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invazijos Egipte, nors žinojo. i

EDENO VITTOJE ATĖJO HAROLD MACMILLANAS

mijrvs-
ūkiniai sunkumai. iškelia, kad Edenas turėjo drą-

dęs.

Bonar Law, išbuvęs min. pir
mininku 7 mėnesius. Kaip 
Anglijoje. Edėpas buvo dar

Mussolini ir Hitlerį, pasftne- 
kė iš valdžios; rodydamas

vertina 
viduri- 

sovietinės

Prez. Eisenhowerio įgaliojimų 
reikalas svarstomas Kongreso 
komisijoje. Ji apklausinėja liu
dininkus, kad įsitikintų, kiek 
prezidento siūlymą reikia pri-

metų, Amerikos-Anglijos ben- . 
dradarbiavimo šalininkas, nors 
jis rėmė invaziją ir buvo prie
šingas paliaubom, su. jomis su- Anglijai. >
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Anglijos Edenas iš vaidinos pasitrankė
Anglijos min. ■ pirmininkas

Anthony Eden sausio 9 atsi-

- Viduriniuose ry
tuose vis neramu
Egipto prezidentas Nasseris 

teberado savo valdžią. Radi
jas pranešė, kad Sueso kana
las bus anglam ir prancūzam 
tol uždarytas, iki iš Gazos sri
ties pasitrauks Izraelio kariuo
menė. Dėl Sueso kanalo nau
dojimo Egiptas iš viso atsisa
ko kalbėtis su Anglijos ir 
Prancūzijos atstovais. Už vie
no stalo egiptiečiai nesėsią.

Prancūzijos ui reikalų mm. 
Pineau šį ketvirtadienį atvyko 
pas v. sekr. Dulles tartis, kad 
aptvarkytų Nasserį ir surastų 
kanalo reikalu priimtiną.

• Amerika Įspėjo Egipto 
Nasserį, kad imtųsi švelnes-

• Sovietai pasiskelbė sausio 
9, kad per paskutines 3 die
nas pasiuntę Syrijai vėl 17

Iraku, Izrae-
Prancūzija.
yra buvęs 
Shishekly.

• Syrijoj* sausio 8 prasidė
jo byla 47 syriečių, kurie ta
riamai rengė perversmą. Jie 
buvo susitarę su 
Ihi, Anglija ir 
Tarp kaltinamųjų 
prezidentas gen.
trys parlamento nariai, 6 buvę 
ministeriai.

• Persijoje suimti 47 šmu- 
gelninkai, kurie platino gink
lus Azerbeidžane prie Sovietų 
sienos.

• Izraelis 1956 susilaukė 
70,000 naujų imigrantų. Dau
giausia iŠ Maroko, Alžiro, kur 
arabai neduoda žydam gyventi, 

1948, kada sukurta Izraelio 
valstybė, imigrantų atvyko 
800,000. Ten jau rado tada 
gyvenančius 655,000 žydų.

• Maskva pranešė sausio 9, 
kad per paskutinius metus

riką, kam, ji siūlo sudaryti ko
misiją Vengrijos reikalam. 
Sakė, kad tokios komisijos 
Vengrija neįsileis. Puolė jau

• Jungt. Tautos* sausio 9 
Sovietų atstovas Kuznecovas

arabų kraštus ir angliškai kal
bantį pasaulį.

• Vokietijoje Muenchene 
ukrainiečių tautinės tarybos

užsunojimui organizuoti “toli
namas užtvaras vi-

Baltijos valstybių tragedija 
jau priimama tokių autorite
tingu asmenų ir tokioje Šuto

18,000.

Harolde Macmillanas, Edeno

Edenas nurodė pasitraukimo 
priežastį — nesveikatą. Tai 
patvirtino ir keturi gydytojai. 
Tačiau spauda

tikriausia pasitraukimo prie
žastimi laiko jo politiką vidu
riniuose rytuose,

kuri palaužė ir jo sveikatą 
ir paaštrino konfliktus Angli
joje ir suardė santykius su 
Amerika. Kai Edenas ėmėsi 
invazijos į Egiptą, labiausiai 
jam priešinosi darbiečiai. Kai 
Edenas priėmė paliaubų reika
lavimą, labiausiai juo nepa-

Maskva glaudžia 
satelitus tvirčiau
Maskvoj® susivažiavo drau- 

; ge rytų Vokietijos delegacija 
ir kom. Kinijos min. pirm. 
Chou En-lai. Kinijos min. pir
mininkas pabrėžė Sovietų Są
jungos vadovaujamą rolę tarp 
komunistinių kraštų. O Sovie
tų ir rytų Vokietijos bendras 
pareiškimas sausio 8 pabrėžė 
didesnį komunistiniam kraš
tam vienybės reikalą, vadovau
jant Sovietų Sąjungai; įspėjo

kraštus suskaldyti; smerkė Ti
to “tautinį komunizmą”, ku
ris jo buvo išreikštas pernai 
Maskvoje — “gali būti įvai
rūs keliai, kuriais atskiri kraš
tai eina į socializmą”. Tada 
tam pritarė Chruščiovas. Da
bar nuo to kratosi.

Maskva daro visas pastangas 
pririšti prie savęs satelitus ir 
išlaikyti laisvų kraštų komu
nistų partijas savo kontrolėje.

Jungt. Tautose

reiškią 
sudaryti

Tautose iniciatyvą 
Amerika, siūlydama 
penkių komisiją, ku- 

padėtį Vengrijoje, 
stebėdama įvykius ir apklausi- 
nėdama vengrus bėglius ir 
darytų siūlymus JT. Ameriką 
remia kitos 23 valstybės.

Amerika taip pat iš naujo 
pasiūlė priimti rezoliuciją dėl 
Korėjos sujungimo. Tai ji da
ro kasmet, ir kasmet komunis
tai atsisako nuo laisvų rinkimų 
Korėjoje.

PRANCŪZIJA VĖL ĮSPĖJO
Prancūzija vėl įspėjo Jungt. 

Tautas, kad nekištų pirštų į 
Alžiro reikalus, nes tai Pran
cūzijos dalė. Min. pirm. Mol- 
let paskelbė naują planą Alži
ro reikalu. Bet Alžiro atstovai 
atsakė, kad jis nepriimtinas, 
ir dėl to jie reikalauja, kad

kotavo J. Tautas.

• Sovietuose duotas ženk
las visai spaudai pulti Ameri- 

tenkinti buvo 120 atstovų kon
servatorių. O dėl Egipto inva
zijos santykiai sugedo su 
Amerika tiek, kad dienas, 
jau atostogaudamas Jamaico- 
je, siūlėsi aplankyti preziden
tą Eisenhoweri; bet Baltieji 
Rūmai atsisakė jį priimti.

Edenas išbuvo min.1 pirmi
ninku 644 dienas. Anglų vy
riausybių istorijoje per dvide
šimtą amžių tai antras min. 
pirmininkas, tiek trumpai val- 

Trumpiau už jį valdė tik 
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VALSTYBĖS SEKRETORIŲ S John Foster Depes ir *dm. Arthur W. Radferd, genenUimo štabo 
viršininkas prisistato liudyti Atstovų Rūmų užsienio komisijai, kurios pirmininku yra Tbonias S. 
Gord<»n.

Lenkijos komunistų partija, • Lenkijoj® pastebima žen- 
kuri ten vadinasi “jungtinė klų, kad Maskva kurstymais 
darbo partija”, ryšium su artė
jančiais sausio 20 parlamento 
rinkimais išleido atsišaukimai 
partijos narius. Jame prisipa
žįstamą, kad nors sąrašas tė
ra vienas', tačiau jame yra dau
giau kandidatų, negu būsimų 
atstovų, ir dėl to komunistų 
kandidatai gali nesurinkti bal
sų tiek, kiek nekomunistai. o 
tai būtų partijai negarbinga.

Balsuotojas turi vieną teisę 
— išbraukti jam nepatinka
mus kandidatus. Komunistų 
laikraštis “Trybuna Lydu” ra
šo. kad prieš komunistų kan
didatus varoma agitacija, esą 
siūloma braukti iš sąrašo visus 
komunistus. Labiausiai susirū
pinę komunistai dėl min. pirm. 
CyrankiewicziaUs. Nors jis da
bar eina su Gomulka, bet po 
Poznanės sukHimo jis buvo 
neatsargus pareikšti, kad kiek
vienam, kuris pakels ranką 
prieš .“liaudį”, toji ranka bus 
nukirsta. Jo pasakymą, žmo
nės gali prisiminti per balsavi-

nėtų kancBdabį labiaus mini
mas buvo R. A^ Boileris,

54 metų, valdęs Angliją, 
kai Edenas atostogavo Jamai- 
coje. Jis iš tų konservatorių, 
kurie buvo priešingi invazijai 
į Egiptą. Už tat prieš jį stojo 
anie 120 konservatorių.
Gal jie ir nulėmė, kad buvo 

ir provokacijom nori iš vidaus 
palaužti Gomulkos valdžią ir 
parodyti, jog tvarkai palaikyti 
reikalinga Maskvos ranka kaip 
Vengrijoje.

• Lenkija sumažino priva
lomas kolchozų pyliavas ir pa
žadėjo kitų lengvatų kolchozi- 
ninkams, kad sulaikytu jų bė
gimą iš kolchozų.

• Lenkijoj® spauda rašo 
apie pasitaikančius išsišoki

mus prieš žydus. Antisemitiz
mas stiprėjąs net komunistų 
partijoje.

Venerai
Vengrų bėglių, kurie jau 

buvo Amerikoje, devyni grąži
nami atgal į Austriją. Daugu
mas dėl to, kad davė apie save 
klaidingas žinias.

• Čekoslovakijos komunis
tų spauda puola Jugoslavijos 
ir Lenkijos komunistus. 
Čekoslovakijos komunistų 
kilnybės Maskvai ženk’as.

Tai 
išti-

Kongrese vidurinių rytų politika
imti. Apklausinėjimai baigsis 
apie sausio vidurį, ir visas rei
kalas Kongrese bus išspręstas 
apie vasario mėn.

Apklausinėjime neapsiėjo ir 
be incidentų. Atstovas Wainey 
Hays, demokratas iš Ohio, išė
jo iš posėdžio, protestuoda
mas prieš valst. sekr. Dulles 
pareiškimus viešumai, jog su 
viduriniais rytais viskas yra 
tvarkoje, o tikrajai padėčiai 
nušviesti reikalaująs uždarų 
durų.

Demokratai rengiasi pakeis
ti prezidento rezoliuciją kita. 
Joje turėtų būti nutylėta apie 
įgaliojimus ir tepripažinta, kad 
galimai agresijai pasipriešinti 
Amerika pavartos jėgą.

atstovas Kenneth B. Keating, 
" New York, pažymėjęs, jog Pi

jaus XII kalėdinė kalba, pasa
kyta gruodžio 24 yra aštriau
sias pasisakymas prieš Mask
vos valdovus ir viena iš gra
žiausių kalbų, paprašė tos kal
bos dalis paskelbti “Congres- 
sional Record”. Tai padaryta 
Nr. 4.

• Vokietijos katalikai Koel- 
no arkivyskupijoje sudėjo 
400.000 DM Vengrijos bėg
liam šelpti. Arkiv. kardinolas 
Frings paskelbė, kad už tuos 
ir kitus pinigus katalikai į- 
rengs šiauriniame Koelno prie
miestyje vengrų bėgliam butų 
koloniją.

• Vengrijoje tebekovoja su 
sovietais 10.000 laisvės kovo
tojų.

• Azijos-Afrikos blokas nu
tarė reikalauti per Jungt. Tau
tas, kad Izraelis būtų privers 
tas visiškai atitraukti savo ka
rines jėgas iš Egipto už 1949 
demarkacijos linijos.

• Gazolinas ir kuro aliejus 
New Yorke nuo sausio 10 pa
brango vienu cn. galonui.

Labiausiai džiūgauja dėl 
Edeno pasitraukimo Egiptas. 
Jei Edenas planavo invazija i 
Egiptą pirmiausia pašalinti' iš 
valdžios Nasserį. tai rezultatas 
išėjo priešingas: Nasseris pa
šalino Edeną.

Prancūzai spėja, kad Edeno 
įpėdinis stengsis suartėti vėl 
su Amerika ir tols nuo Pran
cūzijos, kuriai tuo atveju 
gresia izoliacija.

Au^lų spauda ir visuomenė 
pačiam Edenui rodo simpatijų 
ir laiko jį ištikimai tarnavus

• Valst. sekr. J. F. Dulles 
griežtai priešingas norui pa
keisti prezidento rezoliuciją.

• Kongrese partijos susitars 
pažaboti “filibusterį”. Demo
kratų lyderis pritaręs respub
likonų lyderio Knowlando 
projektui- nutraukti- kalbas 
dviem trečdaliam posėdyje 
esančių atstovųpritarus. Lig 
šiol buvo dviem trečdaliais vi
sų senato narių.

Ar Baltijos valstybių likimas tėra tik Įspėjimas'

“Pagalvokite apie Estiją, 
Latviją, Lietuvą...” ragino 
prezidentas Eisenhoweris sau
sio 5 kalboje Kongrese ir pri
minė, kaip 1939 metais Sovie
tų Sąjunga sudarė tarpusavi
nius pagalbos ir draugingumo 
susitarimus su tais dar nepri
klausomais kraštais. Priminė 
Sovietų iškilmingą pasižadėji
mą “sąžiningai ir ištikimai lai
kytis susitarimų”. Bet primi
nė taip pat, kad nors Maskva 
visas kalbas apie Baltijos kraš
tų sovietizaciją vadino nesą
mone, vis dėlto po kelių mėne
sių tie kraštai buvo - inkorpo
ruoti į Sovietų Sąjungą.

Svarbu girdėti tą priminimą 
iš prezidento lūpų ir dar prieš 
tokį svarbų forumą kaip Kon- 

spėjimas Vakaram, 
kokis likimas gresia kitom 

tautom, šiuo tarpu preziden
tas turėjo galvoje gresiantį 
pavojų vidurinių rytų tautom, 
kurias jis nori tvirtai saugoti 
nuo panašaus likimo.

Tai pažymint su pasitenki
nimu, tenka betgi priminti, 
kad Baltijos valstybių likimas 
nėra tik įspėjimas kaip tas 
•’mane-tekel-fares”. kad kitos 
tautos užsidarytų vartus, už
kamšytų visas tvorose spragas, 
pro kurias tik galėtų įsibrauti 
sovietinis užpuolikas. Kitų ap- 

'con- 

opozicija,: Amerika, Jungt 
Tautos. Valst. departamentas 
neslepia, kad Edenas buvo at
šaldęs santykius tarp Ameri
kos ir Anglijos.

Pavergtieji negalėtų pasa
kyti, kad Edenas su tokiu pat 
tvfftumu būtų stojęs prieš so- 

jęs už laisvės principą.
H. Macmillanas pavergtie

siems yra gerai pažįstamas 
kaip buvęs Europinio Sąjū
džio vienas organizatorių ir 
pavergtų europinių kraštų 
draugų.

EUROPA MATO NAUJĄ 
POLITIKA

Europos politikai 
Eisenhowerio planą 
niam rytam nuo
agresijos ginti kaip Amerikos 
politiką ne izoliuotis nuo už
sienio, bet riti izoliuotai, t. y. 
e’t’ vienai, nežiūrint sąjungi
ninkų.

SEN. KNOWLAK*DAS 
DĖMESIO CENTRE

Šen. Knowlandas pareiškė, 
kad kitais metais jis nebebus 
kandidatas į senatą. Jis atsėdė
siąs šeimos reikalam. Tą pro
ga spauda gausiai rašo, kad 
Knovvlandas gali būti 1960 
kandidatas į prezidentus. Tai 
būtu konkurentas Nizonui.

BĖGLIAI 1$ PARTIJOS
Italijos komunistų partija 

per metus neteko 800,000 na
rių. 1953 joje buvo 2,300,000.

mas paskelbė Eugenio Reale, 
buvęs senatorius ir buvęs Ita
lijos atstovas Lenkijoje, dabar 
is partijos išmestas.

liau atmes nemoralia contain- 
ment politiką”. Jie kartojo 
prezidento Eisenhowęrio 1955 
gruodyje pareikštus žodžius.

mes buvo ir 
siektas — n 

sienių politikos siekimų."
Respublikonų platformoje 

buvo žadama, kad “Nato pra- 
matys priemones suderinti val
stybių politikai gyvybiniais 
klausimais, tokiais kaip Vokie
tijos sujungimas, satelitų iš
laisvinimas“. O primindami 
prezidento Eisenhowerio parei- 

valdymosi formą, kurioje jos 
nori gyventi, ir atstatytos su
verenumo ir nepriklausomy
bės teisės visiem, tiem, ku
riem jos buvo atimtos”, res
publikonai pastebėjo, jog tai 
taikoma visom pavergtom tau
tom — tarp jų lenkam, če
kam, slovakam, rytų vokie
čiam, lietuviam, vengram, uk
rainiečiam, latviam, rusam, 
estam, albanam, serbam, kroa
tam, slovėnam, rumunam, bul-



pramo-

nori kreipti žmonių

ima

Lietavig Amerikos Piliečių Klubas

voska$ LLKSkorys LLKS 
Kęstučio apygardos vado Al
gimanto ir kitų partizanų va-

Sąjūdžiui finansinės paramos 
ar net, galimybei esant, para
mos ginldais/ Tuo reikalu jis 
turėjęs kreiptis į lietuviškus

Algimantas nebe 
žuvo 1951 m. ra

gai. Eksportavo į Angliją tik 
5% daugiau nei 1955, impor
tavo iš Anglijos 300’. daugiau. 
Panašus reiškinys prekyboj su 
vakarų Vokietija. Amerika 
priešingai — daugiau Sovie
tuose pirko, negu jiem parda
vė: 1956 per pirmus 7 mėn.

pratybas po 5 dienas du kartu 
per nąętus, kunigam 10 dienų 
pratybas grupėm po 120—140 
žmonių, vienuolėm 7 dienų

Sovietų Rusija pernai iš va
karu daugiau pirko, nei jiem 
pardavė. Skirtumas — 155 
mil. Kitais metais ; Anglijai 
daugiau parduodavo, negu iš

duoti Coca-Cola, negu tam, 
kaip nuvesti sielas pas Viešpa
tį į dangų");

• pabrėžia, kad blogybė

— tokius Baž- 
nori išauginti

KMGIITS OF LTTIIl’ANTA WLOA 
BRADDOCK, PA.

jų tara pervestas per sieną | 
VAarųVokietiją ties Srvmen- 
bergu. Attikęs savo uždavinį, 
po metų jis turėjo grįžti atgal. 
Vos patekęs Į laisvę, ištrūkęs 
iš MGB nagų, jis kreipėsi į 
atitinkamas įstaigas ir paprašė 
prieglobsčio ir apsaugos.

