
10 CENTŲ

quo ante.

manoma,

- ’PRASIDEDA

IŠVIJO KITĄ MASKVOS
ŠNIPĄ

Iždo sekretorius Humphrey 59$

Chruščiovas atgaivins kominforma?

ir vyriausybėje.

šalčiuj pakeitė sniegas

dabar; kitų 
“suegiptin- 
metus.

liudijo, kad vyriausybė ir da
bar gali pavartoti vidurinių 
rytų ūkinei pagalbai 417 mil.

Sustiprino .tenai tyrinėjimus, 
kuriuos Persijos vyriausybė 
vykdė jau nuo 1949. pasikvie
tusi šveicarų tyrinėtoją geolo
gą dr. Arnold Heim. Ketveris 
metus jis Persijos dykumoje

Naujas lenkų balsas dėl sienų 
susitarti su lietuviais, vokieuiais

Tai buvo 1956 rugpjūčio 
Grąžtas pragraužė druską 
gipsą ir 2300 metrų gylyje 
sidūrė i naftą. Srovė šovė 
kiu fontanu, kad nešė su 
vim akmenis. Karštos iki

JT politinėje komisijoje vėl 
svarstomas n u s i ginklavimo 
klausimas. Amerikos atstovas

toju MM Saorty >
Mditery
Metei! Sacarity (Militcry) 
Ateouc Eaerjy 
$tectyito|

ir rytinių ir vakari- 
atžvilgiu.
korespondentas iš 
tai pranešdamas.

naują smūgi
sausio 15

Egiptas sudavė 
vakarų kapitalui: 
paskelbė bankų ir kitų pini
ginių įmonių “suegiptinimą”. 
Formaliai tai nereiškia suvals- 
tybinimo. Tik visi bankų ir 
kitų piniginių įstaigų akcijų 
turėtojai turi būti Egipte gi
mę arba Egipto piliečiai. Di
rektoriai turi būti taip pat 
Egipte gimę Egipto piliečiai. 
Bankų pelnas turi būti inves
tuotas Egipte.

Anglų ir prancūzų bankam 
bei įmonėm tas įstatymas pri
taikytas jau nuo 
įmonės turi būti 
tos” per penkeris 
-Tekis Įstatymas, 
atbaidys nuo Egipto svetimus

dol., bet jie tebėra neišnau
doti.

laikraštis pastebi: tai pirmu kartu po 
karo lenkų spaudoje pasako
ma Sovietam, jog jie esą anek
savę Lenkijai priklausiusius 
prieškarinius plotus.

Galima laikyti tam tikru at
garsiu į tokius balsus Lenkijo
je Vokietijos soc. demokratų 
lyderio Ollenhauerio pariš
tas simpatijas lenkų tautai. B 
kitos pusės rytų Vokietijos 
min. pirmininko Grotewoh'.io 
būdingas pareiškimas kaip tik

Varšuvoje eina 
“Kontrasty”. Tai jaunų inte
lektualų laikraštis. Jame buvo 
paskelbtas straipsnis, kuris 
tarp vokiečių sukėlė didelio 
dėmesio.
Straipsny reikalaujama ‘‘lank

stesnės politikos” sienų klau-' 
simu. Būtent, teigia:

jei Lankiįa atgautų dalį te
ritorijos, kurią ji praradusi 
Rusijos raudai, tai ji Kalėtu 
lengviau spręsti ir klausimą

Bidžiaūsia'politihioįtempimo 
susidaro tarp Izraelio nusista
tymo nesitraukti iš Gazos ir 
Azijos-Afrikos sąjungos, kuri 
reikalauja, kad Izraelis pasi‘ 
trauktų už 1949 metų demar
kacijos linijos. Amerika palai
ko taip pat pastarąjį reikala
vimą. Bet dabar, matant, kaip 
Nasseris drąsiai duoda Vaka
ram antausius, atsiranda vals
tybių, kurios ima reikalauti,
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Sausio 15 vakarą pradėjo 
snigti ir per naktį prikrito

pirm. 
Chou En-lai baigė savo kelionę 
po Lenkiją ir Vengriją ir grįž
ta į Maskvą. Jis prikalbėjo 
Lenkijos komunistus išleisti 
bendrą pareiškimą, kuriame 
Lenkijos komunistai pripažino 
Maskvai pirmenybe, pritarimą 
Vengrijos Kadaro vyriausybei 
ir pasmerkė Amerikos politiką 
viduriniuose rytuose kaip tau
tų pavergimo priemonę.

A’JRŽ ARTŪRO TOSCANINI dinti.
m . . . Irako

Artūro Toscanim, garsiau

mos nemažesnės kaip išlaidos. 
Šiame biudžete numatoma pa
jamų turėti arti 2 milijardų 
daugiau nei išlaidų. Demokra
tai kritikuoja, kad biudžetas 
per didelis, šis taikos meto 
biudžetas tik vienu 1% mažes
nis nei Trumano biudžetas 
1953, kada teko kariauti Korė- 

mokes-

1945 iš Vokietijos.
Laikraštis ragina Sovietus 

pasitraukti iš Vilniaus ir Lvo
vo, ir lenkai tada su kaimy
nais, l:.;?uviais ir ukrainiečiais, 
tarsiąsi, ieškodami kompromi
sinio sprendimo.

Kokis tas sprendimas, laik
raštis nesiūlo. Tačiau, atrodo, 
turi galvoje kondominiumo 
sugestijas 
nių sienų

NYHT 
Vokietijos

Tam

KIEK JAU METU KALBA 
APIE NUSIGINKLAVIMĄ

• Vengrijoje panaikino prį-
• Balstogėje janimas apmė- valomas rusų kalbos pamokas, 

tė akmenim milicijos būstinę. Leido pasirinkti—rusų, vokie- 
Buvo suimti. čių ar prancūzų.

3—5 coliai. Tai pirmas šią kius pat žaislus. Ir prie to dar 
žiemą rimtas sniegas, atleidęs 
ir šalčius.

Atgal prie 
Maskvos

New Yorke sausio 15 rytą 
šalčiai pasiekė viršūnę. Pačia
me New Yorke buvo 3,1 laips
niai, La Guardia aerodrome 
nulis, o prie Owl’s Head, Adi- 
sondacks, nukrito iki 57 laips
nių žemiau nuliaus. Aukščiau
sia Amerikoje temperatūra tą 
dieną buvo Presidio, Texas, 
85 laipsniai šilumos.

Cabot Lodge jr. pirmadienį iš
dėstė Amerikos nusistatymą: 
Amerika sutinka ginklų ga
mybą sustabdyti; atominių 
sinkių skaičių apriboti; apribo
ti atominius bandymus, suma
žinti Amerikos ir Sovietų ka
riuomenes iki po 2,5 mil., o 
Anglijos bei Prancūzijos iki 
po 750,000; vykdyti tarptauti
nėje kontrolėje žemės satelito, 
tarpkontinentinių raketų ga
mybą.

Prideda dar vieną siūlymą
Šen. Humphrey, d. Minri., 

sausio 15 reikalavo, kad Ame
rika derybose dėl nusiginkla
vimo siūlytų atitraukti Ameri
kos kariuomenę iš Vokietijos, 
jeigu Sovietai atitrauks savo 
kariuomenę iš Vokietijos ir iš 
Lenkijos.

Humphrey yra narys Ame- palaikai būtų i Italiją ir per- 
rikos delegacijos prie JT. gabenti.

RUSŲ GYDYTOJO 
TRAGEDIJA

Kum. 150 mylių nuo Tehera
no, ieškojo naftos. Keturis 
kartus gręžė. 2200 metrų gi
lumoje grąžtas strigo į drus
kos ir gipso klodus. Per tą 
laiką geologą Heimą perėmė 
amerikiečių bendrovė. Geolo
gas Heim jau buvo 74 metų, 
ir toliau jam buvo nepakelia
mas darbas. Jį perdavė savo 
draugui Gansseriui. Pastarojo

PREZ. D. EISENHOVVERIS ir žemės ūkio sekretorius Ezra T. 
Benson (de<) ii..lėktuvo stebi sausros mideeiutus ptotus Tesąs 
valstybėje.

Tarp Maskvos ir Londono Kom Kinijos min. 
kilo ginčas dėl gydytojo Bi- 
riukovo. Sovietai skelbė, kad 
Biriukovą, sovietų laivo gydy
toją, anglai pagrobę. Anglai 
paskelbė, kad Biriukovas pasi
prašė azylio, kuris jam ir bu
vo suteiktas.

Gandai apie suki
limą Lietuvoje

New York Herald Tribūne 
įsidėjo UP pranešimą, kad va
karų Berlyno spauda sausio 
16 rašė, jog

“arti pusė Baltijos valstybių 
gyventojų, padsdami d-zerty* 
rų iš sovietų—armijos, -sukite 
prieš Rusiją”.

“Spandauer Volksblatt” pra
nešė, kad

sukilėliai kontroliuoja p'o- 
tus Latvijoje, Lietuvoje ir Es
tijoje taip, jos sovietų kariuo
menė negali pasirodyti iš mie
stų mažesnėm jėgom kaip ba- 
tali jonas. Mažesni vienetai su
naikinami ar pabėga pas par
tizanus.

Tokios žinios grindžiamos, 
sako UP, informacijom atvy
kusio iš Minsko.

Šaltinis atrodo labai nepati
kimas, o informacija apie su
kilimą juo labiau.

Prezidentas Eisenhoweris 
trečiadienį pristatė Kongresui 
naujo biudžeto projektą. Jo 
dydis - 71,807,000,000 dol., 
arba trim milijardais didesnis 
nei pernai. Daugiau kaip 45 
milijardai yra skirti krašto 
saugumui. Civiliniam reikalam 
skirta 26 su puse milijardų. 
Tarp atskirų paragrafų nu- joje. Kritikuoja, kad 
matyta ir pakelti pašto tarifą čiai nemažinami, 
iš 3 cn. į 5. .

Biudžeto projčktą respubli- Į . _ .
konai sutiko sti pasitenkini- pareiškė,

• Lenkijos vyskupas Z. 
Choromanski paragino tikin
čiuosius dalyvauti seimo rinki
muose, Tokis pareiškimas bu
vo paskelbtas po to, kai antra
dienį min. pirm. Cyrankie- 
wicz turėjo pasikalbėjimą su 
kardinolu Vyszynskiu. Lenki
jos komunistai skundžiasi, 
kad Laisvosios Europos radi
jas kurstąs lenkus rinkimuose 
nedalyvauti.

kapitalus. Tvirtinama, kad an
glų ir prancūzų' turtas siekęs 
apie 500 mil. dęį.

Izraelis iš Sinajaus pusiasa
lio savo kariuomenę traukia 
pamažu. Dar ketvirtadalis te
bėra Izraelio rankose. Paaiškė
jo, kodėl taip ijėtai. Izraelis 
sunaikina visus.? “karinio po
būdžio” įrengimus — geležin
kelius, tiltas, plentus ir šiaip 
kelius, aerodrc^is, kareivines 
ir daugel namų> susprogdina, 
kelius tam tikins arklais Iš- kad nebūta siekiama status 
aria.

Sovietų vyriausioji taryba mės sovietuose turi partijos 
(parlamentas) renkasi posė- sekretorius, atrodo, kad Ma-
džio vasario 5. Būsiąs keičia- lenkovas tuo atveju gautų per
inąs penkmečio planas. Gali svarą, 
būti atmainų

• Sovietų Chruščiovas, kaip darytas po to, kai Chruščio- 
rašo prancūzų spauda, atei- vas pripažino, jog “į socializ- 
nantį mėnesį atgaivinsiąs ko- mą veda įvairūs keliai”. Tai 
minformą (komunistinės in- buvo kalbantis su Tito. Dabar 
formacijos biurą). Kominfor- kominformas būsiąs atgaivin- 
mas veikė Bukarašte ir turėjo tas nauju vardu. Matyt, reikia 
derinti visų šalių komunistų stiprinti atmestą Sta- 
veiklą. Bet pernai balandžio lino liniją, centralizaciją apie 
mėn. jis iškilmingai buvo už- Maskvą.

Ei£ENHOWERIO "PROGRA
MĄ" TEBESVARSTO

Prieš valst. sekr. Dulles tvir
tą reikalavimą, kad Eisenho- 
werio programa viduriniam 
rytam nebūtų keičiama, pasi
sakė demokratų kalbėtojai. Ta
čiau Atstovų Rūmų pirminin
kas Sam Raybum mano, kad 
ji bus priimta, tik ir jis nori 
atskirti karinę programos dalį 
nuo ūkinės. Jam pritąrė šen. 
Knowlandas% manydamas, kad 
karinė programa turi būti pri

mų, nes jis jau trečiu kartu sybė turės sumažinti, nes ki- jmta, nuo ūkinės pagalbos ga- 
yra subalansuotas, t. y. paja- taip gresia infliaiija. įima susilaikyti. Jungt. štabo

‘ viršininkas adm. Radfordas

“Agresoriam — jokio lašo Atradimas, kuris arabus ga- vo iškviesta saugoti Bet gais- 
naftos! Susprogdinkite naftos Ii paversti "ubagais", išgelbė- ras ir savaime galėjo kilti —
vamzdžius ir saugokite savo damas Europą nuo naftos ba- galėjo pasitaikyti, kad iš-
žemės turtus!” Tokio turinio do sviestas akmuo pataikys į ak-
šūkiais Maskva kaitino arabus. 
Pastarieji paklausė, 
naftos 
naftos

Tačiau pereitą šeštadienį iš 
viešbučio, kur buvo apsistojęs 
Biriukovas, pranešė policijai, 
kad apie Biriukovo kambarį 
ėmę baidytis nežinomi as
mens. Atvykusi policija rado 
Biriukovą kambaryje užsibari
kadavusį ir šaukiantį: “Aš rei
kalauju sau laisvės”. Kai poli
cija įsilaužė į kambarį, pama
tė tik, kaip pro langą Biriuko
vas Šoko žemyn. Sužeistą nu
gabeno į psichiatrinę ligoninę.

vakarų Vokietijos politikais, 
nes jie nepripažįsta Oderio— 
Neissės sienos.

Valstybės departamentas 
pranešė sausio 15, kad Sovie
tų Idfro attachė pavaduotojui 
maj. Juryj P. Krilovui įsakyta 
išsikraustyti iš Amerikos. Kri- 
lovas stengėsi papirkti Ameri
kos pareigūnus ir išgauti ra-

• Pijus XII priėmė pirmu daro, raketų ir kitas karines 
kartu po karo turistus iš paslaptis.
Lenkijos.

• Vokietijoje po karo grei
tai imta vartoti vaikam žais
liukus — metalinius kareiviu
kus, lėktuviukus, tankus. Ry
tų Vokietijos spauda tada 
aliarmavo, kad Vokietijoje at
gaivinamas “nacinis militariz" 
mas”. Dabar rytų Vokietijos 
spauda pranešė, kad ir ten į- 
sakyta gaminti ir vartoti to

ną turėjo širdies priepuolį. 
Nuo jo dabar ir mirė miego
damas. Kilęs iš Parmos, Itali
joje, pareiškęs noro, kad jo

Anglų 
bendrovės Irake trys 
siurbliai buvo susprog- 
Naftos pristatymas iš 
sumažėjo 66. Saudi 

Arabija dar sustabdė anglų 
sias pasauly ^dirigentas, sausio naftos valyklas prie Bahrein 
16 mirė Bronze savo viloje, salų. Europa ėmė žiobčioti be

Iki 90 metų jam betrūko vos naftos. Arabai pajuto savo ga-
2 mėnesių. Paskutinis jo atsi- 
sveikinimas iš estrados buvo Amerikiečiai norėjo išsau- 
1954. Šiemet Naujų Me'ų die- 9°*’ nuo na^,os kr«« Per

sijos šaltinius.

