvažiavusi. A- 
domukas niekad nebegrįžo pas 
tėvus.

Šv. Petro ir- Povilo 
draugija

viena iš seniausių Rocheste
rio'liet. draugijų ir pagrindinė 
liet, parapijos steigėja, balan
džio m., švenčia 50 m. sukak
tuves. *

1923 metais Kaune įsteigtoji 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija yra.palikusi garbingas 
mokslines tradicijas Nepri
klausomoje Lietuvoje: išleido 
eilę mokslinių knygų, bendra
darbiavo leidžiant jas kelioli
kai užsienyje stUdijavifsių lie
tuvių, kurie ruošėsi akademi
niam bei mokslo darbui. Nuo 
1932 metų Akademija kas treji 
metai kviesdavo Lietuvos kata
likų mokslininkų ir mokslo mė
gėjų suvažiavimus, kuriuose, 
pasiskirsčius specialistų sekci
jomis, būdavo skaitomos pas
kaitos ir diskutuojami mokslo 
klausimai.
stori darbų tomai gražiai liudi
ja apie tris įvykusius suvažia
vimus. Nuo,, pat Akademijos į- 
kūrimo jai pirmininkavo prel. 
Aleksand. Dambrauskas-Jakš-* 
tas. Po jo mirties (1938 m.) 
tos pareigos atiteko prof. Sta
siui Šalkauskiui.

Okupavus Lietuvą, 1940 me
tų rudenį Akademija buvo bol
ševikų uždaryta. Stiprėjant, 
tačiau, lietuvių katalikų moks
liniam pajėgumui ir jų užsimo-

Bendruomenės valdyba 
vasario 13 d. metiniame su

sirinkime perrinkta: pirm. A- 
loyzas Jančys, vicepirm. Ant. 
Ragelis, sekr. K. Sabaliauskas, 
ižd. Br. Krakauskas—Krokys 
ir vald. narys St. Poškus. 

Šiuo metu naujos valdybos di
džiausias rūpestis — tai pra
vesti rinkimus į LB Tarybų. 
Visi lietuviai labai prašomi 
nors už pusmetį susimokėti 
solidarumo mokestį, lAirį sek
madieniais parap. salėje pri
ima Br. Krakauskas-Krokys.

musį jauniną nesigėdyti savo 
tėvų kilmės, kuri galinti t k 
padėti, o ne pakenkti, nes ge
ras lietuvis bus geras ameri
kietis ir tai esanti visiems ge
rai žinoma taisyklė. Ypač jis 
vaizdžiai nupasakojo Lietuvos 
istoriją ir jos dabartinę trage-

lr čia būta šliupo
Elena Brusokienė yra Ange

lų Karalienės parapijos pionie
rė, pergyvenusi laikus kada 
pamaldos būdavo atliekamos 
virš krautuvės, Grand Street. 
Ji buvusi pirmojo klebono 
kun. V. Kriaučiūno šeiminin
kė. Klebonas tegaudavęs $60 
į mėnesį algos, ir iš to apmo
kėdavo nuomą, pragyvehimą 
ir $15.00 kas mėnesį šeiminin
kei. Giedotoms mišioms auka

. Jau ' daug metų, . kai man 
rūpi, kad senieji lietuviai atei
viai Amerikoje didelę tautais 
istorijos dalį nešasi į kapus. 
Miršta mūsų seneliai, niekam 
neišsipasakoję savo gyvosios 
dvasios pergyvenimų, niekur 
neužrašę savo širdies kalbos. 
Amerikos lietuvių bažnyčios, 
įstaigos, organizacijos, spauda, 
judri visuomeninę veikla, ir 
tie aukšti ir vis nauji sieki
mai—visa tai yra ne kas ki
ta, kaip tik liejimasis amžino
sios ir kūrybingos lietuvio dva
sios. Ir pats taute® išlikimas 
per nesuskaitomus amžius liu
dija tą slaptingą jėgą, kurią 
lietuvio siekai Dievas įdiegė.

Senutė E. Brasokieaiė
Dabar, apsistojusi porai die

nų lietuvių parapijoj Maspe- 
the, pakalbinau ten gyvenan
čią našlę Eleną Brustokienę,

• Buffalo lietuvius, Vasario 
16 proga sveikino ukrainiečių, 
estų, latvių' atstovai, kun. J. 
Marčiulionis, MIC, ir Roches- 
terio Alto vardu A. Sabaliaus
kas.

Meninę programą pravedė 
V. žmuidzinas. Solistė VI. Sa
baliauskienė iš Rochesterio 
padainavo apiė 10 lietuvių ir 
pasaulinių kompozitorių dainų 
ir arijų. Ypač daug kam aša
ras išspaudė dainos apie pa-

Koncertas įvyks 
instituto didžiojoj salėje. Vi
sais bilietų reikalais reikia 
kreiptis į Vyt. Zmuidziną, Sta
sį Ilgūną, Vyt. Saladž.ų ir k.

narius ■ ir kitus mokslininkus 
bei mokslo mėgėjus, ryšium su 
Akademijos veikimo atnaujini
mo pastangomis, iki šių metų 
birželio mėnesio 1 denos pra
nešti Reorganizacinei Komisijai 
savo adresus ir prisiųsti pasiū-

vyšk. Vincento Padobkio. prof. 
Dr. Juozo Ereto (Akademijos 
vicepirm. 1940 m.) prof. Dr. 
Zenono Ivinskio (Akademijos 
sekr. 1940 nf.), kun. Dr. Juozo 
Vaišnoros, M. I. C., ir- kun. 
prof,. Antano Lauimos, S. J.

Pirmas Reorganizacinės Ko- lymų dėl įstatų tremties sąly- 
misijos uždavinys yra pritaiky
ti L. K. M- Akademijas įstatus 
tremties sąlygoms, kad visuose 
laisvojo pasaulio kontinentuo
se, kur tik yra lietuvių katali
kų mokslininkų ir mokslo mė
gėjų, būtų sudarytos galimy
bės organizuotis į L K. M.

Lietuvos Vyčių Radijo ProgranMl^
TtumUmM* •* "«*•»*•• rafcj* vteNva WUM, 1M» liylsųrdbi M

KIEKVIENA SEkMADIENI-NUO 13p IKI VAL j įg
Jei norite Moję radijo programoj* dkeftttk tofripMtH SėrSNi:

■ . /f- " ' • : . .

būdavo $1.00 o skaitytoms'— 
50 centų. “Tais laikais’*, kaį- 
bėjo senelė, “lietuviai, šliupo 
įmokyti, kunigo darbą labai 
apsunkindavo...” -

čia nutraukėm kalbą, atsi
gėrėm arbatos ir užkandom 
pyrago. Sėdėjome šiltoj virtu-' 
vėj, o lauke buvo labai šalta 
ir slidu. . “i

minėjimą liktuosius namuš, motulę ir 
kt. Priedo rašyt. J. Jankus iš 
rengiamos spaudai knygos 
“Pušis” paskaitė trumpą iš
trauką.

Lietuvos laisvinimo reika
lams daugiausia aukojo: Ant. 
Jasaitis —25 dol.; po 10 dol.: 
K. Gruzinskas, St. Griškevi
čius, Ichuldaskiai Vt.ir Ona, 
kiti po mažiau. Viso surinkta 
apie 150 dol. Apie- tiek buvo 
surinkta ir praeitais metais.

Minėjimas buvo baigtas vai
šėmis prie gausiai apkrautų 
įvairiausiais skanumynais sta-

AMSTEBDAM, N. Y.
Vasario 16 proga Lietuvos 

vadavimo reikalui aukojo: po 
$25 — kun. Juozas Raštutis ir 
A. Audra; po $10 — Vladas ir 
Ona-Keibai, Jonas Miškinis ir 
šeima, Mikas ir Liudvika Ker- 
beliai, K. Ralių šeima, kun. J. 
Jonaitis, kun. J. Mockus ir 
Simanas Ambrasas; po $6 — 
Stasys Vaškelis, ir Jonas ir 
Veima Svidarckai, po $5 — 
Mečys ir Genė Petrukevičiai, 
Julius ir Nijolė Keliniai, žiau- 
šhj šeima, Petras Lalas, Bro
nius Sereika, A kun. Kęstutis 
Balčys, Juozas Piliponis. J. 
Žemaičių šeima,.' Vytenis ir 
Aldona Miškiniai, Juozas Sin- 
čius ir žmona, Jonas Hartvi- 
gas, Vytautas ir Adelė Staš
kevičiai, Bronius ir Aniceta 
Kriščiūnai, Antanas ir Pranė 
Skruzdžiai, Antanas ir Vero
nika Binkauskai,' Antanas ir 
Ona Beleckai, Antanas Luk
šys, Dr. Adam Kindar, Balčių 
šeinfa, Juozas Aleksa, Andrius 
ir Stasė Džekčioriai, kun. M. 
čyvas, Pranas Stanaitis, Pra
nas ir Vincė Danylai, Klemen
sas Laureckis. Adomas ir Ona 
Radzevičiai, Pranas ir Elena 
Užkuraičiai, kun. Grigaitis, 
Jonas Gerutis. Pranas Gobis 
ir Antanap Gobis; po $4—Jo
nas ir Elena Valčiai. Po $3 — 
Bronius ir Emilija Raziunai, 
Bronius Mykolaitis, Kazys , ir 
Vincė Ančiukaičiai, Juozas ir 
Genė (Syvai, Leonardas ir Re
gina Hartvigai, Jonas ir Julė 
Mikėnai. Po $2 — Jonas ir 
Soija Aleknai, Jonas Urbose- 
vičius, Peter Hayes, Jurgis ir 
žmona Gaškai, A. Gavrilčikie- 
nė, Marija Dargužienė, Zigmas 
ir Veronika Kručai, Bronius 
Saldys, Petras ir Fllimena Sar
geliai, Antanas Pakenas, Ana
stazija Baranauskienė, Vero
nika Grigoraitienė, WHliam

Pastaba. Šitas atsišaukimas 'Redding, J. ir. žmona Kati- 
išsiuntinėtas Aidų, Darbininko, kaičiai, - Dominikas ir žmona 
Draugo, Eltos Žinių, Europpe Račkauskai ir A. Stanioiūa. 
Lietuvio, Laiko, Lux Christi, ' Viso suaukota $437.72.

jimamsi šalia kitų tremtyje 
atkurtų institucijų bei organi
zacijų, pakartotinai iškildavo 
mintis a t g a i v i n t i L. K. M. 
Akademiją, kad organizuotai 
būtų galima dar daugiau nu
veikti lietuvių mokslo ir kultū
ros labui Be to. pagrįstai ti
kimasi, kad organizacijos rė
mai duos galimybių surasti ke
lius į įvairius tarptautinius 
kultūros ir mokslo fondus, ku
rių teikiamomis pagalbinėmis 
lėšomis vėl galės būti leidžia
mi lietuvių moksliniai darbąi.