Zenonas Noreika yra 34 m. 
amžiaus, kilęs iš Mėsaičių km., 
Kaltinėnų vaisė., Tauragės ap
skričio. Lietuvoje liko jo tėvai 
ir sesuo. Liko taip pat ir.žmo- 
na Zinaida. Jis yra dabar labai 
suslrapifięs *saW artimųjų-li- 
kimu, nes,

prieš išvykdamas į Vokieti
jų, jis drauro su žmona turėjo 
pasirašyti pareiškimą, kad tuo 
atveju, jei jis sovietus išduo
tų, gali būti baudžiami jo šei
mos nariai. Vaidotas

STATE FARM MUTl-AL 
AITOMOBILE INSURANCE. CO.

Famous Careful—Driver Auto 
Insurance at Rock—Bottom Kates 

We insure more cars than any 
other company in the world.

Insurance rtow compulsory in 
New York.

Insure n<w and save money.
Call Daniel Donahue 

Between 9—9 PM 
AS t-l165

savo klausytojam, ir 
ir vyskupam, ir pa-

sią, kiek ji skiriasi Tino kartos, 
išaugusios Lietuvoje, atvaizda
vo Vyt. ' Vardys “Aiduose” 
(1956, Nr. 6) ir Vyt. Vygantas 
“Į Laisvę” (1956, Nr. 11). Tos 
dvasios ryškinimą tęsia ir jau 
imasi vertinti dr. A. Baltinis 
naujausiuose Aiduose Nr. 10.

Skirtumą tarp jaunosios ir 
senosios kartu Įžvelgia verty
bių branginimą.

Dvejopas vertybes autorius 
skiria: pirmines (primarines) 
ir antrines (sekundarines). Pir
minės vertybės yra dvasinės— 
religinės, etinės, intelektuali
nės, socialinės; jos ir sudaro 
dvasios kultūrą. Antrinės ver
tybės yra turtai, pinigai, tech
nika ir apskritai visa, ką pava
diname čivilizacfja.1 Jos yra 
tiek vertingos, kiek tarnauja 
pirminėm. \

Autorius teigia, kad “senoji

Jaunimo klausimas tremtyje 
stipriausiai iškilo spaudoje 
pereitais metais. Čia ėjusios ar

dus, kurie priartintų kataliky 
bę prie masės - 
nyčios kadrus 
Tėvas Lombardi

Tai dedas Italijoje. Toje Ita
lijoje, kurioje yra katalikybės 
centras ir kuri taip pat yra 
komunizmo labiausiai paverg
ta iš visų kitų Europos vakari
nių kraštų.

Kur Dievo žodis nebeklauso
mas, ten pasirodo Jo Įkvėpti 
Dievo žodžiai skelbėjai, kurie 
patraukia mases. Kur žodis 
girdimas, bet žodis eina sau. 
gyvenimas sau. kyla Apvaiz
dos skirti gyvenimo pervers
mininkai. revoliucionieriai. To- 
kis šiuo metu yra Italijoje Tė
vas Richaro Lombardi.

uždavinys vakarų 
Vokietijoj* įsibrauti j 
lietuviškas organizacijas ir su
žinoti, kokiais kėliais jos pa
laiko ryšius sa Lietuva. Taip 
pat jis turėjo užverbuoti MGB 
tarnybon lietuviškose organi
zacijose dirbančius ir bolševi
kams žinomus asmenis.

1955 m. spalio mėn. Norei-

LATESV 
•NTFResT 
RATE

Vokietiją jis neva patekęs per 
Lenkiją. Jis turėjo išmokti 
smulkų kelionės maršrutą ir 
pavardes asmenų, kurie neva 
jam ten padėję.

(Tenka pažymėti, kad Norei
ka tikrai turėjo ryšių su minė
tu Algimantu, Kęstučio apy
gardos vadu. Tardymo metu 
MGB pareigūnai tai išaiškino. 
Tikrumoje 
gyvena, jis 
deni.

Noreikos

Vėliau jam buvo pavesta 
Sekti pažįstamus asmenis Ma
rijampolėje, su jais susitikinė
ti. kalbėtis ir apiė tai regulia
riai informuoti MGB. Lavira
vo taip, kad nenukentėtų nė 
vienas tautietis, blogiausiu at
veju buvo pasiryžęs spausti į

SAVINOS ACCOUNTS CORfHALI.Y 
INVITED

WHIL — 1430 kilocycles — MedTord. Mass.
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokile ar siuskite 
vedėjui ANTANO F. K NEISIU — Lithmnian Radio Hoor. 5* C»t- 
tajre SL, Norvrood. Mas. Skyriai: I-ithnanian Fnmiture Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 32S W. Broadway. ir Stasys Jakutis. 496 E. Brt»dway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market. 1S7 VVebster Ave„ Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrvroad 7-144*; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1*44; Kirkiami 7-8333.

Tėvo Richardo Lombardi 
vardas žinomas ne tik Italijo
je. Prieš dešimti metų jis pra
dėjo savo pamokslus, kurie 
Įraukė i save minias. Bet Lom
bardi pamatė, kad pamokslų 
neužtenka. Reikia, kad pamok
slų sukelta dvasia būtų nuo
lat kurstoma, palaikoma ir 
reikštųsi gerais darbais. Reikia 
talkininkų, kurie nuolatos žmo
nėse palaikytų dvasią ir veiki
mą. Tad Tėvas Lombardi prieš 
trejus metus sugalvojo naują 
organizaciją — “Per un Mon- 
do Migliore” (Už geresnį pa
saulį).

Šita organizacija, ar tikriau 
sąjūdis.
. . turi paruošti kovotojus prieš 
ateizmą, prieš komunizmą,

Tr»t»>Hfi»j* iš MiprfaH radi j* stotie* IVIJ1 A. 153* kylnr.vHc*
KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAI..

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti senų fotografiją?

• pabrržia, kad momentas 
reikštis kaip tik yra dabar;

• šitą sąjūdį remia popie
žiaus autoritetu;

• ragina individualiai at
gimti; . "
• ragina atgailoti individua

liai ir kolektyviai.

Išeiti į gyvenimą ir jį laimė
ti katalikiškojo gyvenimo dva
siai; išeiti ne žodžiais, bet dar
bais, savais pavyzdžiais, su
prasti katalikybės dvasią ir 
pagal ją derinti savo gyveni
mą. pagal modernaus gyveni
mo sąlygas pasirinkti meto-

Kovotojai turi mokėti išneš
ti krikščionybę iš bažnyčios į 
kasdieninį gyvenimą.

Pri^s'trejus metus Lombar
di pradėjo treniruoti tuos ko
votojus 
vienuoles ir pasauliečius. Ne
toli Romos Alban kalvose jis 
pastatydino tam reikalui insti
tutą, kuri aplankė Pijus XII ir 
parodė savo pritarimą.

Institute Tėvas lombardi 
nori atlikti su dalyviais dvasi
nes pratybas ir pasikalbėjimus 
— su vyskupais, su kunigais, 
pasauliečiais skyrium, 
pam 10—20 grupėm

Pasiūlymas buvo jam visai 
netikėtas. Be to jam buvo pa
sakyta, kad dirbti tereikėsią 
vienerius metus ir kad už tą 
darbą būsią gerai atlyginta, 
grįžęs gausiąs gerą tarnybą. 
Davė jam laiko apsigalvoti iki 
kito pasimatymo.

Noreikai iš karto atėjo į 
galvą mintis, kad čia jam pasi
taikė proga ištrūkti iš “sovieti-

4. Lietuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių salė.

kiekvieno individuali pareiga 
Dievui;

W dvasintam dalykui reikia 
skirti pirmenybę prieš pasauli
nį— ("Šiandien — sako Lom*

- Partizanų veikla sustiprėjo. 
Bolševikai nestojusius į ka
riuomenę gaudė ir prievarta 
apvilkdavo uniformom, kitus 
trėmė į Sibirą. Dažnai pasitai
kydavo, kad ir karine unifor
ma devintieji jaunuoliai per
bėgdavo pas partizanus.

Pradžioje partizanai veikė 
paskirais mažais (būriais, kar
tais net ir pavieniui. Tik vė
liau

tie būriai susijungė į vienin
gą Lietuves Laisvės Kovos -Są
jūdį (LLKS). Tai jau buvo stip
ri pogrindžio organizacija su 
centralizuota vadovybe.

Vadovavo daugumoje buvę 
Lietuvos karininkai.

LLKS susidėjo iš aktyvių 
kovotojų — partizanų, kurie 
stojo i ginkluotą kovą prieš 
bolševikus, ir pasyvių kovoto
jų, t y. asmenų, gyvenusių le
galiai, bet drauge visokiais 
būdais talkinusių partizanams. 
Pastarieji rūpinosi ryšiais, ma
terialine parama, spaudos or
ganizavimu. Jie sudarė vadina
mą “organizacinį skyrių”.

Vieno tokio LLKS Tauragės 
organizacinio skyriaus nariu 
buvo ir Noreika. 1950 m. bol
ševikas jį; susekė,' tačiau jam 
pasisekė s MGB nagu ištrūkti 
ir suėmimo išvengti, kadangi 
jo sveikata tuo laiku buvo silp
na, tai eiti i mišką ir prisi
jungti prie aktvvių kovotojų— 
partizanų negalėjo. Teko slap
stytis pas gimines ir gerus pa
žįstamus. Išsislapstė 3 metus.

1953 m„ rėžimui šiek tiek 
sušvelnėjus, per bičiulius gavo 
darbo prekybos tinkle Mari
jampolėje. Mat,

Stalinui mirus, gerokai su- 
■Mtpniįo ir MGB veikla, ir to- 
t'd Noreika tikėjosi, kad bol
ševikai jo nesuseks, ir jis ga
lės ramiai sau. gyventi.

Marijampolę pasirinko todėl, 
kad būtų kuo toliau nuo Tau
ragės, kur jis prieš susidūri
mą su MGB gyveno ir veikė.

Noreikos lūkesčiai, deja, ne 
išsipildė. Po vienerių metu 
darbo Marijampolėje, |954 
m. rugpjūčio 20 MGB nakties 
metu jį areštuoja ir išveža Į 
Vilniaus Ten jis ka
linamas b* tardomas du ir pu
se mėnesio. Buvo kaltinamas 
ryšio palaikymu su partizanais. 
Tardė aukštesnio rango MGB 
karininkas, kuris neblogai kal
bėjo lietuviškai ir sakėsi esąs 
Rusijos lietuvis.

vosu jį tardžiusta MGBpareė- 
gūnu. Susitikimai įvykdavo 
“Naručio” viešbutyje.
• 1955 m. birželio mėn. Norei
ka nuvyko eilinio susitikimo | 
Vilnių. Viešbutyje rado be 
jam jau žinomo MGB pareigū
no dar du: vieną nišą fr vieną

karta bent principe laikosi 
šių primarimųT vertybhf'.'Vi- 
sas Europos ugdymas jom pa
remtas. “Buvo visuotinai pri
pažinta, kad

įei norima padarytį gyvavi
mą geresnį, tai pirma reikia 
padaryti geresni žmogų;

tik pasikeitęs žmogus pakeis 
ir gyvenimą”.

“Jaunoji karta, kiek ji laiko
si moderniųjų laikų dvasios, 
atstovauja diametraliai prie
šingai pažiūrai: ji teigia ma
terialinių vertybių primatą gy
venime, o

dvasines vertybes pripažįsta 
tik tiek, kiek jos padeda me
džiagines vertybes Įgyti".

Autorius nurodo, kad toks 
vertybių supratimas yra vaisius

Tad sekantį kartą ir pareiškė, 
kad pasiūlymą priima. Netru
kus po to jis buvo paimtas ap
mokyti.

1955 m. rugsėjo mėn. MGB 
pareigūnas nugabeno Noreiką 
lėktuvu iš Vilniaus į Rytų Ber
lyną^ Ten jį apgyvendino

marksistinės pažiūros, jog “vi 
są gyvenimą apsprendžia me 
džiaginiai veiksmai 
nės_ pagamintu gėrybės, o 
dvasia — tik ~jų ‘produktas*, 
arba iš viso dvasios nėrą. Vi
sai panašių pažiūrų laikosi ka
pitalistinių kraštų ideologai ir 
sociologai Ir jie mano, kad 
visus gyvenimo klausimus ga
lima išspręsti padidintu me
džiaginių vertybių gaminimu ir

(Nukelta į 4 psl.)

T5' ilgų svyra-
vimų Noreika sutiko,

turėdamas vilties, kad vė
liau jam pavyks kaip nors iš 
MGB nagų išsisukti. : -

Pirmas jam duotas uždavi
nys buvo sužinoti kur prisi
laiko Kaltinėnų ir Laukuvos 
valsčiuose besislapstą du parti
zanai. MGB nurodymu Norei
ka turėjo vykti pas įtariamuo
sius asmenis ir, dėdamasis 
pats partizanu, gauti žinių 
apie besislapstančius. Nuvyko, 
bet sąmoningai nesistengė ką 
nors pąijrti ir grįžo be rezul-

1. Lietuvių risuomeninių organizacijų (nekomunis
tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

2. Pobūviams, šokams. iTstuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

rais per dvi dienas po porą 
pasikalbėjimų. ,
' Tai ne kas kita kaip tam- 
tikros ',rekolekcijos", kurių 
metu dalyviai virstų sąmonin
gais katalikais kovotojais ir 
ta kovos dvasia bei katalikiška 
sąmonė uždegtų paskiau ma
ses, kurios yra arba toli nuo 
katalikybės, arba katalflcai yra 
tik žodžiais, o ne savo darbais 
ir visu gyvenimu.

Kuriom mintim Lombardi 
nori praturtinti katalikų, jo 
instituto dalyvių, sąmonę, į ką 
labiausiai 
dėmesį?

Visiem 
kunigam, 
sauliečiam Lombardi pastato 
prieš akis ir paragina pergal
voti devynis dalykus:
• ką įneš patys galime pa-

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais 
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu 

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avė. 

BROCKTON 4, MASS. 
TeL Brockton 8-1159-R.

šiandien yra susiorganizavusi, 
o gerasis pradas neorganizuo
tas ("Niekad anksčiau šėtono 
vėliava nebuvo taip iškelta, 
kaip ją tMriŠĮ šiandien komu
nizmas"); ’

• pabrėžia krikščioniško 
uolumo ir veržlumo reikalą, 
kad jis prilygtų komunistų 
veržlumą ("Kad 472 milijonai 
katalikų tęstu nieko neveiki
mą, padėtis yra nepakenčia-
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Foreign ______________ _____  $6.50 Užsienyje _______ ___ ............ $6.50

Laikrašti tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA. Vyr. red. S. SUŽIEDĖLIS 
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Valandėlei sustojame ties šeima
Kiekvienų metų pradžioje 

Katalikų Bažnyčia primena 
Šventąją šeimą. Tai daroma 
sąmoningai dvejopam tikslui: 
parodyti paveikslą kilniausios 
žemėje šeimos ir paskatinti 
kiekvieną šeimą tuo pavyz
džiu pasekti.

Mūsų laikam tai ypač rei
kalinga, nes dideliuose savo 
rūpesčiuose dažnai išleidžia
me iš akių šeimą, kuria prasi
deda ir kuria remiasi visas 
mūšų gyvenimas. Net ir poli
tinės problemos savo šaknis 
yra suleidusios į šeimą. Vie
nas šveicarų laikraštis yra tei
singai pastebėjęs: “Taika šei
moje sudaro garantiją pasau
lio taikai”. Bet tai gali būti 
tik tada, kai šeima atsiremia Į 
prigimtus dieviškus Įstaty
mus, kai tėvam ir vaikam rū
pi būti tuose dalykuose, kurie 
yra jų Tėvo.

Šeima, kaip žinoma, yra 
tam, kad duotų ir subrandin
tų gyvenimui jauną žmogų. Jo 
kūnui ir dvasiai išsiskleisti 
šeimoje taip susieina įgimti 
abiejų lyčių skirtumai, kad su
daro tam nepamainomas sąly
gas. Joks kitas būdas žmo
gaus gyvybei pažadinti nėra 
tinkamas. Jei žmonės imtų vi
suotinai to nepaisyti, jie grei
tai sunyktų, kaip tai yra nuti
kę net labai gausiom ir galin
gom tautom. Kur tik apyra 
šeima, ton apskursta ir visa 
žmonių bendruomenė: sumen
ksta tautos ir subyra valsty
bės. Tai yra dėl to, kad tik 
viena šeima yra pašaukta būti 
tikrąja žmonijos versme.

