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MASKVA PASLAPTIES NEIŠDUODA
Nušautas Kaganovičius ar kas kitas?

ARABIJOS KARALIUS lankėsi jūrininkystės akademijoje Anna- 
palis, Md.

Karaliene nori 
ginklų

Amerikoje lankėsi ir pralei
do 10 dienų Anglijos apsaugos 
min. Duncan Sandys, tebesi- 
lanko Saudi Arabijos karalius. 
Pirmasis jau išvyko vasario 2. 
Paaiškėjo, ko jis norėjo. Ang
lija nori sumažinti pinigus 
ginklavimosi reikalam. Ji no
rėjo gauti iš Amerikos rake
tų savo kariuomenei ginkluoti 
už 800 mil. dol. Amerika suti
ko, tik nepaaiškėjo, kas tuos 
pinigus turi mokėti Amerika 
ar Anglija. Anglija taip pat 
nori atitraukti savo kariuome
nes iš Vokietijos ir ypačiai iš 
Azijos, nes perdaug brangiai 
atsieina. Anglija galėtų jas 
laikyti tik tuo atveju, jeigu 
Amerika prisidėtų pinigais. 
Nepranešta oficialiai, kas šiuo 
reikalu sutarta. Neoficialiai 
skelbiama, kad klausimas ati
dėtas, iki Amerika galės per
tvarkyti savo Įgulų ginklavi
mą pagal naujausius karinius 
išradimus.

AR BUS VALDŽIOS KRIZĖ?
Opozicija sukilo prieš du 

Eisenhovverio vyriausybės na
rius ir reikalauja juos atleisti 
— prieš apsaugos sekretorių 
Wilsoną ir prieš valst. sekr. 
Dulles. Istorija su Wilsonu ga
li būti išreikšta trijų pareiški
mais:

Wilsonas: National Guard 
susispietė Korėjos karo metu 
tie, kurie nenorėjo eiti į karą.

Prezidentas: Tai neišmintin
ga kalba.

Mrs. Wilsonienė: Preziden
tas neteisingas; jis turėjo gin
ti mano vyrą, kaip jis gynė ir 
Dulles. Mano vyras visada at
viras. Jis buvo visada gerbia
mas, kol nebuvo valdžioje. 
Užteks tos valdžios, važiuosim 
Į Detroitą.

Gal Mrs. Wilsonienė ir su
griaus valdžią.

Gali būti išgriautas ir Dul
les. Nors prezidentas jį tvir
tai remia, nors pareiškė, kad 
dabar nenumato vyriausybės 
pakeitimo, tačiau Anglijos už
sienių reikalų ministerijoje 
kalbama, kad trijų mėnesių 
laikotarpy Dulles pasitrauk
siąs. Ministeris Sandys gavęs 
įspūdį, kad Dulles nepasiti- 
kįs Europa.

• Ryty Vokieti joje vasario 
1 mirė feldmaršalas Paulus, 
kuris pralaimėjo kovas prie 
Stalingrado.

Karalius nori 
ginklų

Saudi Arabijos karalius nori 
gauti iš Amerikos sprausmi- 
nių lėktuvų, tankų ir kitų 
“defenzyvinių” ginklų. Net už 
250 mil. dol. Už tai karalius 
leis ir toliau Amerikai naudo
tis karine baze, o taip pat pa
reikš arabų pasauliui apie 
Amerikos taikingus norus vi
duriniuose rytuose. Tačiau dėl 
Eisenhovverio programos vidu
riniuose rytuose karalius atsi
sakė palankiai pasisakyti. Jis 
liekąs “neutralus”, palankes
nis Egiptui.

Amerikai nemaloni padėtis 
— ginklų Izraeliui nepardavė, 
o Saudi Arabijai turi duoti. 
Tą davimą apstatys bent sąly
gom, kad jie nebūtų vartoja
mi prieš Izraeli ir kitus kai
mynus.

Kiek kaštavo rinkimai
Rinkimam 1956 Amerikoje 

išleista viso 33,195,725 dol. 
Respublikonai išleido per 20 
mil. demokratai arti 11 mil. 
Kitos grupės arti pusantro 
mil. drauge. Pinigus gavo par
tijos iš “aukų”. Sakysim res
publikonam aukojo du Pont 
šeimos nariai 248,(FO, Rocke- 
fellerio šeimos nariai 152,604. 
Demokratam “aukojo” R. S. 
Reinolds 49,609, Lansdell K. 
Christie iš New Yorko 70,564 
ir kt.

• Suomijos min. pirminin
kas Maskvoje vasario 2 pasira
šė su Bulganinu “taikingos 
koegzistencijos pavyzdinę su
tartį”.

• Egipte Nasseris sušaudė 
30 karininkų, kuriuos laikė at
sakingais už pralaimėjimus 
prieš Izraelio kariuomenę Si
najaus pusiasaly.

• Vatikane 1956 buvo pa
duoti 976 prašymai pripažinti 
moterystę niekine. Apsvarstyti 
256 prašymai, patenkinti 128, 
atmesti taip pat 128.

• Vengrijoje teismo spren
dimu pakarta 20 metų mergi
na ir vienas karininkas; 12 
kitų nubausti kalėjimu 5—15 
metų. Visi kaltinami rengimu 
sukilimų.

• Bulgarijoje Sofijoje stu
dentai buvo surengę riaušes. 
Jų malšinti atvyko per sieną 
ir nišų kariuomenė. Suimta 
250 studentų.

Mažas Dovydas neklauso Galijoto
J. TAUTOS NUTARĖ ĮSAKYTI. IZRAELIS NUTARĖ NEKLAU SYTI.

Jungt. Tautos vasario 2 jau 
šeštu kartu reikalavo, kad Iz
raelis atitrauktų savo kariuo
menę anapus 1949 metų pa
liaubų linijos. Prieš balsavo 
Izraelis. JĮ parėmė tik Prancū
zija. Du susilaikė. Izraelio at
stovas pakartojo, kad iš Gazos 
ir Aųabos srities nesitrauks, 
kol Jungt. Tautos neduos Iz
raeliui garantijų, kad Egiptas 
jo nepuls.

Amerikos atstovas Cabot 
Lodge jr. Įspėjo Izraeli, kad 
jis negalįs imtis atsakomybės 
už pasekmes, jei Izrael s JT 
sprendimo nepaklausys.

Vis dėlto—ne!
Izraelio vyriausybė vasario 

3 nusprendė atmesti ir dabar
tini Jungtin.ų Tautų nutari
mą, kad Izraelis turi visiškai 
išsikraustyti iš Sinajaus pusia
salio. Kol nebus garant.jų, Iz
raelis iš Gazos ir Aųabos sri
ties nepasitrauks.

Tok.s mažojo Izraelio nuta
rimas pastato į keblią padėtį 
Jungtinių Tautų autoritetą.

Kę galvoja 
Amerikos politikai

Toje nelaimingoje Egipto 
istor.joje abidvi pusės reiškia
si su reikalavimais ii sąlygom. 
Izraelis sako: jei nebus ga
rantijų, mes nesitraukiam. 
Egiptas sako: jei Izraelis nesi
traukia, mes sustabdom Sueso 
kanalo valymą. Syrija pride
da: kol Izraelis neatsitraukė, 
mes netaisysime naftos vamz
džių.

Amerikos politikoje, matyt, 
norima spręsti tuos klausi
mus dalim. Pirmiausia iškrau
stė Angliją ir Prancūziją. Da
bar nori iškraustyti Izraelį.

STREIKAI NEW YORKE
Laikraščių išvežiojimo dar

bininkai sustreikavo nuo penk
tadienio. Nevv Yorko priemies- 
č uose laikraščiai veik negau
nami. Kada baigs — neaišku.

Nuo tos pat dienos strei
kuoja 4000 uosto vilkikų bei 
tanklaivių darbininkai. Nebe- 
pristatoma nrestui anglis ir 
aliejus. Kai kuriuose namuose, 
baiminamasi, atsargos išsi
baigs apie savaitės galą.

• Ar glijos min. pirm. Mac- 
millanas atidėjo Sovietų kvie
timą atvykti į Maskvą. Esąs 
labai užimtas.

DIPLOMATO KELIAS ATGAL. Tni Amerikos informncijr.s ta r. 
njbf>n parcIstiniM Charles Edmundson Korėjoje, kari, turėjo pa
sitraukti U tarnybos, IcaJ viešai ėmė kritikuoti vyriausybės poli
tika.

Trečias žingsnis būtų sutvar
kyti Egiptą, kad jis nekliudy
tų naudotis Sueso kanalu vi
siem, . neišskiriant Izraelio. 
Departamente tikima, kad 
Nasseris jaučia savo silpną
sias vietas — jis priklauso
mas nuo jam būtinai reika
lingo pinigo, kurio tikisi gauti 
iš Amerikos; jis jaučia, kad 
prieš jį pulkininkai reiškia 
nepasitenkinimą po nepavyku
sio karo. Išvada: Nasseris duo
sis spaudžiamas ir Hammarsk- 
joldui sukalbamas.

Tuo tarpu St. Alsop (NYHT) 
reiškia nuogąstavimą, kad 
Amerika patenkina visus Nas-

KLLIAS, kuriuo milžinas Northeast Airlines DC-G2 iš La Guardia nuskrido į mirt).

SAVO RANKOM JĮ PASMAUGČIAU ...
Prieš tris savaites Prancūzi

joje buvo suimtas generolas 
Faure.J Jis vadovavo divizijai 
Alžire. Kaltinamas, kad susita
ręs su poujadistais, rengėsi 
suimti Prancūzijos vietininką 
Alžire Robert Lacoste ir įvesti 
ten karinę tvarką.

Tas Įvykis atvėrė spaudos 
ak’s į ankstesn us įvykius, ku
rie nebuvo pastebėti, bot ku-

• Anglijoje svarstomas ko
lonijos Hong Kong Ikimas. 
Strategai, atsižvelgdami, kad 
kolonija neapginama, sampro
tauja, ar ne daugiau Angli
ja laimėtų pati atiduodama ja 
raudonajai Kinijai. 

šerio reikalavimus, nepasilik
dama jokių realių sankcijų, 
kad jis nedarys kliūčių Angli
jos, Prancūzijos ūkiui ir ki
tiem kaimynam. Pranašauja, 
kad po kelių savaičių paa'škės, 
kaip sunki bus tokia politika. 
George Kennan išvadino šią 
politiką viduriniuose rytuose 
naivia.

• Jeruzalėj vasario 2 pris
nigo tiek, kad sutruko kai kur 
telefono laidai, iš eilės namų 
teko evakuotis, nes bijojo, 
kad nuo sniego svorio ant 
stogų neįgriūtų. Tokio sniego 
nebuvę jau 7 metai.