Iniciatorių grupė, matydama,
pribrendusį reikalą ir gaudama Akademijos skyrius, prklau- 

Trys išspausdinti < skatinimų iš Akademijos narių, aančius vienam centrui IŠ šito
gyvenančių kitose Europos aiškėjk antras uždavinys: au- 
valstybėse, 1954 metais, gruo
džio mėnerio 30 dieną, susirin
ko šv. 1 «...
Romoje, ir, pirmininkaujama J. buotojus ir mokslininkus, kokį _ _____ ____ _ ..
E. vysk. Vincento Padolskio, jiems darbą tremtyje laikinai įfafemijos atkūrimu, kitų laik- 
būdama vienos nuomonės, betektų dirbti. Padaliau tračias pkščių ir \žumklų redakcijos
nutarė L. K. M. A k a d e- uždavinys, pravestu korespon- prašomos atsišaukimą nersi- 
mij>>s veikimą atnau- dendjos būduL. K. M. Akade- 
jintl ‘mijos Centro Valdybos rtoki-

ftituo tikslu susirinkusiųjų mus.
buvo sudaryta Reorganizacinė - Todėl prašome visus 1940 m.
Komisija, susidedanti iš J. E. ’ buvuaius L. K. M. Akademijos Roma. ^955 ih. vasario. 16 4

Prie ugnies krosines
Anksčiau -esu rašiusi, kaip 

vienas lietuvis, atvykęs į Ame
riką 1888 m., turėjo apsipras
ti su ugnies krosnimi geležies 
fabrike Pittsburghe ir kur lie
tuviai Dievą garbino, kol pa
sistatė puikiąją šv. Kazimiero 
bažnyčią ir mokyklą, ir kaip 
jie sėkmingai, net per ekono
minę depresiją, pravedė lietu
vių banką Polithania. Kitą 
kartą esu rašiusi, kaip vienas 
stalius iš Lietuvos per klaidą 
pakliuvo į anglies kasyklas 
ScrantOne. Rašiau taip pat a- 
pie senelę Morkūnienę, kuri 
savo gilia krikščioniška dva
sia, atvira kalba ir dosnia ran
ka parėmė a.a. prelato J. Ma- 
ciejausko pastangas kurti lie
tuvių parapiją Los Angeles, 
Califomia. šiandie ta parapija 
yra gyva ir pažangi

jąs Kanados lietuvių klebonas. 
Per pamaldas gražiai pag’eda 
Elena Sakavičisnė, jai akom
panuoja Aldona Masiuliūnienė.

— Svarbiausia Buffalo liet, 
draugija, kuri apjungia visus 
lietuviškai galvojančius lietu
vius, yra lietuvių klubas, kurio, 
pirm, yra R. Masiulionis, ižd. 
St. Griškevičiuš, sekr. J. Ma
siulionis ir švietimo reik, ve
dėja Godisco Sofija.' Iš senųjų 
lietuvių čia daug yra dirbę ir 
tebedirba 1 Ant. Jasaitis su 
žmona. • Koresg>.

13, Lietuvos paaukojimo j| 
jps Nekalė, širdžiai dteflfcg 
maldos Mienai pravesti 
mas garbės imndtetasii^^l 
aiškių ir pasauliečių. * - 
. • Kuni Jenai Vaitiekui 
Providence? R- L, šv. Kažb; 
ro patapius klebontri, ted 
džio 6 d. sukanka 25 metyti 
nigystės. v, ;
• Niagaros pusiasalio 

vių tautinių šokių grupė “G 
taras”, vadovaujama J. Bięi 
no, vasario 23 d., dalyvį 
tautų festivalyje. Lietuviai^ 
sirodė geriausiai, laimėdą 
pirmą vietą. Akordeonu ps 
dėjo J. Lianga. Kovo 16
ti grupė pasirodys,. Niag 
Falls mieste tautų festivaly
• Broddone, Mass. LB 

Anglijos apygardos valdyt 
iniciatyvą kovo 12 d. 11 
“Sandaros” salėje šaukiam 
lietuvių susirinkimas bendtį 
menės apylinkei įsteigti. Sįi 
rinkime bus apygardos įfi 
Vyt. Izbickio pranešKna&ži 
druomenės reikalais, 
valdybos rinkimai, tarj^ 
rinkimų komisijos sudarys 
ū" k3
• Lawrence, Mass., p 

Pr. Juro pastangomis vasa 
13 įkurta Liet. Bendruosna 
apylinkė. Valdybą soda 
pirm. Jonas Valiukonis, vi 
pirm. inž. Steponas Malina 
kas ,sekr. Elena VasyliūnSe 
ižd.’ Veronika Gacevičiene,-. 
na Lisaiskas. - .
• Tėvų marijonų šv. Ks 

miero provincijai šiemet st 
na 25 metai. Ta proga lt 
Marijonų Bendradarbių Dc 
gija kovo 27 d., Chicagi 
Aušros Vartų parapijos jsįąl 
šaukia visų draugijos na 
ir geradarių suvažiavimą.
• Prof. M. IfirfiaadH 

šelpti Komitetas savo tiki 
baigė ir vasario 13 jam įte 
4,527.96 dol. Komitetas £ 
bia, kad visi išsiuntinėti irfj 
grąžinti aukų lapai nustoja; 
lios.
• Madelme, Kohanb^i 

vasario 16, vakare per rac 
buvo duota pusvalandžio p 
grama apie Lietuvą. Pati 
priklausomybės šventė pp 
nėta vasario 20. tėvų salė 
čių bažnyčioje, atlaikant " 
maldas, laikė N^edelfino vya 
pas. Po pamaldų salezietiai 
Įėję įvyko priėmimas, kuria 
dalyvavo vyskupas ir kete 
žymių kolumbiečių fiėtel 
draugų. Bellas Artės tai 
salėj įvyko pats minėjūrisė 
Viliono paskaita ir menine 
limi. Tą pačią dieną yaft 
buvo antroji radijo valam 
su išsamia paskaita apie į 
tuvą. Naktį dar kartą pri 
totą vasario 16 leista prtĮ 
ma. Vietinė spauda taįpr 
paminėjo Lietuvos riepfftį 
somybę. Didžiausias dieėi 
tis “EI Cotombiano” atapt 
dino net du straipsnius.

• Hamburgo vargo 
Vokietijoj' reikalinga 8 
toriai ir 12 skaitymo knyg 
H-ram skyriui. Geraširdia' 
koto jas prašomas knyg 
siųsti šiuo adresą: J. Snigi 
kas, Hamburg-Altona 2, Hj 
lerstr. 44, E 8.

• D. Batalijos Lietuj 
jungos visuotinis suvažtaą| 
įvyks kovo roėn. 19—20

Ekskursija į... mirtį
Paskui senelė prisiminė; ir' 

tokių dalykų, apie kuriuos ■•Y* 
draudė man rašyti: “Tik to tai ■ ’ . ' , -
nerašyk...” Be abejo, kad jai 
atėjo į mintį dar daug gyve- . 
nimo įvykių, kuriuos būtų 
verta užrašyti, bet aš dabar 
Pittsburghe, o ji —■ Maspethe.

Kalbėdama apie savo miru
sį vyrą Brusokienė pasakė, 
kad gal jis nebūtų sulaukęs 
kunigo, jei būtų namie ar kur 
kitur miręs, bet pakirstas' 
staigaus širdies smūgio krito 
negyvas prie greta stovinčių 
dviejų kunigų kojų. A. A. Ka
zimieras Brusokas, kiek pasi
vėlinęs, bėgo tekinas kelis 
blokus, kad 
kiantį .laivą 
Brooklyno lietuvių ekskursijai 
Hudson upe. “Palikau su dide
lėm skolom, šešiais vaikais, o 
gyvenimui vietos radau sklė- 
pe,” prisiminė senelė.

Šeši broliai be sesers.
“Vaikus katekizmo pati iš

mokinau nuo pradžios iki kny
gos galo...” Visi šeši sūnūs lan
kė viešas pradžios mokyklas. 
Į katalikišką aukštensąją 
mokyklą ėjo keturi. “Savo 
sūnums daviau vardus pagal 
kalendorių — Edmundas, Čes
lovas, Vaclovas, Kazimieras, 
Sigfridąs, Konstantinas. Duk
relės nesulaukiau. Jos vardas 
būtų buvęs Genovaitė. Prisi- 
menuo tą gražią pasaką apie 
Genovaitę.”

Iš Brusokų sūnų yra trys 
daktarai, vienas real estat? 
dirba, vienas banke ir vienas 
yra miręs. Jauniausias sūnus 
jau 45 metų. “Visi mano vai
kai kalba lietuviškai”, pasidi
džiavo motina.

goms pritaikymo, ypač gi pa
sisakyti <Jėl Akademijos Cent
ro Valdybos,vietos. Rašyti: L. 
K. M. Akademijos Reorganiza
cinės ' Komisijos Sekretoriui, 
kun. prof. A. Liuimai, S. J. c/o 
Pontihda Universita Gregoria- 
na, Piazza deila Pilotta 4. Ro
ma (204), Italija.

Rocjiester. N. Y.
Kovo 20 d. pas mus atvyk

sta koncertuoti Čiurlionio an
samblis. Jo koncertu ypač 
nuoširdžiąi rūpinasi kleb. kun. 
J. Bakšys, Alto skyr. pirm. P. 
Norkeliūnas, Jonas 
Stela Mastrangelo, 
Žmuidzinas ir kt.

Negausi; bet judri Buffalo 
liet, bendruomenė Lietuvos 
nepriklausomybės 
šventė vasario 27. Minėjimas 
buvo pradėtas iškilmingomis 
mišiomis, kurias atnašavo 
kun. B. Mikalauskas, OFM. 
Po pietų" ^Tarptautinio Institu
to patalpose iškilmingą susi
rinkimą atidarė lietuvių klubo 
pirm. ,R. Masiulionis, pasvei
kindamas sus’rinkusius, pas
kui kalbėjo rašytojas J. "Jan
kus ir Jonas Morl 
Rochesterio. Jurgis Jankus sa
vo kalboje kėlė mintį, kad 
laukiant laisvės tėvynei priva
lome, kiek leidžia sąlygos, pa
sisavinti- geriausias vakarų pa
saulio kultūrines ir politines v . Vasario 16 minėjimą gražiai 
savybes, -kurios būsiančios praturtino Ant. Sabaliauskas, 
reikalingos atsikuriančiam atsiyeždamas Jš Rochesterio 
kraštui. Morkūnas ^ng-į didelį kiekį .lietuviškų knygų.

Buffalo lietuviai ne 
tik gėrėjos liet, knygų gausu
mu, bet kai kurie įsigijo nema
žai iiet. knygų, o svetimieji, 
apžiūrėdami liet, knygas, klau
sinėjo kas jas leidžia, kur 
spausdinamos, kaip gyvena 
Amerikoje jų autoriafi ir 1.1.