Žmonija auga šeimomis, 
kaip organizmas ląstelėmis, 
šeimoje naujas žmogus atsi
randa, joje kūnu ir dvasia su
bręsta ir subrendęs nuo jos 
atsiskiria, kad sudarytų naują 
šeimą. Šis vyksmas yra cikliš
kas, nes šeimos židinys yra ne 
vien išeities, bet ir sugrižties 
vieta. Kas ir išsprūsta iš namų, 
numesdamas jiem lietuviškos

Published Seml-Weekly except holl- 
day vveeks, when issued weekly

patarlės pirmuosius žodžius 
“namai-pragarai”, tai po kurio 
laiko vėlei pargrįžta, ištarda
mas ir likusius žodžius “be na
mų negerai”.

Namų židinys yra žmonėm 
nuskirta ir pati saugiausia gy
venimo atrama. “Anglo namai 
yra jo pilis”, sako tauta, išpli
tusi į visą pasaulį, bet nepa- 
metusi savų namų, šeimoje 
žmonės gyvena, kad galėtų 
veikti pasaulio platybėse. Kas 
namus praranda, praranda ir 
savo dvasios pusiausvyrą.

Šeima iš prigimties turi 
tvirtesnį išvidini ryšį, negu 
bet kuris kitas kolektyvas. 
Šeimos narius suglaudina gi
miniškas kraujas ir. savųjų 
meilė. Juos susieja bendras 
gyvenimas ir ligi tam tikro 
laiko bendras likimas, šeimos 
nariai nepakeičiami ir lengvai 
neišskiriami. Jie tarytum į- 
auga vieni į kitus, tad jų iš- 
skaidymas, nelaimės ar kon
fliktai, visada giliau ir sun
kiau išgyvenami, dažnai ligi 
tragizmo, kuris nevisada apsi
reiškia regimu būdu.

Šeimą sukrečia ir tėvų išsi
skyrimas, vadinami divorsai, 
toji didi nelaimė ir griauna
moji jėga, kuri valstybei ir 
tautai yra pavojingesnė už bet 
kurį kitą pavojų. Ji demorali
zuoja jaunąją kartą, nes ją 
palieka be moralinio tėvų au
toriteto ir be jaukaus namų 
židinio, kuriame ji turi tvirtai 
subręsti savo gyvenimui. To 
ateities gyvenimo pagrindai 
sugriaunami, kai sugriauna
mos šeimos židinio pastovu
mas ir šventumas.

Lietuviam svetur yra nema
ža pavojų nukreipti savo šei
mą nuo dieviškųjų įstatymų 
ir savo tautos tradicijų. Tiem 
pavojam atsispirti niekur ne
rasime tvirtesnės atramos, 
kaip Šventoje Šeimoje, kurią 
ateinantį sekmadienį mums 
stato pavyzdžiu Katalikų Baž
nyčios liturgija.

Baltasis
Darbininko pereitame nr. 

atpasakotos prof. Bohdan Ho- 
laychuk informacijos iš ukrai
niečių “The Ukrainian Quo- 
terly”, kaip 1919 vakariniai 
sąjungininkai žiūrėjo į Balti
jos kraštus. Jie buvo ištikimi 
rusų imperijai ir Baltijos kraš
tų likimą darė priklausomą 
nuo tų imperialistų baltųjų 
rusų nuomonės. Svyruodami 
tarp fakto, kad Baltijos vals
tybės jau yra, ir tarp ištiki
mybės rusų imperializmo at
stovam, nesurado net vardo, 
kuriuo galėtų pavadinti naujas 
Baltijos valstybes.

Po Versailles konferencijos 
ilgą laiką Baltijos valstybės 
Vakarų pasaulyje, toliau aiški
na prof. Holaychuk, buvo į- 
vairiai vadinamos: “valsty
bės”, "teritorijos”, “provinci
jos” “sritys”. Net sąjunginin
kų diplomatai nesižinojo kaip 
laikytis. Italų ministeris estam 
tada pareiškė: “Karališkoji 
vyriausybė yra pasiruošusi pri
pažinti estų laikinę tautinę 
tarybą kaip de facto nepri
klausomą veiksnį, tačiau nesu
tinka užtikrinti estų valstybės 
nepriklausomybės”.

VAKARŲ LAIKYSENA IR 
TIKRUOSIUS SIEKIMUS BAL
TIJOS KRAŠTŲ ATŽVILGIU

apibūdina amerikietis moks
lininkas Malborne W. Graham 
veikale “The Diplomatic Re- 
cognition of the Border Stat
es” (tomas 2), tokiais žodžiais:

"Praktiškai sąjungininkų 
pasiūlymai siekė Įtraukti Esti
ją, Latviją ir Lietuvą i toli sie
kiančius intervencionalistų pla
nus, teprižadant jom iliuzoriš
ką ateities užtikrinimą, atsi
žvelgiant j visus Kolčako, 'Con- 
ference Potitique Russe’ ir ret 
Tautų Sąjungos kaprizus. To
dėl anglai, težiūrėdami savo ir 
savo sąjungininkų karinių in
teresų tepasitenkino žodiniu 
geraširdiškumu. Kirą ko s s- 
bėtis, jei pabaltiečių de’egaci- 
jos, kad ir mažai tepaži:.da
mos reikalą, nujautė pr :š jų

Stevensono taisybė
Rinkiminėje kalboje Adiai 

Stevensonas apie Amerikos 
diplomatija pasakė: “Amerikos 
diplomaiija per ištisą dešimt
metį po karo laimėjo tik vie
nos va’stybės palankumą — 
tai Monaco. Bet tai ne diplo
matijos laimėta, o Grace Kel-. 
ly”. Stevensonas pasakė teisy
bę apie moters rolę politikoje. 
Tai jis pats įrodė: rinkimus 
pralaimėjo, nes jis neturėjo 
tokios Grace Kelly paramos.

rusų imperializmas gyvas ir musų
(

Ukrainiečiai kelia rūsy baltgv ardiečiy pasikėsinimus prieš 
Baltijos valstybes praeityj. Tarp rūsy imperializmo šalinin
ku mini ir amerikietį George Kennan.

nepriklausomybę rengiamą 
sąmokslą’'.

Tuo amerikiečiu mokslinin
ku ukrainietis profesorius Ha- 
laychuk remia savo tvirtini
mus, kad “sąjungininkai ne
manė padėti pabaltiečiam apsi
ginti nuo bolševikinių ir kito
kių gaujų. “Sąjungininkų re
miamas, admirolas Kolčakas 
buvo griežtai atsakęs pripažin
ti pabaltiečius, lygiai kaip ir 
generolas Denikinas, Anglijos 
remiamas, užuot kovojęs prieš 
bolševikus, buvo pavergęs šiau
rinį Kaukazą, puolė Gruziją ir 
kirto skaudų smūgį ukrainie
čių užnugariui, kai šie sėkmin
gai kovėsi su bolševikais šiau
rėje. Generolas Judenič, ku
riam estai talkino puolant Pe
trapilį 1919 spalio mėn., vaka
rų remiamų baltgvardiečių 
buvo paskirtas Estijos general
gubernatorium ...

TOKIOS POLITIKOS 
VAISIAI

Nenuostabu, mano autorius, 
kad pabaltiečiai leidosi į dery
bas su bolševikais, kai pasta
rieji pasiūlė pripažinti nepri
klausomybę. Ir tuo metu, kai 
1919 rugsėjo mėn. Denikinas 
visu frontu spaudė Maskvą, 
estai pirmieji leidosi į dery
bas. Taip Baltijos valstybės 
viena po kitos atsimetė nuo 
Vakarų fronto, pasiprašyda- 

SKAUTU 50 motų sukakties proga New Yorke lankėsi Britu imperijos skautu vadas lordas Ro- 
vvallan (k.). Dovanų jam įteikia Amerikos skautų vadas dr. Arthur A. Schuck. Su juoda kauke 
yra vengru bėglių skautukas.

mos taikos sutarties su sovie
tais.

Taip buvo susilpnintas, ma
no autorius, frontas prieš bol
ševikus. Kokia to susilpnini- 
mo reikšmė, autorius atsako 
Lenino žodžiais iš jo raštų 
XXV tomo:

“Jei visos šios naujosios 
valstybės būtų mus puolusios 
— jos gavo milijonus dolerių, 
geriausius ginklus ir paruoš
tus anglų karinius instrukto
rius — jei jie visi kartu mus 
būtų puolę, neabejotinai būtu
me buvę parblokšti. Tai aišku 
kiekvienam. Tačiau jie nepuo
lė, nes žinojo, kad bo’ševikai 
turi geras intencijas. Tai žino
me ne iš latvių ar lenkų ko
munistų. bet tai mum pareiš
kė Lenkijos, Latvijos, Ukrai
nos ir kitų šių nauju va’sty- 
bių buržuazija”.

Autoriaus nurodomas Leni
nas šiuo tarpu vargiai tinka į 
patikimus liudininkus. Jo kitu 
žodžiu tiek pat galima tikėti, 
kaip ir tvirtinimu, kad naujo
sios valstybės žinojusios bolše
vikų “geras intencijas”. Jei 
Leninas kalba apie bolševiz
mui grėsusį pavojų iš naujų 
va’stybių pusės, tai ne tam, 
kad iškeltų jų jėgą, o greičiau 
tam, kad parodytų bolševikų 
politikos apdairumą ... Tokius 
liudijimus paliekant šalyje, 

paliekant šalyje taip pat ki
tus praeičiai reikšmingus tei
gimus, tenka palaikyti dėme
syje autoriaus nurodomas ru
sų imperialistų pastangas at
gauti ir Baltijos valstybes ir 
Lenkiją, kaip atgavo Ukrainą, 
Gudiją, Gruziją ir- kt.

Tenka pasilaikyti atmintyje, 
kad rusų imperialistų, ar jie 
būtų raudoni ar balti, apetitai 
dar nėra išnykę. Nėra išnykę 
ir vakaruose tiem apetitam 
pritarėjai.

Vienas iš šių laikų Rusijos 
imperialistinių apetitų šalinin-

Per trejus metus išduota 189.967 vizos
Gruodžio 31 pasibaigė ter

minas gauti vizas pagal Re- 
fugee Relief Act 1953. Šis 
įstatymas veikė trejus metus. 
Jo vykdymą prižiūrėjo Pierce 
J. Gerety, priklausęs Valsty
bės Departamentui ir dirbęs 
nuo 1955 metų liepos mėn. 
Nuo vasario 1 jisai iš savo 
pareigų pasitraukia.

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles išreiškė jam pa
dėką prezidento ir savo var
du. Padėkoje pareikšta, kad 
Pierce J. Gerety padaręs visa, 
ką jis galėjęs, kad vizų kon
tingentas būtų išsemtas. Vis 
dėlto 19,000 vizų liko neiš-

dienom
kų “The Ukrainian Qucter- 
ly” yra pristatomas George 
Kennan. Pastarojo knygą “Ru- 
ssia Leaves The War” (J 956) 
recenzuodamas tame ukrainie
čių žurnale, Columbijos uni
versiteto profesorius Clarance 
Manning piktinasi, kad Ken- 
nanas ukrainiečius ir kauka
ziečius telaiko grynakraujais 
rusais. Manning (parašęs kny
gą “Užmirštosios (Pabaltijo) 
tautos”, kaltina Kennaną, 
kad

išskyrus lankus, jam visos 
kitos tautos dabartinėje Sovie
tų Sąjungoje tesą "rusai".

Manning klausia Kennaną, 
kodėl jis nenušvietęs, kaip 
prezidentas Wilsonas 1918— 
20 buvo veikiamas rusų balta
gvardiečių ambasadoriaus Ba- 
chmatjev ir kitų. Almąs 

naudotų. Tai atsitiko dėl to, 
kad įstatymas neleido vienos 
kategorijos vizų perkelti į ki
tą, kur jų dar trūko.

Iš pateiktos apyskaitos su
žinome tokias kategorijas ir 
išduotų vizų skaičių:

Vokiečių kilmės tremtinių, 
kurie prisiglaudė pačioje Vo
kietijoje ir Austrijoje, buvo 
numatyta įsileisti į Ameriką 
55,000, o vizomis pasinaudojo 
tik 38,662. Danų kilmės bėg
liai taip pat neišnaudojo visų 
vizų (iš 17,000 tik 15,403). 
Europiečiai bėgliai, patekę į 
Tolimus Rytus, teišnaudoojo 
tik pusę kontingento (iš 2000 
tik 902). Visos kitos kategori
jos išsemtos. Bėgliai iš vokie
čių žemių už geležinės sienos 
35,000; bėgliai, kurie buvo 
prisiglaudę Nato valstybėse, 
Turkijoje ir Irane — 10.000, 
Anderso grupės lenkai prisi
glaudę Anglijoje — 2,000; 
italų kilmės bėgliai — 60,000; 
graikai — 17,000; Azijoje bė
gę nuo komunistų — 3.000; 
kinų bėgliai — 2.000; bėgliai 
iš Palestinos — 2.000: adop- 
tuoti našlaičiai — 4,000. Viso 
189,967.

© Sovietų Sąjungos koncen
tracijos stovyklose laikoma 
apie 15,000 vengrų.

• Lenkijos kariuomenei bū
siančios sugrąžintos prieškari
nės uniformos. Dabar dėvi so
vietinėm.

• Vengrijos valdžia paskel
bė. kad JT gen. sekr. Ham- 
marskjoldas pageidaujamas 
Vengrijoje, bet tik ... pava
sarį.

j
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— Matai tamsta, šis polici

ninkas gyvena su mumis vie
nuose namuose, nuomoja iš 
mūsų kambarėlį ant gaktų, o 
kada tik būna laisvas, užeina 
i mus — paaiškino tėvas Ado
mas. naujajai savo gyventojai, 
kada buvo išėję iš stoties lau
kiamojo

Paskui senis taip aukštai 
pakėlė savo švankumą, jog 
pats pasisiūlė nešti merginos 
lagaminą.

— Ačiū! — atsake mergi
na. — Niekas niekada kelionė
je nėra nešiojęs mano daiktų.

Ir tiesą sakė, kadangi pap
rastai jie būdavo vežami pas
kui ją kitame vežime.

KALBANČIOJI ŠARKA
Baisus viesulas šlavė gatves, 

kai dvejetas žmonių išėjo iš 
geležinkelių stoties. Kas valan
dėlė jie turėdavo sustoti, nes 
vėjas plėšė iš merginos rankų 

skėti arba suknele supančioda
vo jai kojas. Lagaminą, kurį 
ji nešė rankoje, dar labiau 
sunkino josios kovą su negai
lestinga gamtos jėga.

— Matyti, kad skėtis čia 
jau nieko nebepadės, — atsi
liepė senis geležinkelietis. — 
Dabar reikia pašalinti visos 
kliūtys. Duokš man tamsta sa
vo lagaminą, aš jau jį panėšė
siu; kad jame nėra dukatų, tai 
ir be to žinomas dalykas. Skė
tį pakišk tamsta po pažastim, 
viena ranka įsikibk į mane, 
antrąja gerokai pasikelk suk- 
nelytę, o paskui galėsi ir užsi
merkusi eiti.

Noromis nenoromis, mergi
na turėjo daryti kaip patarta.

Sunki tai buvo kelionė. Rei
kėjo bristi giliu sniegu, o šal
tas, kiaurai perpučiąs vėjas vi
są laiką drėbė sniegą į akis.

— Tas prakeiktas -viesulas 
jau nebekankins mūsų ilgai, 

kad tiktai mes pasuktume už 
Stoties gatvės kertės— ten 
bus geriau, — sumurmėjo se
nis.

Tačiau iki priėjo gatvės ker
tę, reikėjo įtempti visos jėgos, 
slenkant į priekį:

Pagaliau atėjo iki pirmojo 
namo; ten jau galėjo stabtelti 
ir bent kiek atsikvėpti.

— Visai malonus vėjelis,— 
atsiliepė senis. — Na. dabar 
jau galima išskleisti skėtį. Pa
lauk tamsta, aš jį laikysiu; be 
to, žinai tamsta, malonėk va
dinti mane “dėde Adomu”. Aš 
esu Adomas Kaporas. Kitaip 
ir būti negali; reikia taip elg
tis, kad žmonės manytų mus 
esant senus pažįstamus.

— Argi čia dar galime šiuo 
metu žmonių sutikti?

— O, ir dar kiek! Esama 
tokių žmonių, kuriems tikrą 
malonumą sudaro vaikščioti 
gatvėmis apie pirmą nakties 
valandą, taip sningant arba 
lyjant. Tamsta pati įsitikinsi!

Merginai nereikėjo ilgų pa
mokslų.

— Dėde Adomai, ar iš tikro 
po’icininkas laiko mane ta pra
žuvėle mergina? Ar aš į ją 
panaši?

— Šito, tikrai sakant, neži
nau, mano širduke, nes aš 

niekada nesu labai gerai įsi
žiūrėjęs į josios veidą. Žinai 
tamsta, aš retai namo tenu
einu. bet ir policininkas Jonas 
nedažnai namie krioši, todėl 
kada-ne-kada, turėdamas lais
vą dieną ir parėjęs į savo pa
lėpę, džiaugiasi gavęs atsigul
ti ir išsimiegoti. Panelė Lidija 
taipjau buvo kažkokia pasakiš
kai nedrąsi. Kai tik užgirsda- 
vo kokį vyriškį įeinant, neat- 
gręždavo, kaip kitos, galvos, 
bet atvirkščiai: nunarindavo ją 
žemai ant staklių ir uoliai dirb
davo savo darbą toliau. Jo
nas niekada nieko daugiau ne
bus matęs, kaip tik jos plau
kus.

Staiga gatvėje kažkas gar
siai suklegėjo.

Mergina pažvelgė iš po skė
čio į gatvę ir pamatė, kad Ado
mas buvo tikrą tiesą pasakęs.