Nikita Chruščiovas, spėjama, 
galįs būti vietoj Bulganino 
min. pirmininku. Pastarasis 
būsiąs pakeltas į prezidentus 
vietoj pasenusio Vorošilovo. 
O partijos sekretorium vietoj 
Cnruščiovo būsiąs Georgij Ma- 
lenkovas. Tai laikoma techni
kiniu kėdžių perstumdymu. 
Tačiau žinant, kokios reikš-

vės šovė į vnršų 100 metrų 
aukščio. Veltai inžinieriai mė
gino užkimšti skylę. Bet 70 
atmosferų stiprumo spaudi
mas visas priemones niekais 
vertė. Apie gręžimo vietą tuo-

Antras planas — Persijos 
naftą gabenti į Europą sausu
mos keliais. Turkijos ir Per
sijos vyriausybės jau susitarė 
savo geležinkelius taip sumeg- 
sti, kad nafta tankiniuose va
gonuose geležinkeliais galėtų 
pasiekti Iskenderun uostą.

gyventojus, kad nesiartintų. Kai tokia planas bus įvykdy- 
Vyriausybė sustabdė traukinių tas, arabai vėl pasijus apriga- 
judėjimą iš Teherano į Aha- vę, nes jų nafta tada bus 
daną, kurie ėjo kaip tik pro netekusi tokios reikšmės Euro- 
Kum vietovę. Kariuomenė bu- pat kaip štate*.

meni, ir kils kibirkštis.
Persijos vyriausybė telegra-, 

fu iškvietė šauniausią Ameri
kos specialistą Myron Kinley. 
Tas su savo personalu ir įran
kiais tuojau prisistatė. Jam 
mokėjo dienpinigių 250 dol. 
Bet tik po 14 dienų pavojingo 
darbo jo brigadai pasisekė 
pristabdyti srovę. Ne visai su
stabdyti. Kasdien dar po 7.000 
tonų liejosi.

šitas naftos šaltinis goti 
penktas gręžimas davė nelauk- 4^ kwmet ^3 ^jlijmnis 
tus rezultatus. jioftos žaliavos. Iš įos

išeity 14 mfl. benzino. Tai du 
kartus daugiau nei pats ..lig 
šiol goriausias naftos šaltinis 
Porsiioio-

Amerikiečių naftos bendro
vėm Persijoje atėjo į «alvą 

laipsnių Celsijaus naftos sro- drąsus planas — nuo Kim 
šaltinių nutiesti vamzdžius iš 
Persijos per Turkiją iki Vi
duržemių jūros, į Turkijos 
uosta Iskenderun (seniau Ale- 
xandrette). Tai būtų saugiau 
nei per arabų kraštus.

jau susidarė pora naftos eže
rėlių. bie augo, nes kasdien po 
15.000 tonų naftos lietus lijo 
ir lijo. Juodi ežerai nutyso per 
kilometrus. Oras buvo pilnas 
garų. Reikėjo tik kibirkštits. 
ir būtų buvus baisi ekspliozi- 
ja. Teherano laikraščiai įspėjo



buvo 
savo

VeMgrįja,šnipaiypsišto dėžutės (2>
reikalus asmeniškai sutvarky
ti Pareigūnas betgi tvarkė rei
kalus nevisai įprastai — užuot 
biure juos tvarkęs, nusivedė 
jis šveicarę į restoraną ir pa
vaišino pietum. Viza -buvo pra
tęsta. Bet pareigūnas panoro 
susitikinėti su ja dar ir po to. 
Vieną kartą jis paklausė,

ar už vizos pratęsimą ji na*

DRAUGĖ ZARUBIENfc (Skai
tyk apačioje!)

ir jį sekė nuo pat sienos. Jau 
Berne, kai T~eghas ėjo Berno 
gatvėm,

prie jo prisistatė
Tokių argumentų veikiama, 

ji sutiko. Į jos klausimą, ko
kių žinių iš jos norima, gavo 
nekaltą pareigūno atsakymą.

"Mus, pavyzdžiui, domina, 
kiek uniforminių kepurių vie
name Šveicarijos fabrike pa
daro per mėnesį, arba kiek 
kaimo yrakepykly ir jose iš
kepa per dieną duonos".

Su reikiamom instrukcijom z 
šveicarė’buvo išleista^ atgal. '' 
Jos žinios buvo nekalto pobū
džio — atsakymai į jai duoda
mus klausimus. Atsakymus 
surašydavo vengriškai ir pa
dėdavo “aklinojo pašto dėžutė
je”. Joje rasdavo ir jai skirtus 
klausimus. Pagal “raktą”, ku
rį jai perdavė Vengrijos atsto
vybės sekretorius Vegh, skai
čiuodama laiškelio raides, ji 
susirasdavo datą, kad bus pa
imtas iš skylės naujausias 
“paštas”, kurį ji turi pristaty-

1 „ ti. Laiškai iš Budapešto būda
vo pasirašyti “Tetos drgoš”ar 
panašiai.

Per šitą savo agentę jos 
darbdaviai ilgainiui panoro su
žinoti ir svarbesnių dalykų: 
kiek ilgio ir kiek pločio turi 
takai Payerne aerodrome, ko
kio dydžio yra kareivinės ir 
kiek žmonių jose telpa, kiek 
Šveicarijoje yra chemijos reik
menų fabrikų ir kur jie, kur 
yra ginklų dirbtuvės ir kur 
yra ginklų sandėliai:

Tiem ponam Budapešte vis
kas buvo idojnu. Tik moterėlė 
ir norėdama į tokius klausi
mus vargiai galėjo atsakyti 
tiksliai.

Budapeštas jos pranešimais 
dažnai nebūdavo patenkintas. 
Jai pranešė, kad jeigu ji nepa
sistengs, tai turi pagalvoti apie 
savo artimųjų Vengrijoje lik’-

Vengrijos komunistam, 
riau — Maskvai.

Prieš keleris metus ji 
nuvykusi į Vengriją pas
gimines. Jau baigėsi ten jos 
viza, ir ji rengėsi grįžti Į 
Šveicariją. Vengrijos valdžios 
pareigūnas pasiteiravo, ar ji 
nenorėtų dar ilgiau pas gimi- 

_ _nęs pasisvečiuoti^ nęs galima , sutiktu atlikti kai kuriu patar- 
navimy. Valdžia jai būtu dė
kinga, jei ji atsiųstų iš Šveica
rijos kai karių žinučių. Už jas, 
savaime suprantama, jai būtų 
gerai atlyginama.

Ji pasišiaušė ir ėmė atsisa
kinėti. Tada pareigūnas - davė 
jai suprasti, kad jeigu atsisa
kys, tai pasibaigus vizai jai 
gal nebus leista grįžti į Švei
cariją. O tada automatiškai ji 
gali būti suimta. O gali būti 
pritaikytos sankcijos ir jos gi
minėm, pas kuriuos ji dabar 
gyvenauti7 ~ —- - -

vizą pratęsti be didelio vargo. 
Vienam užsienių reikalų mi
nisterijos pareigūnui buvo pra
vesta susitikti su ja ir vizos

sėstų į jam pristatytą automo
bili.

Nervingai sutiko Veghas 
sėsti ir buvo nuvežtas Į proku
ratūrą. Ten jam. pateikė pasi
rašyti raštą, kad jis žino, jog 
jis yra ištremiamas iš šveica- 

' ri-ios-^ghas mėgino protes-

JŪS PER DAUG GARBINATE VAKARĮ) VALSTYBES
Jūsų leidžiamam laikrašty 

“Darbininke” yra perdaug 
garbinami demokratai, deda
mos nuotraukos anglų vyriau
sybės galvų, kaip pvz. Chur- 

w chilUo. Edeno,. karalienės ir 
kt. ; ■- - ■ ’

Kodėl yra taip daroma? Aš 
esu Vilniaus krašto lietuvis ir 
praeito karo metu kariavau 
Vakarų pusėje ... Ką gero ne 
tik Lietuvai, bet ir aplamai ką 
gero padarė Churchillis, arba 
Edenas ar kiti ponai? Nieko ir 
niekuomet nepadarys nieko.

Nereikia mums knistis po 
praeito karo visokias konfe
rencijas, kada buvo ištisos

LAIŠKAS REDAKCIJAI

tik ten, kur daug turtų, kur 
nafta teka, ten jie gina tuos 
plotus, nors kur anglai valdo 
kraštus; mažai kuG skiriasi nuo - 
rusų, beveik tie patys išnau
dojimai; jeigu prieš — irgi 
kulką i pakaušį. Taip Kenya, 
Kipre, Borneo. Esu šimtapro- 
centiškai tikras, kad jeigu jie' 
būtų tikri, jog daugiau rusai 
nieko nebenorės, atiduotų vi
sus tremtinius, kaip Vlasovo 
karius.

Taigi iš viso tiem vyram, 
kurie yra išėję aukštuosius 
mokslus, kurie sugeba leisti

prisidės tik prie savęs apgau
dinėjimo. Reikalauti iš laikraš
čio, kad jis tylėtų, reiškia 
reikalauti, kad jis prisidėtų 
prie skaitytojo apgaudinėjimo 
slepiant nuo jo tai, kas nema
lonu.. Laikraščio uždavinys — 
duoti skaitytojui prieš akis ga
limai objektyviau ir galimai 
pilniau visus lemiamuosius gy
venimo faktus. Jis turi irifor- 
muoti ne tik apie draugus, bet 
ir apie priešus, nors tai ir la
bai gali nepatikti. Tik pažinda
mas gyvenimo tikrovę, gali ją 
reikšti, ne tik ^mizantropiškai 
skųstis.

4. Darbininkas negali prisi-

už ką. Jį paklausė tada, ar jis 
neatsimenąs savo kelionės į 
Payerne. Veghas negalėjo jos 
prisiminti ir dėjosi nieko neži
nąs, iki jam parodė fotografi
jas jo agenčių, kai jos ima 
paštą iš sutartos vietos' Tada 
Veghos veidas paraudo ir pa
sirašė toliau be jokių reikala
vimų.

Tai tik vienas iš'diplomati
nių agentų, kurie organizuoja 
šnipinėjimą. Apie vieną pa-

-skelbta? apie kitus tylima. Ta
čiau faktas, kad '---- '

per dvejus metus iš Švelįa- ^
rijos buvo išvyti daugiau kaip simerkti, kad negirdėtų to ne- 
dvylika komunistiniu valstybių malonaus raginimo. Ir kam 
diplomatų.

TAIP MAN. ATSITIK!

Washingtone moterų klubo 
pokylin buvo atvykusi ir drau
gė Zarubienė — Sovietų am
basadoriaus G. N. Zarubino 
žmona. ^Staiga ji išgirdo, kad

Vargšė” turėjo net va

jai reikėjo eiti Į tą balių? ...

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti teL HYacint 7-4677

2. Tačiau šita
nuotaika padiktuoja ne vienam 
klaidingą, perdėtą padėties 
vertinimą. Tokio perdėto ver
tinimo pavyzdys šiame laiške 
yra lyginimas ir sulyginimas 
anglų ir sovietų elgesio jų val- 

prieš vergiją, nieko kito ne- domuose kraštuose. Nematyti 
norint tik savo kraštui laisvės, skirtumo — reiškia pasiduoti 
nusikratymo vergija. momento sentimentui ir pra-

Kai Anglai su Prancūzais rasti realaus gyvenimo pajau- 
naudojasi tokia proga, ar yra timą.
verta tokių žmonių kaip Chur- 3. Nusivylimas padiktuoja 
ehillis, Edenas. Mollet ir kiti ir ne visada teisingą reagavi- 
dėti paveikslus laikraštyje? mo būdą. Pereitą vasarą St.

Nackiewicz, buvęs Lenkijos
Aš labai retai mačiau anglų egzilmis min. pirmininkas, taip 

laikraščių žemėlapiuose Lietu- pat vilnietis, padarė logiškai: 
vos vardą, tai kodėl jie verti 
taip garbinti. Jums gal žino
ma, kiek lenkų kareivių žuvo 
prie Monte Cassino Italijoje. 
Bet kokia padėka už tai? Nie
ko. Nei paminklo nepastatė 
lenkam, nes žuvę nebereika
lingi. Mane pyktis ima skaity
ti Jūsų laikrašty, jog sąjungi
ninkai ten gero padarė, ten...

Jie nieko gero nepadaro.

LTSR aukščiausios tarybos 4 
sesijoje min. pirm, pavaduoto
jas E. Ozarskis vertino ūkinę 
padėtį. Esą dėl biurokratų ap
sileidimo lietuviai vis dar ne
turį kasdienio vartojimo pre
kių. Ozarskis. kaltino partiją ir 
jos vadus. Sakė, kad daugeliu 
atvejų prekių esą pakankamai, 
bet jos dūli sandėliuose ne
tinkamai ir neiaiku paskirsto
mos. Net Vilniuje kartais ne
galima gauti žibalo, degtukų, 
druskos, ūkiško muilo, tabako. 
Esą “nelengva įsigyti nebran
gius ir paprastus baldus, žiba
linių lempų, dangčių, ir stiklų 
lempoms. Labai blogai orga
nizuota prekyba kultūrinės 
paskirties prekėm, mokykli
niams ir rašymo reikmenim.”

laiško autorius — siūlo tylėti Lietuvoje pėra specialių tran- 
apie Churchillį, Edeną, Mollet sporto grupių, kurios rūpintų- 
ir kt. Vadinas, kas nepatinka, 
apie tai reikia tylėti. Lyg pats 
tylėjimas sunaikintų jų buvi
mą ir veikimą. Priešingai, tai

Įžvelgęs, kad Anglija išdavusi 
Lenkiją, ir nieko iš jos negalė
damas Lenkijos reikalam tikė
tis, paliko Angliją ir išvyko Į 
Lenkiją. Kitaip siūlo reaguoti

raportai niekam kitam netinka 2 
kaip tik tam tikrai kūno da- g 
liai pašluostyti. Su praneši
mais ji rasdavo ir po kelis šim
tus frankų jai už paslaugas.

Eidama i dėžutę, agentė vi
sada turėdavo po ranka laik
rašti. Jeigu viskas būdavo 
tvarkoje, tai ji turėjo laikraštį 
laikyti po dešine ranka, jeigu 
kas įtartino ar netvarkoje — 
po kaire.

Antra suimtoji agentė — 
italė turėjo kitokį uždavinį. 
Iš jos nereikalavo duoti žinių 
apie Šveicariją. Ji tebuvo kur
jeris. Tačiau nebuvo tokių Įro
dymų. kad būtų galima jai 
kelti bylą, tad ji tik buvo išvy
ta iš Šveicarijos teritorijos. 
Šveicarijos pilietė turės atsa
kyti prieš teismą.

O gerbiamas diplomatas Ve-

si prekes pristatyti. Dabar 
prekių atsigabenimu rūpinasi 
pačios parduotuvės, žmonės, 
gamina skandalingai žemos 
kokybės prekes. Patikrinus 
vieno sandėlio 4.620 metrų au
dinių, pažymėtų pirma rūšim, 
rasta, kad 69c/c privalo būti 
išbrokuota. Ozarskis džiaugėsi, 
kad 1956 respublikoje liko 
net 75% gyvulininkystės virš
planinės gamybos. Dėl to lie
tuviai gavę 750 to daugiau 
sviesto, 11.700 to pieno. Esa
mą skurdą Ozarskis išdavė iš
sipasakojęs atstovam, kad bū
tina miestų sąšlavų vežikus į- ghas? Jis gruodžio 17 vėl pa

noro grįžti iš Vengrijos į Švei
cariją. šveicarų policija apie 
jo grįžimą buvo painformuota

pareigoti skyrium surinkti 
maisto liekanas, kurias būtų 
gera panaudoti kiaulėm šerti. 
Czarskis pyko, kad Panevėžy 
ir Šiauliuose dar nebuvo įteik
ta nė viena amerikoniška “Su
permarketo” formos parduo-

Lietuvos Vyčiu Radi jo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA. 1550 kylocycles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAU.
Jei norite'sioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

Kova prieš vergiją 
tik vienoje pusėje

Anglijoje kovai su vergija 
draugija po 10 savaičių tyrinė- 
jimo paskelbė, kad Maureta- 
nijoje. vakarinėje Saharoje, 

* tebėra gyva vergija. Iš 200,-

ANGLŲ UŽNUGARIS 
NERAMUS

Anglai suėmė 36 airius, 
tuvė, iš rišo Lietuvoje jų esą grindinės laisvės armijos 

rius. Užtvėrė pagrindinius 
liūs tarp šiaurės Airijos ir ne
priklausomos Airijos, kad ap
sunkintų teroristam įsibrauti.

KMGHTS OF UTHUANTA WLOA
BRADDOCK, PA.

jau 13. Tik Vilniuje esąs su
organizuotas maisto produktų 
pristatymas į namus, bet tai 
tik pienas, duona ir pyragai.

po- 
na- 
ke-

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 

SIUNTINIAMS GABENTI I SSSR 
I UKRAINĄ, LIETUVĄ, LATVIJA, ESTIJA 

IR KITUS KRAŠTUS.

nv-džiasra*. vaistus ir t. .

- Siuntėjui Keikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimn
— Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje.