— Didžiuliame Buffalo 
mieste, daugiausia lenkų ap
gyventame, lietuvių yra ne
daug. o ir tie patys labai išsi
mėtę. Nepajėgę sukurti lietu
vybei išlaikyti pagrindinio 
branduolio — liet, parapijos, 
todėl ir lietuvybės reikalai la
bai apmirę, šiek tiek lietuviš
kas gyvenimas pagyvėjo, kai 
po šio karo apsigyveno apie 
pora dešimčių tremtinių šei
mų .Savas pamaldas turi tik 
kartą per mėnesį; ir laiko 
kun. B. Mikalauskas, keliau-

glnąuĖną 1877 m. Graužinių 
kaime, Suvalkų krašte, o į 
Ameriką atvykusią 1896 m. 
Gyva, sumani, iškalbinga se
nelė. “Kad tik galėčiau rasti 
namuka ar kambariuką arčiau 
bažnyčios,” — tai vioiintelis 
jos’ troškimas. Kojų ligą ir 
šalčiai ją sulaiko nuo bažny-, 
čios.

Caro laikais jos tėvas buvęs 
mokytojas. Visą dieną mokęs 
vaikus rusų kalba dar rasda
vę laiko pamokyti' lietuviu
kus tikybos, skaitymo ir raš
to, o Elena tėvui padėdavo. 
“Jei .zemskis pasirodydavo, 
vaikai šmukšt paslėpdavo lie
tuviškas knygas po suolu, o aš 
apsimesdavau mokinanti mer
geles megzti, o berniukus pie
šimo... kol zemskis praeidavo.”

Sedanai pagrobia vaiką
Brusokienės motina buvusi 

Elzbieta Mickevičiūtė,. o moti
nos broliukas — Adomas 
Mickevičius. Lenkmečio laiku 
Adomukas, dar tik 6 metelių, 
buvo sukilėlių nuo kelio pag
rotas. Kol motina paspėjo iš
bėgti iš pirkios, vagių karieta



ycų

Vasara 16 minėjimas Providence, R. I.

Gavo paveikslą pagyrimo |rasu

Pranciškonę pas
toraciniai darbai

Valerija Kadaaskiene
dirba Larenza grožio salone, 

o namie atliekamu laiku pa
tarnauja’ moterų šukuosenai. 
Greit mano atidaryti savo į- 
staigą. Jos šioj srity sugebėj- 
mas garantuoja klientūrą.

anės apylinkės su-, 
(ūkiamas kovo 13

Šv. Kazimiero parapijoje, 
kovo 6—12 d. misijos. Veda T. 
Jonas AdomaVSSus, OFM.

niekas nežinojo ir tuo niekas 
nesirūpino. Visokių buvo kal
bų, spėliojimų, bet laikui bė
gant kalbos mažėjo, kaimynai 
apsiprato su nauja padėtimi ir 
viskas nutilo.

Tik štai paslaptingai pra
nyko kito kaimyno šeima ir 
jos vietoje atsirado naujas sa
vininkas, kuris sakėsi taip pat 
pirkęs nuosavybę h* nežinąs, 
kur senieji savininkai dingo. 
Taip pasikartojo dar su ke^ 
Kais kaimynais. Galų gale su
sidomėjo policija, atvyko tirti 
ir išaiškino, kad viskas tvar
koje.

Dabar dėdei Tomui pasidarė 
aišku, kad čia veikia stipri ir 
galinga gengė, su kuria reik 
skaitytis. Pradėjo aiškėti ir 
jam pačiam pavojus pranykti, 
kaip jo kaimynai pranyko. J- 
sigijo daugiau šautuvų, šaud
menų, užraktus namams pa
gerino, ppsamdė panaktinį, 
žodžiu ėmėsi visų apsisaugoji
mo priemonių, o baimė vis di
dėjo.

SkTdo gandas, kad dėdė To
mas žinojo apie užpuolimą pir
mojo nukentėjusiojo ir nepa- 
siskubno jo gelbėti Ir kad da
bar ir jis pats bijo tų plėši
kų. Dėl to dėdės Tomo autori
tetas kaimynų akyse gerokai 
smuko.

Kaip ilgai jis pats bus sau
gus, parodys ateitis. AJB.

apysknttąt, taip pat atstovaus 
JAV"Retuvlų bendruomenei 
Pasaulio Lietuvių Seime, kuri 
sudarys atskirų kraštų bend-

‘ Minėjimo dalyviai la’svini- 
mo kovai paremti sudėjo 101.- 
50. Aukojo: po 20 dol.—Edv. 
CioČys, po 10 dol.— kleb. kun. 
J. Vaitiekūnas, Kazim. Cyron- 
ka, po 5 dol. — Al. Martušis, 
O. Simonavičfenė. D. Bernata
vičius. Mrs. Chapas; po 2 dol. 
— V. Smonavifius, A. Savo 
kas, P. Walaska, V. Genys, J. 
Riosas, O. Cybulskienė; po 1 
dol. — Pr. Urbonienė, Z. Gil
aus, U. Waywock’enė, Below- 
sklenė, E. Švetetięnė, J. Me- 
clūnienė, Ulukon’enė, D. Mac
kevičienė, Špokienė. A. Dzie- 
kevičienė, Mathew šeima, J.

nast
prel. Ąmbotąs, kųn. Sabutis, J. 
N., Lėvytė, Valiūnai, F. Mon- 
sevičius, Ant. Giedraitis, Šerk
šnas, Dapkuvienė, J., P. Bai
kis, Žitkus, DragunevičienS, 
Ruseckknė, Manikienė, Vedei- 
kis, Stankevičius ir. P. Kaza- 
kas.

Baigdami dar kartą visiems 
nuoširdžiai dėkojame.

Hartfordo Alto skyr.
valdyta

tiniu Clevelande yra 
Paulauskas, 1338 E. 
Tel. HE—1-3650.

Nekalto PrMWrjiiho vienuo
lyne kovo H, 13 ir 13 <Ld. į- 

vyfcs jaunrrmioni mergaitėm 
nuo 18 9d 17 m. uždaros re
kolekcijos, kurtai ves kun. V. 
Paulauskas. Kovo 18, 19 ir 20 
d.d. įvyks vyresnėms mergai
tėm nuo 17 m> štai rekolekci
jas ves Tėvas A. Jurgelaitis, 
O. P. Mergaitės kviečiamos 
apie savo atvykimą pranešti: 
RFD 2, L C. Coovent, Rev. 
S'ster Superior, - Putinam, 
Coun.

Vasario 16 gimnazijos rė
mėją būrelis Nr. 42 

globoja mokinę Irmą Kal
vaitytę nuo 1952 m. balandžio 
1 d. Be nuolatinių $20 mėne
siui, būrelis dar yra aukojęs: 
1953 m. vaikų vasaros stovyk
loms Vokietijoje $36 ir 1954

Wanhtegtone JAV paskolos muose 26 kalboj, tilpo 3000 
skelbimų, straipsnių ir edlto- 
rialų. Tai yra žymiai daugiau 
negu 1963 m. • Direktorius 
Eari O. Shreye pare'Škė, jog 
tuo daug pastamauta žmo
nėm, skatinant juos taupyti 
perkant paskolos lakštus, ir 
pačiam kraštui, kuria ta pas
kola stiprina krašto gerovę.

šeimai . ..
botlnė 1953 m. mokslo .metus 
baigė antrąja mokine, pasvei
kino ir dovanojo jai knygą. 
Dabar ji jau VI klasės moki
nė. Šiuo metu būreliui pri
klauso 19 asmenų. . Būrelio 
vadovas —Kostas Paulauskas, 
1338 E. 81 fet. J Tel: HE— 
13650.

P“ Ir tol’au panašiai ginčytasi. 
ftr> Pagaliau tėvas autorltetln- 
'V gai tarė: *
jK/- — Jie mums nieko nedaro, 
g Tas reikalas mūsų nekab na. 
įf Mes nesame policija, tai nėra 

mums ko ten nosies kišti. Ei- 
lifte gulti.

f*?1 Po to vakaro dėdė Tomas, 
BI jausdamas širdyje kaž kokį 

jiematonumą, gal kiek ir kal- 
su niekuo ap:e tai nekal- 

bėjo.
gK Po kurio laiko sužinota, kad 
Kįlto išpultojo kaimyno namuose 
įįį'fetmininkauja jau kiti žmo- 

rife, senųjų gyventojų nerima
uto. , Tai sudomino dėdę To
rtai- Buvo manęs pranešti po- 
^jFrijai, kad ištirtų, bet pagal- 
Ę? vojo, jog gali užsigauti nau- 

šeimininkai, ' su kuriais 
ly reikės kaimynystėje gyvent:.

Ilgainiui pasklido gandas, 
į;. kad naujieji šeimininkai gi- 

riari pirkę nuo senųjų .šeimi
ni rinkų farmą su visu invento- 
■*? rtumi. Kur pasidėjo ar kur

Bendruomenės parengimų 
kalendoriuj įregistruotas Lie
tuvių Moterų Sąjungos 36 kuo
pos 25 metų jubilėjaus vaka
ras, kuris įvyks gegužės 8 d. 
lietuvių salėj. Pamaldos ir vė
liavos šventinimas nauj. para
pijos bažnyčioj.Tėv. Geraldas Motiejūnas, 

pasijonistas, pasakė jautrų tai 
dienai pritaikytą pamokslą 
Kad pamaldos buvo itin įspū
dingos, gili padėka priklauso 
tos parapijos klebonui prel. 
Ambotui, kun. įPranskiečiui, 
svečiui Tėv. Geraldui, buv. 
vargon. muzikui J. Petkaičlui 
ir tą dieną bažnyčioje giedoju
siam chorui.

3:30 v. p.p. liet, parapijos 
mokykloje įvyko to minėjimo 
antroji dalis. Už jo sėkmingu
mą nuoširdus ačiū priklauso: 
kleb. prel. Ambotui už atkal
bėtą invokaciją ir sveikinimo 
žodį; adv. Fr. Monchun, kurio

skyriaus dėka Connecticut 
gubernatorius atskira pr^da- 
maci ja paskelbė vasario 16 
Lietuvių Kena; “Vienybės” 
redaktoriui J. Tysliavai už pa
sakytą turiningą kalbą; Man- 
chesterio chorui, sol. Bastyti 
SIdney ir .dirig. Pr. Pakėnui 
už mielas lietuviškas dainas;

REKOLEKCIJOS 
MERGAITĖMS

“Šluoto** pobūvį 
angliškai vadinamą “brush”, 

tą pačią dieną aukštutinėj mo
kyklos salėj surengė Alto
riaus draugija, kurios dides
nioji narių dalis yra jau čia gi
musios lietuvės. Ši draugija 
remia bažnyčią ir savo pastan
gomis bei aukomis yra įtaisiu
si bažnyčios grindis, kilimus 
prie didžiojo altoriaus bei ki
tokius bažnytinius reikmenis.

reik 
yra

Vasario 16-tos sukaktis čia 
su pakilia nuotaika paminėta 
sekmadieni, vasario 20.

Surr? atlaikė už pavergtą 
Lietuvą ir pritaikintą pernok
ia pasakė svečias kunigas 
Vad. Paulauskas.