Iš tikro, esama žmonių, ku
rie yra atkakliai pasiryžę to
kios pusnies metu naktį leis
ti miesto gatvėse. Jie kasa 
sniegą ir krauna jį į didžiu
lius vežimus. Kiekvienas toks 
žmogelis tiek susikrovęs ant 
savo nugaros visokių skarma
lų, kiek tik buvo įstengęs jų 
kur nors gauti: senus, išbluku
sius apklotus, skylėtus maišus 
ir kitus šios rūšies daiktus jie 

tampo ant savo pečių. Skrybė
les jie prisiveržia skepetomis, 
surištomis pasmakrėje; laimin
gesni dar yra tie, kurie turi 
ausėtas kepures. Jų kojos, ap
vyniotos visokiais autais, iš
augusios į visiškai beformes 
kulbes; jų rankos tūni didžiu
lėse pirštinėse ir ginkluotos 
geležiniais kastuvais.

— Štai ir žmonės, apie ku
riuos kalbėjau! Dabar jiems 
pjūtis! Magistratas už naktį 
jiems moka po pusantro gul
deno. Šie susuktuvai šiapjau 
niekada tiek neuždirba.

— žiūrėkite, žiūrėkite, tė
vas Adomas su savo panele 
eina! — šaukia vienas dris
kius.

— Sveikas, seni! Kur taip 
limbini su panelyte?

— Palauk, palauk, tėve 
Adomai! Pasakysiu aš tavo mo
teriai. kad naktį gražias mer
ginas gatvėmis vedžiojiesi.

— Neplėšk veltui srėbtųvų, 
skarmaliau! — atkerta tėvas 
Adomas ir signaline vėliavike, 
įmauta į makštis, kerta vie
nam juokdariui.

Tasai, norėdamas išvengti 
smūgio, krinta kniūbsčias į 
krūvą sniego; jo draugai pra
pliumpa garsiai juoktis.

Merginą siaubia baimė.

— Ar tie žmonės nepasakys 
mums ko nors šlykštaus?

— Nebijok, vaikuti, jie visi 
— geri žmoneliai tai mano 
vaikai, gyveną drauge su ma
nimi “žaliajame Rojuje”.

— “Žaliajame Rojuje?”
Taip vadinamas mūsų na

mas. Tačiau jis turi tokį var
dą ne todėl, kad jame kada 
nors būtų gyvenęs Adomas su 
Ieva, kada jiems patiems dar 
žalia buvo galvose, bet todėl, 
kad jis kitados yra buvęs už
eigos namas ir kad jo šeimi
ninkas iškaboje buvo ištapydi- 
nęs didelį, žalią Rojaus obuolį.

— Tai, tur būt, didelis na
mas. jeigu jame tiek žmonių 
telpa.

— Tai. telpa šiaip taip, it 
paršiukai nuskurėlio žmogaus 
tvarte. Namas visai ne didelis 
Tuojau jį išvysime. Štai tenai 
matyti žiburys viename lange. 
Tai mano žmonos skalbyklos 
langas. Vargšelė jau pasikėlė. 
Daug turi skalbiavos; tuo ge
riau mums, nes rasime užkur
tą krosnį, o žmona išvirs mum 
truputį vengriškos žolienės. 
Ar tamsta mėgsti vengrišką 
žolienę?

— Visai nesu ragavusi to
kios žolienės!

— Na, tai tamsta tuojau pa
tirsi, kaip tatai skanu.

Budrius pabėgėjo į priekį ir 
ėmė ties šviečiančiuoju langu 
savo kalba kažkokius šūkius 
skelbti.

Netrukus praviro langas, ir 
užsimezgė trumpas moters ir 
šuns pašnekesys; tiktai po to 
atsidarė durelės.

— Dabar aš eisiu pirma, 
tarė tėvas Adomas. — nes čia 
išilgai gatvės yra gilus grio
vys, dabar sniegu užgriautas. 
Per jį yra patiestas siauras 
lieptelis, o kas neužtaiko liep
telio. iki kaklo sniegan įsimur- 
do. Eik tamsta paskui mane, 
mano pėdomis. Štai šičia!

šeimininkė laukė atvykstan
čiųjų tarpuvartėje. Abi ranko
vės jai buvo atraitytos. ji atė
jo tiesiog nuo skalbtuvo. Nie
kas jai nebekenkė. nes ji prie 
visko buvo prijunkus, šimtai 
vyrų eitų į ligonines nuo to. 
ka viena skalbėja įstengia pa
kelti.

— Ką tu man bepasakysi, 
moteriške? štai parvedžiau tau 
atgal panelę Lidiją.

Skalbėja pliaukštelėjo del
nais.

— Sakykite, vėl atsirado! 
Ačiū Dievui, kad nieko blogo 
sau nepasidarė.

(Bus daugiau)
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VAKARŲ ATEITININKŲ STOVYKLA

T. Žiūraitis pas Detroito studentus

iliustracijas 
uoliai visada

metais pra- 
studentė

įspėjamąsias įs
imanoma taip

Stovyklos metu apsilankė 
svečių, kuriu tarpe buvo Ku
nigu Vienybės pirm. kun. Ce- 
pukattis, dr. A. Kučas, Dr. A.
VMyS IT KHl. MUKyf*

kartos sukurtu

tį vakarą inž. P. Narutis savo 
paskaita apie lietuvių kovas su 
pavergėjais sukaupė 
lautojus kenčiančios 
vakarui. Po paskaitos 
liai perėjo Į koplyčią, 
jo rožančių ir be žodžio sugu

stovyk- 
tėvynės 
visi ty- 

sukalbė-

AteITIS, tas mielas -moks
leivių ir studentų ateitininkų 
žurnalas, yra prisiglaudęs po 

^Darbininko sparnu. Kai Daroi- 
ninko redakcija baigia dienos 
darbus ir sudeda plunksnas, 
rašomąsias mašinėles palieka 
atviras. Vakare prie jų sėdasi 
antroji pamaina1 — Ateities

paskaitas pa- 
V. Kleiza. A.

Šoliūnas ir V. 
buvo organi

zaciniais klausimais: apie val
dybos narių pareigas, susirin
kimo suruošimą ir pravedimą, 
pagrindinės žinios apie ateiti
ninkus, principus ir pareigas 
ir Lt.

Per šias keturias dienas bu
vo laiko ir pasilinksminti, va
kare pašokti ir padainuoti, 
šeštadienio vakare 
literatūros būrelis

Washingtonc, DC, sėdi ki
tas redakcijos narys — Anta
nas Sužiedėlis, kuris rengiasi 
doktoratui. Jis, pasitaikinęs 
Kęstutį Keblį, tvarko Ateities 
dailiąją literatūrą ir Kreivas 
šy psenas; parūpina eilė^aščių. 
novelių ir linksmų anekdotų.
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straipsnį paleisti spaustuvėn, 
kad ten jį surinktų, bet sun
ku jį vėliau įdėti į puslapį. 
Kartais ima straipsnis ir ne
telpa; tai per didelis, tai per 
mažas. Tada reikia kombinuo
ti, dėstyti, karpyti ir taip su
lipdyti, kad viskas tilptų ir 
grąžei atrodytų.

Pasidardį'^^nriųspragų,-du
rias Teikia specialiai užrašyti. 
Šiuo atveju talkina kun. J. 
Petrėnas. Kartais išsiverčiamą 
iliustracijomis. Dalį iliustraci
jų naudoja iš Aidų ir Darbi
ninko klišių sandėlių.

Reikia sugaišti daug valan
dų, kol galų gale ant stalo nu
krinta pirmasis Ateities at
spausdintas numeris, kuris dar 
kvepia spaustuvės dažais ir 
tepa rankas. Tada redakcijos 
krepšiams yra šventė: iš kar- 
to jie prisipildo senais rank
raščiais, maketais, kurie būna 
saugomi tol, kol numeris at-

Pirmoji jau gerai pažįsta 
Ateities laboratoriją, nes čia 
dirbo prieš studijas. Grįžusi iš 
Mt. St. Joseph, pati pasisiūlė 
ateiti talkon. Dana nešioja 
akinius ir per juos tiria kores
pondencijas iš visų ateitinin- 
kiškų vienetų. Korespondentai 
jau nėra tokie uolūs. Reikia 
ir jiems parašyti ir paraginti, 
o gavus reikia pataisyti i p per
rašyti.

Dalia Karaliūtė, kuri ilgai 
gyveno Los Angelėje prie šil
tųjų vandenų, atvykusi į New 
Yorką, stojo tęsti studijų, kar
tu dirba ir likusiu laiku pade
da Ateičiai. Ji tik praeitą ru
denį buvo įvesdinta į Ateities 
darbą. Ir čia apsipratusi da- 
bar prisistato su knygų glė
biu ir darbo entuziazmu. Kie
ta jos suvalkietiška tarmė, bet 
Širdis visada paslaugi ir uoli. 
Daug darbų ji susideda ant 
savo rankų. Tvarko knygų bei 
recenzijų skyrių, taiso korek
tūras, perrašo mašinėle.

Kiti Redakcijos nariai pasi
rodo tik retkarčiais posėdžiam. 
Jie gyvena kituose miestuose 
ir iš ten siunčia medžiagą Atei-

kuris, kaip sakoma, Ateities 
redakcijoje dirba nuo neatme
namų metų. Jau bus bene 7 
metai, kaip jis, pakišęs pečius, 
laiko Ateitį.

Dažną dieną, ar sninga ar 
lyja, jis prisistato su savo au
tomobiliuku ir pamažu pasiima 
popierius. Niekada neskuba, 
nesikarščiuoja, nes nori visa
da laiku padaryti.

J. Baužys yra technikinis 
redaktorius. Jam priklauso vi
sas laikraščio tvarkymas (lau
žymas, apipavidalinimas, ilius
tracijos) . Lengva ištaisytą

tėlis — “Drexelio ledaunė’

“Nepateisinamas yra mūsų 
akademinis jaunimas, jei jis 
pasisavina pačių primityviau
sių žmonių nuomones ir ciniš
kai klausia: “ar apsimoka bū
ti lietuviu, ką lietuvybė man 
duos” ir panašiai šis žemiau
sių kultūroje esančių sluoks
nių galvojimo būdas, savina- 
mas mūsų jaunimo, ir žemas, 
vulgariškas, pirkliškas atžvil
gis pradedamas taikyti aukš
čiausiom gyvenimo vertybėm. 
Materializmas ir nihilizmas ne 
vieną jau taip yra suėdęs.

mūsų broliam pakelti tą sun
kų gyvenimą, kurio galo dar 
vis nematyti.

Paskutinę stovyklos dieną 
dideliu susidomėjimu sekėme 
K. Ostrausko paskaitą — Bra-

Tenka prie autoriaus min
čių paryškinti du dalyku: vie
na, jaunoji u* senoji karta ne
reiškia amžiaus, o dvasią; dva
sinių vertybių branginimas 
reiškiasi ir jauname ir sena
me amžiuje ir priešingai; ant
ra. pirmenybės pripažinimo ne 
materialinėm vertybėm jau ne
verta vadinti “moderniųjų lai
kų dvasia” — nors toji dvasia 
tebėra labai paplitus, bet ji 
jau atsilikusi nuo gyvenimo— 
nes suspėjo parodyti savo ban
krotą, kai jos vykdymas gyve-

Enafa Skrupskalytė dirba 
Hartfordo, Conn., bibliotekoje. 
Laisvą laiką skiria organizaci- Studentams paskaitas skai- 
joms ir Ateičiai, kuriai ji tė: kun. dr. P. Celiešius ir dr. 
tvarko Darbų ir žmonių sky- Z. Smilgevičius apie egzisten

cializmą, Tėvas Br. Markaitis. 
SJ, apie evoliuciją ir apie mu
ziką, dr. K. Šidlauskas, D. Au
gienė — mergaitėm ir dr. Z. 
Danilevičius — berniukam. 
Patys studentai nagrinėjo te
mą “Studentų Sąjunga ir mes” 
diskusiniuose būreliuose. Vi-

Chicagos 
stovyklą 

paįvairino puikia programa. 
Joje su savo kūryba pasirodė 
jauni poetai ir humoristai.

Kadangi paskaitos vyko at
skirai studentam, atskirai mok
sleiviam. skirtingas stovyklau
tojų amžius ir išsilavinimas 
visai netrukdė darbo. Sugyve
nimas ir draugiškumas valgy
mo metu, barakuose ir spor
tuojant buvo be dėmės. Mok
sleiviai žiūrėjo į studentus jei 
ne su pagarba, tai tikrai su 
draugiškumu, o studentai 
daug atvejų moksleiviams pa
rodė susidomėjimą ir bičiuliš- 
kumą. kuris juos pastebimai 
džiugino.

Šios stovyklos dvasios vadu 
buvo Tėvas Br. Markaitis. SJ. 
kuris nors pirmą kartą globo
jo ateitininkų stovyklą, pui
kiai suprato jaunimą ir pasi
darė nuoširdus jų draugas. 
Studentams vadovavo kol. S. 
Radvila, o moksleiviams—kol. 
J. Šoliūnas. Stovyklos sekreto
rė buvo N. Zigaitytė. o visų 

šiem stovyklautojam apie van- mergaičių vadovė — gabi abi- 
dens sportą Lietuvoje papasa- turientė V. Krištolaitytė. Didį- 
kojo prof. St. Kolupaila, ypa- jį stovyklos suorganizavimo 

vėivieaeltsbes daWnWt¥ Ir thigai sudomindamas spalvuo- darbą atliko kol. V. Klein.

(Atkelta iš 2 psl) kiasi kartų bendradarbiavi- 
jų ‘teisingu’ padalinimu”. mu, kuriame jaunoji karta pa- 

Tai dvejopas vertybių supra- sisavina, kas buvo gero seno- 
timas. Konstantavęs 
vių jaunimo, bent dalies, pasi- 
nešimą į civilizacijos vertybių 
statymą pirmoje vietoje, jau
nosios kartos bėgimą nuo se
nosios, pastebėtą Chicagoje 
Kultūros kongreso metu, au
torius prieina 
vadas; kurias 
sutraukti:

• Senosios 
vertybių atmetimas toli gražu 
nereiškia pažangos. Gali reikš
ti ir atžangą.

• Kultūrinė pažanga reiš-

dieninį gyvenimą. Užbaigai 
sugiedojom Marija. Marija, 
prašydami Dievo stiprybės

ties redakcijos reikalais, telk
damas medžiagą ir dažnai nu- 
siskųsdamas, kad jaunieji per- 
maža rašo. Daugiausia į jo ra
ginimus atsiliepia studentai, ir 
tai iš Chicagos. Kiti — ap
krauti darbais, gal kiek pri- 
tingę, sunkiau išjudinamu

_ Tikruoju Ateities sargu yra
redakcijos kolektyvas ir, bris- JuoYis ,Baužys, —
damas į nakties valandas, tie
sia lapas po lapo naują ir švie
sią Ateitį. '

Jos vyriausias redaktorius 
yra kun. Jonas Petrėnas.

Netoli Darbininko jis vika
rauja vienoje nelietuvių para
pijoje. Kai tik turi laisvą die
ną, taip ir atlinguoja, pasirišęs 
baltą šalikėlį ir užsimovęs ka- 
lošus, kad neperšlaptų rudens 
bei žiemos darganose. Dieną 
jis daug stalčių išverčia, su
tvarko daug medžiagos, dali 
jos parengdamas vakaro dar
bams. Jis rūpinasi visais Atei-

Prieš metus iš Los Angeles 
atvyko Ada Korsakaitė. Ten ji 
gražiai ir sėkmingai reiškėsi. 
Ir čia tuoj buvo įtraukta į 
Ateities darbus. Su aukštai
tišku nuoširdumu ji uoliai 
imasi visų iliustracijų, gruo
džio mėn. numeriui iš lino
leumo išpiaustė prof. St Šal
kauskio porteetą.

Clevelande gyvena Nijolė 
Vedegytė - Palu&nskienė. Jau 
senokai ji piešia 
Ateičiai Ir dabar 
patarnauja.

Brooklyne šiais 
dėjo reikštis jauna 
Glažina Gaubytė, ką tik pra
dėjusi studijuoti ir pamėgusi 
piešti. Ji irgi padeda savo 
gražiais piešiniais piešti žurna
lą. Su savo menu pasirodo ir 
Danutė Vsbetiūnaitė, išvykusi 
studijuoti į Mt. St. Joseph.

Kai numeris atspausdina
mas, redakcija tuoj imasi nau
jų darbų, čia niekada nėra 
poilsio. Darbas veja darbą. 
Tik redakcijos uolumu žurna
las gali pasipOdyti laiku ir 
tvarkingai.

Žurnalą atspausdinus, jo to
limesnį tvarkymą perima kun. 
V. Dabušis, Ateities adminis
tratorius.

Jo rūpesčiu ir triūsu Ateitis 
galėjo išbristi iš finansinių 
sunkumų ir šviesiai žiūrėti į 
ateitį.

Prieš baigiant numerį spau
sdinti, kun. V. Dabušis paben
gia vokus, parado adresų pa
keitimus ir užspausdina pavar
des. Kai reikia sukišti į vo
kus, dažnai talkon ateina jau
nieji moksleiviai ateitininkai. 
Tada surišti dideli, paketai 
kraunami i administratoriaus

Gruodžio 22 šv. Antano mo
kykloje įvyko Detroito lietuvių 
studentų skyriaus susirinki
mas, kuriame tėvas T. žiūrai
tis, OP, kalbėjo apie pilnutinės 
pasaulėžiūros raidos gaires.