Siuntiniai, siunčiami oro paštu, pristatomi 7.10 dienų bkgyj 
Siuntvjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.

VISI SIUNTINIAI SIUNČIAMI SU JAU APMOKĖTU 
MUITU. IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS.
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Kad visi būtų viena

KARALIENĖ MARMA su sa-
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Skaitančiojo mergiščio vei- kur tik ką buvo sėdėjusi mer- vargšas žmogelis, kaip aš, kad šeimininkas. — Aš jau panelę kojyčių, pirmutiniąsias elegan-
das valandėlę nublanko mar- gina, nesiliaudama Šaukti: “Po- bent kiek prasiblaivytų nuobo-
mulo baltumu. Akys mecha- nia... pareis namo... duos džkimis valandomis? Kas mie-
niškai skaitė toliau išdavikišką mėsos ” la dienelė žmogus turi sėdėti

Publisžied Seml-Weekiy except holl- 
day weeks, when tssued weekfy

By FRANCISCAN F ATKERSTHE WORKER (Tltt«Copyri»M) 
Elaa nuo 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Mt Maroki 3, 1879, origlnaHy •ntered a*
K 1915.

PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams
Brooklyn, N. Y.
Pusei metų _____
Užsienyje_______

SUBSCRIPTION RATES

DomMtlc yearty ----- --------------  96.00
Brooklyn, N. Y. ___________  96.50
Malt year------------------------------' $3.50
Foreian ——-------------------------- $6.50
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šiame numeryje skaitytojas 
ras kvietimą jungtis į oktavą 
maldų už Bažnyčios vienybę. 
Oktava pradėdama lapk. 18, 
šv. Petro katedros dieną, ir 
baigiama lapkričio 25, šv. Po
vilo atsivertimo dieną...Oktavą 
organizuoja vienuoliai Gray- 
moor Frairs, kurių tarpe yra 
daug konvertitų. Jų rūpesčiu, 
maldos bus New Yorke, Wa-

būtų daugiau suartėta su mū
sų broliais liuteronimis”. Po 
praėjusio karo Una Sancta ju
dėjimas dar labiau išplito.

Šiuo metu Una Sancta sąjū
džio centru yra benediktinų 
abatija Niederaltaiche. čia yra 
Įsteigti Susiartinimo namai 
(Kaus der Begegnung), kur 
susirenka katalikai, liuteronys 
ir anglikonai pasiaiškinti savo vft snmtimT ’

'pažiūrų ir tikėjimo. Į minėtus 
namus lankosi žymūs asmenys 
iš Švedijos, Olandijos, Angli
jos, Japonijos. Indijos ir Ame
rikos. Yra leidžiamas ir bend
ras žurnalas Una Sancta. Jis 
nueina į 17 kraštų; rašo kata
likai ir protestantai.

Diskusijose ne tiek ginčija
masi, kiek stengiamasi vieni 
kitus suprasti. O kad būtų 
lengviau suprasti, susieinama 
ir bendrai maldai, štai viena iš 
maldų: “Kad mes savo nevi
sai krikščionišku gyvenimu 
sulaikome Dievo malonės vei
kimą kitų sieloje ir išskiriame 
brolius, atleisk mūras Viešpa
tie”.

ce, kituose Amerikos miestuo
se ir Romoje. Pamaldose daly
vaus visa eilė vyskupų, kalbės 
žymūs pamokslininkai. Okta
vos tikslas — išprašyti Dievą 
vienybės krikščionim ir atsi
vertimo netikintiem.

Viename atsišaukime okta
vos reikalu prisimenamas šv.. 
Grigalius Didysis, kuris yra 
pasakęs, kad “malda Dievo 
nekeičia, bet ji pakeičia žmo
gų”.. Ji keičia tuos, kurie mel
džiasi, ir tuos, už kuriuos mel
džiamasi”. Kiekvieno kataliko 
pareigą melsti Dievą, kad Jis 
apšviestų netikinčius ir nukly
dusius, kad visi pažintų Kris
taus tiesą ir būtų su Juo vie
nybėje”. - * Vienas iš protestantų pa

klaustas, kiek jis patiria nau
dos iš bendrų pokalbių, atsa- nuomonės įsiskiria. dėl šu
kė: “Mes kalbame kasdien po naus, įsosto įpėdinio Karolio,
truputį. Mes daugiau meldžia- kūnam praėjusį lapkričio mė- _ .... . . ...
mės. Ir tai svarbiausias daly- nesi sukako 8 metai Tai am- g^os taisykles a^.etojmMiss 

žius, kai reikia pradėti jį auk- tunnti siekti, kad is vai

DARBININKAS

Anglijos karalienes
miglas Tykiai įėjo motina ir 
paglostė sūnaus galvutę. Vai
kui ištryško dvi didelės ašaros.

— Karoli, kas tau yra?
— Ak, mama, kodėl tu iš

važiuoji? Kiti vaikai turi ma
mas, ir jos niekur nevažiuoja. 
O tu vis...

— Aš esu Anglijos karalie
nė. Man reikia...

— O kodėl, mama, tau rei
kia? Kodėl tu esi Anglijos ka
ralienė? Ar negalėtų kas ki
tas būti? Tegu Misspy važiuo-

kia pastangų ištraukti vaiką iš 
žmonos ir uošvės įtakos.

— Na, na, būk vyras, —su
bara Pilypas savo sūnų, —bu
simam karaliui tai netinka*

Netiko vaikui ašaroti, kai 
jisai su aukle Miss P. atsisvei
kino motiną ir tėvą aerodro
me. Vaikas vis tiek ašarojo ir 
prašė:

— Mamut, mamut, nėva- 
žiuok toli ir ilgai! Aš visada 
taip bijąu dėl tavęs. - ■

Jis apkabino motiną ir. ėmė

rūpestis
rą, kuris boksuosis, rungsis, 
kovos kaip vyras ir 16 metų 
lėktuvu skraidys. O dabar vis 
dar verkšlena, lyg ko jam 
trūktų, žaislų turi, kokių aš 
nė sapnavęs nebuvau. Miss 
Peebles visada su juo, ir kiti 
žiūri,. kaip savo akį. 0 jis 
motinos sijoną sekioja.

— Ak, — atsiliepia karalie
nė Elzbieta, — ar tai nėra tik 
prabangus našlaitynas? Vaikui 
reikia motiniškos šilimos ir 
tėviškos globos. O kiek laiko

Karalienė Elzbieta II nusi
juokė. Ji švelniai apkabino 
sūnų ir ėmė jį bučiuoti; Pa
aiškinti, kodėl ji yra karalienė, 
o ne kas kitas, nerado žodžių. 
Ji tepasakė:

— Tu irgi būsi karalius, kai 
užaugsi. Bet žinoki — karaliai 
neverkia. t į.

— Ir jie negali savo mamos 
apkabinti. Man taip Misspy sa
kė. Aš turiu, mama, prieš ta
ve nusilenkti ir laukti, kol 
manę pašauksi. Aš negaliu pul
ti į tavo glėbį. Aš negaliu nė 
Onelės bučiuoti, savo sesutės. 
Aš turiu jai į ranką, ne į vei
dą. Mama, ar tai tiesa, ką Miss
py sako? Ar mūsų namuose to 
neleidžiama

Vaikas vėl sužiūro į langą. 
Jo pasaulis rodėsi jam toks 
pilkas ir nejaukus, kaip tos 
tirštos miglos lauke.

kurios jo ugdymui surašytos.

ATEINA NAUJA 
DINASTIJA

Anglijos karališkoje šeimoje 
sueina ne tiktai skirtingi cha
rakteriai, bet ir skirtingos di
nastijos. Karolis yra tikras 
savo, motinos vaikas — Wind- 
sorų giminės. Iš jos yra pavel
dėjęs savo švelnumą ir jautru
mą. Motina baiminasi, kad tos

lienė Elzbieta eina sūnaus ieš
koti, kaip tą ūkanotą vakarą, 
kada rado Karolį, susimąs
čiusį prie Buckingamo rūmų 
lango. S. ELZBIETA IL

Stipendijos lietuviams studentams
Lietuviai studentai dažnai anksčiau duotu adresu, 

kreipiasi į Balfą prašydami Tokias stipendijas gavusieji

užstelbtos. Geriau * tegu būna 
jis geras žmogus sau ir ki
tiem, negu kietas valdovas. 
Kas žino, rasi, valdovu dėl ku
rių nors priežasčių visai ne
teks būti, o geru žmogumi vi
sada reikės būti.

Tėvas Pilypas Mountbatte- 
nas yra kitos nuomonės, taip 
pat ir kitos giminės. Su kara
liene Elzbieta II Windsorų gi
minė Anglijos sostine faktiš
kai pasibaigia. Su Karoliu, jei 
jis kada atsisės į sostą, prasi
dės Mountbattenų giminė. Tai 
yra atplaiša Battenbergų, vo
kiečių kunigaikščių Hessene. 
Mountbattenai yra angliškoji 
šaka, naują vardą gavusi tik 
1917 metais. Pilypas Mount
battenas yra žmogus griežtas 
kaip Hesseno vokietis, ir nori 
savo sūnų tokį pat matyti:
f— Duokite man tik laisvas

vinys remti-ir gelbėti į vargą sitėtus visam studijų laikotar
piui su pilna stipendija ir pil
nu kelionės apmokėjim i. Jei 
kas iš lietuvių studentų ten 
kreiptųsi ir stipendijų prašy
tų, prašome pranešti centrui, 
kad galėtume pagelbėti ją 
gauti.

Kan. dr. J. B. Končius 
Balfo pirmininkas

patekusius mūsų tautiečius, o 
sudentams stipendijas duoti, 
kaip seniau buvo daroma, su
stota. Tiesa, išimčių gali būti 
ir Balfo' seime apie tai kalbė
ta. Talentingiems studentams 
parama gali būti suteikta.

Yra tačiau dar neišnaudotų 
ir kitų galimybių stipendijom 
gauti. Jei lietuviai studentai 
arba studentės apsispręstų 
studijuoti ne Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, bet užsieny
je, galėtų kreiptis į Interna
tional Education Ezchange 
Service, kur direktoriumi yra 
Mr. Russell L. Riley, Room 
421, SA5, Departament of 
State, Washington 25, D. C. 
Amerikos valdžia yra paskyru
si dideles sumas įvairių spe- . .A. , „ .eialistų paruošimui uisiįžio "esigadetĮ aukų. Kas gali, te- 
universitetuose ir norintieji

Dar kartą sustokime prie 
Anglijos. Ji turi rūpesčių. 
Sueso invazija nepavyko ir 
nuvertė Edeną. Ulsteryje, ai
riškoje Anglijos dalyje, ramy
bės neduoda teroristinė po
grindžio organizacija. Arabiš
kas Yemenas kabinasi į Ade
ną, kur yra nafta, bet dėl to 
kaltina anglus: jie ten karą 
provokuoją. Amerikos ir Ang
lijos santykiai atvėso — juos 
turės šildyti Macmillanas. Tai 
vis politiniai rūpesčiai.

Šį kartą nugręžkime akį į 
vieną šeimyninį rūpestį Bu- 
ckingham rūmuose, po ku
riuos vaikšto susirūpinus kara
lienė Elzbieta II ir jos vyras 
Pilypas Mountbattenas. Jų

KARALIUI TAI NETINKA!
“Misspy” yra paties Karo

lio nukaltas vardas jo auklė
tojai Miss Caterine Peebles. 
Vaikas kartą išgirdo, kaip rū
mų damos sušneko:

— Šiandien atvyks Miss P. 
Ji turės rūpintis mūsų Karliu, 
kad jisai tikras karalius išaug
tų. Bas dabaar vaikui darbo.

Karolis turi būti “perdirb
tas”, -.anot jp.^tėvo Pilypo 
Mountbatten, ir tam yra sura-

VLIKo VAJAUS REIKALU
Daug kas lietuvių kolonijo

se pastarosomis savaitėmis ga
vo laiškus, kuriais Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas prašo aukų Radio Tarny
bai išlaikyti. Amerikos Lietu
vių Taryba užgina VLIKo pra-

Oktavos mintį yra stipriąi 
rėmęs Maryknėll misionieriui 
vysk. Francis X. Ford, nukan-

dėtąjį vajų ir ragina visus lie
tuvius šiam svarbiam tikslui

kintas Kinijoje. Jis yra rašęs:
‘,Mūsų dalyvavimas oktavoje .
praplės pačių mūsų žvilgsni, ST TūsimZju ‘ ““tolium! ko iūaugtų tvirtas, orus, ir
sustiprins musų meilę artimui L,,e™ ose • Koks jjs t,jrėtu Mti? kietas karalius. Mažių mažiau-

Palengvins kiekviename * kaip jo tėyas ar .yelnus kaip siai jis turi turėti savo tėvo
žmoguje matyti broli. Siekimas religinės vienybės jo motina ? charakterio bruožus. Tėvas

★ atitinka ir mūsų laikų didelį uaua vnn i tu eci t0 ^ar^s vaiką pasiima su
• Bažnyčios vienybės siekia- rūpestį, kad tos vienybės bū- KARALIENE* savim, kaip sakysime, į “Bri-
ma ir kituose kraštuose. Dar tų daugiau visose gyvenimo £’
prieš praėjusį karą Vokietijo- srityse. Popiežius apie tai užsi- Vieną ūkanotą vakarą, ko-

KARALIENĖ? tanijos” jachtą audrotą dieną. 
Pilypas Mountbattenas pats 

je katalikų ir protestantų su- minė ir savo kalėdinėje kalbo- kių Londone dažnai pasitaiko, buvo jūrininkas, o jūrininkas
artėjimu pradėjo rūpintis vie- je, užsiminęs apie prieštara- Buckinghamo karališkuose rū- — užsigrūdinęs, atsparus ir
nuoliai benediktinai. Tasai vimus, kurie žmones skaldo, muose stovėjo prie lango ma- geležinės valios. Toks turįs
suartėjimo siekimas vadiną- Tam išvengti terado vieną pa- žąsis Karolis. Jo papurus sels- būti Jr busimasis Anglijos ka
rnas Una Sancta sąjūdžiu. Jam tarimą:- “Tik krikščioniškoji vaplaukė galvutė glaudėsi ralius. Bet iš prigimties jis
vadovauti popiežius Pijus XI religija tegali mus nušviesti prie stiklo. Melsvomis savo yra kitoks: jautrus, švelnus ir
1924 metų laišku paskyrė be- nauja šviesa ir įgalinti tiesą akelėmis, kokias turi ir jo se- moteriškas, kaip jo motina
nediktiną Thoma P. Sartory, atskirti nuo klaidos bei išvesti nutė — motina karalienė Ma- Karalienė Elzbieta ir senutė
kuri prašė daryti “visa, kad iš chaoso”. rija — jis žiūrėjo į tirštas karalienė Marija. Pilypui rei-

TURTINGI

gul iki š. m. vasario 1 d. pa-
, . - , .... .. ,. ... . . .. siunčia savo anka šiuo adresu:rankas. Aš padarysiu iš jo vy- gauti stipendijas gali kreiptis m x 7 ,Jr J ° r Tautos Fondo Valdyba, c/o

ELTA, 132 Nassau St., Room 
820, New York 38, N. Y.

Nuo vasario 1 d. Amerikos 
Lietuvos Taryba pradeda savo 
1957 m. vajų, kurio pajamos, 
kaip ir kitais metais, bus nau
dojamos Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Amerikos Lietuviu Tarybos 
Vykdomasis Komitetas

K' 1

• Anglija sumažinsianti gin
klavimo reikalam išlaidas. Tik 
aviacija atsisako nuo šimto 
naujų sprausminių lėktuvų, 
tuo sutaupydama 15,400.000 
dol.