Popietinėj men’nėj progra
moj, kuri įvyko“ parapijos sa
lėj, kalbėjo kl ’xras kun. J. 
VaitieK ar k e ’amas visui 
aukotis ir au’:M. . Lietuvos 
laisvės atgavimui. Jis taip gi 
perskaitė Rhode Island guber
natoriaus •Den.ia Roberte 
proklamaciją. f

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
svečiai iš New Torto. Pranas MedūnaRČ, L. Martušis, 
Vainauskas, Lietuvos Laisvės 
Kom'lcto nar^s. Jis apžvelgė 
kovas dėl laisvės praeityje, 
dabar vedamą Jšlaisvin'mo ko
vą' ir ragino visus vieningai {at
jungti { kovą už L’etųvos Jais-

Brooždyn, N. Y.
Apraškimo parapijoje, kovo 

20 ir 3 balandžio vyrų ir mo
terų misijos. Veda T. Juvenalis 
Liauba, OFM?

Užgavėnių blynai
Scenos mėgėjų būrelis va

sario 21 suruošė Užgavėnių 
blynų vaišes su šokiais. Druk- 
tsinienė prikepė gardžių bly
nų, jaunos mergaitės tarnavo 
svečiams, o vakarui vadovavo 
šio būrelii) ptrffirR. Drukteinis. 
Po užkandžio, plokštelių mu
ziką sekant, buvo linksmai pa
sišokta. Sęenos mėgėjai yra 
numatę statyti J. Binkio “.At
žalyną”.

Janušauskas, M. JcaukcMČie- 
nė. AL Ahiton’s, Cyckevifius, 
rturyla, žydelis, W. Varil’aus- 
kęs, St Runas, M. Sariddenė, lakštų (US Savings Bonds) 

v : e t ■ to* fvt— jltnuilrfruntaisi Tinsti

Efizabeth, N. J..
šv. Petro ir Povilo parapijo

je, kovo 13—20 d. misijos ir šv. 
Juozapo novena. Veda Tėv. Le
onardas Andriekus, OFM.

TH. DeAUOCANDBO, Baltimo- 
rm major*», demokratas, UkM 
bM Krfnktao treti# karta.

Toronto, Ont. - <
Prisikėlimo parapijoje, kovo 

6—13 d. misijos. Veda T. Juve
nalis Liauba, OFM.
Amsterdam, N. Y.

Šv. Kazimiero parapijoje, ko
vo 18—20 d. 40 vai. atlaidai. 
Veda Tėv. Bernardinas Graus- 
lys. OFM.

Uetovlta saleziečius
clevelandiečiai rėmė jau 

nuo 1951 m. liepos mėnesio. 
Tada tokių rėmėjų buvo apie 
30 asmenų ir jię aukodavo ne^ 
reguliariai — karts,nuo karto. 
Nuolat pastoviau remti pradė
ta tik tada, kai saleziečiai vie
nuoliai įsteigė netoli Torino 
lietuvių berniukams gimnazi
ją. Jai paremti ėmė kurtis 
rėmėjų būreliai, kurių dabar 
yra 3 ir jiems priklauso 65 
asmens. Pirmuoju rėmėju bu
vo Zigmantas Petras, -kuris 
pats vienas ligi šiol ^išlaiko 
mokini, aukodamas kas mėne
sį po $25. Būreliai išlaiko dar 
3 mokinius, skirdami irgi kas 
mėnuo $25. Be to, prisidėjus 
ir kitiems, Kalėdų proga gim
nazijai pasiųsta 1953 m. $48.- 
50 ir 1954 m. $230. Šimke- 
vičlūtė Emilija, žinomoji se
nesnės kartos geradarė, nors

ALTO SKYR. DĖKOJA .
nuo tų žmonių, kurie tas į ją 
pririeti. | bendraMDEsčB sie- 
ktaų ir uždavinių sritį įeina 
tautinės lietuvių gyvybės išlai
kymas, gimtosios kalbos ir 
tradicijų saugojimas, tautinės 
kultūros ugdymas ir kt., įtad 
svarbu, kad ir Taryboje būtų 
ko daugiausia tokių žmonių, 
kurie kultūrines vertybes patys 
kuria, jomis rūpinasi, kurie 
jau realų bendruomeninį tau
tinį darbą dirba, žodžiu, Ta
rybos darbui reikia kultūrinio 
tautinio mūsų aktyvo.

kovo 1 <L pasibaigė siūly
mas kandidatų į Tarybos na
rius. Kiek tenka patirti, kan
didatų iš įvairių vietovių bus 
pasiūlyta pakankamai. Rinki
kai turės iš ko pasirinkti.

Aktyviai dalyvauti bendruo- 
rn^iės gyvenime lietuviui yra

Omahoje lietuviai telkias apie
vis kviečiamas dalyvauti ir 

bendruomaies Tarybos rinki
muose. Pagal rinkimų taisyk
lių 4 paragrafą talnrimo tei
sę tari kiekvienas pHsatetas 
JAV Betavta ae jaaaesris 
taip 18 metų amžiauB, turįs 
Bstavię beadtasmenės nario 
knygelę arta sefidarumo įMšų

Z — Mūsų yra daug daugiau 
ir turime ginklų. Eikime gel- 

V bėti!
į' Bet tėvas sulaiko:
| * — Ir jie ne be g'nklų. Leng- 

vai nepasiduotų, būtų susišau-
* -dSmas, būtų aukų iš abiejų 

pusių.
rt Antras darbininkas įrodinė
ji jo. kad galima būtų apselti ir 

I be aukų. Jis dėstė:
1 — Mes apsuptumėm namą,
* paleistume salvę šūvių ir jie
* bėgtų iš namo. Išbėgę iš 

S*Šviesos, tamsumoje nieko ne- 
J friatytų ir mes lengvai galėtu- 
® fne nugalėti norinčius prisšin-

Yonagstovvn, Ohta 
šv. PtunciŠkauB parapijoje 

40 vai. atlaidai lietuvių ir ing
ių kalta Veda T®v. GedtantaM 
Jo^taora.

Gerbiami klebonai vinaia ai
ri jų ir pastoraciniaii nttataa _____________________________________ rimitytojai dažnai pScadSįSfeta adtota: 

tė AltiM. Tad viso aukų audė-' Ye&ia lsSš metate tokiu bū- peitebi ir Darbininko puria- Veey Rev.>vftoGtftata<W9t 
’ du 160 taitatafiuoee, Hdžte- ptoom. tanktaMlita

Hartfordo Alto 
ruoštas Vasario 16 minėjimas, 
įvykęs vasario 20 d., buvo vis
pusiškai sėkmingas.

Pats minėjimas susidėjo iš 
dviejų dalių. 10 vaL lietuvių 
parapijos bažnyčioje buvo at
laikytos iškilmingos mišios už 
kenčiančią Lietuvą. Čia gimęs, 
bet lietuviškai gražiai kalbąs mažytei Onytei Kriščiukaity- 

tei už eilėraštį “Eąsiu i tėvy
nę”; Harfordo bei New Britai- 
no skautams ir jų režisieriui 
Vyt. Zdanavičiui už gražų 
vaizdeli “Subatvakaris”, kuris 
savo pastatymu, dainomis ža- 
vėjo žiūrovus.

Nuoširdi padėka taip pat 
Moterų Auriliary s-gai, Sabo
nio posto veteranams, aukų 
rinkėjoms ir aukotojams, po
niai Sektoei už rezoliucijas, p. 
p. Kirpams už puikių g3ių 
krepšį, visiems atsilankiuriem 
bei bent kuo prisidėjuslems 
prie šio minėjimo pasiseki
mo.

Dėl vietos stokos negalėda
mi paskelbti visų aukotojų, 
pasitenkinsim skelbdami tuos, 
kurie aukojo pradedant 5 dol. 
ir daugiau: 20 dol. aukojo: T. 
Bakas; po 10 dol. — Kiku
čiai, J. Vitkus, J. G’edrdttis, 
Liutkevičiai, Raklaitis; po 5 
dol. — Norkūnai, Lapinskas, 
Norkai, Saliamon’enė, Dra- 
vinskas, p. X., Asevičius, Bal- 
trukoniai, Pundzius, Kasačiū-

Strazdai, Aukštakalnis,

Į^^įsfes Tomo vardu. Buvo lai 
sumanus, darilštus ir 

pIžjKtžangus fąrmeris.. Jo ūkis 
^tawo mechanizuotas pagal 
į. paskutinį tednrikos žodį. Pla- 
^•į,,.,6oje apylinkėje buvo visų ger- 

Šamas, kaip koks patriar- 
chas. Su visais gerai sugyVe-' 
no,' savo kaimynams mielai pa-, 
dėdavo, ypač kam į bėdą pą- 

Bz ~ktiuvus. Ir kaimynai noriai 
įMl jam patalkininkaudavo, juo 

labiau, kad jis už tai gerai at- 
į sulygindavo. Ir darbininkai, 

kartą pradėję pas jį dirbti, 
nesidairė kitur vietos. De-| 

l- v Toinas turėjo ne mažą šei-
£5^ mą, kurioje buvo ir keli su- 

ffllgę sūnūs, šie buvo mėgėjai 
pametfiiot ir turėjo ne mažai 
visokių ginklų. Be to, buvo dar 

' samdytų darbininkų geras tu- 
anas. Apylinkėje buvo ir dau- 

piS*' gjau farmėrių, bet niekas tur- 
1^5 • tingumu ir orumu negalėjo 
^ prilygti dėdei Tomui.

S? Vieną vakarą, jau sutemus, 
- jauniausiais sūnus, eidamas 

pro vieno kaimyno namą, pa- 
į stebėjo, kad šis yrh plėšikų 

. užpultas. Prislinko iš užpaka- 
ir viduje pamatė surištas 

ir Verkiančias moteris; vaikai 
taip pat buvo surišti, o tėvas 
—pakabintas po lubomis, ir 
jam buvo kojų padai degina- 
’nri; matyt, plėšikai reikalauja 

pinigų- . . I
Siaubo apimtas, vaikinas 

B parskubėjo namo, kur rado vi- 
' są šeimą bevakarieniau jant 
Paskubomis, susijaudinę visą 
išpasakojo, ką matė. Keletas 

||| darbininkų pašoko iš už stalo, 
^ pariryžę gelbėti kaimyną, bet 
Ir jie mažai ginklų teturėjo. Dau- 
5- - giau jų turėjo šeimininko sų- 
1^.. nūs, nes buvo medžiotojai, 
f Vyresnieji sūnūs tylėjo—lau- 
H ke^ ką tėvas sakys. Pagaliau 

tėvas paklausė savo jaunąjį 
r 7 sūnų:

— Kiek ten tų Nešikų 
į. - tei?

— Keturi kambary ir, 
manyti, kiemo sargyboje 

lllbrMenas ar du.
Vienas iš darbininkų sušu-

Lietuvių kolonijos rekolekci
jos, kovo 24—26 dL Veda T. 
Paulius Baltakis, OFM.

Gary, Ind.

nėra būrelio narė. Kas mėnuo 
aukoja gimnazijai. $5.00.

Išlaikomi mokiniai yra: Pet
ras Rukšys, iš Anglijoj Jonas 
Zaveckas iš Škotijos, Petras 
Kivėnas iš Chicagos, kartu su 

^savo broliu, ir Romas Cepule- 
vičius iš Memmingeno. Visi* 
berniukai paraše savą i ranė- 
jams laiškus, koriuose nuošir
džiai dėkoja ir šunfia gražiau
sius sveikinimus.