Priminęs, kad daug žmonių 
nenori ar nesugeba kritiškai 
pažvelgti į gyvenimą, prele
gentas pabrėžė, kad jaunimui 
ypač svarbu turėti pasaulėžiū
rą, tiesos įkūnytoją, nes pasau
lėžiūra yra pažinimas ir dvasi
nė kūryba. Prelegentas pasau- 
lėžiūras suskirstė į 3 grupes: 
natūralistinę, humanistinę ir 
teistinę. Natūralistinė pasau
lėžiūra pabrėžia medžiaginius, 
vegetatyvinius ir juslinius pra
dus; humanistinė iškelia žmo
gaus dvasią, jo proto bei kūry
bos pajėgumą; teistinė apima 
ir gamta, ir žmogų, ir Dievą. 
Teistinėje pasaulėžiūroje vis- reiškė visų dalyvių norą — T. 
kas sprendžiama amžinybės Žiūraitį išgirsti kalbant dar 
perspektyvoje. Kadangi ši pa- ne vieną kartą, nes gilių filo- 
saulėžiūra apima visą būtį, tai sotinių paskaitų mums reikia, 
ji vadinama pilnutinė. Jos vir- Patiko studentams ir prele- 
šūnė yra krikščionybė, nes ji «*»*> Ryjingumas bei gy-

tu kiekviena draugovė prista
tė stovyklon atvykusius savo 
narius, tuo suteikdama progą 
visiems susipažinti ir praleist 
stovyklą draugiškoj nuotaikoj.

Išklausę prel. J. Balkūno 
paskaitos — Kunigo ir pasau
liečio vaidmuo katalikų akcijoj 
pagal popiežių enciklikas —ir 
prof. J. Brazaičio paskaitos— 
Lietuvis studentas rezistenci
nėje kovoje prieš okupantą — 
išvažiavome netoliese išnuo- 
motoj čiuožykloj pačiužinėti, 
čiuožė visi, mokantieji ir ne
mokantieji, todėl juokų tikrai 
netrūko. Pasportavę grįžom 
vakarienei su žymiai pagerė
jusiais apetitais. O dieną už- 
baigėm šokiais, kurių metu

automobilį. Puiki ta mašina, 
bet ir krovinys puikus, — tai 
Ateitis išvežama į Brooklyno 
centrinį paštą. Ten išmokamos 
paskutinės sąskaitos, ir Ateitis 
iškeliauja pas skaitytojus.

Ji subrandinama daugelio 
darbščių rankų vakarais, išau
ginama ilgu nuoširdžiu darbu, 
kad skaitytojams neštų šviesą 
ir tiesa.

• Bendradarbiavimas įma
nomas, kai yra bendras pa
grindas — branginimas, pir
menybės pripažinimas tom pa
čiom dvasinėm vertybėm.

• Akivaizdoje fakto, kaip 
komunistiniuose kraštuose jau
nimas išliko ištikimas tėvų su
kurtom vertybėm ir neprisi
ėmė prievarta brukamų mark
sistiškai suprastų vertybių, 
autorius atmeta pasiteisinimą, 
kad jaunoji lietuvių karta va
karuose turinti sutapti su gy
venamo krašto dvasia.

dūnas ir jo kūryba, po kurios 
kilo gyvos diskusijos. Tačiau 
ne vien paskaitų mes klausė
mės. Taip pat aplankėme apy
linkėje esančias Amerikos is
torines vietoves. Susibūrė sto
vykloj ir šachmatininkai su 
R. Kontrimu priešakyje; jie 
žaizdami kartais užmiršdavo, 
kad reikia pietus ar vakarienę 
pavalgyti.

Pas vaišinguosius Tėvus Sa- 
liziečius, prie Crown Point, 
Indiana, gruodžio 27—30 die
nomis įvyko vakarinių Ameri
kos miestų studentų ir moks
leivių ateitininkų stovykla. Ji 
buvo pirmas žiemos stovyklos 
bandymas ir pirma, kurioje 
studentai ir moksleiviai sto
vyklavo drauge. Kadangi mok
sleiviams tai buvo ir kursai, 
kuriuose dalyvavo keturi iš 
kiekvienos kuopos, jiems šios 
keturios dienos buvo tikras 
darbymetis. Jie per dieną iš
klausydavo iki šešių paskaitų. 
Žinoma, pačiuožt ir rogutėm 
pasivažinėt irgi buvo užtekti
nai laisvo laiko.

MoktZaiviams 
ruošė A. Šatas, 
Liulevičius, J. 
Valaitis. Temos

ir lietu- sios kartos sukurta, ir tobu
lina laimėtas vertybes toliau.

jau spausdinamas ir kitą sa
vaitę bus išsiuntinėtas skaity
tojams.

• Aidai gruodžio mėn. nu
meryje atsispausdino puikų A. 
Baltinio straipsnį — Mūsų 
tremties jaunimas vertybių 
kryžkelėje. Straipsnis vertas 
paskaityti visiems studentams. 
Jo santrauką spausdiname šio 
Darbininko numeryje, 2 psl., 
spaudos apžvalgų skyriuje.

Si stovykla buvo pirmoji 
žiemos studentų ateitininkų 
stovykla rytiniame pakraštyje. 
Stovyklavietė ir apylinkės tik
rai vertos pasigrožėti, o už jos 
suradimą padėka tenka SAS 
CV pirmininkui A. Gečiauskui. 
A. -Lukui. Br. čikotai ir visai 
Philadelphijos draugovei. Nuo
širdus ačiū taip pat Tėvui J. 
Kidykui, SJ. už jo nenuilsta
mą darbą stiprinant mus dva
sioje.

spshisdinamas.
Brooklyne gyvena dar dvi 

redakcijos narės.- Dana Alek
sandravičiūtė ir Dalia Karalių*

• Kęstutis Kudžma yra New 
Yorko moksleivių ateitininkų 
globėju. Jis taip pat talkina 
Ateitininkų Federacijos Val
dybai, -padėdamas tvarkyti Fe
deracijos, Ateities administra
cijos ir Šalpos Fondo reikalus.

• New Yorko moksleivių 
ateitininkų globėjais yra: Bro
nė Kulytė — vyresniųjų mer
gaičių, Irena . Banaitytė —jau
nesniųjų mergaičių, Alfonsas 
Dzikas — berniukų.

• Vokietijos studentams 
ateitininkams New Yorko stu
dentai at-kai Kalėdų švenčių 
metu surinkę pasiuntė 50 dol. 
s- • Chicagos studentai ateiti
ninkai vėl surengė gražų tpa- 
dicinį Naujųjų Metų sutikimą.

• Studentų Skyrius įveda
mas ir Lietuvių Dienų mėnesi
niame žurnale. Redakcijos ko
lektyvas dar nesudarytas.

• Lituanus — Liet. Stud. 
Sąjungos leidžiamo biuletenio 
naujas numeris jau baigiamas 
spausdinti ir greit bus išsiun
tinėtas.

• Urbanos studentų tauti
nių šokių gpupe užsiregistra
vo dalyvauti Tautinių šokių 
Festivalyje.

• Skautai išleido biuletenį 
anglų kalba “Lithuanian 
Scout Activities”.

• Rezistencijos stipendija 
sausio 4 New Yorke paskirta 
studentui Jonui šoliūnui iš 
Chicagos. Skyrimo komisiją 
sudarė: dr. J. Kazickas, D. Ka
raliūtė, J. Baužys, Alg. Gurec- 
kas ir R. Šilbajoris. Stipendi
jos (500 dol.) mecenatas yra 
Clevelando Liet. Fronto Bičiu-

kaip moko Dievas.
Gaila, kad susirinkime daly

vavo tik apie 20 studentų it 
svečių, kad buvo vėluojama ir 
kad preligento laikas buvo ri
botas. Suskubintos diskusijos 
neišsivystė ir gal be reikalo 
kai kurie nukrypo į bezdžion- 
žmogio klausimus.

Gaila, kad tie, kurie mėgsta 
deklamuoti humanizmą spau
dos puslapiuose, nedrįso jų 
pasaulėžiūros pilnutiškumo 
ginti, nors lietuvių studentų 
pašau lėžiūrinis skirtumas, 
ypač Dievo atžvilgiu, yra tik 
šis: vieni kuriasi Dievą tokį, 
kokį jie nori matyti, kiti pri
pažįsta Dievą ir Jo Apreiški
mą tokį, koks buvo ir yra.

Dkąj, kad skyriaus pirmi
ninkas Saulius šimoliūnas iš-

Ryty ateitininkų žiemos stovykla
Gruodžio 28 (1956) Drexelio 

universiteto vasarvietėje ne
toli P h i 1 a d e Iphijos įvyko 
rytinio pakraščio ateitininkų 
studentų keturių dienų žiemos 
stovykla. Iš aplinkinių miestų 
draugovių: Hartfordo, Water- 
burio, New Yorko, Baltimorės, 
Priladelphijos ir kt. suvažiavo 
tikrai gražus būrys studentų 
ateitininkų. Turėjome atstovų 
ir iš tolimesnių vietovių — iš 
Clevelando ir net iš Chicagos.

Nuolatinių stovyklautojų bu
vo per 50 ir apie 20 atsilankė 
trumpesniam laikui paviešėti.

Visiems suvažiavus ir susė
dus prie gardžiai paruoštų pie
tų stalo, žiemos stovykla buvo 
oficialiai atidaryta.

Stovyklos vadovybę sudarė: pasirodė pirmas juokų laikraš- 
Tėvas J. Kidykas, SJ, stovyk
los kapelionas, A. žemaitaitis. Trečiąja stovyklos dieną iš- 
T. Ivaškaitė, ir A. Giedraitis, klausėme prof. A. Salio įdo-
Valdžia buvo tikrai miela ir mios paskaitos — Lietuviškoji
didžiai prisidėjo prie malonios knyga pavergtoj tėvynėj. Gi 
stovyklos nuotaikos sukūrimo, vakare, židinio liepsnelei ky-

Dar tą pati pavakarį Kalėdų lant, prisiminėm savo Tėvynę, 
eglutės žiburėlių jaukioj švie- Minėjimui pritaikytai kalbėjo 
soj klausėmės Tėvo J. Kidyko. Dr. A. Klimas, iškeldamas lie- 
SJ, paskaitos — Berniuko ir 
mergaitės bendravimas krikš
čioniškos tobulybės šviesoje.

Sekančią dieną, kaip ir vi
sas kitas stovyklos dienas, pra
dėjom mišiomis. Pusryčių me-

Paskutinį senųjų metų vaka
rą klausėmės N. Bogutaitės 
piano paskambintų Chopino 
kūrinių. G. Buračaitės poezijos 
kūrybos; N. Bogutaitės ir S. 
Bobelio redaguojamos “Drexe- 
lio ledaunės”. Po trumpo Tė
vo J. Kidyko. SJ. žodžio Nau
juosius j 957 metus sutikome 
Lietuvos ir ateitininkų him
nais.

Išsiskyrstėm iš stovyklos į 
namus ir vėl atgal prie knygų, 
tačiau išsiveždami malonius 
prisiminimus, kurių užteks iki 
sekančios vasaros stovyklų.



marus, etc.CHILDREN BOARDED

Paulius Gaubyi

REAL ĖST ATE

VI 6-2164

iivos komunistų. Nežinau, gal 
Tarptautinė Futbolo Sąjunga 
ii buity tuo patenkinta? Bet 
iine-rolas Michailovas tai tik-

randasi žmonių, kurie norėtų 
šį mūsų jaunimo sąskrydį jei 
ne visai suardyti, tai bent ge
rokai apardyti. Toks bent į-

rai būtų patenkintas ir, ko ge
re, mūsiškius “tarptautinio 
futbolo nuostatai” gynėjus ga
lėtai įrašydinti į savo garbės

New Custom Ranch, $23,000 
Center Hali, living room, fire_ 

place. full dining room, all 
electric kitchen, 3 bedrooms, 

2 ceramic tile batrooms, 12x20 
den. plaster. Full basement, Hot 

water, oil heat, garage. Dog- 
wood tree Lines 70x125 panora. 

mic plot. Low taxes. 
Ovroer GL 4-8368

aprūpina 
vaikus privačiam name 

ESplanade 3-9435

tepalą iš Methyl solkylat, 30,0 
chloroformi 15,0
soap liniment q. S ad 90 
arta aliejus su citrinos sunka 
arta kadugių uogos su kampa- 
riniu spiritu. Po įtrynimo pa
liestą sąnarį šiltai apvynioti.

jungomis. FASKo uždavinys 
rasti. kelius ir būdus apeiti to
tų sąjungų “globą”, nes ligi 
M naudos iš jų lietuviškam

1095 Atlantic Atav< 1205 Badford Avė.
. . -■ Avė.)
Servicing Fords for over 40 yrs. All Used cars

ance to Catholfc Schooi* 
ehurch. Leeated on Marta 
vest of Britniore Avė. B
Su 5-2388 or SU U8298L

geležinės sienos neleidžia žais- 
tfmtbolo be raudono krašto 
sąjungos leidimo. Atseit, atbė
gus iš pavergtos Lietuvos ku
riant nors futbolininkui lietu
viui, negalima butų jo priimti

mos
paliestam sąnariui. Karštis ma
žina skausmus, pagerina krau
jotaką ir padeda pačiam orga- 
nizmui gydytis.

priemonėm, kurios siekia ką 
nors diskvalifikuoti iš musų 
sporto gyvenimo, reikia apsi
eiti labai atsargiai ir apdairiai.

Grįžtant prie New Yorko 
LSK, pravers pastebėti ir p.

štu moliu, smėliu, avižomis, 
karšto garo arta vandens vo- 

visam kūnui arba tik

(Atkelta iš 4 psl.)
Šiam reikalui vartojami sveti
mi žmogaus kūnui baltymai, 
pav., leidžiama į raumenis 
sterelizuotas karvės pienas.

Reumatui gydyti žmonės 
dar vartoja žolių arbatą. Ima
ma beržo lapų (Bętula alba) 
15 gramų, sravažolės (Achillea 
millefolium) lapų ir žiedų 15 
gramų, šaltekšnio (Rhamnus 
Frangala) žievės 10 gramų ir 
kadugio (Jųniperus commu- 
nis) uogų 15 gramų. Arba: 
kiaulpienės (Taraxacumoffic.) 
lapų ir Šaknų 10 gramų, ka- 
dugis (Juniperus cpmmunis) 
uogų 15 gramų, jonažolės (Hy- 
pericum perforatum) lapų ir 
žiedų 19 gramų ir mėlynžie
džio (Cichorium intibus) 10 
gramų, šių mišinius 
ar kito 
šaukštukas stiklinei Geriama 
porą stiklinių per dieną. Arba- 
ton gerai dar įspausti citrinos 
sunkos.

Taigi, Lukošiaus aiškinimas, 
M LSK kažkur ir kažkada 
Nusikalto”, nėra vykęs ir ne
rs teisingas. Jo aiškinimą te- 
jaliraa būtų vertinti kaip no- 
11 išvengti konkurencijos. Vie
nas varžovas jau atpultų. Kai 
ta dar pamurma prieš Toron-

&D0O VaiANDSk JAU1&USME
UIS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ. 
LIETUVI DIDŽIOJO NBVYORKO 

"Kl 1R.CONN. APYLINKĖJE KU*

Tąįgi, Lukošius savo aiški
nimą, adresuotą “sportiniam 
nusikaltėliui” ne tuo adresu 
pasiuntė. Paštui gavėjo nesu-

Susirgusię raumenų ar są
narių gydymas.

Šiam reikalui vartojamos 
specialios lempos, diaterma, 
masažas. Gydymui labai tinka 
kompresai, pav., su atskiestu

Rtdy CW Parista
Legai Converskm — Ist floor, 
3 rooms, tath. 2nd floor — 3

G. SOfOKELL A BROS.
50 years serving Travelers 

Airline, Stęam.ship accomodations 
Member c£-A6TA Travel Agents

228 Latejrette St, N. Y. C.
CAnal 6-6716

Tax) par 
mentę tvi

2 aukštų, pusiau atskirtas, ge
rame stovyje namas; geros į- 
eigos. Du tušti 4 kambarių 
butai viršuj: moderni plytelių 
vonia ir dušas; vienas 6 kam
barių butas apačioje tuščias. 
Spec. miegamųjų langai, au
tom. gazas. Karšto vandens 
apšildymas; aluminiai audros 
tinklai ir šiaip daug kitų dal. 
aAi visokio susisiekimo. Tele- 
fonuoti angliškai ar vokiškai: 
John Pinkus, HY 7-0906

MeGETJlGAN'S 
TRAVEL. BURBAU

Air and Steamshfp tickets 
Tours — Cruises 
Resorts — Hotels 

Reservations
33-68 Oesteut St, 
Plūladelpiiia, Fa. 
EVergreen 8-1881

Kalbame lietuviškai

Juozas Andriušis
GSMRAL MSURANCK MOKER 

CONSULTAMT • NOTARY PUBLIC

Garantuotai taisoma
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven.

Prienų Tratai Baarsra 
world wide 

TRAVEL SERVICE
1 DeKalb Avė. Brooklyn, N.Y. 

MABi 5-1150

Seikėtu dar pabandyti “dis- 
balafituotF’ Detroitą, ir Lu- 
tosiais galėtų vienas iš Toron
to žaidynių parsivežti... mei
sterio titulą. Bet mes nema- 
mse, kad būtų kam nors ti
kęs Įnirs laimėjimas ~

Iš savo pusės dar galime 
pastebėti,, kad Amerikos Fut- 
telo Sąjunga, atsisakiusi savo 
tuščios ambicijos, pradėjo kle- 
toti. German-American Lygos 
užpakalines duris. Atrodo, kad 

sekančių žaidynių tas ne
lemtas reikalas susitvarkys 
iipie tai plačiau kitą kartą). 
Bet svarbiau štai kas: baimė 
to, kurių nereikėtų bijoti lie
tuviškame sporto gyvenime. 
Jei fcajnaės keliu visi pasukta
is tai vargu būtų įmanoma 
rengti lietuvišką sporto 
^en.'tę, nes tektų skaitytis ir 
su krepšinio, tinklinio, stalo

Td.: CHtaM •
MOsij firnrn patikima irtontimut 
MunUnhj J SSSR, Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Ukrainą te* kitur. Transe 
JgaMotU INTURIST Maskvoje. 3M- 
tas apmokamas čia. Garanttio>- 

pristatymą. Atidarė kasdien 
ir sekmadieniais.