Ak, tie visi politikieriai — 
skundžiasi kariai Prancūzijoje, 

nes jie mato, kad be reikalo 
jie kovoja

rie parodė, kaip kariuomenėje 
išaugo nepasitikėjimas politi
kais. nepasitikėjimas iki suki
limo ir viešos paniekos.

Vienas tokio nepasitenkini
mo vaizdas. — Lapkričio 5 iš 
Kipro salos buvo nuleisti į 
Eg pta prancūzų parašiutinin
kų 8°0 vyrų. Daugelis jų buvo 
atlikę ilgą praktiką Indokini
joje ar Alžire. Jie lengvai per 
8 valandas atliko uždavinį, 
užėmė tvirtovę. Nuotaika bu
vo pakilusi. Jie neteko tik 8 
vyrų; egiptiečiai traukėsi visu 
frontu. Prancūzai žygiavo to
liau, kad susijungtų prie ka
nalo su anglais. Bet staiga įsa
kymas sustoti ir laukti. Pulki
ninkas negalėjo jiem paaišk n- 
ti kodėl. Toks įsakymas ir ga
na. Turi laukti. Ir čia vėl kri
to parašiutininkų nuotaika.

“Jei ministeris pirmininkas 
Mo! ot čia šalia manęs sėdėtu, 
tai savo rankom ii pasmaug
čiau!"

Kitas su kartumu paaiškino 
priežastį:

"Ir vėl turim stovėti . . . Ak, 
tie politikieriai”.

Vėl laukai reikia Ar ne po- 
l'tikierlai aiškino, kad tik su- 
I kvidavus Nasserį. Sucsas bus 
laimėtas? O dabar laukti ir 
klausytis per radija Nasscrio 
pareiškimų, kad egiptietės 
moterys apsidirbs su tais iš
kvėpintais prancūziukais .

Maroke pernai vienas majo
ras viešai grasino:

Kaip sensacija nustelbė ki
tas žinias vasario 3 vakare 
radijo pranešimas, kad žmo
gus su peršauta galva Mask
vos ligoninėje esąs Lozorius 
Kaganovičius, ministerio pir
mininko pavaduotojas.

Žiniai pagrindą davė tai, 
kad vasario 2 per Sovietų at
stovą Bcnnoje buvo iškviestas 
į Maskva lėktuvu Koe’no pro
fesorius dr. Hans Schulten, 
kraujo specialistas. Ligonį ap
žiūrėjęs, jis tegalėjo Maskvo
je spaudos korespondentam 
pasakyt: tiek:

ligonis yra kritiškoje padė- 
tyį.e; kas jis yra, Schuiteri nei 
jo vardo nežino, nei jo veido 
nepažįsta; jis esąs tarp 50 ir 
60 metų (Kaganovičius yra 64 
metų); jo vardo jam nesakę; 
mir.ėję tik, kad tai esanti pa
slaptis; kad tai svarbus ligo
nis, rodo jau tai, jog specialis
to jam gydyti teko ieškoti Vo
kietijoje, jog buvę prie jo apie 
dešimt gydytojų rusų.

NUŠAUTAS KOVOJE DĖL 
VALDŽIOS

“Daily News” ir dalis kitos

"Jei dar vienas toks įsaky
mai* iš Paryžiaus, mano vyrai 
atsisakys juos vykdyti".

O tas įsakymas buvo toks: 
“nevykite ieškoti septynių 
prancūzų, kuriuos pagrobė 
marokiečiai".

Prancūzų kariai mato, kad 
jų kovos nereikalingos, nes ką 
jie laimi, polit kai pralaimi 
arba politikai neleidžia jiem 
laimėti. . .

Tokia tarp karių nuotaika 
susidarius. Jie prisimena, kaip 
Indokinijoje kovojo 1944—54. 
Paliko ten 18.000 draugų. Ir 
Indokinija atiduota. Nuo 1953 
iki 1935 jie kariavo Maroke ir 
Tunise. Kam jie kariavo, je? 
šiandien tuos kraštus Prancū
zija paleido iš rankų? Nuo 
1954 lapkričio jie kariauja Al
žire. Pusė milijono kariuome
nės prieš 50,000 sukilėlių. Tai 
atsieina Prancūzijai kasmet po 
viena milijardą dolerių. O su
kilėliai dabar geriau ginkluoti 
nei pradžioje ... Ir už visa tai 
kaltina politikierius, kad jie 
savo įsakymais suvaržą karių 
rankas...

Kai 1954 prie nežinomojo 
kareivio kapo buvo dedamas 
vainikas žuvusiom prie Dien- 
b’enphu pagerbti, vienas pri
šokės civil s kirto antausį “po- 
Ltikieriui” apsaugos ministe- 
riui P’evemii. Paskiau pasiro
dė, kad tai buvo tik civiliškai 
persirengęs pulkininkas ... 
Dabar generolo Faure suėmi
mas rodo, kad jie griebiasi 
jau ir radikalesnių priemonių 
prieš civilinius asmenis, prieš 
jų vadinamus "politikierius”, 
kurie jų akyse žudo Prancū
ziją savo neveiklumu 

spaudos paskelbė iš žvalgybos 
šaltinių, kad tai tikrai esąs 
Lozorius Kaganovičius ir kad 
jis buvęs pašautas ketvirta
dienį kovoje dėl Kremliaus 
valdžios. Bulganir.as su Chruš
čiovu ji norėję likviduoti-

Kova dėl valdžios eina jau 
kuris laikas tarp Stal no sekė
ju ir Chruščiovo. Stalino lini
jos stipriausi šulai buvo Ka
ganovičius. Molotovas, net 
Malenkovas. Jiem pr taręs 
maršalas Žukovas, kiek jie ko
voję prieš Chruščiovą. Stalino 
šalininkai jau tiek buvo laimė
ję, kad Chruščiovą privertė 
atnaujinti Stalino garbinimą ir 
imtis jo metodų. .

MASKVOS ŠALTINIAI 
GRIEŽTAI PANEIGĖ 

užsienio žinias iš pradžių tvir
tino, kad ligonis nesąs nei 
kuris iš prezidiumo nariai nei 
užsienių reikalų . ministeris 
Šepiiovas, apie kurį buvo ži
nia, kad jis susirgęs. Vasario 
4 griežtai pareiškė, kad tai ne 
Kaganovičius. Esą Kaganovi
čius šiuo metu lankąs cemen
to fabrikus Sibire.

Kuo jis buvo 
žinomas

Lozorius Kaganovičius yra 
vienintelis žydas Kreml aus 
vyriausybėje. Buvo Stalino iš
tikimas šalininkas ir su juo 
susirišęs giminystės ryšiais— 
Stalinas pasiėmė sau jo sese
rį Rozą: Kaganovičlaus sūnus 
Michailas 1951 vedė Stalino 
dukterį Svetlaną. Pereitais 
metais žydų šaltinai buvo 
pranešę, kad Svetlanai už
drausta išvažiuoti iš Maskvos.

Kaganovičius buvo žinomas 
savo dideliu užsispyrimu ir 
ištverme. Jis Įvykdė Sovietų 
didžiąsias statybas — 1932 
Dmeprostroi, 1935 Maskvoje 
pastatydino požeminį trauki
nį, pavadintą jo vardu “Kaga- 
novič-metro”, 1937 sutvarkė 
geležinkelius ir ęmėsi organi
zuoti sunkiąją pramonę.

Su Chruščiovu jis susitiko 
Ukrainoje, kur buvo abudu 
gimę. Kai 1946 Chruščiovas 
buvo Ukrainoje partijos sek
retorius ir Ukrainą ištiko ba
das, tai jo vietoje buvo atsiųs
tas Kaganovičius tvarkos da
ryti. Tik po metų, kai Kaga
novičius Ukrainoje gamybą 
pastatė ant kojų, vėl galėjo 
grįžti Chruščiovas. Taigi atsi
minimai Chruščiovui nėra ma
lonūs.

Lėktuvų 
nelaimės

Ameriką sukrėtė pereitos 
savaitės gale lėktuvų nelai
mės. Labiausiai vasario 1 iš 
La Guardia pakilęs ir už ne
pilnos mylios nukritęs į Ri 

irs salą East River keleivinis 
lėktuvas su 95 keleiviais ir 6 
įgulos nariais, žuvo 20, sužei
stų nugabenta į ligonines 81 
Nukritęs per 6 minutes lėk
tuvas sprogo. Per tą trumpą 
laiką žmonės turėjo progos 
gelbėtis.

Lėktuvo įgula išliko gyvi, 
nors ir apdeginti. Priežastis 
tebetiriama; spėjama, kad ap
ledėjimas.

Kitos dvi r»»laim4s Įvyko 
Kalifornijoje. Sausio 30 vir
šum miesto susidūrė du lėktu
vai. Vienas jų krisdamas pa
taikė į mokyklos vaikų bežai
džiantį būrį. Septynis užmušė. 
15 sužeidė.

Mieste kilo griežtas reikala
vimas, kad būtų uždrausta 
lėktuvam atlikinėti pratimus 
viršum miesto.

Prancūzijoj*, virtttrrt Nor
mandijos, taip pat nukrito va
sario 2 Amerikos tankiniai 
lėktuvai, susidūrę 15,000 pė
dų aukify. iš 10 tfu los vyrų 
13 Žuvo, kiti suleisti.
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<vo sutikimą skelbti Lietuvių 
'Dieną. O ir sutikimągavus ne- 
•lengva buvo jį įvykdyti. Nuo 

/49T6. liepos, kada' tam. Bar- 
tuška buvo Benedikto XV pri-

šymų paskirti v jeną dieną -au
kom rinkti Lietuvai, kaip tai 
buvo padaryta Lenkijai ir kt. 

' Paganau buvo laimėta...

"— Galima ir rastu ... žo
džiu, reikės dar pagalvoti, pa
sitarti, parašyti...

Raštvedybinės “peripetijos”, 
kaip matome, dar nesibaigia, o

— Ne, neturime!
— Kada numatote gauti?
— Nežinome, jau seniai ne

turėjome ...
Tokius dialogus neretai gali-

Šveicarijoje veikęs lenkų 
vadinamas Dmowskio - Pade- 
rewskio komitetas tvirtino Va
tikano sferose, kad iš savo su
rinktų 15 milijonų frankų 
šelpęs ir lietuvius ir žydus. 
Lenkų laikraščiai “Polonia” 
Paryžiuje ir “Die Polnische 
Blaetter” Berlyne atmetė lie
tuvių paleistas žinias, kad len
kai surinktus pinigus vartojo 
lietuvių vaikams lenkinti.