Tėvas Adomas juokėsi net vienoje vietoje, it akmuo. Nie- kurios uždedamas skiautelis — Gerai, jau gerai, neuž- Kaip tad buvo malonu sap- 
priguldamas. kur nė gyvos dvasios, su kuria lašinių, paskui galiuku nago įniršiu aš tavęs. Tiktai kant- nuojant sugrįžti į senąją sen- 

, rjaį jauk; tėvių pilį ir žiūrėti vestuvių
O kiek tiktai kartų senis ruošos! Kaip gražu buvo daug

kažką po tavo kojomis kai- išsikraustęs. Šią šarką išmokė uoliai užtrinama peiliuku ant ‘-suvalgydavo kąsnelį lašinių, kartų išvysti didžiuliuose sienų
bant, Be abejojimo, tamsta mano žmona, todėl ir šneka ji lašinių. Paskui pjaustoma pei- palikdamas tiktai odą, padeda- veidrodžiuose savo stuomenį
pagalvojai, kad tai koks vai- tiktai vokiškai — tai vienin- liu po gabaliuką ir dedama į vo ją ant nosies tarnaujan- su vestuvine suknele, kurią
duoklis, o čia tiktai Pikutė. telė josios pramoga, šis dve- burną; juk tiesa, kad tai pui- čiam priešais jį šuniui Tačiau puošė mėgstamiausiosios pa-
Na, eik še, Pikute. Na, šok še jetas, tai mūsų cirkas ir teat- kus daiktas!? Garsiausieji tur- iki vargšas gyvulėlis surodavo marančių gėlės! Ji yra jauno-
ant stalo? — Parodyk panelei ras. Budriaus protas, tiesą sa- tingiausių kunigaikščių virė- tą menką kąsnelį nustverti, ji — niekas kitas; tai aiškus

kant, yrą ne mano nuopelnas, jai kad ir kažin kaip laužytus! šarka jau sėdėdavo jam ant daiktas, nes kaip ji dabar be-
Jį kitados esu gavęs iš aklo galvas, neišgalvos geresnio, galvos. "Laukan!” šaukdavo ji gali tuo abejoti? Jai ant kaklo
elgetos, kuris jį man paliko švelnesnio patiekalo už kąsne-
paveldėti už tai kad aš jam lį pipirintų lašinių su duona.

mas pastatė priešais ją stikli- leisdavau sėdėti prie stoties. Pradedant nuo dangiškosios, jimu žvilgsėdavo į pavogtą viduryje, ši brangenybė ge- 
nę su vandeniu, į kurią įnardi- Tai buvo toks išmintingas gy- manos ir baigiant stabmeldiš-
no kamščiotraukį. Iš pradžios vulėlis, jog visada imdavo į kųjų dievų aūibrozija, tokiuo*

mė kažkoks nuostabus balsas. Šarka stengėsi pro stiklinės dantis medinį dubenėlį ir ei- se lašiniuose pajunti visų gar-
Jis sklido iš pastalės! viršų pasiekti kamščiotraukį, ‘ ------- -__ ______________________ ...

“Ponia... pareis namo... bet kai vanduo apsėmė jos vieno keleivio, zujančio pero- bekalbėti, jeigu kas moka iš- y, o tuo tarpu tu keturiomis didžiulę puokštę vienų baltųjų
galvutę, ji greitai atšoko ir ne, ir maldaudavo savo ponui graužti paodžius! Tai bent da- rėplioti. Pikutė moka vokiškai rožių, tik bepradedančių žydė-

M. JOKAJUS

SKURDŽIAI

— Juk tiesa, panele, kad galėtumei pasiplepėti. Jeigu ne pakabinama pipirų ir vienas
nusigandai, išgirdusi staiga šis šuo, seniai būčiau iš proto kitas grūdelis druskos; visa tai

————‘ kaip išimamas kamščiotraukis
laikraštį, beveik nebekreip- iš pilnos stiklinės vandens.

šiomis dienomis jaunasis damos dėmesio į > skaitytinio Šarka paklausė šaukiama ir
Endimijonas atvyko į grafų turinį. Ten būta kažkokios užšoko ant stalo. Tėvas Ado-
namus prašyti... gražiosios “Pirmojo tautinio Orfėjaus”
X. X. grafaitės motinos, gra- programos. <■
fienės Y. Y., rankos. Gavo ją IŠ to susimąstymo ją ištrė-

5.
ir pagriebdavo nuo šunies no- kabo širdies pavidalo medali- 
sies lašinius, šuo su pasigailė- jonas su didžiuliu brilijantu

kąsnelį. riau už viską gali paliudyti.
— Matai, šuneli! Tai toki Juk joje yra jo atvaizdas! Bet 

pasaulio dalykai Ji tavo virši- štai ir jis pats įeina — josios 
durnynų jungtinį skonį! O kas ninkė nes moka oru skraidy- mylimasis! Neša jis jaunajai

-bematant, ir jaunasis grafas 
šią valandą yra grafienės Y. Y. 
sužadėtinis. Grafienė tebėra _ ____ ___ ____________
dar graži ir pakankamai jauna duos mėsos.. ” galvutę, ji greitai atšoko ir ne, ir maldaudavo savo ponui graužti paodžius! Tai bent da- rėplioji. Pikutė moka vokiškai rožių, tik bepradedančių žydė
tam, kad net rungtynes su tik- Mergina nusigandusi pašoko ėmė visu balsu čiaudėti. Paga- dovio. Ką gavęs iš ponų, atneš- lykėlis, tačiau man jau dantys kalbėti, o tu vos loti moki. To* U* "Vadinasi, tu tebesi man iš-
rąja savo dukterimi laimėtų, iš vietos ir pasižiūrėjo po sta- liau užšoko ant stiklinės kraš- davo vargšui akliui. Sakau tam nebetarnauja. dėl lašinių odelė tenka šarkai, tikimas? Tad tu nėši man veid-

to taip, kad jų apverstų ir B- tamstai, kad šis šuo yra žy- audamas lažiniu o tau Uk jų kvapu. Mat, to- mainiavęs? Nesi parsidavęs
piltų iš jos vandeni; ūda grei- mtai geresnės širdies, negu V. ’ Ha jau šio pasaulio tvarka. s«vo kūno ir sielos?” Atsaky
tai čiupo gulintį dugne kamš- daugelis piktų žmonių S*as čia rargina, atšipinu- Ir šuo paklusniai nusilenk, mo vietoje suskamba josios

Tuo tarpu šeimininke gnžo po tanelį, sudoro- davo tai filosofijai. mylimiausiasis valsas - "Se-
jo ju«i”Sišta - Bet dabar.panele Lidija, ™adenwa!rer Ji deda ranka
JV TUKtata. OCt UdUdhJMIKlC taUlJU, ant . 0 pasinį ju<>

Nūo šios puotos, aiškus „J? du drau8e plaukia valso sūku-
daiktas, abudu šeimininkų ĮĮ?***?1 J . . r^c- Juodu Plūkia per ilgąją

Stepus ^dviejų kojos
apie visus reikalus. fcinėg ne|ypoja “Vadinasi, grį

žai į mane? Visiškai nebuvai 
nuo manęs pasitraukęs? Tebe
myli mane, kaip mylėjęs?

Vis dėlto svarbiausios reikš- lu su išgąsčiu.
mės turi ta aplinkybė, kad ji — Kas ten pasislėpė?
yra savininkė milžiniškų dva- Tačiau bematant prapliupo
rų, sudarančių apie trijų mili- garsiai juoktis, kai išvydo čiotraukį ir nuskrido su juo į
jonų lobį. Grafaitė X. X. suža- šarką. Ji stovėjo ant stalo pa

. dynų dieną dingo kažkur iš kojės, snapu keldama behu- triūso, kol iš jos jį atėmė,
grafų pilies, nepalikdama jo- slystančią staltiesę, o galvą
kio pėdsako. Ji visur ieškoma, pakreipus į šalį ir primerkda- riausiuosius žvėris, — bylojo

davo su juo iš eilės prie kiek*

trobos kertę. Nemaža reikėjo nuo aukšto su bryzu lašinių. 
Priešais merginą ji padėjo lėk-

— Tamsta turi visų gud- štutę ir šakutes bei peilį.
— O-o-o! Kas tai kada matė,

Bijomasi, kad kartais nebūtų ma vieną akį, plepėjo toliau: mergina. — Ir tamstos šuo kad kas valgytų lašinius šakų- mylimieji nebuvo atstumti, 
pasikėsinusi prieš savo gyvy- — Panele... sveika, gyva! toks supratingas! tėmis ir peiliu iš lėkštės? — Budrius sėdėjo greta savo
bę”. Ir tuojau užšoko ant kėdės, — Ką gi bepadarys toksai užprotestavo rimtasis namų viešpaties ant pasturgalinių

tėmis ir peiliu iš lėkštės? —
JUODOJI GULU



DARBININKAS

Mykolas Ventys atšventė

CELEBRANTAS

intencija

DALYVAUJANT

PENKTADIENI, SAUSIO 18 ANTRADIENI, SAUSIO 22

Už Amerikos krikščionių susivienijimą su Sv. Petro Katedrašv. Petro Katedros Romoje" švente
Už sugrįžimą j vieną Sv. Petro avidę

TREČIADIENI, SAUSIO 23
ŠESTADIENf, SAUSIO 19 Už apsileidusiu katalikų grįžimą prie sakramentų

Už Rytų Bažnyčios sugrįžimą prie Šv. Sosto

SEKMADIENI, SAUSIO 20
KETVIRTADIENI, SAUSIO 24Už anglikonų paklusnumą Kristaus Vikaro autoritetui

PIRM^DIEN), SAUSIO 21su Vakarais. PENKTADIENI, SAUSIO 25

Už pasaulio laimėjimą Kristui
Pamokslininkas: Tčvas Nicholas Abitantc, S.A.

Graymoor mtatoniertus

■ Skautės rankas! sueigai sau* 
šio 20 d. 4 vai. po pietų. Vaiš- 
nių namuose, 3142 Memphis

Pamokslininkas: Kun: Danicl Hanrahan

SAUSIO 18 - 25 D. D.

Pamokslininkas: Tėvas Paul Rust, O.M.I.

— šv. Jurgio palaipinės 
draugijos valdybon 1957 m. 
išrinkti: pirm. P. Norkeliūnas, 
vicepirm. Mykolas Pabrinkis,

Pamokslininkas: Kun. Demetrius ByMmv, C.SS.R.
Palaiminimą suteiks kun. G. j. Ghcgin 

St. Mary’s Cburch, Trenton. N.

SEKMADIENI, SAUSIO 20

Dalayvaujant: J. E. vysk. Paul Yu-pln. D.D. 
Nankingo arkivyskupas. Kinijoj

KUN. ANGELUS DELAHUNT, S. A.
Graymoor vienuolyno viršininkas

Dalyvaujant: i. E. vysk. Philip Furlong. D.D. 
Ncw Yorko auxiliaras

Dalyvaujant: J. E. J. F. Flannelly, D. D.
New Yorko arkivyskupijos administratorius

NASHUA, N. H.
LDS 65 kuopos metinis susi

rinkimas Įvyks sekmadienį, 
sausio 20, 3:30 po pietų. Visi 
nariai ir Darbininko skaityto
jai prašomi dalyvauti. Bus pro
ga užsimokėti už 1957 metų 
Darbininką. Visus maloniai 
kviečia Valdyba.

ledas, Velykas, Naujuosius 
Metus, Vardo ir Gimimo Die
ną, bet ir per ištisų metų vi
sas dienas. Tam nereikia jo
kių atskirų įrodymų. O tuo 
atveju, jei mano jausmai Tavo 
atžvilgiu pasikeis, pranešiu at
skiru atviruku, ar paveikslė
liu”. Ant pirmojo paveikslėlio 
galėtų būti atvaizduoti du 
draugai, spaudžią vienas an
tram dešinę. 0 ant antrojo, 
atšaukiamojo, — tie patys 
draugai, rodą vienas antram 
nugarą. Tačiau bijau, kad ši 
mano geniali idėja, nors ir la
bai nuoširdi ir praktiška, gali 
nepatikti mano prieteliams. 
Dauguma jų yra labai prisiri-

Panašiai yra ir su mūsų “La
bą Dieną”. Ja apdaliname vi
sus, kuriuos tik sutinkame pa
keliui: ir tuos, kuriems linki
me, kad diena būtų tikrai lai
minga, ir tos, kuriuos norėtu
me pamatyti tą dieną paskuti
nį kartą. Graži, genijališkai 
sugalvota formulė išlaisvina 
mus nuo pareigos parodyti 
kiekvienam mūsų tikruosius 
jausmus. Už formulės, lyg už 
kokio skydo, patogiai paslepia

me savo tikrąjį veidą. O tai

Dalyvaujant: J. E. vysk. Blaise Kurz, pranciškonas 
Apaštališkasis delegatas iš Yungchow. Kinija

JO EMINENCIJAI KARDINOLUI F. SPELLMAN 
NEW YORKO ARKIVYSKUPUI

ant Velykų, b velykiniai tų pat Jfe pete nusistovėjusių formų- 
metų Advente. ' Bet svarbu, lių, kurios tuo patogios, kad 
kad Meiną ir parodo sveikin- jos yra nekaltas . mėtos: pa- 
tojo gerą valią Valio, mano siuntos šventinį linkėjimąga- 
sveikintojai! Jie verti patekti į 
Ylos “Pasiryžėlių ir Laimėto
jų” eiles. Užtenka to, kad 
anas prietelis, kuris nori va
dintis mano prieteliu ir bičiu
liu, žino, kad aš riar esu kaž
kur ant šios ašarų pakalnės, 
nors mano dabartinė gyvena
moji vieta ne toks jau svarbus 
dalykas. Esu tikras, kad ir po 
mano mirties anų mielųjų bi
čiulių sveikinamieji ir linkėja- 
mieji paveikslėliai, ateis mano

viekas, vicepirm. Petras Kraje- 
ris, prot. rašt. Mykolas Ven
tys, fin. rašt. Juozas Bartašius 
ir kasininkas K. .ys Zletkus.

Šv. Petro ir Povilo ir šv. 
Jurgio pašalpinės draugijos 
jau yra sulaukusios 50 metų. 
Daug yra dirbusios savo para
pijos ir Lietuvos naudai. O ir 
šiandien jų nariai, nors ir ge
rokai palenkti gyvenimo naš
tos, bet vis dar neatsisako nuo 
naudingų darbų Tėvynei ir

— Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas įvyks Vasario 
17, sekmadienį. Pranešėju at
vyksta Vyr. Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirm. Jonas 
Matulionis. Meninę programos 
dalį išpildys: sol. VI- Sabaliau
skienė ir L. Bendruomenės 
choras, vadovaujamas muz. 
Petro Armono. Akompanuos 
muz. Z. Nameika.

St. Mary’s Church, Newark, N. J. 
Dalyvaujant: J. E. vysk. William Arnold. D.D.

Armijos kapelionas

Te^ka konstatuoti faktas, 
kad mūsų laikais išradimai pa
darė nepaprastos pažangos. 
Sakysime, man reiktų labai 
gerai pagalvoti, pamankyti 
smegenis kam ir ko palinkėti, 
kitaip tariant linkėjimus pa
daryti pagal kiekvieno prietę- 
liaus savybes ir asmeniškus 
nusiteikimus. Tai nė kiek ne- 
menkesnis darbas, negu kla
sės rašomasis. O kartais gali 
ir nepataikyti: palinkėti to, ko 
kaip tik mano prieteliui nerei
kia. Ot, čia ir ateina į pagalbą 
mūsų laikų pažanga ir išradi
mai: še, imk jau suformuluotą 
linkėjimų tekstą; dėk jį į vo
ką ir užrašęs adresą siųsk į 
visas pasaulio šalis, be baimės 
nepataikyti, suklysti su savo 
linkėjimais. Belieka, vargas su 
tais adresais, bet reikia tikė
tis, kad netrukus sveikintojai 
galės įsigyti tokias mašinas, 
kokias turi laikraščių adminis
tracijos, kurios ^automatiškai

Pamokslininkas: Tžvas Ąfdan Carr, kapucinas 
SI Anthony-on-ttfe-HtKfoon. N. Y.

Dalyvaujant: J. E. vysk. J. Pcmiconc, D.D.,J.CJ>.
New Yorko ainciUaras

jau yra tikros kultūros, gero 
išauklėjimo apraiška:"

Taip dalykams susiklosčius, 
atrodo, dar ilgai ką nors ge
resnio nesugalvosime, kaip 
teisingiau ir tiksliau išreikšti 
savo jausmus, kaip surasti for
mulę, kuri nieko neapgautų ir 
parodytų mus tokiais, kokiais 
iš tikrųjų esame. Dar ilgai 
teks griebtis reklaminės for
mulės, naudotis specialiais pa
veikslėliais. Dar ilgai trium
fuos šie medžiaginiai dalykai 
ir neatskleis mūsų dvasios ir 
jos tikrųjų jausmų draugų ir 
priešų atžvilgiu. Taigi tegy
vuoja šabloniniai šventiški 
paveikslėliai su spausdintais 
linkėjimais! J. Sav.