Special limeted Time Offer 
New ’57 Ford 6 Pass. Sedan 

$60 per month includes taxes & Insurance

ONLY $150 DOWN
Act now Phone: HA 2-0600 • MA 2-2817

VI 6-8755 
After 6PM

AllDay Sat and Sun.

“Tėviasės Žiburiuose” (1956 
12 13) K. Lukošiaus straipsnį 
“Detroito žaidynių nemaĮoiiu- 
mai”. Tą straipsnį perskąičiau 
net kelis kartus ir tikrai nema
lonu konstatuoti ne tąi, 
ten rašoma, o tai, kad savųjų 
tarpe atsiranda musų ^orto 
™idy»ĮiM| įgri<wėjBt Kadangi tuo 
straipsniu panešamas ir New 
Yorko LSK, o mūsų visuome
nė nelabai gali susiorientuoti, 
koks tai reikalas, tai bandysiu 
paaiškinti; tačiau ne tam, kad 
norėčiau į kokias diskusijas 
veltis.

Aname savo straipsnyje K. 
Lukošius dėsto, kad jisai, par
grįžęs iš Detroito, turėjęs di
delių nemalonumų dėl New 
Yorko futbolo komandos daly
vavimo žaidynėse. Esą jį pasi
kvietusi Kanados Futbolo Są
junga ir parodžiusi net 5 sva
rų susirašinėjimo bylą, Susira
šinėta su Amerikos Futbolo 
Sąjunga. Pasirodę, kad New 
Yorko LSK nepriklausąs tarp
tautinės organizacijos 
arta iš jos pašalintas, kaip ir 
Toronto National Lygos ko
mandos tai atskiri žaidėjai.

Vadinasi, jeigu tasai nesusi
tvarkęs New Yorko LSK reikš 
kokias pretenzijas dalyvauti 
Toronto žaidynėse, tai neturė
kime vilties jo pamatyti. Ne
gerai jau buvę, kad LSK da
lyvavęs Detroite. Lukošius tai 
vadina “sportiniu nusikalti
mu” ir dėl to priekaištauja 
tiek Rytų Apygardos vadovui, 
tiek ir FASKūi. Jis sako: “Esu 
tikras sakydamas, kad nebega
lime vadovautis taisykle, kad 
kiekviena lietuvių komanda tu
ri teisę dalyvauti žaidynėse”. 
Ar tai tiesa?

Mano galva, kiekvieną lietu
viška sporto komanda ir kiek
vienas lietuvis sporto mėgė
jas, kur jis bebūtų gimęs ir 
augęs ir takių bebūtų įsitiki
nimų, jei tiktai nepriešingas 
lietuvybei ir nesidrovi savo 
tėvų kalba kalbėti, turi pilną 
teisę dalyvauti tat kuriose 
mūsų sporto žaidynėse. Gerai 
juk žinome, kad tų žaidynių 
vertė ir reikšmė sumažėja, jei
gu jose nepasirodo kai ir ma
žiausia komanda, kad ir silp
niausias sportininkas. Antra 
vertus, mūsų visuomenė, kuri 
sportu domisi ir jį r&nia, tu
ri teisę ir nori visą lietuviška 
jaunimą matyti tat kuriose 
žaidynėse. Nepamirština ir 
tai. kad visi mūsų klubai 
(taip pat ir Toronto Vytis) iš
silaiko tik iš mūsų tautiečių 
paramos. Jų aukomis remia
mas lietuviškumas. Be to, tik 
visiem mūsų sporto vienetam 
dalyvaujant, galima tikrai var
žytis dėl laimėjimų ir laimė
jus puoštis meisterio titulu. 
Tad visada buvome ir esame 
priešingi tam, kad iš sporto 
rungtynių būtų išjungiamas 
tas ar kitas klubas ar atski-

LA1KOMI VAIKAI

St Mary Mother of Jesus

DOI-LY MOUNT 
KURS1NG HOME

20 Valley Rd. Clifton, N. J. 
Hospital Care for the Agęd, 
cronicalh? iii and convales- 
cents. Registered nurse in 
charge 24 hours daily. Home-

APYMUKS MBBSTV 
DĖMĖSIU I

PARCELS TO BU88IA, INC.

VVOODSIDE 
ONE FARE ZONE

new 2 family houses, 22 ft wi- 
de solid brick, 7 rm duplex 
apt. (4 bedrooms, 2 baths) 
plūs 5 room apt.
• Modem kitehens • Hot wa- 
ter heat • Oversized rooms
• Garage & parking • Loads 
of Closets • Plaster walls.
Laberal financing available, 2 
blocks IND subway, 10 minut
es to 42nd St assodated te- 
race 50th St. & 31st Avė.
Mode! open daily and Sun. to 
8 P. M. Directions: Northern 
Blvd. to 51st St., turu north 
to 31st Avė. by Subway: GG 
local train to 46th St Sta. (ūse 
48th St. exit).

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir 
11 Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit gerai 

ir pigiau nei kas kitas.
Woodhaven 21, N. Y.



BOSTON, M8SS.

Rps College, Weston, Mass., 
ašaimastracija praneša, kad 
mergaitės, kurios 1957 ragsė-

?. Kan. dr. J. Končius 
praeitą sekmadienį šventė sa
vo 40 m. kunigystės sukakti.

jo mėnesį norės pradėti studi

*^****Lnnrij-u jnnnrinj-Ln. u’-V n j 
BARASEV1CIUS b SCNUfe 
FUN E R A L B O < k

25! W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICICb 
Laidotuvių Direktorius I
Tat ANdrnr 8-2590 <

Iškilmingas šv. Mišias giedojo
ja, kurios norėtų kolegijoje

nuolių koplyčioje, Yonkers, 
N. Y. Jam asistavo kun. V. 
Pikturna, kūn. J. Pakalniškis

tijau prieš vasario 15. hšdms,
Bostmao^ universiteto teatro 
studijų vedėjas, praėjusių me
tų pabaigoje lankėsi Chicagoje

įo Amerikos
vo užkandis, kuriame be minė
tų kunigų dalyvavo kanaunin
ko giminės, bendradarbiai ir

per Kalėdų šventes rengęs į-

bar sekmadieniais rengia pas-

sukaktį, kan. dr. J. Končius 
išvyko į Pennsylvaniją rinkti 
istorinės medžiagos Istorinės 
Komisijos rašomai Amerikos 
lietuvių katalikų istorijai.

Baltimorės liet, parapijos kle
bonas, su savo seserim sausio 
8 lankėsi pranciškonų vienuo
lyne ir Darbininko redakcijo
je, susipažindamas su spaudos 
darbu.

ka nuo 1905 iki 1956 metų. 
Bus išstatyta 175 kūriniai, su
rinkti iš visų geriausių Ameri
kos muziejų, privačių kolegi
jų. Paroda tęsis iki kovo 17 d.

Sausio 13 d. 2 v. p. p. skul
ptūros skyriuje statoma “Ro
meo ir Julia” opera, kurioje 
dainuoja jauni besireiškią dai
nininkai Vadovauja muziejaus

Sausio 13 d. 4 v. p. p. Am. 
Liet. Piliečių klubo salėje 
Brooklyne įvyksta antikomu
nistinio fronto konferencija,

vas.

Lietuvių tauta, kad ir kry- Daiva Mongtrdatiė, 
žiaus kelius eidama, visada tu- bridge, Mass. Visi mes džiau- 
rėjo gabių, pasišventusių ir gėmės jos didžiu talentu ir 

nepaprasta Dievo dovana, lak
štutės gražumo balsu. Tik gal 
retai kam į galvą atėjo mintis, 
kokiu vargo keliu eina ir ta 
jaunutė, aštuoniolikmetė dai
nininkė, siekdama savo didžio
jo tikslo, kurio rezultatas gal 
bus ne tik jos pragyvenimo 
šaltinis, bet ir visos lietuvių 
kenčiančios tautos pasididžia
vimas.

Tiesa, Daiva Mongirdaitė 
lietuvių visuomenėje dar ne
spėjo pasireikšti, nes jai nebū
to nei progų, nei laiko. Sun-

ryžtingai savo idealų siekian
čių žmonių. Kada mūsų talen
tingieji tautiečiai savo sugebė
jimais stebina savuosius ar 
svetimtaučius, męs jais di
džiuojamės ir juos brangina
me. Bet nevisada pagalvojame,

lentingų mūsų tautos dukrų ir 
sūnų lieka nepastebėti, laiku 
neparemti ir jų gražieji talen
tai žūna tik todėl, kad jie, ne-

iš Cam-

nt šv. Petro parapijos salėje 
po bažnyčia.

k Vardo draugijos pamaldos 
&r. Petro parapijos šv. Var

do draugijos mišios ir bendra 
komunija Imis sausio 13 d. 8 
vi ryto. Po pamaldų pusry
čiai ir susirinkimas salėje po 
parapijos bažnyčia.

Tikybos pamokos
Katalikų tikybos mokymo 

centras Bostone, kuriam vado
vauja tėvai paulistai, praneša, 
kad žiemos laikotarpio pamo
te pradedamos sausio 8 d. ir

tradienĮ ir ketvirtadienį nuo 
12:10 iki 12:50, nuo 5:30 iki 
5:30 ir nuo 8 iki 9 vai. vakaro.

Magda de Supr, Pittsburgho 
universiteto profesorė, žymi 
vengrų veikėja. Be to, Ig. Po
vilaitis, Tarptautinio Fronto

kuriai vadovauja aktorius Vi
talis Žukauskas, šiemet mini

proga statomas F. Neveravi- 
čiąus veikalas “Priešai”. Vai
dinimai numatomi vasario 23.

Naujųjų Metų sutikimo pro
ga, Bostono Veteranų Dariaus 
ir Girėno posto klube mus vi
sus žavėte žavėjo savo švelniu 
lyrinio soprano balsu jaunutė 
operos ir dramos studentė

studijų, po kelias valandas tu
ri padirbėti įstaigoje, kad pa
pildytų mamytės gaunamą* ma-

Padieniais nuo 8 iki 9 v. v.

darys pranešimą. Bus priimtos 
rezoliucijos. Kviečiame visus 
kuo gausiau dalyvauti. Maironio šeštadieninė mokykla

tenka keturiems asmenims 
pragyventi. BeK>< reikia bro-

skutimam savo susirinkime iš
sirinko naują valdybą. Pirmi-

Tėvelio jie neturi: jis žuvo Vo
kietijoje.

Bet būdama studente, ame
rikiečių tarpe Daiva Mongir-

Juozas ir Agnietė Žerdedcai 
sausio 15 minės 35 metų 

savo vedybinio gyvenimo su- 
iaktį. Ta proga vasario 3 d. 
1D vaL bus jų intencija atlai
kytos mišios šv. Petro parapi
jos bažnyčioje.

Įvertino gabumus

ai metus šv. Petro parapijoje

janizavo beną ir krepšinio ra-

darbuotojų suvažiavime. Prof. 
Pr. Šidlauskas yra baigęs Bos
tono kolegiją ir Yale universi
tetą. Jisai jau keletą metų va
dovauja Bostono* meno festi
valiams. <

Skautę 50 metę sukakties 
minėjimas Bostone rengiamas 
vasario 23. Minėjimą rengia 
A. S. S. skyrius.

vedė
Sausio 6 d. šv. Petro parapi

jos bažnyčioje moterystės sa
kramentą priėmė James Bee- 
cher su Eleonora Rudoniūte.

MIRUSIEJI
Po gedulingų pamaldų šv. 

Petro parapijos bažnyčioje pa
laidoti:

95 m. Veikmė gyveno 29 Go- 
uld St., W. Rosbury. Nūliūdi- 
me paliko dukterį ir sūnų. Pa
laidota Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Juozas Kazakevičius (Sausio 
10) 65 m. Velionis gyveno 50 
Massasoit St, Hyde Park. Nu
liūdime paliko žmoną ir duk
terį. Palaidotas Forist Hills

Juozas Aukštikalnis (sausio
11) 52 m. Velionis gyveno 91

sekretorium naujai išrinktas 
St. Radžis, iždininkais — Ba- 
tiuška ir Zauka.

Kitas draugijos susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, sausio 
13, po 8 vai. mišių. Bus kartu 
ir pusryčiai.

lituanistinės grupės mokiniai

bet ir kaip puiki solistė ir dra
mos studijų aktorė. Ji visose 
varžybose laimėjusi pirmąsias 
vietas ne tik Bostono mokslei-

no dekanato CYO draugijos 
direktoriumi.

PAR DUODAMA:

namas, visai atskirtas, su vė

susirinkimas įvyksta sausio 18 
d. 7:30 v. v. Angelų Karalie
nės parapijos salėje. * Dr. Vi-

ro medalius.
Apie Daivos Mongirdaitės

Vyčię susirinkimas
Bostono vyčių kuopos susi

tai. po pietų šv. Petro parapi- Brooklyn 21, N. Y.

savo kelionių po Europą. Parapijos mokyklos lituanisti- Vyks j Rainus

nąs Lietuvoje Panevėžio rajo- mok. V.

brolio Jono Astrausko ir dė
dės Povilo Astrausko, gyvenu
sių Nėw Yorke ar jo apylin-

baldai. Tel. ST 2-1454.

teškau Juliaus Avižienio ir 
jo dukters Nijolės - Teresės, 
gyv. New Yorke. Turiu svar-

nu 8-tos kl. mok. J. Audėnai- 
tė. Tautiniams šokiams ir dai
noms akordeonu grojo mok. 
R. Kisielius. Gražus vaidinimas

zų kalbos pamokos. Užsirašyti: 3255 
tel. GL 3-3080. • 8, m.

mokinys/ gavo po lietuvišką 
knygą ir skanumynų. Vėliau

jo tikslo pasiekti. Jos adresas

daitė 62 It Pk 
Cambridge, Mass.

Lietuvių Dramos

WA1TKUS |
rONIBALH OME:

197 Websier Avenae
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorių?

’ ir'Baj^fmud>ojas ? ' ■L 
NOTABV PUBLIC

PetamnrtaM Bem ir aatifĮ
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že- 
miau^omis kainomis, kainos tos 
pačios ir J kitus miestus.

Be&aJe Mkitet TeL TB S-4434

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Bn oklyn, N. Y.

TeL STągg 2-5043. . r

Matthew P. Baliai
enZUAUSKAS)

M. P. BALLAS—Direktoriui 
A T.B BALTRONAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas 

660 Grand Street

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

84-62 JAMAICA AVĖ.

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

Wyckoff Avė., Brooklyn 27.
N. Y. 4. ,--------------------------------------------

Išnuomojami du kambariai.
William J. Drake-

LIETUVIS ADVOKATAS

nas Vincas Kudirka.

Atlieka Bostono Lietuvių Dramos

(einant aukojama $2.00 ar $1.50



DETROIT, MICH.

Mirusieji grįžta

Bartkus,

P. Natas

Matinis Kultūros Klubo

Kultūros Klubo susirinkimas.

Važiuodamas

Sutikimas 1957 matu

SIUNTINIAI i LIETUVA IR KITUS KRAŠTUS

FREE GIFTS TO SAVERS

SYLVAN TRADING CO. ELECTRIC RAZOR
Tel. GRamercy 7-5681

We ship on the licence of Globė Trave! Service.
riA $1^00 Dcposn

ueruviv dėmėsiu

IR KITUS KRAŠTUS. PLŪS
PARCELS TO RUSSIA, LIETUVIŠKI SŪRIAIINC.

ST. ANTHONY SAVIMGS
įių, UesUI H tarnu* atvrttų klnuttnių.

Gruodžio 23 posėdžiavo det- 
roitiškiai jaunimo stovyklos ir 
globos komitetai, dalyvaujant 
iš Chicagos V. Naudžiui, taip 
pat ALRK Federacijos 4 sky
riaus pirmininkei A. Ambra- 
sienei bei porai spaudos atsto-

Vyčiy vietos kuopa (133)

pagrojo “Noriu miego’

1957 m. sausio 11 d. Nr. 3

ORVTLLE ). HOODGE, buvęs 
Illinois valstybės auditorius, 
teismo apklausinėjamas dėl to, 
kad jo metu kažkur Mingo” 
apie du su viršum milijono do
leriu, kuriuos turėjo valstybė 
gauti.

Lietuvos vyčių metinis su
važiavimas Įvyksta 1957 rug
pjūčio 8—11 Los Angeles, 
Statler viešbuty. Centro Valdy
ba suvažiavimo datą patvirti
no. Rengėjai su Statler viešbu
čio vadovybe yra jau susitarę 
visais suvažiavimo reikalais.

parapijos salėje turėjo susi
rinkimą. Apie vyčių aktyvesnį 
įsijungimą į Lietuvos vadavi
mo darbą kalbėjo dr. J. Biels
kis, Lietuvos konsulas ir buv.

TARP NEW TORSOIR BOSTONO palėktas naujausio tipo trau
kinys “Daniel VVebster”. '

Ezpresu — siuntiniai apdrausti
Maisto produktai. Nauji ir vartoti daiktai. Medžiagos — 
audeklai, avalynė ir vaistai. Pigios kainos. Muitai apmo
kami čia. Vtikia jau 10 metų.

MITTV, IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
SIUSKITE SIUNTINIUS GIMINIECIAMS!

Ofi<>as atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki S vakari 
šeštadioniRH nuo 9 vai. ryto ir 4 vnf. po pietų. '

Rrtttnlaulcite katalogu- Rašykite arba angliškai
Netoli PmnsylvantjOR zHžkrito stoties NVivnrh*

Mrtnvlški Mirta i, raminami Mlehigan valstybėje yra švieži 
nes Jie atcnbenaml lėktuvai*.

Atidarytos kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 v. v 
Šeštadieni nuo 9 iki 4 v.

- — Sausio 13, sekmadieni, 4 vir ne Kalėdoms, gal genau ♦’

nu ir pastatę formos klausi
mas ir Iety telkimo būdas.