Sitop kovoje tarp lietuvių ir 
nku, kuri stabdė ir Lietuvių 

Dienos skelbimą, savo dalį Į-

— Gal turite plokštelių su 
lietuviškos muzikos įrašais?

kada į ši “numeri” gautas ki
tas “numeris”.

“Numeriai” atsiunčiami ir 
išsiunčiami; bylos store ja. o 
plokštelių vis nėra ...

— Nėra, ir vargu ar greitai 
bus, — atsakys su įprasta šyp
sena, pardavėja lietuviškos 
muzikos mėgėjui. Z. čėsna

viškų muzikinių įrašų; iš jų kėjo, jog jinai taip pat seniai 
buvo pagamintos matricos, ku- “rūpinasi” plokštelių su lietu- 
rios šiuo metu yra Rygos plok- viškos muzikos įrašais reikalu. 
Stelių fabrike. Raštvedybinių “peripetijų” by-

Fabrikas savo ruožtu lietu- ia, kurią sklaido jos įgudę plr- 
viškos muzikos katalogus iš- štai, storoka, bet viršininko 
siuntinėjo Lietuvos TSR Kultu- pavaduotoja greit randa rei- 
ros ir Prekybos ministerijoms kiamus raštus, štai, Rygos plo-
bei kitoms įstaigoms. Katalo- kštelių fabriko katalogas; ja-
gai tvarkingai įsegti į ministe
rijų bylas...

— Tai kodėl gi nėra plokš
telių?— teiraujamės drg. Čer
niausko. — Užsakykite fabri
kui, ir reikaįąs, atrodo, galėtų 
būti išspręstas.

— Taip tik atrodo. O iš tik
rųjų nėra jau taip paprasta,— 
drg. Černiauskas net šypteli.

Pasirodo, fabrikas iš gautų
jų matricų plokšteles gali 
štampuoti tik nustatytu tira
žu. Minimaliausias tiražas —

me — 106 lietuviški pavadini
mai (t. y., 53 plokštelės). Tai, 
žinoma, maža — vadinasi, pre
kybinės organizacijos neturi 
pasirinkimo.

Tiesa, Vilniaus, Kauno, Pa
nevėžio ir kitų miestų preky
binės įstaigos, jų tarpe ir cen
tralizuotos universalinės par
duotuvės nusiuntė savo indivi
dualinius užsakymus Rygos 
plokštelių fabrikui, tačiau pa
starasis tokių užsakymų priim
ti negali — jie nesudaro tira
žinio minimumo.

Atsakymas užfiksuojamas 
atitinkamame rašte su nume
riu, data ir įsegamas į preky
binių įstaigų bylą ...

— Mes, girdi, prašėme, bet 
mums atsakė. Štai, byla — nu
meris toks, raštas — numeris 
toks. Mes niekuo dėti.

Kodėl Prekybos ministerija 
arba Pramoninių prekių valdy
ba negali suorganizuoti reikalo 
taip, kad visos prekybinės 
ganizacijos užsakymus atsiųstų 
joms? čia, Vilniuje, jos galė
tų paruošti užsakymų suvesti
nę. Juk jei, pavyzdžiui, kau
niečiai prašo pagaminti jiems 
plokštelę “Pasvarseyk, antela” 
500 egz. tiražu, panevėžiečiai
— 600 egz., Klaipėdos miesto 
pramprekyba —400 egz. ir it,
— tigi, susidarytų žymiai dau
giau negu minimalus tiražas, 
ir fabrikas noriai jį pagamintų. 
Pagaliau, ar negalima susitar
ti su Lietkoopsąjunga ir duoti 
bendrą suvestinį užsakymą vi
sai respublikai?

ninkus, daugely kolchozų ark- sekretorium
liai negali būti panaudojami, vietoj M. A. Afonino, kuris iš
neš trūksta arba vežimų arba vyko atgal Maskvai, ir V. 
pakinktų, Šumauskas patarė Uogintą kompartijos šyieti- 
už arklių išsaugojimą atsako mo skyriaus vedėju.

just opeeed hb gmge, tte w$Įbor fe jėe--ett«ant>caDy. 
vho’s senšisK kis s<m thmgh Bedievi 
vcuooir ntv mdooi su ibom imi uc
being startai md those brifht setr can 
that are parkai ia froat af aar tsma’a 
busdūg stotas? Itagą bok pvtty ksridiy.

nebetrūksta mėsos, pieno, ir 
ktt.” ir reikalavo gaminti dar 
daugiau. Plenumas patvirtino

per savo pažįstamus Msgr. “
Skirmuntą ir kt.. kurie tvirtai c<1®'
rėmė lenkišką reikalą ir ne
buvo suinteresuoti, kad lietu
vių reikalais kas skyrium nuo 
lenkų lankytųsi pas šv. Tėvą. 

Lenkai nebuvo suinteresuo
ti, kad lietuviai pasaulio akyse 
pasirodytų kaip atskira tauta. 
O taip turės atrodyti, jei lie
tuviai gaus atskirą Lietuvių ma išgirsti miesto ir kaimo 
Dieną. prekybiniuose taškuose.

“Viršūnėse”, t. y. ministeri 
jose, tas pats dialogas kartoja 
mąs raštvedybine tvarka. Sto
rose bylose, kurios saugomos 
Lietuvos TSR Kultūros ir Pre
kybos ministerijų spintose, ga
lima sužinoti, kada ir kokiu 
eilės numeriu buvo keliamas 
klausimas dėl plokštelių su 
lietuviškos muzikos įrašais ir 1000 egzempliorių: gamybinis 

procesas turi būti rentabilūs, 
žinoma, su tuo reikia sutikti. 
Betgi argi negalima išplatinti 
1000 plokštelių? Juk lietuviš
kos muzikos mėgėjų žymiai 
daugiau, juk daugelis tūkstan
čių respublikos gyventojų turi 
patefonus ar radiolas.

— Visas reikalas, tur būt, 
slypi mūsų prekybinėse orga
nizacijose, — sako drg. Čer
niauskas. — Negali būti, kad 
fabrikas atkakliai negamintų 
plokštelių su lietuviškos muzi
kos įraša.s. Mūsų žiniomis, jis 
užpirko žaliavas, —- Įrašų na
mų matricas. Lėšos įšaldytos, 
o produkcijos nėra! Tai, be 
abejo, susiję su komerciniu 
suinteresuotumu: finansinio
plano vykdymas fabrikui svar
bus re kalas. Pavyzdžiui, kai 
Kultūros ministerijos žinybos 
įstaigoms klubams-skaityk- 
loms, bibliotekoms, kultūros 
namams — užsakėme plokšte
lių 1000 egt. tiražu, fabrikas 
užsakymą mielai priėmė ir 
greitai atliko.

- Ą - W ' la* . .
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Tohau šumauskas patarmė -

IŠ SOVIETINĖS SPAUDOS

far-

ne-

puM» ntiUįono markių, kurias 
kardinolas Hartmoanas turėjo 
progą tiesiogiai persiųsti vysk. 
Karevičiui. Neįskaityti pana
šiu būdu pasiųsti iš EMgt|ps. 
Neįskaityti taip pat Austrijos 
katalikę sudėti pinigai, kurie

Gedvilą, pranešinėjo apie že
mės ūkį. Užuot pagerėjusi pa
dėtis tik pablogėjo, štai jo 
suminėtų konkreč.ų davinių 
eilė.

Sukoichotinta Lietuva kar-

vottaciįai, dingo kažkur pake
liui. Tačiau komiteto darbe ne 
viskas ėjo sklandžiai, (b.d.)

Reikalai greitai pajudėjo. 
Vyskupo Karevičiaus vardu 
buvo isspausdintas ir paskelb-

reikia Šerti gyvulius/ ’
Daugelis kolchozų gyvulius 

laiko sugriuvusiuose tvartuo-

* kun. Dzimidavičius - Dauman- šveicariški trenkti. Toje.su

kano duris ir prašėsi išklauso
mi. Buvo paruošta ; dirva to
kiu būdu iš Lietuvos, atvyku
siam -kan. K. Olšauskui, Cent- 
ralinio Lietuvių Komiteto at
stovui, kuris kreipėsi tuo pa
čiu reikalu į Romą 1917 vasa
rio pradžioje. ; H

Benediktas XV pareiškė Ol
šauskui, kad iš Lietuvos vys
kupų jis nesąs rašto gavęs. 
Tačiau pasikalbėjimas su Ol
šausku nulėmė reikalą į gerą
ją pusę ta t prasme, kad

iniciatyvos ėmėsi pats po
piežius, pavasdamas savo sek
retoriui kardinolui Gasparri 
rašyti laišką žemaičių vysku - 
pui Pr. Karevičiui.

Tai buvo 1917 vasario 10.

f Amerikos lietuvių' katalikų jaįąw|ast-— 
memorandumas, ^šytąs J9Ct7 vargų, staria saw>J^ų 2(L996 
sausio 10—11, nr Šveicarijos frankų ir paragina krdpt^ J 
Tautos Ta^bos bti * lahdarbs * ' “

________ ...___ komiteto “Lithuania” raštai 
/ sailo 10. Per tą laiką: reikėjo r .1917 sausio 12 beldėsi į Vati- 
^dar daug kliūčių nugalėti.

Nugalėti pirmiausia karo su- 
kliudyto susisiekimo sunku- 

X mus. Toliau nugalėti lenkų — 
lietuvių tradicinį nesutarimą, 

£ kuris stabdė ir Vatikane Lie- 
tuvių Dienos skelbimo eigą. 
Teko dar nugalėti ir padų lie
tuvių tarpe pasitaikančias in- 
trygas. Reikėjo didelės ener
gijos, drąsos ir vos ne akiplė- 

* šiško veržlumo.
Pagal dr. kun. V. Bartuškos 

pasakojimus reikalai taip vy
niojos ...

mingus padaryti kolchozų va 
devus. - ‘

šumauskas pris pagno, kad 
ir šiais metais daugelis kolcho
zų neturi pakankamai pašarų, 
nors anksčiau “Tiesa” gyrėsi, 
kad pašarų šiais metais bus 
gausim. Daug kur pašaras su
puvo lauke. Kitos pievos tapo 
dirvonais ir krūmynais, šu- /

rajonuose kiaulių skaičius irgi . 
sumažėjęs. Nepakankamai pri
statoma vilnos, ų* šumauskas 
priminė, kad nuo.kiekvieno ha 
kiekvienas kolchozas skolin
gas valstybei 200 gramų vil
nos. Taip pat blogai ir su 
paukščiais, nes

eilėj'? kolūkių paukbčių 
mos buvusios likviduotos.