Už Europos liuteronų Ir kitų protestantų sugrįžimą 
į šventąją Bažnyčią

adresuoja vokus. Taigi ir šis 
vionintedifi nAnatAemmas loncr. 
vai prašalinamas. Tuo tarpu 
standartiniai - paveikslėliai ir 
šabloniniai sveikinimų tekstai 
bent tiek geri, kad nėra pavo
jaus brukant | vokus sveikini
mus juos sumaišyti ir savo 
asmenišką sveikinimą sužiedo- 
tinei pasiųsti kokiam nors gar
bingam prelatui; teksto vieno
dumas nuo Šios nelaimės pui
kiai apsaugoja.

Betgi šventinių paveikslėlių
.Bv- žęmišĮįpjų ą^ręsų, dar įaugė

siu, pvz. norėdamas patikrinti, 
kiek aŠ turiu mane bent per 
šventes atsimenančių draugų, 
imu kuriais nors metais ir ne- 
pasiunčiu jiem savojo paveiks
lėlio. Staiga draugų skaičius 
sumažėja per pusę. Jei šį ek
sperimentą pakartoti dar me
tus kitus iš eilės, tai jų liks 
vos an vienos rankos pirštų 
suskaityti. Tai bus tie, kurie 
fanatiškai yra pasiryžę mane 
sveikinti: jit kasmet pliekia 
šventinius paveikslėlius kažka- 
da sugriebtu mano adresu, ka
da dar gyvenau dypukų kem
pėje. Užtat ateina tie “nuošir
dūs sveikinimai ir geriausi lin
kėjimai”, rašyti prieš Kalėdas,

Stasys Melnikas grįžo iš li
goninės ir sveiksta namuose. 
Jis buvo sužeistas sausio 7 au
tomobilių susidūrime.

Ignas Didelis po ilgos ir 
sunkios ligos pasveiko ir grį
žo į darbą. K. Č.

PAMOKSLININKAS
KUN. ALEXANDER BEACON, S. A.

Sv. Povilo vienuolynas. Graymoor. N. Y.

Vasario 16 minėjimas įvyks 
Muzikinio Klubo salėje, 2715 
E. Allegheny Avė., vasario 17. 
Bendruomenės valdybos su
kviestame šventės rengimo ko
miteto posėdyje sausio 12 bu
vo priimta minėjimo progra
ma ir pasidalinta darbais.

Kan. dr. J. B. Končius, Bal- 
fo pirmininkas, ilgesnį laiką 
viešėjo Philadelphijoje ir sau
sio 13 šv. Andriejaus par. sa
lėje darė pranešimą apie lie
tuvių tremtinių šalpos darbą. 
Sausio 20 po 10:30 vai. pamal- 
dųjis ta pačia tema Tcalbėr 177TV sekmadieni 
šv. Kazimiero par. salėje.

Tautę mugė ivyks kovo 16 
ir 17 Commercial Musėum- pa
talpose. Dalyvauja 28 tautos, 
jų tarpe ir lietuviai.

Juozas Janulaitis moksleivių 
ateitininkų susirinkime sausio 
12 rodė vaizdus iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo.

tomą per ištisus metus savo 
draugą užmiršti arba kalbėti 
apie jį visai ką kita, negu bu
vo parašyta spausdintame lin
kėjime.

Jau taip šių dienų kultūrin
game pasaulyje yra priimta, 
kad be mandagaus melo nega
lima apsieiti, kad be jo žmo
nių ir tautų gyvenimas pasi
darytų neįmanomas. Be šios 
rūšies linkėjimų nekartą tarp
tautiniai santykiai įsitemptų 
ikšaukščiausiosprogiino laip
snio. Čia mums pavyzdys yra 
diplomatinės mandagumo for
mulės, kurios atitolino ne vie
ną pasaulinio karo grėsmę. 
Pvz. diplomatai savo kabine
tuose sustatinėja šventinius 
linkėjimus, kuriuos pasiunčia 
priešo valstybės užsienio rei
kalų ministeriui sekančio turi
nio: “Linkiu Jūsų Ekscelenci
jai ilgo ir laimingo gyvenimo”. 
O tdo tarpu širdyje galvoja: 
“Lankiu kuo greičiausiai kris- 
ti rrao širdies smūgio arba 
merdėti tiek ilgai, kiek imtų 
laiko šlubai utėlei apkeliauti 
aplink žemės rutulį tris kar-

žftntRR Katodų ir N. Metų lin
kėjimų — gražių paauksuotų 
paveikslėlių, atviručių, su įvai
riomis spalvomis atspausdin
tais šabloniškais linkėjimų žo
džiais: “linksmų švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų!” Ma
no sveikintojai, matyt, supo
nuoja, kad mano šventės yra 
nelinksmos ir mano -metai nė
ra laimingi. Taigi dėkui ir už 
tai-Bettenka labaisuabejoti 
šių linkėjimų nuoširdumu kaip 
tik dėl to, kad jie visi, kaip 
vandens lašai, yra vienodi, tie 
patys. Nejaugi aš būčiau be 
linksmybės, nelaimingiausias 
žmogus pasaulyje, jei visų 
prieteliu linkėjimai muša į šį 
vieną tašką. Greičiau tie lin
kėjimai tapo vienodi tik dėl 
to, kad kažkoks pirklys at
spausdino tūkstančius šabloni
nių paveikslėlių, o mano svei
kintojai, taupydami laiką, au- 
tomatiškai juos pasisavino^ 
padarė savais, po jais padėda
mi savo ranka parašą.

Bet būna kartais linkėjimų 
ir be parašo. Juk jei yra neži
nomas kareivis, tai kodėl nega- “ 
Ii būti nežinomas sveikintojas. 
Gavau ir tokių. Tegyvuoja ma
no nežinomi sveikintojai! Jie 
mane atpalaiduoja nuo parei
gos atsveikinti. Be to, yra ir 
medžiaginės naudos: pasidedu 
tokį paveikslėlį sekantiems 
metams ir pasiųsiu savo prie
teliams, nereikės daryti nerei
kalingų išlaidų naujiems pirk
ti. Tik tegu mielas prietelius

Oblatij misionierius.
Dalyvaujant: J. E. vysk. E. V. Dargin. J.C.D..V.G. 

Ncw Yorko auxiliaras

Pamokslininkas: Tėvas Victor Donovan. C. P. 
vienuolis pasijonistas

savo parapijai. .
Būtų labai naudinga Šioms 

dviem patriotinėm lietuvių 
draugijom ir jų nariams, kad 

sportininkų choras, kuris pa- pagaliau rastų bendrą kalbą ir 
dainuos populiarių lietuvišku susijungtų į vieną pašalpinę 
liaudies dainų ir šokių. Ren- draugiją. Daugelis narių šio 
gia sporto klubas Sakalas. susijungimo laukia, tik reiktų,

Pamokslininkas: Msgr. G. A. Flttkau
St Boniface Society. Bronx. N. Y. 

Dalyvaujant: J. E. vysk. J, P. Donahuc, D.D..V.G.
Nrw Yorko auxiliaru

CLEVELAND, OHIO
Vasario 16. minėjimas ^ruo

šiamas Alto skyriaus vasario 
j už paverg

tą Lietuvą bus pamaldos 10 v. 
lietuvių bažnyčiose, o 11 vai. 
Clevelando katedroje. Katedro
je mišias aukos arkivysk. Ed- 
ward F. Hoban. Vakare 6 vai. 
WHK (5000 Euclid Avė.) bus 
iškilmingas susirinkimas, į ku
rį pakviesti: arkivysk. Ed. F. 
Hoban, Ohio gubernatorius, 
senatoriai, Clevelando majo
ras ir kiti valdžios žmonės, o 
taip pat latviai, estai, vengrai 
ir kitų pavergtų tautų atsto- 
vai . Menmę ^ispnt^s Cmt- 
lionio ansamblis ir solistai: A. 
Stempužienė, J. Krištolaitytė 
ir A. Bakūnas.

Romuvėng metinis susirin
kimas bus sausio 27 d. 11:30 
vai. lietuvių svetainėje. Bus 
renkama valdyba ir revizijos 
komisija. Ai L.

ratas Amerikoje . 
bą. Komunistinė Kinijos vai- Motors u faUostoučhi im—*r Pakeičiamos naujom. įau
džia priešingai sustiprino nar- pirmus TOm- Amerikoje tenka tik už
kotikų gamybą, kad papildytų ncdrį™^ _ Jįabc. valandą sumokėti už darbą
»,<, to, ir to.tų no tX,e^ poras ppo- ™

niško darbo moteriškų bitus- *lll t10* neisreikalausi kaip 
1950 iš provincijos Yuennan paleido po vieną JaP°nii°jc- Dirbtuvės apskai-

buvo pasiųsta į užsienius 500 Moterys rado, kad bliu- gaIi Ea’
tonų opiumo. 1954 Kinijoje skutės pe™, ogesnės o dar- X’79 doL’ nors ko‘
veikė 50 opiumo fabrikų, ku- bas ir medtiaga gere^ė Per kybės neP«ieks- Tad beliko 
rie turėjo paruošti duoklę Kelias dienas bliuskutės buvo SauXrti® darbininkų unijas į 
Mao Tsetungo valdžiai. Net įpirktos. Kilo pareikalavimas pagalbą, kad reikalautų taui- 
Japonijos komunistų partija jgU 1955 M tų 38 skaičius iš- gintis nuo Wius'
savo veiklai pinigų pasirūpina augo milijonų. kūčių invazijos, nes jos gali

Amerikos gamintojai susi- atimti darbą 30,000 darbinin- 
Tie narkotikų gamintojai ir rūpino konkurencija, su kurto kių, kurios šioje srityje dirba.

Jungtinės Tautos yra suda- Pw4*niinn ietnriine nebuvo įmanoma kovoti darbo 
nustos tokią komisiją, kuri VvlUlllU Idlul ĮJOS gerumu ir pigumo priemonėm, 
turi sekti pasaulyje narkotikų " Japonijoje darbas pigus. Mer-
gamybą, platinimą. Iš tos ko- sp-kuliantai kiek- di€Hą P3*1310 40 b,iu*
misijos pranešimų aiškėja, vicna prienamį; skučių, o gauna už dieną tik
kad opiumo centras pasaulyje Jungttoes Tautas priJ daugto kaip dolerį,
yra Kmqa. Ctaang Kaątoto narkotikų invaaij, yra Merginos dirba ketvens metus, 
buvo įvedęs mirties bausmę m^anim^miffiniar., am- maždaug apie 16—25 metus, 
už narkotikų nelegalią, garny- ratas^AiMrilmie. F paskui jos išteka, atleidžiamos

— Vonprp laisvi, kovai su- valdybos .agyvintų šio 
rinkta 181.40 dol. Rinkliavų susijungimo idėją.
pravedė Alto skyr. pirm. V.
Norkeliūnas ir L. Bendruome- 50 metų vedybinio gyvenimo 
nės skyr. pirm. Juozas Jurkus, sukaktuves. Mykolas Ventys, 

senosios kartos lietuvių žymus 
veikėjas, uoliai dalyvaująs lie
tuviškame darbe ir šiandien, 
ir jo žmona Marija, lapkričio 

rašt. Mykolas Ventys, fin se- mėn- šy- Jurgio liet, parapijos 
kret P. Bliudninkas ir kasinin- bažnyčioje atšventė 50 metų 

vedybinio gyvenimo sukaktu-

lį metų, kai mano kūnas jau 
bus pavirtęs,dulkėmis.

Norint išeiti iš šio nusi
stovėjusio ir taip stipriai įsi
galėjusio šventinių linkėjimų 
šablono, šiame visokeriopos 
pažangos amžiuje, ar nereiktų 
išrasti ką nors naujo ir sveiki
nimų procedūroje? Kodėl, pa
vyzdžiui, nebūtų galima at
spausdinti paveikslėlį su tokiu 
tekstu: “Mielas Bičiuli, linkiu 
Tau viso gero, o ypačiai svei-

— Dainę ir šokių vakaras 
įvyks sausio 19, šeštadienį, šv. 
Jlirgio lietuvių parapijos salė
se. Programą išpildys sol. VI. 
Sabaliauskienė ir muz. Petro

kas Kazys Zletkus.
— Geriausiai perkainos kny- Raugino 5 sūnus. Dgiau- 

gos praeitais metais buvo B. metų!
Pūkelevičiūtės Aštuoni lapai, Alto skyriaus valdyba šiuo 
St. Raštikio atsiminimai Kovo- metu sudaro: pirm. P. Norke- 
se dėl Lietuvos, J. Jankaus liūnas, vicepirm. Dr. VI. Lelis, 
Senas kareivis Matutis, Dr. V. sekr. A. Sabaliauskas, valdy- 
Sruogienės Lietuvos Istorija. bos nariai: N. Viliūnienė ir 
Datulžvardienės Popular La- Jonas Morkūnas.
thuanian redpes ir pagaliau — Lietuvių spaudos kioske, 
visas knygas pralenkė savo šv. Jurgio parapijos pradžios 
populiarumu Didžioji Virėja. mokyklos raštinėje priimama:

— šv. Petro ir Povilo pašai- Draugo, Darbininko, Aidų, Eg- 
pinės draugijos valdybon 1957 lutės ir kt lietuviškų laikraš- 
m. išrinkti: pirm. Jonas Le- čių prenumerata. Sb.



sto-

esu

sausio

Seštądieniprytą tarnas ., at- 
neša kvietimą į kapitono kok- 
tailio priėmimą, kuris {vyksiąs 
vakare šeštą valandą, žinoma,

Buenos Aires,

MANE UŽKALBINO 
LIEUVIŠKAI

senieji ir jaunieji, dėkingi 
jiems už gražų patriotinį dar-

cijos iškilmėm pilka suknele 
su rausvais apvadais ir bran
giais žibučiais.

MRS. JOHN FOSTER DUL-
JLES, valstybės sekretoriaus

Mokiniai 
nes yra 
laimingi

Valčeškai. Ir jų intencija bus 
laikomos padėkos, mišios.

Prieš 50 metų ta pačią die
ną buvo sutuokta 7 poros, ku
rių tik šios dvi poros sulaukė 
auksinio jubiliejaus.

KALTINA UŽ SVETIMUS 
GRIEKUS

ros. Jo tėvas eilę metų buvęs 
Sao Paulo gubernatorius, o 
paskutiniuose rinkimuose tu
rėjęs būti išrinktas Brazilijos 
prezidentu. Kubičekas laimė
jęs labai maža persvara dėl to, 
kad, artėjant rinkimų dienai, 
kaž kokie laikraščiai paleidę 
piktą sensaciją, kuri buvusi 
pramanyta, bet tą pavyko Įro
dyti tik rinkimams praėjus. Ji 
neąbejojanti, kad sekančiuose 
rinkimuose De Barros būsiąs 
išrinktas. Pati pasisakė mėg
stanti Pietų Ameriką, visas 
septynias dukteris siuntusi į 
vienuolių mokyklas Kuboje, 
penkios jau ištekėjusios, o ki- 
tosdvi turinčios sužadėtinius.

Vedybinio gyvenimo sukaktys
Jonas ir Ona Urlakiai sau

sio 20, sekmadieni, minės sa
vo vedybinio gyvenimo 50 me
tų sukaktį. Tą dieną šv. Al
fonso bažnyčioje 10 vai. padė
kos mišios, kuriose dalyvaus 
jubiliatai ir giminės. Jų sūnus 
Jonas yra gydytojas, visiems 
Baltimorės lietuviams gerai 
žinomas savo nuoširdžiu patar
navimu.

metų su- 
lietuviai.

Egzaminai
Sv. Alfonso mokykloje vyks

ta šiomis dienomis, 
uoliai juos atlieka, 
gerai paruošti. Bus 
jiems pasibaigus.