Saleziečių gimnazijos fealio- 
Kostas 
81 St.,

vlčita J. Banev’čiua, U. Be- trik? Mrs. Jeennette S.. Seid- 
nevičtenS, Mc. Kenna ir Kop- man dovanų paveikslą bu pa- 
k’enė 50 et gyrimo įrašu. Ji yra pirm nin-

„ , kg agentūros "Ihter-Rac’al Pre^A^rica" Pagyrimas 

ttafleas ui tai, tad ji daug nu- 
nroChl naujųjų ateivių paderi rttiblmaina Hknd-»>sMrų rinkliavų to prti jii. Se JAV. Jn. ne
n«Um fr itan pafam tjlka- „ trip pat žydų

Meninėj minėjimo daly vi
sus makm’ai nuteikė vietos 
vargonininko Joto Beinortai* 
surežtaotas St Santvarų ve’- 
kalas. "Antra ties Vilniumi.” 
Vaidino K. Augaitienė su sū
neliu, J. Kieta, fteg. Paš^aus- 
kal«, Br. Antanmričlua, A. 
Stražnicku, J. Valton's, AL 
VaitMnas ir pato reUsrilus. ta 21M 6oL

Gevdand, Ohio.
Nepersto jančios pagalbos pa

rapijoje, kovo 27 ir balandžio 3 
i misijos. Veda Tev. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM.
Brooklyn, N. Y.

Šv. Jurgo parapijoje, kovo 27 
ir balandžio 3 d. misijos. Veda 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM.
Harrison, N. J.

Sopulingosios Dievą Motinos 
parapijoje, kovo 27 ir balan
džio 3 d. misijos. Veda Tėv. Mo
destas Stepaitta OFM.
Nonvood, Mass.

Šv. Jurgio parapijoje, kovo 
20—27 d,, lietuvių ir angių 
kalba misijos. Veda Tėv. Gedi
minas Jočys, OFM.
Detroit, Mfch.

Dievo Apvaizdos parapijoje, 
balandžio 3—10 d. lietuvių Ir 
angių kalta misijos, 40 vai at- 
ladai ir tretininkų viritacija. 
Veda Tėv. Pijus šarpnfckas, 
OF1<.
New PhUsdeipte, Pa.

šv. Jėzaus širdies parapijoje, 
gegužės 8—15 d. lietuvių ir an
glų kalta 40 vai atlaidai % ir 
jaunimo rekoMrci jos., Veda 
Tėv. Gediminas Jodys, OFM.

d. ii:30 vaL lietuvių salėj. 
Darbų tvarkoj: apylinkės 1955 
m. darbų programos svarsty
mas, skyrių organų rinkimai, 
bendruomenės tarybos rinki
mų klausimai, einamieji reika
lai ir kt. Kviečiami dalyvauti 
visi lietuviai. Norį galės įmo
kėti tautinio solidarumo įna
šus.

Ateities klubo metinis susi- 
xrinkimas šaukiamas kovo 20 d. 
11:30 vai. apatinėj lietuvių sa-

ArSaa Retoriškos 
mokyklos

Kai kitur lietuviai skysta ir 
bėga tolyn nuo lietuviškų baž
nyčių ir mokyklų, tai pas mus 
yra priešingai. J. Fetferis atsi
kelia į lietuvių rajoną, [šikda
mas namus, kad vaikai galėtų 
lankyti lietuvių mokyklą. Taip 
pat ir Vincas Merkevičius dai- 
rosi parduoti savo namus ne 
lietuvių rajone ir pirkti arčiau 
mokyklos, kur vaikučiai galė
tų auklėtis lietuviškai ir kata
likiškai. Tai kilnių lietuvių ir 
rūpestingų tėvų pavyzdžiai.

Vietinis



RAY RIDGE-OXJ>£. parapiM^tR 
' tinta -yytoH -Aatintae, pėrtoę inMOl 

rūsys, 14 kambarių, visi tušti, altojoa) 
šildytuvai. $15.000. Broker. E»oi 
Lindpoth, 511 50 St HYadnth

'

į. i' V
» -

IR KALMUKAI SVEIKINO LIETUVIUS

Jau daugelį metų Vasario 
16-ji buvo švenčiama kartu 
visų Philadelphijos lietuvių. Ir 
šiemet, LB Valdybai vadovau
jant, Vasario 16 šventė praė
jo gražioje nuotaikoje.
Lietuvių Bendruomenės Bal

sas skyrė ypatingą programą 
s^madienį, vasario 13 dieną, 
o pats minėjimas įvyko Tau
tinio Pašaknio klubo salėje, 
928 Ė. Moyamensing Avė.

Šeštadienį, vasario 19 die
ną, 3 v.v. įvyko trumpas ir 
kukius paminėjimas mokykli
nio amžiaus vaikam. Dalyvavo, 
jaunimėlis iš visų trijų para
pijinių mokyklų ir iš šeštadie
nines mokyklos, šis minėji
mas buvo ruošiamas šeštad’e- 

mokyklos mokytojų.
Trumpą nuoširdžią maldą .at
kalbėjo kūli. B. Šimkūs, ‘to
liau ėjo trumpas žodis apie Va
sario 16-sios reikšmę, ir pabai
goje buvo suvaidintas pirma
sis paveikslas vaizdelio “Auš
ra ties Vilniumi.” Po minėji
mo jaunimėlis buvo kukliai pa-

mnes

Pagrindinis minėjimas įvy
ko sekmadieni, vasario 20, po 
pietų, pačioje salėje. Minėji
mą trumpu žodžiu atidarė LB 
Valdybes pirm. J JStikliorius: 
Invokaciją sukalbėjo kleb. 
kun. J. čepukaitis. JAV himną 
sugiedojo meno ansamblio 
choras. Tylos minute buvo 

Lie- 

bur-

pagerbti visi žuvusieji dėl 
tuvos laisvės.

iPhiladelphijos miesto' 
mistro Joseph S. Clark
proklamacija, paskelbianti Va
sario 16 Lietuvos diena Phila- 
delphijos mieste, buvo perskai
tyta lietuviškai, o po jos visus

MAS YRA LAISVfi

Prancūzijos ministers Bi- 
dault buvo užpultas reporte
rių, ką jis galėtų pasakyti apie 

laisvės reikalą- Ir jbs atsakė: 
‘Laisvė yra vienintelis pasau
ly dalykas, kurią galima išlai
kyti -tik tada, kai ją duodi ki
tiem.”

Kodėl bnltieji vyrai turi vieną 
žmoną?.

Sudužus lėktuvui Afrikos 
miškuose, vienai • keleivei su 
parašiutu pasisekė laimingai 
nusileisti tarp girių. zJą aptiko 
juodonios moterys, ir laimingu 
būdu atsirado tarp jų viena, 
kuri galėjo susikalbėti. Per 
ją juodosion moterys klausė 
baltųjų, ar ji moka virti. Ta 
atsakė teigiamai. Paskui klau
sė, ar ji turi vyrą. Ir čia gavo 
atsakymą taip. Paskui klausė, 
ar jų vyras muša. Atsakė: kai 
kada. Tada jos klausė: O ką 
tu darai, kai tave muša? Ta 
atsakė: "Duodu atgal.” Juodo
sios moterys reikšmingai ta
rė: "Dabar aišku, kodėl bal
tieji yyrai turi tik po vienų
‘moterį.”

ANGLIS

>17.45PEA
Buck Na 1 or,Rlce on Reg. Koppers Coke

fc^MM***

susirinkusius šiltai .pasveikino 
burmistro atstovas,, viešosios 
gerovės komisijonierius Mr. 
Randolph Wise. Taip pat nuo
širdžiai sveikino gudų, ukrai
niečių, latvių (gražiai lietuviš
kai), bulgarų ir kalmukų at
stovai.

Po sveikinimų Alto sekreto
rius dr. Pijus Grigaitis pasa
kė nuoširdžią ir. ugningą kal
bą. Jis ypatingai nurodė Alto 
pastangų tikslą ir reikšmę ry
šium su Kersteno komitetu ir 
ateities planais, ypatingai 
Jungtinės Tautose.

Meno ansamblio nariai ir 
■talkininkai, vadovaujami A. 
Gaiga>> suvaidino sutrumpin
tą 5 paveikslų vaizdelį "Aušra 
ties Vilniumi”. Meno ansamblis 
po to sudainavo kelias dainas, 
o minėjimą ttždarė LB Valdy
bos vicepirmininkas M. Bige- 
nis, kviesdamas visus sugiedo
ti Lietuvos himną.

Aukų surinkta — aukų la
pais ir salėje virš 1550 dole
rių, bet tai dar negalutine su
ma.

Nors LB valdyba dėjo labai 
dideles pastangas neištęsi! mi
nėjimo, bet vis dėlto užtruko 
apie 3 ir pusę valandos. Ta
čiau salė buvo pilnutėlė ir 
Philadelphijos lietuviai jautėsi 
savo pareigą sąžiningai atli- 
kę- a. k.

reftalu raštą. Jame prašoma vteo£»
rūpintis lietuvių istorinės me- Kiekviena Atveju ' MAšoma 
džiagoe rinkimu susaiekti su Pasago Lietuviu

Amerikos Eetuviai iš seno, o Archyvu: 
tremtiniai ir iš paskutiniųjų w.
10-15 metų turi labai svar-^ 29, H. '
bių Lietuvos 4r lietuvių tautos 
istorinių, raštų, ' dokumentų, 
leidinių, daiktų ir k. Būtų di
delė skriauda visam mūsų 
tautiniam/ reikalui, jei visa 
tai be prasmes išsimėtytų ar 
be pėdsakų sunyktų. O sunyk
ti labai daug sunyksta. Kas
dien į laužus ir šiukšlynus per 
visą kraštą, senies:ems mirus 
ar iš aktingo veikimo pasi
traukus, iš palėpių, iš kampų 
‘išvaloma” brangios Amerikos 
lietuvių gyvenimui pavaizduoti 
medžiagos. *

Lietuvių bendruomenei turi 
rūpėti išsaugoti tie istoriniai 
lietuvių tautos paminklai. Tas 
rūpestis turi išsitiesi per visą 
mūsų bendruomenę:

/l. kiekviena apylinkės val
dyba tuoj pat išrenka vieną 
asmenį ar net ir kelių astnenų 
komisiją, kad tuoj pradėtų rū
pintis medžiagos apsauga, rin
kimu ar, ir PL Archyvui per
davimu;

CALL

CANCEL OR CHLANGE
YOUR AD

Berniukams 8 ligi 14 ideali vasaros 
stovykla — 20-sis sezonas 

Birtelto 26 ligi Rugpiūčio 20 
Kaina: $30 savaitei 

Dieniniams stovyklautojams 
$20 savaitei.