šumauskas laiko visai
leistina, kad net arklių skai
čius žymiai mažėjąs. Jis ma
no, kad kolchozų vadovai per
vertinę mechanizacijos reikš
mę ir nedavertinę arklių trau
kiamosios jėgos. Girdi, praėju
siais metais Ukmergės rajone 
buvo likviduoti 1.500 arklių!

Visoj eOėį kolchozų nerasi 
nė vieno kumeliuko.

Eilėje kolchozų arkliai lai
komi pas jų buvusius šeimi- nauju Lietuvos kompartijos

O plokštelių 'vis nėra...
Sovietinėje spaudoje Lietu

voje buvo pastebėta, kad kon
certuose sustiprėjo lietuvių 
tautinės programos. Pastebėtą 
taip pat, kad ir publikos pas
kutiniu laiku daugiau koncer
tuose lankomasi. Tačiau kiek 
tautiniai reikalavimai patenki
nami, parodo vaizdas iš sovie
tinio laikraščio Literatūra ir 
menas. Jame raašoma:

Skaitytojas P. Žvirblis iš 
Anykščių rajono Mičiūrmo var
do kolūkio laiške redakcijai

Iš audiencijos pas Benedik- 
. tą XV Bartuška paskubėjo, su 
kan. Prapuoleniu, kuris jį bu
vo palydėjęs iki popiežiaus 
kabineto. Abudu džiūgavo. 
Abudu puolėsi rašyti laiškus 
Lietuvoos vyskupam. Bartuška 
savo vyskupui A. Karosui, 
Prapuolenis savajam Pr. Kare
vičiui. Abudu tuo metu nuo 
karo buvo pabėgę į Petrapilį. 
Laiškuose buvo dėstoma, ką 
girdėjo Bartuška iš popiežiaus, 
ir prašė rašyti, kaip popiežius 
buvo pataręs.

Bet Vatikane Lietuvos vys
kupų prašymai nesirodė. Ir 
apie Lietuvių Dieną naujo nie
ko. Praėjo daug laiko. Iš Lie
tuvos Centralinis Lietuvių Ko
mitetas spalyje pasiuntė kun. 
prof. Pr. Bučį į Romą vėl Lie
tuvių Dienos reikalu. Išbuvo 
Romoje mėnesį, bet prie šv. 
Tėvo nesisekė prieiti. Būčys 
“verkdamas apleido Romą” — 
taip paskiau pareikš apie ji 
kan. K. Olšauskas popiežiui 
skirtame rašte ... Bartuška 
mano, kad Būčys padaręs
klaida, prašydamas audienci- ~ *? ku-
jos ne per Rusijos atstovą, P“
kaip buvo darės Bartuška, bet "“V*

spausdiname p koresponden-

kos muzikos plokštelių, matyt 
nenori pardavinėti prekybos 
tinklo darbuotojai Prekė — 
pigi daug pinigų nepriprekiau- 
si Be to, plokštelė aikštingas 
daiktas — nuo saulės riečiasi, 
bijo drėgmės, transportuoti ją 
ne taip jau lengva...

Šiuos mūsų “sąlyginius” ar
gumentus teko patikrinti Lie
tuvos TSR Prekybos ministeri
joje . i;

Ministro pavaduotojas drg. 
Kuzmenko užtikrino, kad kole
gijos posė^Biose;. lietuviškų 
plokštelių 'jachta jau ne kartą 
kalbėta. 7-

čia pat, jo: kabinete, teko 
susipažinti su- Pramoninių pre
kių valdybos viršininko pava 
duotoja drg. Zimskova. Paaiš- plokštelių 
kėjo, jog jinai taip pat seniai 
“rūpinasi” plokštelių su lietu
viškos muzikos įrašais reikalu. 
Raštvedybinių “peripetijų” by
la, kurią sklaido jos įgudę pir
štai, storoka,’ bet viršininko

Kultūros ministro pavaduo
tojas drg. Černiauskas skeptiš
kai pareiškė, esą tuo reikalu 
jis rūpinasi jau nuo 1952 m., 
bet vargu ar kas išeisią. Girdi, 
jau ne kartą buvo šnekėtą, 
raštai rašyti,bet kažkas kažkur 
vis įstringa.

Drg. Černiauskas paaiškino, 
kad per pastaruosius keleris 
metus respublikoje nemaža pa
dirbėjo Maskvos garsinių įra
šų namų brigada. įvairiausios 
redakcinės, techninės ir reper- 
tuarinės komius na^^ėjo, 
atrinkinėjo^ kKędfiteavtf j? dar 
visokių dalykų darė su lietu
viškąja garsine medžiaga. Pa
galiau, j visasąjunginius fon
dus pateko daugiau kaip pus
antro šimto pavadinimų lietu-

kas su popiežiaus sekretoriaus 
kardinoio Gasparu laišku visų 
kraštų katalikų vyskupam Eu 
ropoję. Visam aukų rinkimo 
bei propagandos aparatui suk 
ti buvo sudarytas Šveicarijoje 
komitetas, vardu “Pildomasis 
Lietuvių Komitetas”. Jame bu
vo išrinktas pirmininku kan. 
Olšauskas, vicepirm. kun. dr. 
V. Bartuška, sekretorium — 
kun. J. Purickis, iždininku

tis ir dr. J. Gabrys. Vadinas, 
penki kunighi ir Gabrys.

Po intensyvaus komiteto 
darbo, kurio technikiniam rei
kalam buvo pasamdytos net 4 
sekretorės, po komiteto narių 
važinėjimo po Prancūziją, Is
paniją, Portugaliją pinigai 
ėmė plaukti į Šveicarijos siunčiami į Lietuvą, kitas re- 
banką . į komiteto sąskaitą.

Iki 1918 vasario sutekėjusi

spėjo prisivyti 1940 anetų lai
svos Lietuvos kąrvię skaičiaus. . manskas prigrasino neteisti

kelaNkų putigai—-•apie skaičius žymiai sumažėjo 11
■ rajonų, kur karvės buvusios 

plaunamos ir parduodamos be 
atodairos. Šeduvos rajone spa- 

. lio mėnesį taip suUkviduota 
buvo daugiau kaip 100 karvių. 
Vievio, Molėtų, Dusetų, Ute
nos ir Tytuvėnų rajonuose di
džiulis skaičius karvių laiko
mos bergdtios. šumauskas nu
rodo kodėl — nėra veislinių 
bulių. Tačiau iš likusių karvių 

-pieno primelžimas pagerėjęs.

kaip esą planuoja daugelis kol
chozų, Girdi, jei jie taip pras- 
tai augą tai dėl to, kad buvęs 
labai prastas oras- Šumauskas . 
rūpinasi, kas bus su bulvėm 
.kitais metais, kad

kolchozai tetari bulvių tik

taip padaryti, bet tai mus ap
krautų papildomu darbu. Pa
gal instrukciją užsakymus fab
rikui turi pateikti prekybinės 
organizacijos, o ne ministerija. 
Pagaliau fabrikas pats galėtų 
iš visų gaunamų užsakymų pa
sidaryti suvestinę.

— Ką gi,’— apsidžiaugia 
drg. Kuzmenko, — išeitis ras
ta. Komandiruokime į Rygą 
žmogų, tegul susitaria su fab
riku, o gal...

— O gal parašyti fabrikui 
raštą? — entuziastingai užbai
gia ministro pavaduotojo min
tį drg. Zimskova ;. ‘

pasiuntusi 848 patikimųjų, ta
čiau padėtis mažai ką pagerė
jusi. Jis kviečia partiją ir to
liau siųsti geriausius iš ge
riausią į žemės ūkį prižiūrėti 
“sau dirbančios valstietijos”.

Peleckis diskusijose stebė
josi, kodėl ’

daugelyje kolchozų yra ap
dirbama vos trečdalis naudoja 
mos žemės, o kita pasekama 
cfirvonuoti?

Žemės ūkio ministeris Au- 
gustinaitis prisipažino, jog 
1956 mėsos, pieno ir kiauši
nių Lietuvoje pagaminta ma-

Toje.su


milas

ATSITRAUKIMO TAKTIKA

Šis klausimas

BANDYMO RIZIKA

mokyklos su tikė 
tai primokėti V< 
tieji perka savo sąžinės laisvę, 
o netikintiem ji dar apmoka-

naftas versmių. Amerika čia 
išėjo su Esenhowerio {danu, o 
Sovietų Rusija ir komunistinė 
Kinija su pareiškimu taih pla- 
nui priešintis. Vengrija tiek 
tepadarė, kad Sovietų politi
ką gražino į senąjį Stalino ke
lią. Bet ar Sovietų . Sąjunga 
buvo kada iš jos išėjusi, ąr 
šaltasis karas buvo’ bėnt kiek 
atlyžęs? Ar daug kas savęs 
neklaidino Kurijomis? Atsa
kymo pasiteiraukime vienoje 
knygoje, parašytoje prięš še
šerius metus. Galimas daik
tas, kad ji ne daug kieno bu
vo skaitoma ir pamiršta. Tuo 
tarpu kas ten rašoma, verta 
didelio dėmesio.

TIK KVAILIAI TIKI 
ŽODŽIAM

gyvenimui, o tikėjimas nuo 
gyvenimo negali būti atskirtas 
nė tiek, k'ek valstybė nuo 
Bažnyčios. Šiuo atveju sekulia
rizacija negarantuoja sąžinės 

užmerkti akis betkam, kas tik- laisvės, o tiesia kelią ateizmui.

tai, ką mes įsakėme. Jei to 
nedarote, esate mūsų prie
šai” (Leninas).