Nutarta dar daugiau pra
plėsti globos komitetus. Svars
tyta ir ūkio pastatų panaudo
jimas stovyklavimui. Būtų la
bai gera, kad atsirastų lietuvis 
ūkininkas, kuris tą ūkį išnuo
motų ir galėtų eiti sargo pa
reigas. Daug sveikų minčių, be 
jau minėtų asmenų, pareiškė 
J. Dunčia, L. Bajorūnas,. L. 
Heiningas, Br. Polikaitis.

Apie gegužės mėnesį įvyks 
stovyklos šventinimo iškilmės, 
šimtininkų suvažiavimas. Bir
želio mėn. 30 d. stovyklavie
tėje LB Detroito apylinkė ren
gia Detroito jaunimo šventę, 
žodžiu, stovyklavietė nepūdy- 
maus.

Jonas Jutkevičius iš Worces- 
ter, Mass.

Tai bus retas įvykis Los 
Angeles lietuvių gyvenime. Iki 
šiol nė viena lietuvių organi
zacija dar nėra turėjusi savo 
visuotinio suvažiavimo Los 
Angeles mieste ir bendrai i

Gydytojai sako, kad maitinimasis pieniškais produktais, ypnė Mirhi 
stiprina žmigatm sveikata Ir ilgina jo amžių.

Petro I Asausko krautuvėje t prieš Maspefho lietuviu bažnyčia» taip 
pat galite gaaU nrtavMrai <M»wna, Mkn» HrtnvHku dešrij ir švie.

10,000 turėtų duoti loterija, 
7000 sukelti banketų rengimu 
ir keletą tūkstančių gauti iš 
stambių aukotojų.

Rašančiajam truputį keista, 
kodėl šimtininkų verbavime 
tik 4 miestai figūruoja: Cleve- 
landas, Chicaga, Detroitas ir 
New Yorkas.

Argi, Bostonui, Philadelphi- 
jai, Pittsburgrui ir daugeliui 
kitu vietovty, kur ALRK Ftde- 
racifos "skyriai veikia, nereikė
tą prisidėti prie anų keturių.

Jei nė šimtinėmis, tai bent 
dešimtinėmis. Darbas pradė
tas, jį reikia garbingai ir ’ už
baigti. Tai bus dar vienas 
Amerikos lietuvių katalikų 
gražus įnašas didžion religi
nėm tautinėn, kultūrinėn veik
lom Kuo gyviau, kuo greičiau 
prisidėsime prie šito darbo, 
tuo bus aiškiau, kad dar atei
nančią vasarą mūsų vaikai ir 
jaunimas galės stovyklauti, 
stiprėti krunu ir dvasia7 stovyk
loj, kuriai vardą bandau ir aš 
parinkti — Vaidilutė. Dėl to, 
kad ten daugiausia mergaitės 
stovyklaus, dėl to, kad naujo
sios vaidilutės — lietuvaitės 
vienuolės stovyklai vadovaus, 
dėl to, kad tartum amžinąją 
ugnį Dievo ir Tėvynės meilė 
jaunųjų širdyse kurstys Vaidi
lutės stovykla.

Posėdžio metu buvo syarsto-

Medinis "Drebulėlės’' 
vaidinimas

Gruodžio 29, 1956, Detroito 
lietuvių šeštadieninė mokykla 
surengė eglutę. Mokytojas K. 
Gricius atidaromajame žodyje 
šaukė kovon dėl gimtojo žo- 
džio, - kad- jis- būtų & išlaikytas 
kartų kartom. Tas žodis tiko 
tėvams.

Uždangai prasiskleidus, iš
vydom vaikų būrį prie eglutės. 
Jie sugiedojo “Tyliąją naktį”. 
Kampe piemenų būrys bandė 
tą giesmę paryškinti. Jiems 
iškeliavus, atvyko Kalėdų se
nelis. Dvi mergaitės pristatė 
Eglę, Ąžuolą, Uosi, Beržą, 
Drebulėlę ir Jievą — našlai
tėlę. Vėliau atėjo Piktmedisir 
Palmė — svetimtautė.

Pradžioje buvo sunku susi
vokti, ar scenoje regime su
medėjusius žmones, ar sužmo
gėjusius medžius. Tik vėliau 
supratom, kad tai Lietuvos 
šeima. Vaikai — kovotojai.

h:ž. J. Mikaila pranašė, kad 
salės ir virtuvės pastatas jau 
su stogu, lapgais ir durimis, o 
sausio mėnesį bus įrengtas ir 
virtuvės vidus.

Bet jau yra ir skolų: iš 
Manchester bankelio pasisko- 
Ifirta 12.400 dtt;- ITBr.Tolikai- 
čio 500 dol.; 300 doL dar sko
lingi inž. P. Baltakiui Pastara
sis stovyklai paaukojęs 113 
dol. Rangovui už darbą reikės 
išmokėti 2,100. Be to, už me
džiagas kitai firmai — 815 
dol. Virtuvės vidaus įrengimas 
kainuosiąs apie 5,300 dol.

Norint, kad šią vasarą bū
tų galinto jau stovyklauti, rei
kia pastatyti bent porą namų 
stovyklautojams.

Bus bandoma kopijuoti Mi- 
čhiganor valstybes stovyklos 
pastatus, kur namuke telpa 
apie 70 lovų; prausyklos esan
čios viduje namuko.

Iki šiol aukų pinigais jau 
gauta 21,188 (išleista jau dau
giau). ALRK Federacijos Cent
ro Valdyba savo posėdyje yra 
priėmusi planą per pirmą 
1957 metų pusmetį sukelti 
30,000: 10,500 turėtų būti su
rinkta iš rėmėjų šimtininkų;

nešamas ivykes faktas. Pabai- ’ , _ ,
goję buvo pavaizduota mišrios Pagarta Eg!u,es ren8eJams

’ 1957 sausio 3 Brooklyno
teisme atsidūrė Francis J. Ab- 

rį 29 metų vyras, dešimtį 
mėtų išbuvęs Air Force. Pasi- 

. traukęs iš kariuomenės, jis ga- 
vo laikinį darbą — išnešioti 
paštą. Ir pirmą savo darbo 
dieną nusikalto — pasisavino 
laišką

Jam grėsė kalėjimas iki 5 
metų. Teisėjas išklausęs pa
aiškinimo, kad Abbot nieko 

^netiirėjęsląjdięjaą,kai pradė
jo tarnauti — nei pinigų nei' 
maisto, nusprendė — vieneri 
metai kalėjimo lygtinai. Pas
kui pasilenkė pro stalą ir pa- 

’ davė nuteistajam dolerį. “Tai 
pradžiai”. O kreipdamasis į 
savo sūnų, kuris buvo čia pat 
teisme, kaip medicinos eks
pertas, atsiliepė: “Tu buvai 
pats Air Force. Matai, čia 
žmogus iš Air Force bėdoje”. 
Tas pakilo ir įspraudė nuteis- 

r tajam kitą dolerį.
Taip malšino streiką 
Bolivijos prezidentas

Bolivijos emo kasyklose ki
lo streikas. Darbininkai protes
tavo prieš vyriausybės nustaty
tą atlyginimo dydi. Preziden
tas atsisakė pavartoti prievar
tos priemones. Aš niekada ne
vartosiu jėgos prieš ištiki
miausius savo šalininkus, kal
bėjo prezidentas. — Aš im- 
siuosiu didžiojo Gandhi pavyz
džio— pasninkausiu, kol strei
kas bus baigtas. Prie prezi
dento pasninko prisidėjo dar 
šešios moterų organizacijų pir
mininkės. Ir nereikėjo jiem 
ilgai badauti. Po 28 valandų 
streikas buvo baigtas — visų 
bendru pasitenkinimu. Darbi
ninkai buvo patenkinti, kad 
jų prezidentas atsisakė nuo 
jėgos prieš juos, o visi paten
kinti, kad darbas toliau ėjo.

lis visus vaikus dovanomis ap
dalijo. Čia jau. aišku, vaikai 
pajuto Kalėdų nuotaiką. Po 
to, salė virto čiuožykla; mat, 
buvo gerai vaškuota ir slidi. 
Po didelių pastangų ir nema
žo triukšmo susirinko į ratelį 
ir pradėjo šokti. Tik buvo 
keista kad nei vaikai nei tė
vai lietuviškų ratelių nebenori 
ir nebemoka. Kraipydamiesi 
šoko amerikoniškus “Koki Po- 
ki”, “Jiterbug” ir “Bunny”... 
Kai vėliau paklausiau vienos 
mergaitės, kodėl savų ratelių 
nešoka, ji atsakė, kad čia or
kestro kaltė. Rengėjai turėtų 
atkreipti dėmesį į muziką. Tą 
patį vakarą, tik jau per vėlai, 
kai vaikų nebebuvo, orkestras

F. Knovvland. Tai nuspręs Lie- Agurkiai ir kt. 
tuvos Reikalų Centro Komisi
ja, kuriai nuo

išgelbėjo Beržą saviesiems.
Vaidinimėlis V. Gėliūno tin

ka daugiau radijo programai, 
o ne scenai. Ir ne vaikams,

stogoms į Kaliforniją. Žodžiu, 
vienu šūviu šausią du kiškius: 
praleistą atostogas Kalifornijo
je ir kartu dalyvausią Lietu-

NEVVARK'E ATIDARYTAS OFISAS 
SIUNTINIAMS GABENTI I SSSR 

į UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ

Omaha, Nsbr. Omahos Bal- tyt, ir svetimtaučiams lietuviš- 
fo nariai ir šiais metais rūpės- ki valgiai patinka.

vakarus už didžiosios Mississi- pasidarbavusiem Lietuvos gy- tingai pravedė drabužių rink- Pasilinksminę iki 11:45, sve-
ppi upės, žinoma, šis įvykis nimo bylai. 1956 metais meda- liavą— lietuviams Vokietijoje, čiai rinkosi į bažnyčią, kur bu-
bus didžiulė šventė ne tik Los lis buvo įteiktas šen. Paul Rinkliavos metu buvo gauta vo trumpai pasimelsta, suteik-
Angeles lietuviam, bet ir vi
sos Kalifornijos.

Nothing Big . .. Just Something to Remember 
Us by... As Our Thank You tor Your Pcrtronage!

rai tam darbui atsidavęs kun. riaus mokinys C. Retikis, kuris ras katalikas ir uolus parapi- 
neseniai yra atvykęs iš Vokie- jos rėmėjas. Senatvėje, nedir- 
tijos, pamokų metu bežaizda- bdamas kasdien išklausydavo 
mas su špilkute, ją nurijo, šv. mišių ir dažnai ėjo prie šv. 
Buvo iššaukta greitoji pagalba komunijos. Vėliau, negalėda- 
ir Retikis buvo patalpintas į mas pats lankyti bažnyčios 
vaikų ligoninę. Daktaras špil- prašė dažnai kunigą aplankyti
kūtę, kuri jau buvo patekusi su šv. Sakramentais. Mirė su
ganą giliai, išėmė. Jo tėvelis laukęs gana gilios senatvės — 
buvo dideliame rūpestyje. Grį- net 93 m.

Sugrįžo atgal
Antanas Prišmantas, kuris 

prieš keletą metų buvo atvy
kęs iš Vokietijos ir apsigyve
nęs čia Omahoje, persikėlė gy
venti į Čikagą, matomai, tikė
josi daugiau ten uždirbti. Gai
la, kad jam ten nebuvo lemia 

1957 sausio 7 šv. Kazimiero •f’“’ • F’“?’ "gai mirė- Buv0
Wyommg valstybėje ir tuns dar gana jaunas žmogus, 
didelį kalakutų ūkį, prisiuntė Mirus Ant. Prišmantui, jo 
kun. Juozui Jusevičiui šven- dukrelės grižo atgal į Omaha
tems dovaną — dideli kalaku- ir gyvena kartu su savo vyres- 
tą. Kun. Juozas Jusevičius p. nuoju broliu ir seserimi ir lan- 

vyčiu Centro Valdybos pirm. W. NouveU dovaną - kaiatat- ko mūsų parapijos mokyklą. 
1919—1920 metais. Filmą iš Panau<|0'0 ™ošia- Tenka pastebėti, kad jau

mam parengimui — Naujųjų trečias mūsų parapietis. persi
kėlęs į Čikagą, mirė.

Vietinis
naujasis 

kuopos pirmininkas. N.

PETKAS LISAISKAS
W.O9 C1.INTON AVENl’E . MASPETH. N Y

TrHuram: TW I ■

Lietuvos vyčiai ruošiasi visuotinam 
savo suvažiavimui Los Angeles mieste 

džių atskiriem klausimams 
gvildenti.

Penktadienio vakare (rugp. 
9) ruošiamas koncertas Stat
ler viešbutyje; šeštadienio va
kare (rugp. 10) bus didžiulis 
šokių vakaras taip pat Statler 
viešoutyje; sekmadienio ryte 
(rugp. 11) bus iškilmingos pa
mainos šv. Kazimiero liet pa
rapijos bažnyčioje ir tą pačią 
dieną vakare Statler viešbuty
je vaišės ir Lietuvos vyčių me
dalio įteikimas amerikiečiam,

vykęs Į Ameriką dar prieš 
... j«, augiai jvo įsteigimo Žaizdamas nurijo špilkutę 1900 metus, gana gražiai gy-

suklupo: ji pažino savo tėvą, ,.na. >ai’nna>te- 1946 metais vadovauja tik- Mūsų mokyklos aštunto sky- veno su savo šeima. Buvo ge-
kuris buvo dingęs prieš 13 Artėjant suvažiavimui dar bus 
metų. Visi pasiteiravimai ro- sudaryta, eilė komisijų specia- 
dė, kad jis žuvęs karo metu. ^ems uždaviniams.

enūno istorijos
Amoriko* tožome

net vardą jam pakeitė i Kipa- Ir' .ga"a'.
riša. Tik Jievos pasirodymas raudo‘1’ Jau lr talP >18“ - -

Metų sutikimui. Parapijos mo
terys — Stundžienė, Vingelie- 
nė, Merkevičienė ir Starkevi- 
čienė — skaniai iškepė kala-

Susidomėjimas suvažiavimu 
yra tikrai didelis. Rengėjai jau 
dabar yra gavę visą eilę laiš
kų iš įvairaių Amerikos vietų. 
Laiškuose vyčiai rašo, kad jie 
ne tik patys atvyksią į šį su
važiavimą, bet taip pat pasi- ...................
imsią kartu šeimos narius ato- ® !s Įjg°ninės> Retikis pasi

žadėjo daugiau nei su špilku- 
tėmis nei su adatomis nežaisti.

• Juozas Dailydė, buvęs 
kutus ir kumpius ir, be to, dar Marijampolės Rygiškių Jono 
nemažą kiekį lietuviško kuge- gimnazijos mokytojas — in- 
lio. Svečiams valgiai labai pa- spektorius, mirė Sibire gruo- 
tiko. Įdomu buvo girdėti iš džio 2 d.
vieno amerikiečio, kuris net • Skautai tarp vasario 22 ir 
pakartotinai prašė: dar kartą kovo 4 minės skautijos 50 
“bulvių babkos" prašau. Ma- metų sukaktį.

Dabar paaiškėjo, kad jisai bu- Suvažiavimo atidarymas į- 
vyks rugpjūčio 9, penktadienį.

apakęs. Nenorėdamas šeimai 9:30 vai. ryto. į iškilmingą po- 
būti sunkenybe, gyveno elge- sėdį jau dabar yra davę suti- 
taudamas. kūną atvykti eilė žymių Los

Koelno j Angeles miesto ir Kalifornijos
Aecheną, Vokietijoje, prie ke- pareigūnų. Į iškilmingą posė-
lio rasi užeiginę, kurioje ilgai dį bus kviečiami ir visi Los
dirbo jauna našlė. Vieną die- Angeles miesto ir visos Kali
ną užėjo ir paprašė alaus stik- fornijos lietuviai. Pramatyti
lo jos vyras. Kariuomenės liu- penki visumos posėdžiai bend-
dijimas sakė, kad jis buvo pa- riems organizacijos reikalams
laidotas kažkur Rusijoje. svarstyti ir eilė atskirų posė- x. .4 J J K vos vyčių suvažiavime. Prieš pat Kalėdų šventes 

Mr. Walter Nouvell, buvęs an
ksčiau skerdyklos Ciidahy and 
Co. sargas, o dabar gyvenąs ilgai gyventi

medjHnąas vahtus irt..
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 4S VALANDŲ BĖGYJE.
Siuntėjui neikiamas pašto pakvitavimas apie tAatunrirna.

- Siuntiniai pilstaioml gavėjui 7-R saval^;i( bA-ryj’-.
Siuntiniai. <4unAianii oro pašto, perstatomi T.lOdientj bk^yj 

Shtnivjns srauna asmenlAkus sravėjo pakvhavlmus.
VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMO!'RTV

Birželio išvežimams paminėti. P- P- TarP‘^‘“? I"s,itut0 
Daug liūdesio, simbolikos. Tai Pa alP«se ,l“l Avė ) i- 

vyks metinis Detroito Liet, jau musų tremtinių yda. Rau
doti visada, raudoti patiems
ir virkdyt vaikus, kuriuos ne ^us renkama nauja valdyba 
taip jau lengva sujaudinti, *r nustatomos gairės tolimes-
ypač kada jiems nesupranta- ne* veiklai. Visi nariai prašo
mas dalykas. mi būtinai dalyvauti, šia pro-

Režisierius J. Pusdešris. bus priimami ir nauji na- 
kad ir nedėkingą scenai vaidi- Kviečiame lietuviškąją yi- 
nimėlį, neblogai apipavidalino suomenę atvykti ir įsijungti 
ir akis galėjo būti patenkinta i bendrą kultūrinę veiklą. Me- 
kalbančiųjų sugrupavimu. Alb. tinis nario mokestis tik S 1.00. 
Mateika piano garsais kai ku- Klubo nariais priimami visų 
rias nuotaikas sustiprino. politinių srovių ir religinių įsi-

Po vaidinimo tas pats sene- tikinimų asmenys. Valdyba

Daili Drebulėlė žūsta gelbėda- 
. .... . , br°y VąldtataM daugiau ..Klumpakojr, Tat kal.