18 myk nuo George Washington tilto

JAUNOS MERGINOS, 
norinčios savo gyvenimų pašvęsti 
Kristai Hgoninėee, mokyklose, vidaus 

. ir utslrnio tntajooe, rašykite:
REVEREND MOTHER 
Statote «f St Francis, 

Allegany, N. Y. ' 

•V. ONOS APVAIZDOS 
MISIONIERES SESERYS

kviečia jaunas mergaites, norinčias 
pavesti savo gyvenimų mokant Kris
taus mažuosius darželluosę, parapi
nėse mokyklose, dėstant katekizmų 
bei kitaip apaštalaujant namie ir už
sienio misijose. Rašykite: SUPERIOR 

Ouz Lody of Mt Carinei Convent

THE
NAMU PATAISYMAI YRA NUOLATINIAI INDELIAI IR TURĖTU 

BOTI GERIAUSIOS MEDŽIAGOS
Pm mos gaunama 6WkHiaiwim kokybės pigiausia kaina: Alūminiaus vėtrų 
langai ir durys — Flberglas virbai — Jalousle langai ir durys — Radiatorių 
apmušalai — Išimamos Venecijos užuolaidom pakabos *— {kainojam be |sl- 
paretgavimo — Pigiai mėnesinėm rptom.

Tikro dydžio modeliai rodomi mūsų parodos namuose.
ASSOCIATED MANUTACTUBING COMPANY

146-16 Jamaiea Ave^ Jamafoa, N. Y. ' < BE l-ltal 1611
Atvira piemat-penktad. Ugi •dto PM- ' 1

Galite pirkti pasitikėdami pas Avodated <1

MTANDAKHNft

EDDIE CYCLE CENTER 
2128 gerame Avė.

(181 St) Braut, N. T. FO 4-9179

AUTO MOM8 UI FENDERIU TAI
SYMO ĮMONE Braute, IMkeUant H 
miesto, pardnedama. Bus atottvegita J 
kiekvieno rimta įiasillytne

LU 5-8487.

OR lABO&kTORT AND 
X-RAY TECHNIČIAN 

DR. FABMER*S ~ 
PRIVATE HOSPITAL 

ALLENTOWN, NEW JERSEY 
'*• Wire, Call or Apply ‘ - 

■ Ph(tmi Allehtown, N. L 9-3761 
Ask tor Miss Ritter

IEŠKOMA VYRU MHhvork darbams 
ne senesniu kaip to metu- Nuolatinis 
darbas, geras atlyginimas. Kreiptis 
iik asmeniškai i

WARNER MFG. CO. 
265 Watseasing Are.

., Bioomfield, N. J.

GR 7-5391
AL 4-5659

SAU NAUJ4. AUTOMOBILI 
LINCOLN 4B . MERCURY 

teifraihs pas 
DAN MAHEB 

Surrey Motors, 50th St. ir 
Northern BJvd. L L City 

AStoria 8-5400.

BRYANT MUZIKOS MOKYKLA 
Pianas-Balsas —i ir visi instrumentai 
Populiariniai - Klasikiniai. Prade

dantieji — Vaikai — Suaugę 
140 WesC42nd St. New York 36, N.Y. 

Tel. WI 7-0583

homeServices

ITS HOME'
FIX UP TIME

STATO, DAŽO, ĮRENGIA.
CEMENTUOJA. TINKUQJA.

Kų tik ptannojat savo nathtam da
ryti, pasitarkit su žemiau pasiskelbu

siais dėl puikaus darbo!! 
GERIAUSIOS KAINOS!!

TeL Storom 6-1842
BAKER « SON CONTRACTING

Vidaus ir lauko dekoravimas 
Prityrė baidų apdirbime

Užsakius padirba virtuvės lentynas 
1686- FULTON ST, 
BROOKLYN, N. Y.

Nr. 3-4LEBJUS 
P9,13ttzc. už gaUcA 

»». Nemokamai 
pečių kpžlūr^jimas

pas saito NjOJLA. aorya. Netnako- 
akM'Ptortatoto*; ar

ANtata* CWTNT3HFT|J.AR

arteBeem; *888, 11 W; 42 8fc,NYC.

Yza trapo, įdomu ir taip lengva!
Atsiųsk 10 c. (grąžinama pir

mu užsakymui dėl smulkiai iliu
struoto katalogo ir nurodymų.

RaŽyti'tik angliškai - x.

■ EAST ROČKAWAY ,
' NURSING HOME

Puikus namas nediskriminuojant 
žmonių. Tinka po operacijų, šir
dies ligoniams, chroniškiems ir 

šiaip sveikstantiems.
LYnbrook 9-9765

KAMBARIAI, vonia, netofi ka- 
tAfflGų bažnyčios, mokyklos. 4 
blokai iki R. R. stoties, biznio 
centras.

WHeatley Hills 5-2310

Dėmesio 1 i n J?
ASTHMATTNIO KOSULIO, 

BRONCHU NEGALAVIMO
Niiosfabto vaisfai g>do tuos 
simptomus. — Be injekcijų.

Svarbus pranešimas nudžiugins 
ASTMA, BRONCHOM sergančiuo
sius. Jei jum ir neteko dar ASTMA- 
TINIO ATAKO patirti, arba jus 
smaugia, sunku kvėpuoti, užima kva
pą. bei ištisas / minutes kosite dėl 
bronchu sutrikimo^ nepraleiskite čia' 

Ir fiam reikale išrasti vaistai, ku- 
buvo atydžiai išmėginti ir pripa- 

minėtom negalėm 
palengvinimą 
nevartojama 

kurie buvote 
vaistų

sakykite,

rie 
žinti tinkamais 
sergantiems suteikti 
kelių minučių bėgyje, 
injekcijų. Vartotojai, 
nustebinti netikėtino greičio 
veikimu ligom sušvelninti, 
kad didelis daiktas yra dvasios nusi
raminimas. ateinąs su pirmais gydy
mo ženklais, nes pašalina ateities a- 
takų baisumus žinant, kad jau galima 
gauti vaistų. Susitarta, kad šio laik
raščio skaitytojai gali apsirūpinti 
šiais nuostabiais vaistais. Jei jūs do
mitės, iškirpkite ši skelbimą ir pa
siuskit OREGON DRUG PRODUCTS, 
Dept. 103. Peeksklll. N. Y. (Neuž
miršk voko užpakaly pažymėti pa
varde ir adresą'. Jum bus pasiųsta 
vaistų už $6. už kuriuos paštininkui 
tereiks mokėti tik $5, plūs C.O.D. 
persiuntimo išlaidas. Gali atrodyti 
per brangu, bet iš tikrųjų tai tik keli 
centai už doze, o palengvinimas ne
įkainojamas.

IMPORTUOTI DVIRAČIAI
Reg. 49.95 — $29-88 k. d.

Rankiniai stabdžiai — 3 bėgiai — 
Pilnki garantuoti. Priedo skambutis- 
$1.00 už kiekvieną $20.00. | 
Autorizuota agentūra: Rudge, Ra- 
leigh, Schwlnn, Huffy, Rollfast. 
Taylor etc. Mes parduodam ir taborn 
tik dviračius.

RAŠMENŲ KRAUTUVE —. Wet. $600 
savaitiniu pajamų, įsteigta prieš 20 
nj., 3 tn Išnuomota, &£ dienos atida
ryta, pigi nuoma, arti kat. bažnyčios 
ir mokyklos, nereikalinga kompetici
ja, parduoda už $7500 su galimu 4 
kamb, butu. CE 9-9640.

ŠILTNAMIAI (2) O’akdale, L. L 
Biznis eina gerai, apie .2 akrai že
mės, Montauk Hway. Namas su-. 4 
miegam, SL,vanduo, aL šiluma, pa
lapinė prie kelio. Tinkamam žmogui 
geras pirkinys. Savininkas pasitrau
kia. Tik betarpiai. Box J-28, Rm 
830, 11 W. 42. NYC.

PORT RICHMOND—naujas 3 kam
barių namas .su prijungtu garaže, 
priekis kieto akmens. Arti kat. mo
kyklos, bažnyčios ir visoks susisieki
mas. GI 2-8122.

LONG BEACH. $23,500. Išsikeldairtas 
savininkas su nuostoliais parduoda. 
3 miegam., 1*£ vonios rančius. 160x 
120 kampinis. Anchor tvora, 2 auto 
garažas, atviras patio, plytų kepyk
la. Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 
LO 6-7645.

ROSLYN ESTATES. koloninis plytų 
shingle; 2/3 akrai, 8 kambariai. 3 vo
nios, geram stovy, pine įrengtas rū
sys, žaidimu kamb., . 2 aut. garažas, 
didelis patio, gražus*kiemelis, visiš
kai privatu, priedai. Arti kat. mo
kyklos ir bažnyčios. $35,000.

ROslyn 3-2548. ’v

BABYLON ištisai plytinis ranch 
$2,000 pinigais GI paskola, 3 miega
mieji, praplėsta paliepė, įrengtas 
žaidimu kamb., tvoros, aliuminiai vėt
rų langai ir sietai, užuolaidos. Su 
nuostoliais, savininkas išsikelia. Arti 
kat mokyklos ir bažnyčios.

Mohawk 9-705Z

PORT JEFFERSON Vic, 12 kamb. 
3*4 vonios, masyvinis židinys, pilnas 
rūsys .žaidimu kamb., aliejum oro 
Šiluma, saulės denis, 2 aut. garažas. 
1*4 akro, pigios taksos, arti krautu
vės, stotys, maudynės, golfo klubas. 
Fčkščiom pasiekiama kat. mokyklos, 
bažnyčios ir ligoninė. TR, 3-7229.

STATEN ISLAND — kalvos . viršuj, 
custom statytas, 13 kambarių, pui
kiam stovy, tuoj galima kraustytis. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 
$45000. Constance Stevens, 51 East 
42 St., N. Y. City. MU 2-5089.

EAST WILLISTON, 2 aukšty koloni
nis 1 metų senumo, dideliu medžių 
pavėsy, ant 1/4 akro kiemelio, cent
rinė halė, sunker gyv. kamb. su židi
niu, virtuvėj naujas pečius ir 1 plau- 
tuvas, dideli miegamieji, valgomasis, 
powder kamb., denis ir 2 pilnos vo
nios 2 aukšte, paliepė su langu, patio. 
pilnas rūsys ir prijungtas garažas. 
Arti kat. bažnvčios ir mokyklos. 
$29,500. PI 6-4361.

DEER PARK, 2šeimų namas. 5 ir 3 
kamb. butai, garažas, užbaigtas rū
sys, aliejum, prie susisiekimo ir krau
tuvių. Arti traukinio stotis, kat. baž
nyčia ir mokykla. $17,700.

Detr Park 2-9633.

VALLEY STREAM NORTH. Plytinis 
Cape Cod. Patraukliai sutvarkytas 5 
kamb. katežius su prijungtu garažu 
ir saulės deniu. Statybos žymės: 
plasterio sienos, pilnas rūsys, vario 
vamzdžiai, ai. Šiluma, pratęstos pa
liepto. Arti krautuvės, kat. mokyklos 
ir bažnyčios bei susisiekimas. Piln: 
kaina $17,900. Tik betarpiai. 142 
North Drive. Valley Stream 5-3852

WANTAGH— $18,000. > Centrinės 
halę* ranch, 3 miegamieji, 1*4 vo
nios, piastrotos sienos, vėtriniai lan
gai, sėtai. pilnai įrengta virtuvė, 
lėkšč. plautuves, porčius su sėtais, 
garažas, didelis aptvertas plotas. Arti 
kat mokyklos ir bažnyčios.