Su kitais pataikant santy
kius, reikią atsirėžti labai aiš
kia ir griežta linija (geležine 
siena), nes vykstanti neper
maldaujama kova.\ “Jeigu 
mes neapsupsime jų, tai jie 
apsups mus” (Leninas) ir ke- 
hasįpergalę būsiąs -sunkes
nis. Jis vedąs per karus ir re
voliucijas, vedąs į neišvengia
mą komunizmo pergalę. '

Taigi, kur čia gali Imti tai
ka ar susitaikymas? “Susitai
kymas politikoje neįmanomas” 
(Leninas). Sakysime: neįmano
mas pagal komunistų pažiūras 
ir jų siekimus.

das, Dievą suminėjo ir prezi
dentas savo inauguracijos 
priesaikoje. Kodėl mokyklo
je turi būti “užmerktos akys 
visam, kas tik siejasi su Visa
galiu”? Mokykla juk ruošia

ryšium su kilusiais ginčais dėl 
filmo ‘-Dešimt įsakymų” (The 
Ten Commandments). šis fil
mas buvo norima parodyti jau
nimui kai kuriose viešose mo-

Nurodomas dar vienas argu
mentas, dėl ko viešose mokyk
lose negalinti įtūpti reigija. 
Amerikoje, mat, išskirtos vals
tybė ir Bažnyčia. Taip, jos yra 
išskirtos ligi tam tikros ribos, 
bet nėra pastatytos viena 
prieš kitą, ypač valstybė prieš 
Dievą. Senate ir kongrese kal
bamos invokacijos, suvažiavi
mai ir posėdžiai pradedami 
maldom, priesaikoje Amerikos 

iškeltas vėliavai suminimas Dievo var-

“Jeigu priešas juda ne tie
siai, o vingiais, tai ir mes tu
rime jį sekti vingiuotu ke- 
l.u” (Leninas). Prie tokių vin
gių priklausąs ir laikinis pasi
traukimas. Neturįs akių ap
dumti įsivaizdavimas, kad 
kompartijos garbė to nelei
džianti. Jausmus reik užspaus
ti ir mokėti susilaikyti, pakęs
ti, nes tikslas svarbiau už gar
bę (Prisiminkime čia Stalino 
ndgarbinimą!). “Jei tu nesi 
pasiruošęs šliaužti net palvu 
per balą, tai nebesi revomici- 
ninkas” (Leninas).

' Tokias “balas” sudaro šalto
jo ar karštojo karo atvangos, 
kada kai kam rodosi, jog So
vietų Sąjunga jau linkusi ap
siraminti. Tai laikinas daly
kas, kad puolamosios jėgos 
būtų vėl sust printos. “Mes 
turime daryti visas galimas 
nuolaidas, kad tiktai, išlaikytu
me jėgą” galutinam smūgiui 
(Leninas).

tai siejasi su Visagaliu” — 
buvo pareikšta New Yorkp 
valstybės švietimo taryboje. 
Tuos žodžius pratęsiant, reik
tų mokykloje užmerkti akis ir 
į vagystę, žmogžudystę, nąelą 
ištvirkavimą, nes ir tai siejasi 
su Visagaliu arba Dievo drau
dimu dešimtyje įsakymų. „

Kitoje valstybėje vienas ne- 
katalikų dvasiškis atvirai pa
reiškė, kad katalikų vyskupų 
pasmerktas filmas “Baby 
Doll” esąs mažiau pavojingas, 
negu. “Dešimt įsakymų”? Va
dinasi, jei rodysi jaunimui 
moralinį purvyną, tai nebus 
nei prieš sąžinę nei prieš kon
stituciją, o parodęs mokykloje 
“Dešimtį įsakymų”, nusikalsi./ 
Ar tie auklėtojai ir dvasiškiai 
iš viso supranta, kas yra sąži
nė? Ar jie bent kiek nuvokia, 
kad dešimtimi Dievo įstatymų 
remiasi geros konstitucijos, 
nes jos atsiremia į žmogaus 
prig mtį, kurioje yra įspaus
tas dekalogas.

padarė: bolševikai eina iki 
krašto, bet ne iki galo. Jie vi
sokiausiais būdais ir visom 
priemonėm bando, kiek kiti 
yra , kantrūs ir nepasiryžę 
“duoti kiaulei per snukį”. Nu
rodoma, kad Sovietai sustojo 
vakarų Berlyne, Graikijoje, 
Persijoje, nesiryžo perversmo 
kelti Prancūzijoje ir Italijoje, 
nors po karo ten buvo aibes -'•> 
komunistų. Pridėkime: susi
laikė ir Suese, nors ir pagrasi
no atominėm bombom bei 
“savanoriais”. Čia jie visur 
sutiko aiškų ir stiprų pasiprie- 
š nimą, suprato, kad nueitų 
“per toli”. Bet bolševikai ėjo 
toliau Korėjoje ir Indokinijo
je, nes ne tiktai jautė, bet ir 
žinojo, kad dėl to didesnio ka
ro dar nebus. Sovietų Sąjunga 
karo bijo ir jo vengia, tačiau 
ji nevengia provokuoti, kad 
sužinotų, kaip gi toli ji gali 
eiti. Vengrijoje sovietai drą- 
sai ėjo žmonių žudyti, nes iš 
anksto jau girdėjo užtikrini
mą: “ten su ginklu mes nesi-

Komunistų bėndras įsitiki
nimas; kad ėteatis priklausan
ti jiem, nes pasaulis nesustab
domai iš kapitalizmo pereinąs 
į komunizmą. Tarp jų negali 
būti taikos, o . tik kovą. “Mes 
esame išgyvenę vieną kovos 
periodą, z turime ruoštis ki
tam... Nuolatinė kova tebe
trunka... Jie gali šimtą kar
tų mus sumušti, bet šimtą pir
mąjį kartą mes suplieks’me 
juos visus” (Leninas). Čia ne
galį būtų kito pasirinkimo, nei 
kitos galimybės.

Kiekviena žmon’ų grupė, 
kurios nekontroliuoja kompar- 
tiia, yra jai priešas. Negalį 
būti net ir jokios neutralios 
grupės, nei jokio vidurio. “To
kio dalyko negali būti ir jo 
nėra” (Stalinas). Priešas tik 
tada esąs nepavojingas, kai 
jis visai sulaužytas, o ne tiktai 
nugalėtas^" dėl to’kompartija 
niekadanegalinti nusigink
luoti.-

Partija turinti būti budri net 
ir tada, kai jai rodomas drau-

Sovietam reikia jų pačių žo
džiais pasakyt': “nusiimkite 
draugiškumo kaukę”, kai turite 
rankoje lazdą, nes ir mes ją 
tvirtai laikome. Tai vienintelė

kyklose, ir kilo audra. Sako
ma, būtų laužoma konstituci
ja, jei viešos mokyklos patal
pose būtų rodomas religinio 
turinio filmas. Taigi, “vardan 
sekuliarizacijos mes turime

POLITBIURO KODEKSAS
Prieš šešerius metus Mac- 

Graw - Hill leidykla išleido ne
didelę brošiūrą, tik 100 pusla
pių, pavadintą Politbiuro ko
deksu (The Operation Codeof 
the Politbiuro). Jos autorius 
Nathan Leites, Vale ūnfvėrsi-" 
teta profesorius, tą savo stu
diją paruošė užsakytas vadi
namos Rand bendrovės (The 
Rand Corporation), kuri atlie
ka moksl nius - tyrinėjimus 
Amerikos oro pajėgom (U. S. 
Air Forces). Autoriaus uždavi
nys buvo pateikti principus, 
kuriais remiasi Sovietų Sąjun
gos politika ir ios s ekimas 
sukom-’.nist nti pasaulį.

N’tbnn T e:tes kruopščiai iš
studijavo t en;no ir Stb’ino 
raštu® Po'itbiu’-o ootvark'us. 
mstrukri'as. nertinius bei i- 
deolo^Tni”s raštus ir padarė 
savo išvadas. Jos ’ie^'a ne pa
čia ko’O ’n’stine doktrina, ne 
pačias idėias. pasisavintas iš 
materialistinės pasau’ėž’ūros 
sujungtos su socializmu, bet 
Politbinro pažiūras i savo 
priešus, in taktika ir meto
dus. karais siek'ama prole
tariato diktatūros pasaulyje. 
N. Leites ta bo’ševikinį ko
deksą išdėsto trumpai, bet 
aiškiai, logiška1 ir tvirtai. Čia 
būtų sunku dar trumpiau tai 
pasakai. Kam įdomu, turėtų 
pasiskaityti bent santrauka, 
kuri buvo išspausdinta “Look” 
žurnale (1951 kovo 13, Nr. 
6). Prie jos pridėti ir Leon

sai teisingai pataręs: “Mes 
privalome turėti jėgą kantine 
dėl to, kad jo norėtume, bet 
kad Kremliui būtų aiškus mū
sų nusistatymas?’.

yra tik pratesima^ kovės kita 
forma" (Leninas). “Karksisto 
šūkis yra netikėti žodžiam. . •. 
Tik kvaišas j.em gati patikėti” 
(ranmuro insmutajos).

Jeigu dėl to komnnistus kas 
plūstąs, tai.esąs geras ženk
las, kad priešui skaudžiai pa
taikyta. “Priešai koneveikia... 
GPU. B to seka, kan GPU el
giasi teisingai” (Stalinas). Čia 
nereikią teisintis, o dar smar
kiau, putti.Partija turinti jpul- 
ti visur, jtur tik prieina, kur 
tik pajėgia ir kokias tik ran
da tinkamas priemones. Su
tarus ir pažadai esančios tik 
priemonės, o ne tikslas. Ko
munistas neturįs jaudintis, 
kad dėl to kas nors prigauna- 
mas ar kam nukrintanti gal
va. “Mes neraudame dėl plau
kų nukirstos galvos” (Stali
nas).

Vis dėl to ir kertant kitiem 
galvas reikia būti apdairiem, žinoma kad So^t, Sąjun-Dep«SrX. 

ga sutarčių nesilaiko. Tai su
prantama. “Komunistui mora
lu yra tai, kas tarnauja jo ko
vai” (Leninas). Esą galima 
meluoti, prigaudinėti,, apvilti,

Ar dešimt įsakymų laužo konstitucijų?
Amerikos gyvenimo kai ku- 

rios keistenybės primena So
vietų Rusiją. Dėl to sugreti
nimo' kai kas galėtų užsigauti. 
Bet 'faktas yra štai koks: So
vietų Rusijoje religinė pro
paganda draudžiama apskri
tai, Amerikoje ji draudžiama 
tik mokyklose. Abiejais atve
jais remiamasi sąžinės laisve. 
Sovietai sako, kad sąžinės lais
vė neleidžianti . visuomenės 
drumsti “tikėjimo tamsybėm”; 
užtat visišką laisvę turi anti
religinė propaganda. Ameri
koje laikomasi nusistatymo, 
kad sąžinės laisvei prieštarau
jąs bet koks tikėjimo pabrė
žimas viešoje mokykloje; ta
tai joje visišką laisvę turi se
kuliarizacija. Bet taip supran
tama sąžinės laisvė sudaro 
nelaisvę tiem, kurie tiki ir 
nori, kad jų vaikai būtų tikė
jimo mokomi. Sovietų Rusijo
je to labai sunku pasiekti ar
ba visai neįmanoma. Ameri
koje tai leista ir prieinama 
privatinėse mokyklose. Bet 
čia prasikiša neteisybė. Kam 
tikėjimo nereikia, tam viešo
sios mokyklos tinka, o jas glo
boja ir valstybė ir miestai; 
globoja ir remia iš tų pinigų, 
kuriuos visi sumoka. Kas nori 

turi už 
C" tikin-

Kadangi tatai buvo šešta
dienio vakaras, tai panelė Li
dija apsisupo skara, pasiėmė 
baigtą darbą ir išėjo į miestą 
atpildo kontoroje gauti. Grįž
dama ji stabtelėjo ties trimis 
laikraščių pardavėjais, tačiau 
visur buvo apsčiai vyrų. Paga
liau Aleksandro gatvėje, žvilg
telėjusi į vieną pardavyklą, 
pastebėjo pardavėją esant 
mergaitę ir sėdint vienui vie
ną. Įėjo ir pareikalavo penkta
dienio laikraščio. Jau nebuvo