Jonas Obolin*s

Argentinoje, 
baigė ekonomijos fakultetą.
• Seserys kazimierietės Bra

zilijoje vadovauja Aušros Var
tų parapijos lietuviškai moky-

sisėdo senyva dama, kurios iš
vaizdos nebepagerina nei 
riausi sluoksniai dažų, nei 
sikabinėjimasis auksais ir 
lijantais. Patyrusi, kad 
Lietuvos vicekonsulas, nutarė 
išreikšti savo nepasitenkinimą 
Sov. Sąjungos elgesiu Vengri
joje, nors rusai esą kalčiausi, 
bet ir Sovietinė Lietuva nebe 
grieko. Supratęs, kad esu lai
komas okupuotos Lietuvos bol- 

dabar vėl ke- ševikišku pareigūnu, nutariau
lionėn. Pabusią tris mėnesius 
pas gimines Argentinoje, po 
to kokią devynetą mėnesių 
Italijoje, o paskui vėl į Ameri
ką. Jie ilgus metus turėję ke
pyklos biznį Astoria, Long Is- 
land, puikiai sekęsi, susidaręs 
kapitaliukas, kurio nešamą 
pelną naudoja kelionėms.

visų veikalą “Verkianti Dievo Mo
tina Syrakūzuose" sutrumpin
tai išvertė Puiauskas. MIC 
Leidžia Marijonų Kongregaci
ja. Sis neįprastų įvykių Sicili
joje mariologinis veikalas. Eu
ropoje susilaukęs gražaus at-

Toliau norėčiau supažindinti 
su savo bendrakeleiviais. Svei
kinamasi ir susipažįstama be 
ypatingų ceremonijų, nes laive 
visi savotiškų aplinkybių at
blokšti, mielai vienas su kitu 
kalbasi, prisistatinėja, kalba 
apie savo biznius, pozicijas ir 
t.L Štai, einant koridorių ma
ne užkalbina iš Buenos Aires, 
stambus argentinietis, kuris 
moka tik ispaniškai. Su juo 
ėjusi dama šbka mudviem pa
gelbėti, nes jau keliaujanti 
septintą kartą ir puikiai šne
kanti abiem kalbom. Jos pa
dedami šnekuduojamies, jis 
kviečia užeiti į savo kabiną, 
nori supažindinti su savo 
draugu, kuris moka daug kal
bų, matęs daug kraštų. Susi
pažįstam. Išgirdęs, kad aš “li- 
tuano”, užkalbina lietuviškai. 
Pasirodo tai Lenkijos žydelis, 
1940 metais atblokštas į Kau
ną, čia metus išgyvenęs, 1941 
metais per Vladivostoką išvy
ko į Japoniją, kur išgyveno 
metus, po to dar penkeris me
tus Kinijoje, iš kur galutinai 
atsikraustė į Buenos Aires. 
Kaip auksakalys, prieš mėnesį

daryti vieningą Pasaulio Lie- niam koncertui ir tautinei 
tuvių Bendruomenę. sterijai. Jų reikia sporto šven-

Tam tikslui 1958 metais t.ei. Pagaliau lėšų raikia ir pa- 
New Yorke įvyksta Pasaulio čioms lėšoms organizuoti. 
Lietuvių 
mas. Tai 
žingsnis. Kad jis būtų sėkmin
gas, visų kraštų lietuviai turi 
įsisąmoninti jo vaidmenį ir 
tinkamai atlikti jo atžvilgiu 
tenkančias pareigas.

PLB seimo vaidmuo svarbus 
ne tik tuo, kad jis nustatys 
atskirų kraštų lietuvių tarpu
saviniam bendravimui ir bend
radarbiavimui

:enčiau ne- pašii 
pakomplimentavęs. Ji pasisakė, turėklius. Beeinant išreiškiau 
kad nors politikoje ir nedaly
vaujanti, bet viską sekanti. Be 
to, lietuvius žinanti ir mėgs
tanti — tai esą darbštūs ir są
žiningi žmonės. Jos artimi 
draugai turėję sodininką lietu
vį, buvęs labai puikus žmo
gus... Toliau besišneku čiuo- 
jant, ji pasisakė keliaujanti į 
Sao Paulo su dukra, kuri ište
kėjusi už braziliečio De Bar-

• Vytauto Mamerto rūpės* .
du gautas iš Olandijos katali- 
kiškų organizacijų pasižadėji- . <<31 
mas, kad jos priims 20—30 
lietuviško jaunimo dviejų tri-
jų savaičių atostogoms Olandi- ' O 
joje. Reikės susimokėti tik už 
kelionę per Vokietiją, šiaip 2
visas pragyvenimas ir visos <
kelionės Olandijoje bus suteik- ; 1
tos nemokamai. Vyt. Memenąs |
yra Ateitininkų Federacijos 
atstovas prie Tarptautinio Ka- 
talikų Jaunimo,—Federacijos - 
Centro Romoje. .

• 100 metų lietuvis senelis, 
Vincentas Strimaitis, gyvena 
Toronte Lombert Lodge sene- 
lių prieglaudoje. « -

• Apie Hamiltono lietuvius
filmą pagamino broliai Žukau
skai. Filmas spalvotas, apima 
Hamiltono lietuvių šventes, ..
tabako augintojų ūkius, Lietu
vių dieną Kanadoje ir kitas 
iškilmes. Įgrota muzika jr pri
dėti paaiškinimai. Filmas uži
ma 3 valandas. - . . ,
' • Bradfordo lietuviai Angli- ~ 
joje perkasi namus. Sudarytas 
atskiras pirkimo fondas, bus 
nupirkta gražiame rajone esan
ti vila su 16 kambarių ir dide
liu rūsiu. Namo kaina 2200
svarų.

• Jaunimo kongresas šau
kiamas šiais metais birželio 
29 ir 30 d. Chicagoje. Kongre
se dalyvauja Amerikos ir Ka
nados lietuvių jaunimas, kon
greso finansais rūpinasi Chi- 
cagos LB apygarda.

• Kun. Leonas Praspalius, 
Daytono liet, parapijos klebo
nas, eidamas šaligatviu pasly
do ir sunkiai susižeidė, nete
ko kalbos. Jam padaryta sunki 
galvos operacija.

• Liudvikas Petras Viskaitis

išdėstyti savo poziciją, bet 
man užbėgo už akių iš deši
nės sėdėjusi ponia:

— Mieloji, tamsta čia klysti, 
šis ponas neabejotinai yra lai
svos Lietuvos konsulu, nes 
pirmoje eilėje Lietuva yra So
vietų Sąjungos okupuota ir sa
vų konsulų negali atsiųsti, o, 
be to, Sov. Rusija iš viso J. A. 
Valstybėse savų konsulų netu
ri, išskiriant ambasadą Wa- 
shingtone.

iždininkui A. Trečio- 
Walnut St. Newark 
USA). Komitetas yra 
išleisti PLB seimo 
kad kiekvienas lietu-

biznio reikalais atskrido į 
New Yorką, o dabar gtįžta 
laivu, panašiai kaip ir jo drau- 
gasį argentinietis.

Kadangi laive dominuoja is
paniškai kalbantieji, tai “nort- 
amerieanos” sodinami prie 
angliškai kalbančių staliukų. 
Pakliuvau prie vieno staliuko 
su senstelėjusia italų pora. 
Abu kalba angliškai su itališ
ku akcentu, daug keliavę ir

visi laivo keleiviai gavo tokius oriem 
kvietimus, išskiriant vaikus. 
Puošnioje priėmimo salėje su
sirenkam šeštą valandą. Kaip 
angliškai kalbantis, automatiš
kai pakliuvau prie amerikonų 
staliuko, kurio šeimininku bu
vo uniformuotas laivo iždinin
kas, kalbantis neblogai angliš
kai ir patyręs humoristas. Pra
sidėjo pažintys ir pasipasako
jimai, kas, kur yra buvęs ir 
kur važiuoja. Man iš kairės at-

• Paraškoma: Leonas Rim
kevičius iš Tauginaičių kaimo 
ir Justinas Buivys iš Legiečių 
kaimo. Baisogalos valse. Ieško
mieji arba apie juos žinantieji

VISI IŠĖJO SVYRINĖDAMI
Iš kairės sėdėjusi ponia, pa

mačiusi, kad politinėm temom 
jai neverta šnekėti, nutarė už
imponuoti savo aplankytais 
kraštais. Ji pareiškė, kad mes 
vargiai galėtumėm paminėti 
didesnį pasaulio miestą, kuria
me nebūtų buvusi. Ji nuėmė 
nuo rankos ir paleido aplink 
stalą bent poros svarų apy
rankę, ant kurios prikabinėti 
įvairiausių, pinigėlių, statulė- 

PENKIOS JAU IŠTEKĖJO lių, brangiųjų akmenų. Kiek- 
„ . , , .. ... vienas ten pakabintas pasvarė-Buvau nustebęs tokia puikia .... . . , , . .lis reiškiąs jos lankytą vietovę. 

Įg Laivo iždininkas irgi rodė sa- 
vo susidomėjimą tais pasvarė- 
liais, nes ir jis ilgoje jūrinin- 

I' ' kystės karjeroje tiek daug
I ' vietų nesąs' aplankęs.
I . ’ ■ Pagaliau nuo kelionių vėl
I 1 ' X kalba nukrypo Į politiką —
i 1111 Sov- Rusiją ū" komunizmą, bet
j aštuntą suskambėjo signalai
I / vakarienei, todėl iš koktailių
J / ‘ ■ salės teko persikelti i restora-

56th . ...............
Maspeth 78. N. Y. aUJU ,r JUOS

Mūsų laivelis per valandą 
nuslenka vos 18 mylių, bet di
dieji nekiek greičiau teplau
kia. Kai toks greitis pastoviai 
varomas dieną naktį, tai pir
mai parai sueinant, jau buvo
me 432 mylias į pietus nuo 
New Yorko nusidanginę.

Jau pirmos dienos vakarop 
oras šiltesnis, o sekmadienį vi
sai šilta pasidarė. Tą dieną 
laivo kambariuose buvo šal- 
aau negu lauke. Buvo prileis
tas baseinas vandens maudy
tis, bet drąsuolių neatsirado, 
nors saulės vonias daug kas 
ėmė. Na, bet už tat trečią die
ną nuo New Yorko tai tikras 
vidurvasaris: saulutė negai
lestingai tviskina kaip liepos 
mėnesį Jonės Beach papludy- 
myj prie New Yorko. Tą die- 

Iną jau esame virš tūkstanties 
mylių į pietus ir kiek į rytus 
nuo New Yorko.

Šiąnakt jau antrą kartą pa
rvarysime laikrodį pirmyn vie
ną valandą. Laivas iš New 
Yorko tiesia kryptimi neria į 
Recife (Pernambuco), kuris 
yra jau anoje pusėje ekvato
riaus, ties ta vieta Brazilijos 
kupra išsikišusi Afrikos kryp
timi.

Kiek toli nuo New Yorko iki 
Buenos Aires, galima susida
ryti vaizdą ir iš tokių palygini
mų. Pavyzdžiui, nuo New Yor
ko iki Lisabonos yra 2987 my
lios, nuo New Yorko iki Ply- 
mouth — 3023 mylios; tuo 
tarpų nuo New Yorko iki Re
cife — 3698 myl., nuo Recife 
iki Rio de Janeiro Brazilijos 
pakrantėmis dar 1080 myl., o 
nuo Rio de Janeiro iki Buenos 
Aires dar 1037 myl., viso — 
5815 myl., beveik dvigubai 
tiek negu į Europą. į

Lietuviu melodijos valandėlės 
vakaras įvyko

lietuvių salėje. Buvo paminėta 
radijo valandėlės 1 
kaktis. Baltimorės
gausiai dalyvaudami, pagerbė 
valandėlės vedėjus A. Juškevi- 

kompozitoriai prašo- cių ir K. Laskauską. Lietuviai,
mi talkos. (Prof/ V. Marijo-
šiaus adresas: 331 Chesnut
St., New Britam, Conn. USA).

NEW HAVEN, CONN.

Antanas Plečkaitis, V. A. 
kti tvarka bus paskelbta, kai Plečkaičių sūnus, iš šv. Kazi-
tik bus priimta PLB laik. kon- miero bažnyčios, palaidotas
stitucija. Pats atstovų rinki- Bcaverdale kapinėse. Nuliūdi-

Sunku? me liko tėvai įr broliai Juozas,
mai kils dėl lėšų atstovams į Vytautas, Tamošius ir Jonas.

gyvenimo. Naujas 
Adomaičio. G. 
Juškevičiaus ir 

gražiai padai- 
vadovaujama J. 

Lekevičiaus. buvo puiki.

• M. Matukas, Clarendon 
Hills. Illinois, atliekamu laiku 
susipažįsta su išgarsėjusiomis 
Paskalio mintimis, kurias bent 
atrinktas ir parinktas numato 
paruošti ir lietuviškai.

Prieš kelis tūkstančius me
tų Izraelio tauta, netekusi sa
vo tėvynės, atsidūrė Babiloni
joje. Daugelis tremtinių pasi
darė turtingi ir visko pertekę. 
Bet jie dažnai savo veidus 
gręždavo Palestinos link, grau
džiai kartodami: “Pirmiau te- 
nudžiūsta mano dešinė, negu 
kad užmirščiau tave, Jeruzale. 
Prie gomūrio teprilimpa ma
no liežuvis, jei neminėsiu ta
vęs, jei nestatysiu Jeruzalės 
augščiau už kiekvieną savo 
linkesmybę”. (Ps. 136, 6). šis 
tremtinių žydų ryžtas per išti- radarbiavimui principus ir
sus tūkstančius metų išsaugo- praktiškas gaires, bet ir tuo,
jo Izraelio tautą nuo pražūties, kad jis sudarys progą parody-
nors pati Izraelio valstybė bu- ti pasauliui mūsų tautos kury- žymenį,
vo sunaikinta svetimųjų ir te- bini įnašą žmonijos kultūrinei vis galėtų Įsigyti šio istorinio
buvo likęs savanoriškas susi- pažangai. Iš čia ir PLB seimui įvykio atminą. Lietuviai daili-
klausymas savos tautinės bend- pasirengimo uždavinių Įvairu- ninkai gali ateiti PLB seimo
ruomenės ribose. mas.

šiandien, kai mūsų Listuva Pirmasis seimo uždavinys— 
svetimųjų okupuota ir mūsų nustatyta tvarka išrinkti PLB 
tautos valstybinė organizacija seimo atstovus. Atstovams rin- 
pavorsta rasNkojo komunisti
nio impoririizmo tarnaite, lais
vajame pasaulyje pasklidę 1»>- 
tuviai savo tautinę gyvybę ga- mas sunkumų nekels. 
H iilaikyti t»k savanorišku su- 
siklausymu savosios tautinės PLB Seimą vykti Kiekvieno Marė Skrionienė, gyvenusi 
bendruomenės ribose. krašto lietuviai į PLB seimą Branfordo priemiestyje, išsi-

Džiugu yra. kad daugelyje turėtų atsiųsti bent po vieną skyrė iš gyvųjų tarpo, palik-
laisvojo pasaulio kraštų Betų- atstovą. Praktiška galimybė dama nuliūdime sūnus Joną,
viai jau yra Sudarę savai ben- pareis nuo to. kiek tam reika- Praną. Alfą. Maravinką ir duk-
druomenei organizaciją. Ta- lui bendrų lėšų pavyks suda- ras Oną ir Milda. Po bažnyti-
čiau atskirų kraštų lietuvių ryti. nių apeigų palaidota šv. Ago-
tarpusaviniams santykiams ir Lėšų sudarymo uždaviniai tos kapinėse.
bendradarbiavimui ugdyti, o labai dideli. Lėšų reikia ne tik Filomena Tautvydier.ė - Ši- 
prireikus ir viso pasaulio lie- pačiam PLB seimui susirinkti, maliūniena palaidota iš lietu-
tuvių vardu prabilti yra būti- jų reikia ir mono bei spaudos vių bažnyčios. Paliko nuliūdi
nąs vienijantis centras. Pašau- parodoms organizuoti. Jų roL me vyrą Kazį ir vaikus Mariją,
lyje pasklidę lietuviai' turi su- kia Hofurių muzikos sknfoni- Antaną ir Petrą. N. H.

Bendruomenės sei- Jau pats laikas visų kraštų 
istorinės reikšmės lietuviams imtis visų Įmano

mų žygių PLB seimo reikalam 
lėšų telkti. Kiekvieno lietuvio 
tautinė pareiga kad ir mažu 
įnašėliu * prisidėti. Atskiri as
mens ar organizacijos, paau
koję PLB seimo reikalams 
bent $100, tampa PLB seimo 
garbės svečiais. Aukas siųsti 
komiteto 
kui (315 
5, N. J., 
numatęs

maloniai prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: St. Casimir’s Rec- 
tory, 119 Temple St.. Nashua, 
N. H.