SU1-0008

VALLEY STRM NO.
nas su 10 kambariu, kitas su 5, 2 
auto garažas, didelis plotas, tinka 
panertam kurtis. Arti kat. mokyklos 
Ir bažnyčiom $32,500.

, < L0 1-0677

ROCKVILLE CENTER, Vk. — 
(Tanglewood) modernas rambling 
ranch namas, medžioti apaugusi akla 
gatvė, erdvūs gyv. kambariai, pato- 
$W gerai įrengta virtuvė, udkan* 
dtan vieta. 3 dideli miegam.,aliejum

Arti kat.* mokyklos ir MnySoa.
ROMU.

E»W. LOCKWOOD
Gėrard E. Lockwood, Dir.

255-21S* STBEET -

StephenAromiskis /
(ARMAKAUSKAS) ‘fj 

GralMnas-Bąlsamii^ojas ,] 
MODERNIŠKA KOPLYČIA į.

423 Metropolitan Avė. 3 

Brooklyn, N. Y. - - Į o

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Baliai 
(BIELIAUSKAS) i 

FU NĖR AL HOME?
M. B. BALLAS—Direktoriai 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON, 
<-■ Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street 
BrookiyiL'N. Y.

NOTARY PUBLIC

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJ AS .

J. B. SHALINS - 
ŠALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statioo) •

Woodhavea, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

TeL Vlrginia 7-4499 ' J

: JGSEPH B ARACEVICIOS
Laidotuvių Direktorius J

■ Tel. SOotli Boston 8-25R'

WAITKUS 
FONEMAL H Op 

197 Weteter Avžmb 
Cambridgfc, Maža.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir BaisamuotojAA „

PatanmvimM dtasa *» mdš* 
Nauja moderniška koplyčia iat 
menims dykai. Aptarnauja OĖE 
bridge ir Bostono kolonijų fc



Kreiptis

StNMMOtKa

gienę), Chcago, UI. $50; Am. 
Liet. Bendr. Skyrius (per Dr. 
J. Paukšteli), E. Chicago, Ind. 
$36; Ant. Trimakienė, Ciceru,

Maspetho parapijos
; Šv. Vardo draugijos susirin
kimas šaukiamas kovo 11 po 
vakarinį^ pamaldų.

Vyčių sushfakiinas
Kovo men. 8 d. 7:30 vai. 

vak. šv. Petro parapijos salė
je prie E. 7-tos gatvės šaukia
mas Bostono vyčių kuopos su
sirinkimas.

. IŠNUOMOJAMAS
rietus žuMMtas 4 kambarių 
butas su baldais ir taip pat 2 
kamb.’ butas nu baldais. Kreip
tis i F. G.a 203 Maujer St, 
Brooklyn 6, N. Y. Tti. Stagg 
2-1454 (geriausia nuo 7 vąl.

PATRIKO DIENAI New Torte 
Jm pctotem* Barbora Cook, airių 
“Linine karalienė” 1965 m.

Bostono lietuvių vyrų cho
ras, muzikine kalba tariant, 
jau užsidainavo nemenko po
puliarumo. Su koncertais jis 
yra aplankęs beveik visus di
desniuosius N. Anglijos mies
tus, visas to krašto didesnią-

Kiausykiu 
_ "LIETUVOS ATSIMINIMU*

ūmas”; vidurinių 
mokiniams —

/ T. Juvenafis L'auba, OFM
. Brooklyno pranciškonų vie
nuolyno viršininkas, išvyko į 
Torontą, kur Prisikėlimo pa
rapijoje veda vienos savaitės 
rekolekcijas.

Konkursinio rašinio vertini
mo komisiją sudaro dr. A. 
Šešplaukis,. T. M. Stepaitis, 
OFM. ir J. Kiaune.

DĖBSO BUTO 5-6 kambarių 
3 Mugę žtpdne*. Pranešti ad- 
resu: 131 Thanm St, Brifok- 
lyn 37, N. Y? arta skambinti 
5 vaL po pietų telefonu EVer- 
green 6-4114. \

Chr>tian Labor Informa
tion BuDetin^ 1954 m. sausio- 
vasario- nr.

ATEITIS, vasario nr. Turi
nyje: A Sušinskas — Lietuva 
ir lietuviai, Dalia Prikockytė 
— eilėraščiai, V. Vaitiekūnas 
-^Studentų Ateitininkų aktua
lieji uždaviniai, Elena Ger- 
dauskaitf — Vadovas, J. Pet- 
rėnas — Šeštadieninėj mo
kykloj užvirė karšti gtačai, 
V a-kų kongreso sveikinimai, 
pasikafcėjlmas su A. Batu — 
moks!, ateitininkų Chfcagoa a- 
pygardos pirmininku, A V.— 
Savęs ieškojimas; sporto, 
kreivų šypsenų, darbų ir žmo
nių ir kiti skyriai. Numtrta 
gausiai ūttntmOtM.

■ . lafrnfijhnų ralrarą > - - tamsi
ruošia Angelų Karalienės nis„ ja 

parapijos Gyvojo RnžąnBaus 
draugija kovo 13 <L,V sekma
dieni, 5 vai. p.p, parapijos 
salėje.

SodatidjOT pamaldos
Šv. Petro parapijos sodelių 

pamaldos įvyks kovo 10 <17:- 
30 vai. vak. Po pamaldų pa
rapijos salėje jvyks susirinki
mas.

sodalės 
draugijos' vyrai 
•iet Piliečių klu

be surengė Valentino šokius. 
Gauti 138 doi. pelno perduoti 
kleb. kun. Pr. Virmauskui.

17 SberidM Avė. 
Braktyu 8» N. Y. 

TA APptafSte 7-1083

š. m. vasario mSn.
Balfo 17 skyr. (per A. Bričį, 

kų). Boston, Mass. $800; Bal
fo 31 sk. (per S. Jasutį). 
Worccster, Mass. $651; Balfo 
24 sk. (per K. Barti), El’za- 
beth, N. J. $508; Buv. Balfo 
Seimo Reng. Kom. (per V. 
čyvą), CIevriand. Ohio $269- 
90; Balfo 132 sk. (per. S. 
Cherry Mulks), L’nden, N. J. 
— $172; Salez. Gimz. Remti 
Būreliai (per kun. B. Sugin
tą), Chicago, UI. $160; Čiur- 
Fonio Ansamblis. Cteveland, 
Ohio $105; Ncw Brita no Liet. 
Rėmėjų Sąjunga (per B. Se
mašką), New Britam, Conn. 
$101.50; Aloyzas Puida, Long- 
Jac. Ontario, Canada $100; 
Balfo 57 sk. (per V. Žilinską), 
Chicago, m. $100; J. Kava
liauskas, Worcester, Mass. 
$100; Kun. J. A. Karalius, 
Shenandoah, Pa. $100; Vargo 
Mokyki. Vok. Remti Būrei’ai 
(per kun. B. Sugintą), Chica
go, III. $80; ALRK Fed. 10 
sk. (per V. J. Kudirką), Nor- 
wood, Mass. $65; Aušros Var
tų parapija (per kun. E. M.

Chester, Pa. $64; 
Balfo 7 sk. (per B. Liskų), 
Keamy, N. J. $60! Chicagos

Skelbiami egzaminai
Visi berniukai, kurie kitais 

mokslo metais lankys Bostono 
kolegijos aukštesniąją mo
kyklą, gali gauti mokyklos sti
pendiją. šiais metais mokykla 
skiria keturiolika stipendijų.' 
Norint gauti stipdeniją, reikia 
kovo 12 d. išlaikyti konkursi
nius egzaminus iš matemati
kos ir anglų kalbos. x

256 UNION AVENUE 
BROOKLYN, n’ Y.

Atšventė sukaktuves
Juozas , ir Marijona Jaske- 

vičiai, gyveną 92 Sawyer Avė., 
Dorehester< vasario mėn, 27 d. 
šventė 47 m. vedybinio gyveni
mo sukaktį. Sukaktuvininkų 
sūnus kunigas Vladas Jaske- 
yičius, jėzuitas, tą dieną 10 
viL ryto atlaikė tėvų intencija 
mišias šv. Petro parapijos 
bažnyčioje. Sukaktuvių prisi
minimui Juozas ir Marijona 
Jaskevifiai šv. Petro parapijos 
bažnyčiai padovanojo naują 
gotiško stiliaus mėlyną arno-

Kaip solistams, taip ir vyrų 
chorui Bostono lietuviai karš
tai ir nuoširdžiai plojo. Buvo 
siisi rinkę kokie penki-šeši 
šimtai klausytojų. Lietumi 
prapliupusiai dienai gal to kie
kio ir pakakd. Gautą pelną vy
rų choras nori sunaudoti 
plokštelėm pasigaminti.

William J. Drake- 
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
įpiliau

Nuoširdžią padėką reiškiu 
kun. Ribokui ir kitiems šv. 
Antanazijaus parapijos, Rum- 
f ord, Maine, kunigams ir vi
siems už maldas ir paskutini 
patarnavimą laidojant mano 
mylimą motiną Emiliją.

Tadas Viskoatas

■kaitiK'Juzė-Augaitytėvsavo 
rumstabiaL gražiu^ iš-
garsėjusi Lietuvoje, tremtyje 
ir Ša, Amerikoje, kur nuolat 
koncertuoja. £ol Vacys Veri- 
kaitis, gyvenąs Toronte, . yra 
neseniai iškilusi pajėga, savo 
dainavimu atkreipęs lietuvių 
ir kitataučių dėmesį. Abu so

listai Bostone pasirodo pirmą 
kartą.

Dr. Juozas Repecka
kovo 12 d. 7 v. v. Free Baltic 
House. 131E 70th St (Le^ing- 
ton Avė. kampas) .įkaitys pas-

Mūsų noziciios 
laisvės idėjos lietuviškajame 
fronte. Po paska:tos diskusijos, 
įėjimas nemokamas.

Turtingas choro repertua- 
ras tuo tarpų susideda tik iš 

Daugumas, savų lietuviškų dainų. Choro 
. j visus administracinius vargus 

neša choro valdyba, kuriai 
pirmininkauja L. Izbickas. Pa
čiam chorui vadovauja konpo- 
zitorius Julius Gaidelis. J s 
dirba su visu atsidėjimu ir 
nuoširdžiai sielojasi dainavimo 
meninio lygio kėlimu. Savo 
naujai sukurtom dainom jis 
praturtina ir vytų choro re
pertuarą. Kompozicine forma 
ir savaimingumu nelengvos y- 
ra tos muz. J. Gaidelio dainos^ 
bet jos yra gyvi liudininkai, 
kad mųsų kūrybinė dvasia te
bėra gyva. Sk &

bėrimo, 
plaučių 
liuošavimo, pūsles ligų, Srdies 
supykimo/ šiurpuliavuno, per
šalimo, dieglių, reumatizmo, 
bronchito, rožės, riemenaęrie- 
ginimo, galvos skaudėjimo^ są
narių gėlimo, ir nuo daugelio 
kitų vidurių ligų, šios arbatos 
svaras kainuoja $4.00.