M. JOKAJUS
sumos, jis sugriebęs revolverįTURTINGI Panelė Lidija suklupo prie-

SKURDŽIAI nelemtąjį laikraštpalaikį. Ne-
. — Kokie malonūs tau tie

malonių, tų pernelyg didelių

dešimtairiais savo gyvenimo

o tuo tarpu kažkokia dama

glausiu Žinių. Tyčia neatsiun- žiūrėjusi į jį, grįžo namo.

davo B savo senelės rykščių

taiką net ir Kalvarijos kalno

Kitos dienos vakarą tėvas 
Adomas su šunim parėjo na
mo, gavęs dvylikos valandų

parnešti; o panelė Lidija turė
jo to alaus paragauti; tiktai 
tada ji patyrė, kam ta diena

Panelė Lidija tuojau paklau
sė laikraščio, kurio jis neat-

priimtų panelę Lidiją. Ji jam 
atrodė tiesiog tam amatui lem-

davė jai tuo tarpu nuolatinio — Ai! liaukis, panele, su Panelė Lidija užsimoto 
darbo, kuriuo galėdavo kas- tuo laikraščiu! Tai buvo bjau- už laikraštį, sulankstė jį, ] 
dien pelnyti guldeną. rus laikraštis, pilnas ,niekta- slėpė po skepeta ir, nė ne

lįs žmoniškai išsimiegoti.
Kaporienė tuo buvo giliai 

sujaudinta.

__ __ _____ ___ kam verti. Nepatinka manlai-
hžraštyje užtinkamas lygiai’ kai- kurie dabar teks mums

Adomui Kaporui kasdien va-

žmogų

...-t

10. neparnešė laikraščio. Tuo tar-
Tačiau kas bedaryti? Vieną pu jau taip visi įprato į laik-

vakarą gali pradykinėti net ir raštį, j<^ jis paliko tiek pat
siuvėja, kai jai akys ašaroja, reikalingas, kiek cukrus ir ka- jokio kito tos dienos laikraš-

Kitą dieną jai akių jau ne- va. Kai žhm^us neskaitai laik- fio, tiktai “Paveiksluotasis
b^opėjo. Ji gražiausiai baigė raščio, tai atrodo, kad esi ai- liaudies politikos dienraštis”,
darbą. Darbdavys buvo labai kanas. Tad tebūniė nors tas. Viršuti-
patenkintas ir pažadėjo, jeigu 
E jo įstaigos išeitų “pirmoji” 
panelė, ketinanti pati įsteigti

Vyras ir žmona, šuo, paukštis čiau jo tamstai. Jis ne pane- 
ir sieninis laikrodis visada bu-

Vieną gražią dieną vienas pralošęs milžiniškas sumas 
iešmininkas iškilmingos šven- lenktynėmis, o kai įpykusi jo 
tės proga, nuėjo į bažnyčią, ir žmona nenorėjusi sumokėti tos 

taip Ekihningai švenčiama: kaip tik tada greitasis trauki- 
tėvui Adomui tą dieną sukako nys nuvažiavo ne ten, kur rei- 
septyniasdešimt metų am- kėjo; dvylika vagonų subyrėjo 
žiaus. į šipulius, o keturiasdešimt

Tad reikėjo ir nanelei Lidi- žmonių buvo užmuštų. Kas 
jai pareikšti jam linkėjimus, gyvena geležinkelyje, tam ten- 
išgeriant stiklą alaus. ka išsižadėti Viešpaties pašau

Ta&m senis tiktai galvą pa- purtė ° danguje slankstys debesis ir

kus, — tarė jis, panele Lidija.
Tokie laikai niekam tikę skur- k - 
džiams, sukakusiems sente- karienės, visi linkėjo kiti ki- padarė savo mylimojo atvaiz-

vo žibučių. Dabar pamiesčių tyti dėl to, kad tasai "kas dežroa galų, ir taip rartdarė nigo lūpų. Tfesą sakant, atoty-



PAS PRANCŪZIJOS LIETUVIUS

(Nukelta į 4 psl.)

Pelnas iš šuns
as šuniui

1.00
6.00

PIRMASIS VILNIAUS

1.00

2.00 DRAMA

MALDAKNYGRSkovo 1, penktadieni

{VAIRIOS

2.00
5.00

2.00
3.0C

1.50
3.50

tai šių 
darbas.

Nsw Yorfoe šunes turi ligo
nių kasa. Metinis mokestis 15 
dd. Už tai šuo gauna nemoka
mą gydymą, net ir šunų ligo
ninėje iki 75 dol. kainos.

te daharyra pradek 
nfeAražtai, kad bea- 
byla būtų svarstoma

žinomas 18. amžiuje, bet tik 19 
A pradžioje ^pasisekė pagamin
ti pirmą nuotrauką

Prancūzų ntekstehkas J. N. 
Niepce 1822 surado būdą vaiz
dui gauti asfaltu dengtoje 
plokštelėje, kurią veikė šviesa 
per 12 valandų. L. J. Daguerre 
1839 pagreitino procesą. Jis pa-

Visoms ponioms.

ryškinti ir buvo tiek jautrios, 
kad nuotrauka buvo daroma

0.70 
1.00 
1.50 
2.00

Arkivyskupo Jurgio spaustų 
raštų susidarė 13 tanų ir rank
raščių 15 tanų, viso 28 tomai 
su 6.226 puslapiais. Daugiausia 
yra likusių jo lotynų kalba ra
šytų raštų — 12 tomų. Lietu-

b^J^svsrstėDfišvoTarno 
raštus. Si byla, viena E trijų, 
buvo pradėta 1953 m. gegužio 
mėn. 15 d. kardinolo Klemenso 
Micara ediktu. Kitos dvi bylos

Mergaičių pensionate
Putnam,Cbnn.

isfanbule, Turkijoje, kasmet 
pagaima benamių šunų 20,- 
000. Iš jų kailio daro mote
riškus rankinukus, pirštines, 
kaulus mala į trąšas, o iš tau
kų verda muilą.

Bostoną lietuvis humoristas 
Antanas Gustaitis, pavydėda
mas tai šuns laimei, sueiliavo:

Palikęs svetimuos kraštuos,
Norėčiau virst Šunim, 
Kad niekas neklaustų.

• Senatas patvirtino Ameri
kos atstovu Italijoje Jame D. 
Zellerbach, pramonininką iš 
Kalifornijos. Priešjį pasisakė 
tik šen. McCarthy.

Paryžiuje.
Automobilio katastrofoje su

sižalojo veidą Edv. Vaidekaus- 
kas, LB Krašto valdybos sek
retorius. Taip pat buvo sužeis
tas įr jo vyresnysis sūnelis. 
Br. Klimienė lankėsi Paryžiu
je ir svečiavosi pas savo senus 
bičiulius prancūzus . bei lietu
vius. P. L- '

Vilniaus foto-
Prieš pinm 

fotografija jara"buvo plačiai pa
sklidusi Lietuvoje. Apskričių 
miesteliuose jau buvo fotogra
fų. Šiaip pati fotografija su-

dentų Ateitininkų Sąjungai, 
New Yorko Studentų Sąjun
gai, Lietuvių Studentų Santa
ros skyriui New Yorke, se
sėms skautėms, Rūtos ansamb
liui už dainas ir šokius, jų va
dovams — J. Matulaitienei, 
A.' Kačanauskui, J. Stukui ir 
L. Stukui, M. Jokūbaitienei už 
puikų kiosko paruošimą ir 
pranešnėjimus programos 
metu bei gintaro dovaną; J. 
Jokūbaičiui, S. Petrash, J. Ši
mėnui, A. Ošlapui, dr. Vmi-

dak” firma, kuria dabar kiak- 
vjsnas naudojasi. Jo buvo šūki* 
— padaryti fotografiją prieina-

Angijojo vienas optikas 
pradėjo dirbti šunim akinius. 
Mat, kai kurie šunes ima sirg
ti trumparegiškumu. Kiek jie 
šuniui pagelbėjo, sunku pasa
kyti, bet akinių prekybinin
kui labai.

tavoje, čia Betaviųfotografų 
dalbai pasiekią aukšto meninio 

__ ____ lygia ir patenka įjtarptautinius
K. Iš motraokę mato- foto leidinius. 'Foto u.

2.00
2.00

UŽGAVĖNIŲ
LINKSMAVAKARIS

Hamburgas.
Šiais metais Balfas sušelpė 

Vokietijoje vargstančius lietu
vius miltais, ryžiais, pieno mil
teliais, rūbais ir apavu. Visi 
sušelptieji yra nepaprastai dė
kingi savo geradariams —Ame
rikos lietuviams.

Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustina______  5.00
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 
Vyskupo Valančiaus biografijos bradai, Vac.

Biržfika, 100 p.................................... 1.00
Legendarišteji O.F. M. kankintai, 45 p. _.. 0.50

Lietuvių Moterų Atstovybės 
Klubas New Yorke ir Moterų 
Vienybė jau keletą metų iš ei
lės dalyvauja tarptautinėje 
moterų parodoje New Yorke. 
Šis mūsų žygis į tarptautinę 
visuomenę, suteikiąs mums 
galimybę tęsti mūsų tautinius, 
kultūrinius ir labdaros dar
bus, kasmet pareikalauja ne 
tik mūsų narių kruopštaus pa
siruošimo, energijos bei laiko, 
bet ir didelės visų lietuvių 
talkos. Jei ši paroda mums

lietuviškojo gyvenimo. “Produ- bai gražiai ir sėkmingai vadova- 
centas” žada vasarą aplankyti vęs lietuviškajai kolonijai, pa- 
bent didesnius lietuviškus vie- sitraukė iš savo pareigų paža- 
netus ir čia rimtai pasidarbuo- dėdamas, kad Betuviškame dar

be pagal savo išgales dar padės. 
Naujuoju pirmininku buvo iš
rinktas Jonas Breskys.