Douglas iš Illinois, 1955 m. ne tik drabužių, bet ir pinigų, tas palaiminimas ir gale pa- vyko uz scenos, tik buvo pra- tė?
— buv. kongresmanui Char- Drabužius rinkdami ir per- giedotas Lietuvos himnas. Po 

Suvažiavimui rungti knmite 1CS J’ * W5sCOTsto- Siųsdami daU^USia dirbo Jo- tO ^sveiki-
dente Karin Boldt ėjo iš mo- ouvažiavimui ruošti komite- ? x._ —a
kyklos namo. Ji sutiko aklą sudaro: pirm. L. Valiukas; 
žmogų, kuris taikėsi iš vienos vicepirm.
gatvės • pusės pereiti į kita. Skirius ir J. Zichvičius; sekr. 
Mergaitė paėmė akląjį už ran- Žibutė Balsytė, Elena Naš- 
kos ir gatvės viduryje pati lėnaitė ir Lorraine Samolytė 

kasininkė

Jei norite Siusti siunti
nius į SSSR, Lietuva. I^at- 
viją, Estiją, Ukrainą ar 
kur kitur kreipkitės į se
ną, pačią patikimiausią 
firma

lietuvių gyvenimo parodė Pau
lius Jasiukonis. Ar/.arta visa 
eilė einam ij.i i .ii. lų. Pirmi
ninkavo I

1530 Bedford Ąve. 
Brooklvn 16. N. Y. 

Tel. INgersol 7-7272
INgerml 7-6465 ' 

kuri yra įgaliota Inturisto, 
Maskvoje, čia vietoje pri
imti muitus. Kasdien ati
daryta, o taip pat sekma
dieniais nuo 9—6 šešta
dieniais nuo 9—4 vai. 
Pilnai garantuota.

' 1,5



PARDUODI

Vyčių susirinkimas

Vyks į Rainus

Gražus vaidinimasTeresės,

pat vyks pirmadieniais irtre 
Padieniais nuo 8 iki 9 v. v.

Skautų 50 metų s 
minėjimas Bostone 
vasario 23. Minėjir 
A. S. S. skyrius.

Tikybos pamokos
Katalikų tikybos mokymo 

centras Bostone, kuriam vado
vauja tėvai panūstai, praneša, 
kad žiemos laikotarpio pamo
kos pradedamos sausio 8 d. ir 
vyks šia tvarka: kiekvieną an
tradieni ir ketvirtadienį nuo 
12:10 iki 12:50, nuo 5:30 iki 
6:30 ir nuo 8 iki 9 vai. vakaro.

Daiva Mongirdaitė, 
bridge, Mass. Visi 
gėmės jos didžiu

Pranešimas mergaitėms
Regis College, Weston, Mass., 
administracija praneša, kad 
mergaitės, kurios 1957 rugsė
jo mėnesį norės pradėti studi
jas, privalo užsiregistruoti 
prieš gegužės 1. Gi tos moki
nės, kurios norėtų kolegijoje 
gauti pilną ar bent dalinę sti
pendiją, prašymus turi paduo
ti jau prieš vasario 15.

mini sukaktį . Pamaldos už 
Neo-Lithuania” korporacijos 
mirusius narius įvyks sausio 
12, šeštadienį, 10 vaL ryto 
Tėvų Pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje, 680 Bushwick Avė., 
Brooklyne. Tuoj po pamaldų 
bus pašventinta korporacijos 
vėliava. Vakare 7 v. Estų Na
muose, 243 East 34 St., Man- 
hattane, netoli Lerington Avė., 
bus korporacijos 34 metų su
kakties minėjimas.

Bostono-'" universite 
studijų vedėjas, pra< 
tų pabaigoje lankėsi 
ir kalbėjo Amerik 
darbuotojų šuvažav 
Pr. Šidlauskas yra h 
tono kolegiją ir Yal 
teta. Jisai jau keletą 
dovauja Bostono’ n 
valiams.

Apie Daivos Mongirdaitės 
didelius sugebėjimus ir jos 
sunkias dabartinio gyvenimo ir 
studijų sąlygas ne kartą rašė 
ir amerikiečių didžioji spauda.

Juozas ir Agniatė Žerdeckai 
sausio 15 minės 35 metų 

savo vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga vasario 3 d. 
10 vai. bus jų intencija atlai
kytos mišios šv. Petro parapi
jos bažnyčioje.

Vedė
Sausio 6 d. šv. Pe 

jos bažnyčioje mot 
krameritą priėmė J; 
cher su Eleonora I

Kan. dr. J. Končius 
praeitą sekmadienį šventė sa
vo 40 m. kunigystės sukaktį. 
Iškilmingas šv. Mišias giedojo 
Švč. Sakramento Seserų vie
nuolių koplyčioje, Yonkers, 
N. Y. Jam asistavo kun. V. 
Pikturna, kun. J. Pakalniškis 
ir Tėv. V. Gidžiūnas. Po Mi
šių vienuolyno svetainėje bu
vo užkandis, kuriame be minė
tų kunigų dalyvavo kanaunin
ko giminės, bendradarbiai ir 
svečiai Kukliai atšventęs šią 
sukaktį, kan. dr. J. Končius 
išvyko į Pennsylvaniją rinkti 
istorinės medžiagos Istorinės 
Komisijos rašomai Amerikos 
lietuvių katalikų istorijai.

Prel. L. MendeUs, 
Baltimorės liet parapijos kle
bonas, su savo seserim sausio 
8 lankėsi pranciškonų vienuo
lyne ir Darbininko redakcijo
je, susipažindamas su spaudos 
darbu.

Highland Park 2 
namas, visai atski

Bostono vyčių kuopos susi
rinkimas įvyks sausio 13 d. 3 
vaL po pietų šv. Petro parapi
jos salėje prie E. 7 gatvės.

' Susirinkimass , 
Sausio 13 d. 4 v. p. p. Am. 
Liet Piliečių klubo salėje 
Brooklyne įvyksta antikomu
nistinio fronto konferencija, 
kur paskaitą skaitys ponia dr. 
Magda de Supr, Pittsburgho 
universiteto profesorė, žymi 
vengrų veikėja. Be to, Ig. Po
vilaitis, Tarptautinio Fronto 
prieš komunizmą pirmininkas, 
darys pranešimą. Bus priimtos 
rezoliucijos. Kviečiame visus 
kuo gausiau dalyvauti.

raudoms, aliejumi 
ir 6 kambarių, m 
tuščias, be nuomų 
Kaina $19,500. Ki 
I. Grabau, 227 Be

Brooklyn 21, 
STagg 2-7

Išnuomojami du 
Vyrui ar moteris 
naudojimu virtuve 
sisiekimas.

■— Brooldyno muzLajus, 
per Kalėdų šventes rengęs į- 
vairias programas vaikams, da
bar sekmadieniais rengia pas
kaitas apie Egipto, kinų,' Afri
kos ir kitų šalių meną, o sau
sio 22 atidaro didelę parodą— 
“Amerikos grafikos aukso me
tai”, kurioje bus apimta grafi
ka nuo 1905 iki 1956 metų. 
Bus išstatyta 175 kūriniai, su
rinkti iš visų geriausių Ameri
kos muziejų, privačių kolegi
jų. Paroda tęsis iki kovo 17 d.

Sausio 13 d. 2 v. p. p. skul
ptūros skyriuje statoma “Ro
meo ir Julia” opera, kurioje 
dainuoja jauni besireiškią dai
nininkai. Vadovauja muziejaus 
muzikos skyrius. Įėjimas lais- 
vas.

Bostono vyčiai sausio 18, 19 
. . ,-r_ . .. ... ir 20 d.d. rengia išvyką į New

vii t u ve, ir yra Kalėdinė muzika lydėjo p tani- Tik savieji dar nespėjome Hampshire kalnus pasisliužinė- 
nu 8-tos kl. mok. J. Audėnai- jos pažinti, įvertinti ir jos tų y Išvykoje rengiasi dalyvauti
tė. Tautiniams šokiams ir dai- didžiųjų siekimų paremti. Tai- 45 vyčiai 

gi, gal galėtų atsirasti jai me
cenatų ir skirti jai stipendiją, 
kad ji galėtų besimokydama 
besilavindama savo čia minėto
jo tikslo pasiekti. Jos adresas 
yra toks: Miss Daiva Mongir
daitė 62 Mt Pleasant St N.

Išnuomoja 
5 kambarių butą 
Kreiptis Tel. EV 
rašyti: Mr. J. Vai 
Wyckoff Avė., E 
N. Y.noms akordeonu grojo mok. 

R. Kisielius.
Po programos Kalėdų Sene-

Prancūzų Raibo* pamokos bių žinių iš giminių. leškomie- lis dalino dovanas. Kiekvienas
Vakarais (šeštadienį ir sekma- jį ar kurie žino jų adresą, 
dieni) organizuojamos prancū- prašomi rašyti: Mr. A. Juodka, 
zų kalbos pamokos. Užsirašyti: 3255 So. Halsted St, Chicago 
tel. GL 3-3080. 8, UI. svečių.

St. Radžis, iždininkais 
tiuška ir Zauka.

Lietuvių tauta, kad ir kry
žiaus kelius eidama, visada tu
rėjo gabių, pasišventusių ir 
ryžtingai savo idealų siekian
čių žmonių. Kada mūsų talen
tingieji tautiečiai savo sugebė
jimais stebina savuosius ar 
svetimtaučius, męs jais di
džiuojamės ir juos brangina
me. Bet nevisada pagalvojame, 
kiek daug tokių gabių ir ta
lentingų mūsų tautos dukrų ir 
sūnų lieka nepastebėti, laiku 
neparemti ir jų gražieji talen
tai žūna tik todėl, kad jie, ne
turėdami lėšų, negali tų ta
lentų ištobulintt ir jsavo idealų 
pasiekti.

Naujųjų Metų sutikimo pro
ga, Bostono Veteranų Dariaus 
ir Girėno posto klube mus vi
sus žavėte žavėjo savo švelniu 
lyrinio soprano balsu jaunutė 
operos ir dramos studentė

dės Povilo Astrausko, gyvenu- ..................... ......
siu New Yorke ar jo apylin- wsk“ Juto“s Avižienio ir 

jo dukters Nijolės 
gyv. New Yorke. Turiu svar-

Brooldyno Vaidintojų Trupė, 
kuriai vadovauja aktorius Vi
talis Žukauskas, šiemet mini 
5 metų veiklos sukaktį Ta 
proga statomas F. Neveravi- 
čiaųs veikalas “Priešai”. Vai
dinimai numatomi vasario 23.

Federacijos susirinkimas
- Amerikos ĮJet. Kat Federa- 
cijosBostonoskyriaus. susirin-. 
kimas įvyks sausio 11 d. 8 v. 
vak. šv. Petro parapijos salėje 
po bažnyčia.

šv. Vardo draugijos pamaldos
Šv. Petro parapijos šv. Var

do draugijos mišios ir bendra 
komunija bus sausio 13 d. 8 
vaL ryto. Po pamaldų pusry
čiai ir susirinkimas salėje po 
parapijos bažnyčia.

Kitą sekmadienį, sausio 13, 
3 vai. p. p. So. Boston High 
School salėje įvyksta Bostono 
Lietuvių Dramos Sąnbūrio 
statomas 6 paveikslų vaidini- Skambinti vakar 
mas Vincas Kudirka. green 1-5855.

11) 52 m. Velionis 
Glendale Rd., Qu 
Nuliūdime paliko : 
sūnus ir dukterį. 
Hanover miesto ka

MIRUSI E J
Po gedulingų p; 

Petro parapijos baž 
laidoti:
„ Marcelė .Cunienė 
95 m. Velionė gyvi 
uld St., W. Roxbur 
me paliko dukterį i 
laidota Naujos Kai 
pinėse.

Juozas Kazakevič 
10) 65 m. Velionis 
Massasoit St., Hyde 
liūdime paliko žmc 

Įvertino gabumus Į^mėj^0**8 F 

Bet būdama studente, ame- .Kun. Antanas Kneižys prieš Juozas Aukštikal 
rikiečių tarpe J)aiva Mongir- du metus šv. Petro parapijoje 
daitė spėjo savų sugebėjimais įsteigė CYO. ši draugija suor- 
ne tik gražiai pasireikšti, kaip ganizavo beną ir krepšinio ra- 
gabi ir pavyzdinga studentė, teli, kurie abu gražiai pasirodė 
bet ir kaip puiki soliste ir dra- Bostone. Kaip gabus organiza- 
mos studijų aktorė. Ji visose torius vyskupo buvo įvertin- 
varžybose laimėjusi pirmąsias tas y. dabar šalia vikaro parei- 
vietas ne tik Bostono mokslei- gq dar paskiriamas So. Bosto-
vių tarpe, bet ir visos Naujo- no dekanato CYO draugijos
sios Anglijos moksleivių var- direktoriumi 
žybose, gaudama pagyrimo la
pus, diplomus, * padėkos laiš
kus, du aukso ir-vieną sidab
ro medalius.

Apreiškimo parapijos
Šv. Vardo d-jos skyrius pa

skutiniam savo susirinkime iš- gruodžio 30 d., Apreiškimo šokį “Meška” pašoko 5-to sky- 
sirinko naują valdybą. Pirmi- parap. salėje, suruošė Kalėdų riaus mokiniai Visi buvo pasi
ninku perrinktas K. Dobrovol- eglutės vakarą. Programoje rėdę tautiniais rūbais, šešta,
skis, vicepirm. — J. Skarulis, buvo — Kalėdinių giesmių, ei- mok. vyr. tautinių šokių grupė
sekretorium naujai išrinktas lėraščių, muzikos, dainų, žai- pašoko tautinių šokių grandi-

dimų ir tautinių šokių pynė, nę. Scena buvo papuošta si-
kurią atliko šios mokyklos mo- dabrinėmis Žvaigždį įtėmis ir

Kitas draugijos susirinkimas kiniai ir parapinės mokyklos dideliu baltu vainiku. Kampe 
įvyks šį sekmadienį, sausio lituanistinės grupės mokiniai. eglės viršūnėje žibėjo -didelė 
13, po 8 vai. mišių. Bus kartu 7*tos kl. mokinė R. Vilkutaity- žvaigždė, driekianti savo spin- 
ir pusryčiai. to ir 8-tos kl. mok. T. Sperau- dulius į eglutėje įtaisytą pra-

skas, stovėdami scenos priešą- kartėlę. Eglutė buvo nuberta 
Ateitininkų sendraugių kyje, jungė šio montažėlio tar- didelėmis snaigėmis. Scena nu- 

susirinkimas įvyksta sausio 18 pus ir perėjimus atatinkamais šviesta pritaikintais šviestu- 
d. 7:30 v. v. Angelų Karalie- skaitymais. Žaidimą “Šaltis” vais, kėlė šventišką nuotaiką 
nės parapijos salėje. Dr. Vi- atliko pirmo ir antro šeštadie- žaidimus ir tautinius šokius 
liamas padarys pranešimą iš ninės mok. skyriaus mokiniai, paruošė mok. j. Matulaitienė, 
savo kelionių po Europą. ■1 Parapijos mokyklos lituanisti-

Vvtautas Astrauska* evve- Išnuomojamas kambarys se- nės grupės mokinius paruošė 
nąs Lietuvoje Panevėtiorajo- 2™*™; su apšildymu, mok. V. Jocienė. Montažėlį
ne Bigailių paštas, ieško savo naudotis 
brolio Jono Astrausko ir dė- Tel ST 2-1454.

iš Gam
ines džiau- 
talentu ir 

nepaprasta Dievo dovana, lak
štutės gražumo balsu. Tik gal 
retai kam į galvą atėjo mintis, 
kokiu vargo keliu eina ir ta 
jaunutė, aštuoniolikmetė dai
nininkė, siekdama savo didžio
jo tikslo, kurio rezultatas gal 
bus ne tik jos pragyvenimo 
šaltinis, bet ir visos lietuvių 
kenčiančios tautos pasididžia
vimas.

Tiesa, Daiva Mongirdaitė 
lietuvių visuomenėje dar ne
spėjo pasireikšti, nes jai nebu
vo nei progų, nei. laiko. Sun
kios jos dabartinio gyvenimo. Pradedant sausio 28 jos taip 
sąlygos neleidžia jai to pada
ryti. Ji kasdien, grįždama iš 
studijų, po kelias valandas tu
ri padirbėti įstaigoje, kad pa
pildytų mamytės gaunamą* ma
žą šeimos pašalpą, iš kurios 
tenka keturiems asmenims 
pragyventi. Be lo, reikia bro
liuką ir sesutę į mokslą leisti. 
Tėvelio jie neturi: jis žuvo Vo-

mokinys, -gavo po lietuvišką 
knygą ir skanumynų. Vėliau 
pasišokta. Salė buvo pilnutėlė

•DARBININKO” METINIS VAK
Visi maloniai kviečiami pamatyti < f Į A / A Atlieka Bostono
puikią ANTANO GUSTAIČIO pa- A Į ^A AA ■ ■ Sambūris iš 30 vgal K. Inčiūrą parengtą 6 paveiks- V ||1|| U M . 111 A ja Ipolitas Tvirfc
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Vakaras įvyks sausio 26 d., šeštadienį, 6 valanda vakare
naujoj gražioj ASČENSION AUDITORIUM. Grand Avė. ir Seabury St. kampas, visai prie Oueens Blvd. Geroj su 

prie IND. 8th Avė., Grand Avė. Newtown stoties. Corona Grand Avė. autobusas priveža prie pat dui