Alexander’s Co.
414 broadway' 

South Bosteu 27, Mass.

Organizacijos padeda 
studentams

New Yorko A.L.L. I Da
riaus - Girėno postas, Ateiti- 
n’nkai Sendraugiai ir Studen
tai, Liet. Sąj. “Ramovės” sky
rius, Stud. Skautų draugovė, 
Šviesos Sambūris ir Liet. Tau
tinis Akademinis Sambūris per 
New Yorko Am? L;et. Bend. I 
Apylinkės valdybą paaukojo 
Liet Stud. šalpos Fondui 
14232 dol. Tai gražus gestas 
iš mūsų organizacijų pusės. Be 
vyresniųjų pagalbos jaunimas 
sunkiai išsilaikys lietuviškame 
kelyje. Džiugu, kad tai su
pranta mūsų, visuomenė ir 
dosniai prisideda prie studen
tų šelp:mo darbo.

. apyvarta
*š prae'tu metų pranešimo, 

riekia $110502,818 88. Pašto* 
ženklų parduota už $26.431,- 
46031. perlaidom persiųsta 
$58,138,752.76.

Pašto aptarnaujama zona 
yra 89.95 kv. mylių pločio su 
871.207 šeimom arba 3353,- 
609 gyventojais. Gatvių ilg"s 
išs'tęsia 1472 mylios su 3174 
laiškam įmesti dėžutėm.

Siuntą išvfe^ioja ^364 auto
mobiliai bei 1378 Idiškaribš’a: 
kasden ka:šioja į duris laiškus 
bei kitokią siuntą.

Brooklyne yra 37 pašto zo
nos su atskiromis įstaigomis.

Praeitais metais iš Brookly-
no buvo išsiųsta 564,842,378 Paukštį) 
paprastų la škų ir gauta 634,- ’ * - - 
987,553. Laikraščių bei žurna
lų išriųsta 30,849,600, gauta Memmingeniečiai (per D. Au- 
£4,883,100.

Visam tam darbui buvo rei- 
kalinga 12 miJ'jnų darbo va
landų.

gv.KMhnie^ šrate
Angelų Karalienės bažnyčio

je buvo išk&pingai atšvęsta. 
Jau kovo i pradėta specialios 

.pamaldos. Jos.buvo laikomos 
kasdien po 8 vai mišių. Kovo 
4 kun, V. Pikturna 9 vai. at
laikė iškilmingas mišias, pa
sakė dienai pritaikintą pa
mokslą ir po mišių atkalbėjo 
šv. Kazimiero garbei specia
lias maldas. Tikintieji labai 

'gausiai lankė pamaldas, ypač 
daug anonių buvo šv. Kazi
miero šventėje, kovo 4 d.

Didžiai pasišventusių O. Ba- 
niulienės ir A. Jansonlenės 
rūpesčiu surinkta aukų ir už
prašyta 15 mišių į šv. Kazi- 

-mierą, prašant Lietuvai lais
vės, kantrybės ir stiprybės 
tremtiniams bei kaliniams, 
taip pat už mirusius ir žuvu
sius karius, partizanus ir kitus 
kovotojus už Lietuvos laisvę. 
Mišios 'bus laikomos vieną 
kartą mėnesyje ypatingomis 
lietuviams ir Lietuvos dieno- 

tmis.

IŠVYKSTANT ilgoms gastrolėms, esame priversti 
parduoti gerai įrengtą maisto krautuvę ir mėsinę su 
gausia klijentūra. Labai pageidautume lietuvio pirkėjo.

mūsų/>o^pazito^ų dainos, 
piti&ytos vyrų „chorams: tuv 
Štaruos, Š. Graužuro, J. Gao-; sus 
bo, J. ŽTeviSaus, J. Damb- gų 
rauskp, A. Račiūno, J. švedo, *] 
j. Strolios, St. Šimkaus ir pa
ties J. Gaidelio. -.T 
dainų praskambėjo damiaif visus admInlstršrrnii m 
nuansuotai ir gražiai. . Sun
kesnėse vis dar slypi neleng
vai įveikiami sunkumai. At
rodo, sudėtingos ; harmonijos, 
plačių ir Rūdingų frazių yra 
J. Gaidelio pirmą kartą čia 
padainuoti “Tėviškės vaka
rai”. Reiktų dar nors kartą 
paklausyti, kad galėtum susi
daryti tikresnę nuomonę apie 
šią didesnės formos J. Gaide
lio dainą. Kai kurias dainas 
choras kartojo. Bisui buvo pa
dainuota subtilusis M. K. 
Čiurlionio “GIuosibs”.

Bostono lietuvų vyrų choro 
koncertu solistai šį kartą buvo 
S. Griškahė ir SL liepas.

S. Griškattė daugiausra. dai
navo tik lietuvių kompozitorių 
dainas, nuoširdžiai į jas įsi
jausdama. Maloni staigmena 
mums buvo, kad ji ir Toscos a- 
riją pjadainavo lietuviškai. Sa
vo gražia ir grakščia išvaizda, 
lengvai valdomu balsu ir mu
zikalumu S. Grlškaitė darė 
tikrai malonų įspjūdį ir kėlė 
pasigėrėjimą.

St liepas, nors ir fabrike 
vargdamas, vis dar laikosi pa
sietoj aukštumoj. Solistams 
akomponavo komp. J. Gaide-

SCMOLES BAKING, Ine. <
V. Lukas — vedėjas 

sn orai .st, BrMUre, N. Y.
Tri. EV«v««n 4*8803

UetovHka duona — geriausia 
duona. M«r kepame duonas, py- 
ratus ir pyragaičiu* pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
veatuvCmą krfldkynotns ir Jdto-

Ank* parapijai 
šv. Petro--------

ir Šv. Va^T 
vasario 11

Jaxmų ' skautų >
vadovų kursai rengiami 

Bostone, Taut. Namuose. Da
lyvauja visi skautų vadovai, 
ne jaunesni 12 metų. Užsire- 
gistruoti ligi kovo 15 pas R. 
Bri&ų, 89 Old Harbor St Bus 
pmriądntos nakvynės, ir mais
tas, mokestis — 2 dol. Kursus 
praves vs. L. Čepienė, LBS 
jaun. skautų vedėja.

Atsiysta paminėti
Kun. dr. Viktoras Rimšelis, 

MIC, — TAVAS PIJUS. Išlei
do Kunigų Marijonų Semiąari- 
ja, 151 p»l., iliustruota. Kaina 
2 dol. Viršel’s sesers M. Mea> 
cedes.

LIETUVIAI HAMILTONE, 
spaudai paruošė K Baronas ir 
S. Dalius. 202 pri. su 356 nuo
traukomis. Išleido KLB Ha
miltono apylinkės valdyba. 
Viršelio vinjetė dail. V. Briš- 
kaus. Kaina nenurodyta.

Čia yra naminė 
gyduolė: mišinys 
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 
gerklės užkųgtao, 
uždegimo, vHurių

BANGA
S40 RHX»WOOD AVĖ, BROOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radto, 
stiprintuvai (ampUfiers)i plokštelių automatai 

(ncocti changera).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hfll, Oaene Paric, Forest Hip, Jamaica.

Kovo 12 d. 7:30 vaL vak. 
moterų ir merginų klubas šv. 
Petro parapijos salėje, 492 
E. 7-ta gatvės, rengia Whtet 
Party.

Buošiari procesijai
Antradieniais 3*30 vai. p.p. 

šv. Petro parapŲos pobažiiyti- 
nčje salėje vyksta praktikos 
tetos mergaitėms, kurios šu. 
Petro* parapijos 40 vai. švč. 
Sakramento adoracijos ir taip 
pat Velykų procesijose bars
tys gėles.

UI. $32; Moterų Vienybė, 
Brooklyn, N. Y. $27; LRKSA 
4 Apskr. (p»r P. Katilių), 
Scranton, Pa. $25; Kanados 
Liet Bendr. ApyFnkė (per J. 
Paulaitį), Sudbiiry, OHt. Cana
da $25 M. Jahkevič ūtė, New 
York, N. Y. $25; SLA 174 kp. 
(per A. Buividienę), Brooklyn, 
N. Y. $18.

Balfo Cehtras nuoširdžiai 
dėkoja visiems šalpos darbo 
organizatoriams, rėmėjams ir 
aukotojams. Dar daug tūks
tančių mūsų tautiečių — ligo
nių, senelių, vaikų — tebegy
vena begalo skurdžiose sąly
gose. Jų vienintelė vilt's —A- 
merikos lietuvių gailestingu
mas. Aukokime jų šalpos rei
kalams.

Aukas siųsti: BALF, 105 
Grand Street, Brooklyn 11, 
New York.

— <fMann btnrražtėik * - Tema 
gali būti pasirinkta ir paties 
konkurso dalyvio, bet turi 
būti susijusi su Lietuva ar Ke- 
tuviškais. re&alais. Rašinio 
dydis' studentams tarp 6—10 
psl., vid. mokyk, mokiniams— 
4-6 pst, prad. mokyk, moki* 
niams — 2-3 psl. Pageidauti
ną, ka$ būtų rašyta mašinė
le. Rašinius pasiųsti ligi gegu
žės 7 d. adresu: Jaunimo Kon
kursas, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Kiekvienai grupei už pirmą 
geriausią rašinį skiriamos pi
niginės premijos: studentams 
$25, vid. mok. mokiniams $15 
ir pradžios mok. mokiniams 
$10.

Rašinys pasirašomas slapy
vardžiu, p atskirame uždary- , 
tam voke pažymimas slapy
vardis ir tikroji pavardė su 
adresu:

40 vai. atlaidai ’
Angelų Karalienės bažnyčio

je bus Verbų sekmadienį, p:r- 
madienį ir antradienį.

Raudonojo Kryžiam
atstovai kovo 13 prie ; Ap

reiškimo bažnyčios rinks au
kas. -

CYO suririnktmas
Šv. Petro parapijos CYO 

organizacijos susirinkimai ga
vėnios Jbrtu įvyksta kiekvie
ną treoMienį 7 vaL vak.
Jaun. skautų vadovų kursai

Kovo 26-27 d: bus pravesti 
vilkiukų vadovų kursai, orga
nizuojami A. Banevičiaus. 
Programos vadovė vs. L. Če
pienė, kursantų priėmimu rū
pinasi Bostone skautų vieti- 
ninkija. Kursai vyks . Tautos 
Namuose, 484 E. 4 St, So. 
Bostone. Norintieji dalyvauti 
ligi kovo 20 registruojasi: Alg. 
Banevičius, 21 Bowdoin St, 
Boston 21, Mass.

Faustas Kirša
. vadovauja Bostono skauti

ninkų ramovei. Vasario 16 
proga sueigoje ramovės nariai 
sudėjo 11 dol. Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoj.

u