šiaurės Vokietija.
Pagyvėjus susirašinėjimui su 

Lietuva, pasirodė viena kita lie
tuviška knyga. Knygos kai ku
riais atžvilgiais yra naudingos. 
Jos yra privačiose rankose.

Ar negeriau būtų jas ati
duoti į knygyną - biblioteką?

sija. Jas buvo galima vėliau Balfo emigracijos biuras, va
dovaujamas L Banevičienės, 
vasario mėnesio pirmoje pusė
je baigia savo darbą.

Amerikos Lietuvių Mokytojų 
Sąjunga per savo pirmininką p. 
A. Gulbinską užsakė 150 “Ca
re” siuntinių šiaurės Vokieti-

Jo jstsigta Ir garsioji “Ko- jos lietuvių šeimoms, kurios

Nfivange.
Visuotiname narių susirinki- šios apylinkės 

me išrinkta nauja apylinkės vai- Juozm 
dyba: pirm. Kazys Vaičiulis , se- svetimšalių legione,
kraterius Mykolas Kazokaitis, 
iždininkas Juozas Dumarkas.

pakeitė stiklo plokštele celului- 
do filmu, patobulino fotokame
ras ir laboratorinius darbus.

Paryžiuje zologijos sodo 
prižiūrėtojai priėjo išvadą, 
kad šuneliam ir kitokiem ke
turkojam reikia atostogų — 
pakeisti orą. Vasaros mėne
siais ėmė juos gabenti atosto
gų į vieno dvaro parką prie 
Roueno miesto.

1.50 
1.00 
3.00 
100 
2.00

1.10
1.25
1.00
1.00

Didieji fotografijos patobuli
nimai atėjo tik daug vėliau. 
Anglas Ch. Bennett 1878 įvedė 
sausas plokšteles, dengtas žele- 
tinos su sidabro bromidu emul-

Naujasis Testamentas ------------------ ---------- -------  $2 00
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p.----------------$5.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p........... 2.00
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p— 2.00 
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras, 

111 p. __ ___ —------ ------------------------- 1 00

metu platinusiai gausiai bilietu, bet 
delis mėgėjas ir dalį savo ^teikuSiS parama. * bojusiai pinigu. Motinom,
knygų perleis lietuvių bend- leidusiom -savo vaikus į para-
ruomenės bibliotekai. E čia į Ypatingai dėkojame garbės ją, jr panelėm, dalyvavusios 
Lietuvą išvyko P. Andriušis, pirmininkėms M. Žadeikienei kostiumų parade bei pas ma-
Ten buvo priverstas iškone- ir R. Budrienei, konsului Vy- yorą Wagnerį. Abiejų klubų
veikti prancūzų blogą sociali- tautui Stašinskui, prelatui J. narėms, gražiai jr nuoširdžiai
nę globą. Tuo tarpu paaiškė- Balkūnui, Amerikos Lietuvių attikusioms savo pareigą, dė
jo; kad ir dabar jis gyvena iš Tarybai. New Yorke, Ameri- žėravusioms, darbu bei auko
tos pensijos, kurią gauna iš kos Lietuvių Susivienijimui, mis prisidėjusioms prie bend-
prancūzų. Atletų Klubui, šviesai,

- i t

Nuo čia jau žengė šuoliais 
fotografavimo menas, kol 1937 
metais prieita prie natūralių 
spalvų.

BELETRISTIKA 
Didvyrių žemė, Karolė Pažėraitė......

Gabija, metraštis -------------------------
Susitikimas, J. Gailius, 155 p. -----
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p. -----
Eldorado, apysakaitės i ............._
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p. ... 
Siela už sielą. D. Pilla, 304 p.........
Algimantas, V. Pietaris, 267 p.-----

1.50 
3.00 
1.80 
2.00 
2.00 
2.00

Rounen.
P. Kisantų šeima, Prancū- sekasi organizuoti, tai esame kui. J. Vakseliui. J. Gudui, S.

zijoje gyvenusi nuo 1947 m., dėkingos visai lietuvių vi- Bredes, J. VUgaliui. K. Skrups-
išvyko į Vokietiją. suomenei, kuri nelieka abe- _ ketai.— Prekybininkams J. ir

jinga mūsų užbrėžtiem tiks-

Laubeck.
Vietos Betuviai pasigenda 

lietuviško kalendoriaus. Ar ne
būt tikslu, kad visos leidyklos, 
išleidusios šiemet savo kalendo
rius ir nespėjusios jų išplatin
ti, prisiųstų likutį Vokietijos 
Betuviams?

Kaustadt/Hoistain.
Ilgametis šios apylinkės pir

mininkas Jurgis Grunovas, la-

Jis pats buvo staliavęs tapybą 
Varteoje kr pamėgęs męną. J 
savo fotaęprafiją žitaėjo kaip į 
meno rūšį, jaųrn^o totogratoo- 
ti portretų. Pasirinkdavo tik 

. gražius žmones,. kurie jam pa
tikdavo. Užsidirbęs tik savo 
pragyvenimui, jis atsidėjęs sta- 
dijavo VBniaiK architektūrą, 
gamtovaizdį ir jį fotografavo. 
Jau jo nuotrauka turi ir knm- 

dengtą jodo sidabru. Apšviesti porciją, jau parįsfcfas fdo- 

reikėjo t k kelias minutes. Pa- 
čią plokštelę aiškino gyvsidab
rio garuose.

Tę pafię metę rudenį jis 
padarė pranešimą prancūzę 
mokslo akademijai, tad 1839 
metai laikomi oficialia fotogra
fijos gimimo data.

Anglas F. Talbot 1840 rado 
būdą negatyvams gaminti po
pieriuje, padengiant juos sidab
ro bromidu. E negatyvų kopi
juodavo pozityvus popieriuje, 
dengtame sidabro bromidu. Vė
liau, 1847 metais, C. F. Niepce 
negatyvui pritaikė stiklo plokš
telę, apteptą baltymų emulsija 
su kabo jodidu. Prieš fotogra
favimą plokštelė būdavo deda
ma į sidabro nitrato skiedinį 
tamsioje patalpoje ir dar šlapia 
apšviečiama foto aparate. Nu
fotografavus reikėjo tuoj pat ir 
ryškinti.

Šis fotografavimo būdas išsi
laikė gana ilgai. Blogiausia bu
vo tai, kad apšviesti reikėjo 
dar apie 4 minutes. Tiek ilgai 
negalėdavo žmogus išlaikyti 
nesujudėjęs.

Fotografuojamam asmeniui 
reikėdavo "prirakinti" galvą.

Užpakalyje buvo savotiškos 
replės, kurios nelaisdavo gal
vai sujudėti. Be to, ir nuotrau
kos nebuvo pigūs.

pats paridaryti (hdedius stikB- 
nŠB 24x90 em negatyvus. Re
giausia buvo tai, kad, išėjus į 
gamtą ar į miestą, su savan rei
kėjo neštis ir visą laboratori
ją. Negatyvas prieš fotografuo
jant turėjo būti šlapias, o nu
fotografavus reikėjo tuoj aiš
kinti.
' Tokiu būdu, jis padarė apie 
200 Vibueifs nuotreukę. Žymi 
dėtis įę tifatekė fid musę die-

•tytyfc* rai bite ir teūkišto rtiytq 
j. nite raštų yra po 8 tanus.

Visi raštai buvo įteikti Ro
mos vikariato kanclertuisausio 
12, o sausio 19 buvo sušauktas 
slaptas teismo posėdis, kuris 
apklausinėjo generalinį postu- 
latorių, apžiūrėjo pateikiamuo
sius Dievo Tarno raštus, juos 
užregistravo ir priėmė. Teismo 
nariai buvo labai nustebinti 
gražiu raštų sutvarkymu, tvar
kingu jų surūšiavimu ir jų tin
kamu įrišimu į atskirus tomus. ’

Generalinis postulatorius ku
nigas K. Rėklaitis, MIC, yra la
bai dėkingas visiems, kurie są

narys vo maldomis n* aukomis padė 
Kųprinskas tarnauja__ jo jam yęstį &ą beatigkacijos

bylą-

Kun. K. A Matulaitis, MIC 
Marian Hffls Sendnary 
Clarendon Hffis, Illinois.Nord apylinkė.-

- AngUų kasyklose čia įvyko 
keletas nelaimių. Kazys Gavi- 
naitis susirgo ir laikinai nu
traukė darbą. J. Patpirkai ka
syklose sunkiai sužeista koja. 
Kaziui Jonaičiui _ sužeista deši
nė ranka ir kairė koja. P. Ka
valiauskas susituokė su M. Ole- 
kaite.

Tournon (Ardeche).
P. Eidukevičių sūnus Juozas 

atBeka karinę prievolę ir dir
ba kariuomenės raštinėje Gre
nobly. Jo brolis garsina lietu
vio vardą, dalyvaudamas fut
bolo rungtynėse. P. Žilinskų 
sūnus Vytautas dirba prie 
šaldytuvų įrengimų ir gerai 
verčiasi. P. Valaitis yra vie
nos dirbtuvės skyriaus vedė
jas. Jis su šeima nusipirko 
gražią vilą L’Hermitage mies-

Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p. — 2.06 
Vardan Dievo (mažųjų malte), Kun. SL Yla, 

133 p.---1.25
Viešpaties Angelas, kan, A finbaHiate ......
Apsaugok Aukščiausias, Kan. Dt. P. Aleksa........1.00

Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden 72 p.------
šventas Antanas Paduvietis, Nello Vien, 145 p. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Pnmrids, 139 p-------
Laisvė ir būtis. Dr. J. Girnius* 151 p.------------
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p. ---------------------- -—
šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 220 p.......
Aušros žvaigždė, TyruoHs, Marijos poezijos 
antologija. .................... ...... ..................................
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna .........................
šv. Jonas Bosco, kun. J. Lemoyne, 755 psl...... - 5.00
Jaunystės maršas, Alfas Šulinskas, jaunimui skirta

knyga, 260 psL

POEZIJA
Semeniškių Idilės, Jonas Mekas..........................
šventieji akmenys. F. Kirša, 112 p.------------
Vai lėkite dainos (200 dainų teistai), 220 p. _ 
Etapai (įrišta), J. Kėkšte, 141 p. —-------------
Lauką liepsnos, A Tyruolis, 44 p--------------- ...
Atviros Marios, L. An&iekus, 136 p.---------
Anapus teisybės, A Gustaitis, Humoristiški 
eilėraščiai, 144 psl..................... 2.20

leidfia savo vaikus į vargo mo
kyklą ir yra nepasiturinčios. 
Visos motinos tuo labai džiau
giasi ir reEkia geradariam gi
lią pagarbą bei padėką.