Sergantieji
Karmelita Miceikienė po 

sunkios operacijos sveiksta 
Mercy ligoninėje. Jos vyras 
Antanas ilgus metus buvęs 

Ta pati sekmadieni, 11:30 Alt» '
“ Sofija Mmkeviciene. sulau-

Kadangi mūsų temos nebuvo 
išbaigtos, nutarėme solidariai 
visi vakarieniauti prie vieno 
stalo. Kaip tyčia tą vakarą' lai
vą gerokai supo, todėl persi
keliant į restoraną teko eiti į- val-’ mmės kita pora savo ve- senatvės sirauliuo-
sikimbant ^stonas ir pakeliui dybinio gyvenimo 50 metų su- *US1 g,110s senatves’ sirguliuo

” lamsčius bei 1 kaktl — Juozas ir Pranciška J ' . .. <
Liudvika Gruzmskiene ser-

..... . . ga. Jos vyras Jonas yra žino-
mmti, kad man pirmą kartą lėšom įdaryti talkon, pateik- mas veiklumu parapijai ir sa- 
gyvemme teko dalyvauti to- darni PLB seimo org. komite- v0 tautai
kioje koktailio partijoje, iš ku- tui žymenio projektų. Projek- jUOZaDaitienė no sun-
rios visi iki vieno išėjo į šie- tai labai laukiami iki vasario . - .. 01-0^° c- •
nas Įsikabinę. Prasidėjo visuo- 26 d. Projektus siųsti Msgr. operacijos sveiksta Sinai 
tinas kvatojimas, kuris dar ii- Jonui Balkūnui, 64 14. ligoninėje. Prašoma lietuvių
gai nesibaigė ir prie stalo su
sėdus, o ponia De Barros pa
reiškė, kad tai buvęs “One of 
the rare wise eraeks I really 
enjoyed”. (b.d.)

• Dr. PrirM Vitoišit, iš Wa- 
terburio. už nuopelnus respu
blikonų partijai, yra pakvies- 

PLB Seimo Organizacinio tas dalyvauti prezidento Ei-
Komiteto PraridiumM senhowerio inauguracijoje, ku-
New Yorkas. 1957 m. rf vyks sausio 19. 20 ir 21 d
sausio 10 d. Washingtone.

VATIKANO RADIJAS
IEŠKO GERADARIO i

Malonūs "Darbininko'’ 
skaitytojai! _____

Okupuotoje tėvynėje gyve
ną mūsų tautiečiai labai domi
si laisvojo pasaulio lietuvių gy
venimu ir veikla. Jaučiamės 
labai nemaloniai, kai apie 
svarbius Amerikos lietuvių gy
venimo įvykius savo klausyto
jams galime pranešti tik maž
daug po mėnesio laiko, gavę 
šio žemyno lietuvišką spaudą. 
Daugelis žinių per mėnesį jau 
būna nustoję savo įdomumo 
ir aktualumo,

Neturėdami lėšų , apmokęti 
oro pašto išlaidas/Tsdrįstamė 
kreiptis į “Darbininko’’ skai
tytojus, ieškodami geradario, 
kuris galėtų mums užsakyti 
bent “Darbininką” oro paštu. 
Tai būtų didelis patarnavimas 
tautiečiams Lietuvoje ir dide
lė pagalba Vatikano radijo lie
tuviškų programų redakcijai. 
Tokiam mūsų geradariui ir 
bendradarbiui pasiliktume vi
suomet didžiai dėkingi.

“Darbininko” prenumerata 
metams oro paštu §78.00.

Vatikano radijo liatuviškų 
programų redakcija

Lietuvių simfoninės muzikos 
koncerto dirigentu yra sutikęs 
prof. Vytautas Marijošius. Kon
certo programos kolegiją su
daro prof. Vytautas Marijo
šius, prof. Kazys V. Banaitis, 
prof. Izidorius Vosyliūnas, 
prof. Juozas Žilevičius. Vis* 

mi- lietuviai

mu 
blio 
sas 
das __________________________ ____
są misterijos tekstui parašyti.

Tapybos bei skulptūros pa- • Kan. dr. O. Musumecio 
rodą turi pavaizduoti 
krypčių laisvojo pasaulio lietu
vių menininkų kūrybą, spau
dos paroda — rašliavos įnašą 
žmonijos kultūrai.

PLB seimas bus laisvojo pa
saulio lietuvių kūrybinių polė
kių ir tautinio solidarumo iš- garsio. numatoma pasirody 
raiška. Padarykime ja vertą lietuviškai apie Velykas, 
svetimųjų dėmesio ir pasigėrė
jimo ir savųjų pagarbaus pasi
didžiavimo.

Sporto šventę organizuoja 
New Yorko lietuvių sporto 
apygarda. Visų kraštų lietu-

“kad mes visada dirbtume taip 
vieningai, tai tikrai daug nu
veiktume". Buvo rodomos 
spalvotos filmos iš Baltimorės 
lietuvių 
kvartetas A. 
Matulionio. A. 
J. Lekevičiaus 
navo. Muzika.

Visi praleido vakarą links
mai. dainuodami ir šokdami. 
Vienas išsitarė, sakydamas:

viai sportininkai labai prašo
mi ieškoti galimybių bent at
skiriems prasikišusiems indivi
dualinio sporto šakose lietu
viams sportininkams šioje lie
tuvių sporto šventėje dalyvau
ti. Būtų idealu, kad ne tik iš 
JAV ir Kanados, bet ir iš ki
tų kraštų dalyvautų ir grupi
nio sporto komandos. Sporto 
šventės reikalais kreiptis į A. 
Vakselį. 85—09. 88th St. 
Woodhaven 21. N. Y.

Tautinės misterijos pastaty- 
rūpinasi Čiurlionio ansam- 
dirigentas muzikas Alfon- 
MikuIškiš. Kultūros Fon- 
jau yra paskelbęs konkur-
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DARBININKAS

RICHMOND HILL NORTH

MAIN 5-1150

MU 6-0757

mams, etc.

REAL ĖSTATE

DISPLAYŽc3 (BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)

VI 6-2164(Atkelta iš 6 psl.)
po 6 vai vakaru, nedarbo dienom visą dieną.

50 years serving Travelers

PARDUOMAMAS

KOTOV

JULIUS MALDUTIS

ONLYS150DOWN
Ad now Phone: MA 2-0600 * • MA 2-2817

Servicing Fords for over 40 yrs. Ali Used cars.

Juozas Andriušis

GINA K.OLLOBRKJHJA, italo kino artistė, dairosi rūbo būsimam 
savo kūdikiui.

SKAITYK VARPELĮ. Įdomus,

Jei nori ką paskelbti 
DARBININKE,, 

skambink telefonu: 
GLenmora2 6916

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreptis: šMdadieniafe 9 vai ryto iki 8 vai vak.

Call owner for appointment
LOweH 8-1560 (N. J.)

service of Ged are invited to ivrite to: 
MMr-MnetooMto »» ■***» KM T.
U4M1T

fonuoti angliškai ar vokiškai: 
John Pinkus, HY 7-0906

ScRmS of Nuwh*9 
Accredited by State Bearti of 
F4nrariww and NatfanaT 
Nursiag Accrediting Service

NOW YOU CAN ENJOY 
7 days and 6 nights in Miami 

* for only$69.00 _ 
Hotel facing ocean, private 
beach. Swimming pool and 

ultra modern rms.
Travel by air. Non stop in 
luxurious DC 6B 4 engines 

Free ticket delivery.
Pbone or vvrite to 

The Cavalier Travel Agency 
245 Knickerbocker Avė., 

Brooklyn 37, N. Y.
HY 7-2947 — Mrs. Stewart.

DISPLAY 
*****»n^wwi**^

McGETTIGAN’S 
TRAVEL BUREAU

Air and Steamship tickets 
Tonrs — Cruises 
Resorts — Hotels 

Reservatkms
33-58 Chestant St, 
Philadelphia, Pa. 
EVergreen 6-1331 

Kalbame lietuviškai

For Information ivrite
Mi$s Elten C. Starte, R. N.

Director of Nursmg
152-^-11 89 Avė.

Jamaica 32, N. Y.

J. J. Bart Ine.
1095 Atlantic Avė. • 1285 Badford Ava.

(nr. Atlantic Avė.)

"Rhisk Ihdies ŽSjHMfr America 
14LEast 44 SL 

New¥erfc i7, N. Y. 
MUrray Hill 7-4704-5-6-7

Parduodama su nuostoliais 
greitam išpardavimui Bar & 
Grill, geroj vietoj VVestcbester 
2-7910. Geras uždarbis. Parda-

World Wide IndMdual Tonrs 
Cruises — Honaymoons 
Air and Sea Reservations

Mėg ė j į tJL* t r.o__^
Pirmą kartą vaidinančiai 

mergaitei reikėjo veiksmo pa
baigoje pavaizduoti didelį iš
gąstį ir apalpti. Tačiau ši sce
na vis nesisekdavo. Tada reži
sierius įprašė daug kartų vai
dinusią jos “motiną” mergai
tei pagelbėti. Tikrai, scena 
kuo puikiausiai pasisekė.

— Bet, kaip tamsta sugebė
jai taip puikiai padėti?

— Et, visai paprastai — at
sakė pagelbininkė. — Aš tik 
įleidau mergaitei už apykak
lės pelę

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki*

belgas O’Kelly ir islandas 01- 
, afson po 6-3. *

Pataisome Merkio — Siffo 
partijos ėjimus (sausio 4 d. 
skyriuje). Turi būti: 17...c6 
ir 40. .. Kh8.

Vladas Mikėnas, 1949 m. 
Sovietų Sąjungos pirmenybė
se, nepaprastai aštrioje parti
joje įveikė rusų didmeisterį 
Kotovą. “Canadian Chess 
Chat” su pasigerėjimu įsidėjo 
tą partiją į 1956 gruodžio nu
merį. Pabrėžta, kad Mikėnas 
po Kereso yra žymiausias Bal
tijos meisteris.

Balti: — Mikėnas.
Juodi: — Kotov.
1. d4 f5 2. e4 f:e4 3.

Žf6 4. f3 e:f3 5. Ž:f3 d5 6. 
Že5 Rf5 7. g4! Re6 8. g5 Žfd7

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbu affirinunas prityrusio techniko, pripažinto

SPORTININKŲ PARENGIMAI
Pereitą kartą, rašydamas 

apie sportininkų parengimus, 
tamstų korespondentas apsi
movė viena data. Mat, Lietu
vių Atletų Klubo vairam, j- 
vykstantis Apreiškimo parapi
jos salėje bus vasario 9, ne 
vasario 2, kaip buvo pažymė
ta. Už tai žinoma labai jau 
atsiprašom. Vasario 2, šešta
dienį, įvyks krepšinio sezono 
užbaigimo pobūvis Atletą Klu
bo patalpose, o iškilmingas 
vakaras

TENAFLY, N. J. EAST HILL 
Owner returning to California 

Secrifice. House 4 years ojd 
4 bedrooms 2% baths. Laigė 

Den, all newly decorated.
Asking $38.000 Geod 5%

987 GRANU STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

šokiai bus vasario
9, MtadienL ApreBkim n-„r>)~ J SISTMS OF MISERKORDIA WMKS OF MERCY jį

rio 16 savo vakarą turi Lietu
vių Sporto Klubas. Atrodo, 
kad mūsų sporto mėgėjams 
p0tiHnir«mintmn njtrtra

2 aukštų, pusiau atskirtas, ge
rame stovyje namas; geros i-

Holy Child Parish 

Legal Conversion — Ist floor, 
3 rooms, bath. 2nd floor— 3 

large bedrooms and bath. 
3rd floor—3 rooms Apt 

detached. Garage.
" Asking $19,500

VI 6^755 
After 6PM

1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.
Tel EV 2^680 (Prie Forest Are. stoties) Ridgewood

mokant garbingai pralaimėti 
ar laimėti — visa tai privalu-

žmogus — tai musų, tikslas. 
Taip mes norime išsiauginti

To make arrangements call 
Resurrection. — Ascension 

Parish 
Rego Park, L. L 

NE 9-2811

CALLING PUBLIC
. x. ’ . 9. Vh54- g6 10: Ž:g6 Rf7 11. mGH school

kštos — treniruotes. Priimami -oJ, jinior & senior boys to

DOLLY MOUNT 
NUR$ING HOME

20 Valley Rd. Clifton, N. J. 
HospitaI Care lor the Aged, 
cronically iii and convales- 
cents. Registered nurse in 
charge 24 hours daily. Home- 
like atmosphere. Physiothera- 
py and rehabUitation. Tele- 
phone — LAmbert 5-7677.

Airline, Stiįain<$iip accomodations 
Member of ASTA Travel Agents 

228 Lsfityette St, N. T. C.

rimo priežastis — liga. Prašo
ma $12.000.
NE 2-7910 • NE 6-9326 vaka-

maių komanda su
Bostono meisterni — Boylston 
CC — rungtynes ufiudgė ly
giom 2Y» :2^. Po tašką laimė
jo Gediminas Šveikauskas ir 
Petras Kontautas, pustaškį pri
dėjo Andrius Keturakis, šio 
savaitgalio rungtynėms lietu
vių antroji vyksta į Quinęy 
(penktadienį), o lietuvių pirmo- 
ji šeštaheių važiuoja į Cam- 
bridge “Y”.

Bostono Sunday Globė, sau
sio 13 d. įdėjo lietuvių “B” 
komandos žaidėjo 12-mečk> 
Gedimino Kuodžio laimėtą par
tiją prieš Harvardo universite
to žaidėją Cole. Pažymėta, kad 
Kuodžio lošimo markė gerai 
atestuoja Kazio Merkio darbą, 
atliktą mokinant jo klubo jau
nuosius.

Henrikas žižys po gero pasi- 
_rodymo_ Kanados „atvirose 
bėse (jis surinko 6—4 tašku) ’ 
davė simultaną Sulbury šach
matininkams  ̂žižys laimėjo 13, 
pralaimėjo 2 ir lygiom baigė 2 
partijas, žižys, pasirodo, yra 
Sudbury and District Chess 
Club’o pirmininkas.

" Montrealio tarpklubinės p- 
bės ėjo keturiose klasėse 
(A-D). Lietuviai dalyvavo “B” 
klasėje. Jie aštuntoj vietoj su 
8—20 taškų.

Hastingso turnyras Anglijo
je: 1—2 danas Larsen ir jugo
slavas Gligorią po 6Ws,

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina
mi įvairūs dokumentai.

jvalhoue draudimo Įstaigose apdnrad&ama automobiliai, 
namai, baldaL tarmei ir asmeninis tartas nuo ugnim ar (vairių 
rfiilų atsakOmyMs bei pavogimo. Save galite apskhaustl nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant h ligoninės 
maldas.

Visiting France, Belgium, 
HoUand, Germany, Denmark, 

Sweden, Norway, England 
June 19 — August 10 

Rate $1.295 
Coed 16 to 24 Private bus. 

Irst class hotels, 2 adult 
directors 

(Catalog on reąuest) 
DepL L

4 Seasons Travel Service, Ine. 
Van Croft Hotel Lobby 

VVorcester, Mass.

600 We®t 181M Street 
971 Southern Blvd.

X (Nr. 163rd)
41 Eart 14th St 

<5th Ave.>
v 2187 Broedway
3 1276 Lex!ngton A Ve.
< (78th SL>

Tel. LOrratne 8X041
X Easy Time Paymem*
į Arranged

mai, kuriuos įgavęs jaunuolis 
bus naudingas savo tautai ir 
bendruomenei, pasididžiavi
mu tėvams. Žinoma, ne kiek
vienas gal ir tinka mūsų kie
tam futbolo žaidimui. Nerei
kia nusiminti. Plaukymas ir 
krepšinis taip pat įeina Į tre
niruočių programą. Todėl kvie
čiamas kiekvienas jaunuolis (palėtis po 21... Re8) ;
jau nuo 9 metų amžiaus lavin- įdomesnės mintys po parti- ! ;
tis sporte ir lietuviškoje dva- jos komentarų: Mikėnas ket- ! 
šioje. Patyręs šiame darbe Jo- ■ virtuoju ėjimu Rg5 galėjo at- į 1 

gauti pėstininką, bet jis ieško- į t 
jo daugiau. Jei 7... Re4, vie- 1! 
ton sulošto Re6„ sektų 8. $ 
2:e4 Ž:e4 9. Vf3! Jei Kotovas $ omSt

Vd7 34. V:d74- B:d7 35. h5
Kf7 36. h6 Žc6 37. h7 Bd8 38.
Bhl Bh8 39. M 40. RbS S™N° 10088

$24.990. Home of distlnction. Ali 
brick split leveL 7% spaciou* 
rooms kftchen of your dream& 
two full tile baths, stall »ha»wr. 
walkJn doseta, tvro ear garag^ 
patio. Near everything. Mušt see 
to apprecaite value. Walldng 
ance to Chtholic Schools and 
church. Loėhted on Martin Avė., 
west of Bellmore Avė. Builder. 
Su 5-2288 or SU L0298.

tom. gazas. Karšto vandens 
apšildymas; atominiai audros 
tinklai ir šiaip daug kitų dal. 
Arti visokio susisiekimo. Tele-

nas Klivečka, atliekąs neįkai
nuojamą darbą lietuviško 
sporto ir lietuviškos bendruo
menės prieauglio labui, nusi
pelno mūsų visų pagarbos. Ir būtų lošęs 8... 2e4, tai 9. 
toliau sėkmės jam! Rh3 R±3 10. Vh5-f- g6 11.

V:h3 ir grasintų Ve6 arba 
Ž :g6. Į Kotovo 12 ... r2, 
sektų 13. V:g6!! R:g6 14. R:g6 
matas. Jei 32... e:d5 33. 
Bel+ Ze6 34. V«

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tax> paruošimui, notariniu doku
mentu tvirtinimui

eigos. Du tušti 4 kambarių 
butai viršuj: moderni plytelių 
vonia ir dušas; vienas 6 kam
barių butas apačioje tuščias. 
Spec. miegamųjų langai, au-

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

$60 per month inetodes taxes & Insurance

New Custom Ranch, $23,000 
Center Hali, living room, fire. 

piace, full dining room, all 
eleetrie kitehen, 3 bedrooms, 

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

water, oil heat. garage. Dog- 
vvood tree lines 70x125 panora. 

mic plot. Low taxes. 
Owner GL 4-9368

Portretas, vestuvės vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir
1.1 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.

sirgtų arba šiaip užsigavęs 
mamos pagalbos prašyti ne
bėgtų. Fizinis tvirtumas, grei- į~ 
ta orientaciją kovingumas, I 

bendras susiklausymas, drau- £ 
giškumas bei riteriškumas,

RAUDO VMAND91J AllZtflUS ME 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DIDŽIOJO NEU>YORKO 
N-J. IRCONN. APYLINKĖJE KU
RIS IEŠKO ATSIGAIVINIMO UE- 
TUVIŠKANre ŽODYJE IR DAINOJE.

. DABML ,

, NAUJU EMKU

I
■ -

g'

.



DARBININKAS

BOSTON, M8SS.

ROMAS K EŽY 5

J. Malinauskų šeima pado-
Rengia šokius

KREIPIMASIS Į VISUOMENĘ

Woodhaven, N. Y.

PARDUODAMA:

William J. Drake-

pasiūlymų, 
yti didesnį

Žengiant į naujus 1957 me
tus, Karšt. Patr. linki visiems 
skaitytojams šviesių dienų gy
venime. Karšt. Patr.

“Am. Liet.Inziniertų ir" 
Architektų Sąjungos

New Yorko skyriaus susirin
kimas įvyksta sausio 19, šešta
dienį, 7 v. v. Liet. Atletų Klu
bo patalpose, 1332 Holsey St. 
Pranešimą šių dienų aktualiais 
politiniais klausimais padarys 
V. Sidzikauskas.

Dragūnas

vendinus, tikiu, lietuvių grupė 
pasirodytų žymiai geriau, ne
gu praėjusiais kartais.

Išnuomojamas
Butas iš 4 dideliu kambariu

ras. Įėjimas 1.25 dol.

pačios ir I kitus miestus.
Re&ale laukite: TeL TR

būtume 
iniciaty-

Vasario 16 minėjimą 
rengia Alto taryba vasario 17 
d. 4 v. p. p. Webster Hali. Kal
bas pasakys kongresmanas 
Daniel J. Flood, iš Pensylva- 
nijos, užsienio komisijos na
rys kongrese, ir Juozas Tyslia- 
va. Programoje — dar nė kar
to Yorke negirdėtas soli
stas? Operetėschoras '

kvietė lietuvius skaityti kata
likišką spaudą.

toliau iš gėdos raudonuoti ir 
prikaišioti tik sau dėl jos at
bukimo.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos

su šildymu ir karštu vandeniu 
dviejų vyresnio amžiaus žmo
nių rimtai šeimai. Skambinti 
tarp 5—8 vai. vak. Tel.: 
EV 7-1382.

Joseph Garszva

kius. Gros J. Thomas orkest- muose, naudingai ir smagiai

1. Visą organizavimo darbą 
reikia pradėti žymiai anksčiau, 
negu tai buvo daroma praei
tyj^ t y . nę antroje .balandžio 
mėn. pusėje, bet jau dabar.

2. Sušaukti visų gausesnių 
ir aktyvesnių organizacijų at
stovus pasitarimui, pranešant 
apie tai iš anksto ir prašant 
turėti praktišką 
kurie padėtų su< 
efektą eisenos metu.

3. Kreiptis į finansiniai pa
jėgesnes organizacijas, prašant 
skirti auką lojalumo parado 
reikalams, idant būtų galima 
paruošti originalių ir įdomių 
eksponatų, ir išvengti atsibo
dusių vėliavų, vėliavėlių ir 
nublukusių bei pasenusių pla-

priminti 
New Yorko littuvių organizaci
jų valdyboms ir visuomenei 
apie lojalumo paradą, kuris 
suteikia dėkingą progą garsin
ti Lietuvos vardą, šis paradas 
vyksta kas metai New Yorke 
(Penktąja Avenue) paskutinį

Tel EVergreen 7-4335

SteplienArdiiiiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Br> bklyn, N. Y.

LRK Susivienijimo
94 kuopos metinis susirinki
mas įvyko sausio-6 salėje- po 
bažnyčia. Pagerbtas miręs kuo
pos pirmininkas Pranas Raz- 
vadauskas, jo vieton išrinktas 
Albinas Neviera. Dabartinę 
94-tos kuopos valdybą sudaro: 
pirm. Albinas Nevienas, vice- 
pirm. Aleksandras Minkaitis, 
sekretorius Jonas Venckus, 
fin. sekrt. Stasys Jakutis, iždi
ninkas Stasys Griganavičius, 
revizijos komisiją Vytautas Vi- 
lutis ir Antanas Vileniškis.

LRK Susivienijimo 
Massachusetts apygardos kuo
pų atstovų metinis suvažiavi
mas įvyko sausio 6. Pirminin
kavo Valentinas Vakauza, sek- 
ret. AL Minkaitis; kleb. kun. 
Pr. Virmauskis sukalbėjo mal
dą ir pasveikino. Dalyvavo 15 
atstovų ir visa apygardos val- 
.dyba. Pagerbtas miręs narys 
Pranas Razvadauskas. Nutarta 
raginti kuopas dalyvauti šių 
metų seime Baltimorėje. Pa
aukota 25 . dol. kun. Pr. Vir- 
mauskui parapijos ~ mokyklos* 
išlaikymui ir 25 dol. lituanisti
kos mokyklai. Naujon valdy- 
bon išrinkta: pirm. Stasys Ja
kutis, vicepirm. Bronius Ku
dirka, sekretorius Aleksand
ras Minkaitis, iždin. Jonas 
Glineckis, iždo globėjai: Louis 
Bružinskas ir Barbora Bal- 
montienė.Kiekvienas sąmoningas lie

tuvis supranta, kad šiuo metu 
mūsų pagrindinė tautinė parei
ga yra išlaikyti tautinę sąmo- 
Bęmūsų jaunimo-tarpe, puo
selėti mūsų -kultūrines verty
bes ir propoguoti Lietuvos 
vardą svetimtaučių tarpe.

Šnekant apie propogandą, 
turime prisipažinti, kad dau
geliu atvejų neatlikome to, ką 
galėjome atlikti, jei 
parodę kiek daugiau 
vos ir paslankumo.

Šiuo rašiniu noriu

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baliai 
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME
M. P. BALLAS—Direktoriai
ALB. BALTRONAS-BALTON

Reikalu Vedčjas 
660 Grand Street
Brootdyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Visi svetimšaliai, 
dar neturi Amerikos piliety
bės, turi užsiregistruoti iki 
vasario 1 d.. Užsiregistravimo 
kortelės gaunamos pašte. Regi
stracija netaikoma diploma
tams, Jungtinių Tautų atsto
vams ir meksikiečiams darbi
ninkams, atvykusioms pagal 
sutarti. Neužsiregistravę gali 
būti ištremti į savo kilmės 
kraštus.

Lietuvių bendruomenės Eli- 
zabetro apylinkė steigia viešą 
lietuvišką skaityklą. Jos tiks
las paskatinti, ypač jaunimą, 
labiau pamėgti lietuvišką kny
gą ir laikraštį. Knygas ir laik-

Lietuvos vyčių 18 kuopa tu
rėjo pobūvį, kurio pelną pa
skyrė katalikų klubui.

įstengiame. Aukas knygomis 
arba pinigais priima: P. Lanys 
Laniauskas 1248 W a ve 11 y PI. 
(Tel. EL 3-1169), Pr. Kudulis 
314 2nd St. (maisto krautuvė, 
Tel. EL 3-0358) ir kiti valdy
bos nariai. Jų vardu: pirm.

su atskiru įėjimu. Galima nau- Kalėdų eglutė, ateitininkų 
dotis virtuve, šaldytuvu ir te- kuopai talkininkaujant, buvo 
lefonu. Graži vieta tarp Atlan- suruošta sausio 6. Programoje 
tie Avė ir Lefferts BĮ v., Rich- buvo montažas “Spindėkite 
mond Hill, N. Y. Pageidauja- žvaigždutės”. Paskui Kalėdų 
ma ponia, mergaitė arba seny- senelis su vaikais šoko, daina- 
vas vyras. Skambinti teL VIr- Vo, deklamavo ir grojo. Už tai 
girna 7-3563 tarp 6—15 P. buvo apdovanoti gražiomis do- 
M.; šeštadieniais visą dieną. vanomis, kurias paruošė kun.

Brooklyr.o muziejus 
šiam savaitgaliui., turi tokią 
programą: sausio 18 paskaita 
— kaip suprasti tapybą, sau
sio 19, 3 v. p. p. šokių festiva
lis, sausio 20, 2 v. p. p. kon
certas, groja American Sym- 
phony of New York. Vakare 
3:45 — paskaita apie Afrikos 
skulptūrą. Sausio 21 atidaro- 
ma didelė grafikos paroda ku- lankantieji šeštadieninės ma
ri apims amerikiečių grafiką fcyklos. Bus grupuojama pagal 
nuo 1905 iki 1956.

CAMBRIDGE, MASS.

Kun. P. Juškaitis buvo pa
kvietęs į vaišes choristus ir jų 
vadovą M. Karbauską ir visus 
bažnyčios tarnautojus.

8 butų mūrinis namas su krau
tuve, šviesūs gražūs butai, at
skiras, įvažiavimas ir vieta ga
ražui, aliejum šildomas. Dide
lės pajamos, didelis grynas 
pelnas. Kaina $20.000. Gry- bire esą lietuviai vaikučiai, 
nais $5.000. Kreiptis: Juozas kuriems buvo surinkta aukų. 
Grabau, 227 Bedford Avė. Gražų žodį vaikučiams pasakė KWulis, švietimo vadovas

Masionis. Vita TaDat-Kelpšaitė kun. J. Prazulbickas.

Vytauto Kasiulio, 
Paryžiuje pagarsėjusio lietu
vio dailininko, paroda vyksta 
New Yorke Hammer Galleries, 
51 East 57 St. Atidaryta sau
sio 15, uždaroma sausio 26. 
Parodoje išstatyti 33 kūriniai.

šeštadienį prieš, gegužės 1. 
Praeityje lietuvių grupė šioje 
eisenoje, kurią stebi milijonai 
žmonių, buvo labai maža, ne
pasiruošusi ir silpnai organi
zuota. Ir su širdgėla reikia pri
pažinti, kad lietuvių grupė 
šiame parade kas metai silp
nėja. Gi tuo pačiu silpnėja ir 
lietuvių prestyžas kitų tauti
nių mažumų ir amerikiečių 
akyse.

Daug lietuvių jau iš tradici
jos lojalumo parade nedaly
vauja, nes žino, kad lietuvių 
grupė bus negausi ir silpnai 
pasiruošusi, tad visai neina, 
idant “nereiktų raudonuoti”.

Bet šią “tradiciją” reikia 
pakreipti priešinga kryptimi 
— lietuvių grupė kas metai 

Dr. Juozas Kazickas, gausesnė ir įdomes-
Neries prekybos bendrovės n®- metaj turėtų būti

dalininkas, sausi 16 prekybas pinmeji, kuriais galėtume pa- 
Turėdami darbo, mūsų jau- reikalais išskrido į Europą, sidfiaugti.

Maspetho parapijos choras pa- nieji nesiverš į gatves__aus- kur Ogesnį laiką.
rapijos salėje šeštadienį, sau- darni juostas, takelius, kakta- 
šio 19, 8:30 v. v. rengia šo- raiščius, nebenuobodžiaus na-

BARASEVIČIUS Ir SONUb 
FUNEBAL H O M 1 

251 W. Bioadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČUS 
Laidotuvių Direktorius 
Tel ANdrew 8-2590

Gal būt, ir šiuo keliu einant 
lietuvių visuomenė liks apa
tiška ir ignoruos organizato
rių pastangas tinkamai atsto
vauti Lietuvą, šioje milžiniško
je eisenoje. Tačiau tokiu at
veju bent organizatorių sąži- vanojo Wubui pianina 

šia proga lojalumo eisenos nė bus rami, kad buvo daroma a L R K. Fede ** 
organizatoriams noriu duoti viskas, kas įmanoma, gi pasy-
kelis pasiūlymus, kuriuos įgy- vioji visuomenės dalis galės ir ĮJ SSn^kim P*

----- - garbės narius kleboną kun. P.
Juškaitį, A. Daukantą ir B. Ja-

P. Raudeliunienė susirgo ir 
gydosi savo namuose.

Petras Akunis mirė sausio 
3. Paliko nuliūdime dvi sese
ris A. Bačinskienę ir P. Zin- 
kienę. Palaidota iš šv. P. M. 
N. P. lietuvių bažnyčios.

WA1TKUS 
F UNER A L H O N E 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass. 

PRANAS W AITRUS 
LaidotiTVhr DirektdriTiy 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

V. Demikis ir M. Šaulienė. Ea- raščius norime 5uteIkti auk°- 
bai puikiai atliko savo dali Ka- ms’ kadan«i vtos > ne- 
ledų senelis —- Stepas Augu
lis. Programai vadovavo E. 
Augulienė. Dainas ir šokius 
muzika palytėjo vargonininkas 
Justas. Buvo prisiminta ir Si-

KUDIRKOS" VAIDINAMĄ
Teko patirti, kad “Vinco 

Kudirkos” premjera praėjo 
Bostone su dideliu pasisekimu. 
Daug lietuvių su dideliu susi
domėjimu laukia pamatyti šio 
vaidinimo “Darbininko” meti
niam vakare, įvyksiančiam 
sausio šeštadienį, Ascens- 
ion auditorijoje. Nevienas 
klausia, kur ir kaip surasti 
šių salę?

«fi yra J4ew Yorko miesto 
dal jge, Queens — kampas 
Grand Avė. ir Seabury St po
ra žinginių iki Queens Blvd. 
Požeminiu pasiekiama IND. 
8th Avė. ir €rostown GG trau
kiniu; išlipti Newtown stotyje 
ir eiti keletą žingsnių iki, 
Grand Aye. ir Seabury St. 
sankryžos. Naujas plytinis na
mas prieš gaisrinės namą ir 
yra Ascension Auditorija. Iš 
New Yorko važiuoti IND 8th 
Avė. arba 6th Avė. ekspresu 
Jamaica kryptimi iki Roose- 
veIt lCvė.7 " JačksoDr Hėights, 
ten pakeisti į local dviem sto
tim pirmyn. Automobiliu iš 
New Yorko ar New Jersey va
žiuoti Queens Midtown Tun- 
nel ir toliau Midtown High- 
way iki Queens Blvd; ten deši
nėn iki Grand Avė., o iš čia į 
dešinę kokį 100 metrų.

Sekančiuose numeriuose bus 
įdėtas smulkesnis planas.

Maironio šeštadieninėje 
mokykloje

tuojau po pamokų, kiekvieną 
šeštadienį 1 vaL, bus mokoma 
austi lietuviškų raštų juostas. 
Norintieji išmokti užsirašo 
Maironio mokykloje pas mok. 
E. Ruzgienę. Priimami ir ne-

J. B. SHALINS-
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius
84-02 JAMAICA AVĖ.

Brooklyn 11, N. Y.