Kun. V. Kaleckis aplankė ke
letą Šiaurės Vokietijos stovyk
lų ir parėdė lietuviams savo 
pagamintą filmą E lietuvių gy
venine tremtyje. Reikia paste
bėti* kad filmą yra įdomi, tik 

{ Lietuvą fotografija atėjo 19 gaila, kad jinai neapima viso

Kviečia visą Naujosios Anglijos ir apylinkių, jauni
mą atsHankyti.

Pn&žia 6 vai., vakaro ir tyria iki 11 vaL

ViRerupt. lams, paremdama lėšomis, Dagini, kepyklai Scholes (p.p.
P. Prapuolenis geležies ka- aukomis bei atsilankymu.

syklose išdirbo per trisdešimt Reiškiame nuoširdžia pade- prisidėjusioms darbu ir anko-
metų ir dabar sunkiai serga. „^30^. mis. ypač Dilienei, ne tik iš-



DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Po $1.00 New

amželi jūsų valgykloje.

HARTFORD, CONN.

tik naujai atpraustas.

5 Turret Lathe Operatore 5

Lietuvių Amerikos Piliečių Klebąs

Mušt know all setups

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. MI-

mmm*V MNMNMMI

1530 Bedford Avė., 
Brooklyn 16, N. Y.

K. Litvinas,
A. Kemėšis,

vantomT (iteri iSd”’ 
Seal). Ji dabar rtudŲiMj* 
dieta*. Aakaeiaa sanOja

Tik Tu pažiūrėk. Mildu
te. kokia ta Stasė pasidarė iš
didi po sužiedotuvių. .

— Taip, tikrai, Joneli. Bet 
aš jau daug kartų buvau to
kia išdidi.

parapijoje!
— Visai ne, klebone.

— Kokier pasikeitimai Įvyk
sta — klausia mokytojas — 
km vanduo pavžfgta~įledą?

— Jis pasidaro brangesnis 
— atsako mokinys, — yra 
saldus ir kvepia vanilija.

Ar atvyks 
^Rigoleto" opera?

Ją lietuviškai stato Chica- 
gos vyrų choras ir nori paro
dyti visoms didesnėms lietu-

certams Amerikoje organizuo
ti. Tokios imejrtyvos jau yra 
parodžiusi Bendruomenės Chi- 
cagos apygarda, bet nuo kon- 
certųorganizayinio yn susi
laikiusios kažkurios pajėgios 
apylinkės. Mums atrodo, tai 
padaryta be reikalo: rašome 
ir kalbame, kad talentus rei-

konstatuota, kad irgeriausiai njgųgąte^pati užsidirbti, jei 
pavykęs operos spektaklis Cle- atstastųImriatyva joskon- 
velande negalės išsiversti ijįe -- --- 
nuostolio. Kas tų nuostoli pa
dengs? Todėl nuo galutinio 
sprendimo susilaikyta, reikalą 
aiškmts pavedant J. Stempu- 
žiuL " ■ ' ' :

kur meninę ataks muz. 
Alt M&ulskio vadovaujamas 
Gurliohio ansamblis jr . solis
tai A. Stempužienė,, J. Krišto- 
laitytė bei V. Bakūnas. Minė
jimą rengia Aito skyrius ir 
kviečia visą lietuvių visuome
nę. Svečiais kviečiami arkivys
kupas Hobanas, Ohio guberna
torius (ZNeHl, Clevelando me- 
ras, Latvijos, Estijos, Vengri
jos ir kitų pavergtų tautų at
stovai.

Sutiktas pažįstamas pasako
ja savo draugui:

— Aš išgeriu tik pirmus tris 
stiklelius.

— Kodėl tik pirmus tris?
— Tolimi jau nebesuskai- 

čiau.

Bartkevičius, Juozas, iš Ky
bartų. - ’ .

Bartušaitytė - Jokubaitienė, 
Ona (Anna), buvusi Endriuš- 
šienė, iš Butkelių k., Taura
gės ap.

Bauža, Jonas ir Juozas, sū
nūs Petro.

Bauža, Pranas, sūnus Simo.
Brazienė - Riaubytė, Marijo

na, gyveno Kewanee, Ui.
Butkevičius, Pranas, iš Uk

mergės.
Celkis - Kabošaitė, Elena, ir 

vyras Izidorius, gyvenę Brook- 
lyn, N. Y.

Danisevičnis, Leonas, sūnus 
Kazio. ' "7 -

Daugirdas, Jonas, gimęs 
1896 m., gyveno Chicagoje.

Gervinskas, Petras, gyvenęs 
Belgijoje.

Gesiūnas, Juozas, gyvenęs 
Leonarodplatz A 19, Eichstae- 
tte, Vokietijoje.

Greičius, Vincas, sūųus Juo
zo,'iš Sartininkų vai., Taura
gės ap.

Gulbinas, Aleksas.
Janušytė - Miller, Viktorija, 

d. Adomo.
Jasiulis, Jonas ir sesuo Kaz

lauskienė, Elzbieta.
Jakubaitienė - Bartušaitytė, 

Ona (Anna), buvusi Endrušie- 
nė, iš Butkelių k., Tauragės

SENOBFTA AnM»> Alte* H 
P»—m*w, apatvOnnl Joedalir 
teitai, nra Ji Betekta Pietą 
Amerikos “kavos karaBene”.

tr m -j- * • Po $1.00 Brooklyn, N. Y.—Ką šiandien tamstai ga- Mįss Strolis Mrs R Va.

Bardauskas, Jokimas, s. Juo- na, gyveno Kewdhee, DL 
Rimkienė - Bardauskaitė, 

Veronika* d. Juozo.
Rimkus, Stasys, sūn. Joki

me.
Roman, Ander, gyvenęs 

2217 West 50 Place, Chicago 
9, BL

Šatas, Stasys (Szatas, Stan
ley), gyvenęs Saginaw, Mieli.

Šedys, Stanislovas, sūnus 
Kazimiero ir Uršulės Jasiuly-

Jersey miš
rūs — V. Slepakovas, Mrs. O. 
Ivanauskas, Paterson, Miss R. 
Barauskaitė, Jersey City, Mrs.

Jurgelionis, Mrs. M. Giraitis, 
Mrs. A. Adomaitis, St. Sokol, 
M. Verbasius, Mrs. A. Naike- 
liūnas, Mrs. T. Saurušaitis, K. 
Pauža, Mrs. M. Kerššis, Mrs. 
M. Pajaujienė.

Dorchester, Mass. — A. Sin
kevičius, W. Balutis, A. Ra
kauskas, K. Barauskas, Miss 
K. Budrevičiūtė, Mrs. A. Jakš-

£ Ar buvai pas kaltinamą
jį?— klausia teisėjas advo
katą. r ~

— Buvau.
— O kaip jis atrodė?
— Kai aš Įėjau ,| kambarį, 

__ stovėjo prie lango. Baisiai jis 
' atrodė: veidas buvo baltas 

kaip sniegas/ iš burnos dribo 
putos, o rankoje laikė peflj...

— Peūį?!...
. ' . . . — Ta:p. Jis pažiūrėjo Į ma- 

rie'^r^radėja skustis: ~

Simulavičius, Juozas, iš 
Gutlaukių k., šakių ap.

Sietautaitė, iš Čekiškės vai., 
Kauno ap.

Smetona, Baltrus, Mykolas ir 
Simanas, ir sesuo Petkunienė, 
Ona, iš Šilų parap., Vadoklių 
vM?' -•'■-"•t--G- - ->'• 

Svilanis, Ignas, sūnus Vinco. 
Tamašauskai, kilę iš Igliš

kėlių vai., Marijampolės ap.
Vaičaitis, Petras, sūnus Mato.

Vinevičius, Juozas ir žmo
na Olbikaitė - Vinevičienė, 
Aleksandra, bei vaikai Eduar-

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

4. Lietuviški maisto gaminiai.

5. Naujai išpuošta šokių salė.

2 Engine Lathe Operatore 2
2 Boring Bar Operatore 2

Reikėtų surengti Liustikaitės 
koncertą

Romoje dainavimą studijūo- Ina remtį b kaii jatmrahda'vi
ja gabi Anglijos lietuvaitė sai konkreti proga, tai pamo- 
Liustikaitė. Jai tepaliko tik jama ranka. SB

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. Ceriausi ir Įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino- w
mis. ■>’

— Taip, tai didelė nuodė
mė, bet dėl tifiginystės.

Vilnones medžiagos Lietuvai
1VEŽTOS rit (VIETOJE GAMINTAS

• Medžiagos vyru hr moterų eilutėms, ėvarkams. suknelėms.
g Silkiniai, rayvmlnlal. medvilniniai kaspinai, vilnų audeklai. 

Yarttote ir gatalato

das ir Aleksandra.
Zaturskienė - Kiridimskaitė, 

ir brolis Kirkliauskas, Vikto
ras.

žemaitis, Vincas, gyvenęs 
Detroit, Michigan.

Žilionis, Zigmas ir Žilinnie- 
nė, Ona, iš Kybartų.

žvirblienė, R^ė, ir vyras 
Žvirblis, Jurgis.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į:
Consulate General of LHfraa- 
nia, 41 West 82nd Street, New 
York 24, N. Y.

MOsų firma patikima siuntimui 
siuntiniu f SSSR. Lietuvą. Latviją, 
Estiją, Ukrainą ir kitur. Esame 
įgalioti INTURIST Maskvoje. Mui
tas apmokamas čia. Garantuoja
me pristatymą. Atidarą kasdien 
ir sekmadieniais.

Mišrūs Mass. — Mrs. A. Ka
pelius, Mrs. T. Banis, Cam- 
bridge, A. Girnius, Jama:ca 
Plain, A. Virbickas, W. Lynn, 
Mrs. A. Hintendorf, .L. Wal- 
kavich, Hudson, M. Lukis, N. 
Weymouth, A. Muzick, P. 
Svirskas, Havėi’hill, Z. Aleš
kevičius, Westfield, Mrs. K. 
Sobeika, Hudson, M. Bulkevi- 
čius, Northampton, A. Leng
vinas, Boston, Mrs. -M. Kaze- 
mekas, Gilbertville, Mrs. J. 
Jukevičienė, Tauton, K. Bane
vičius, Dracut, Miss S. Sprin- 
dziukaitė, Haverhill, A. Naku- 
tįs, Gardner, Mrs. A. Wilkins, 
V. Kamaitis, Millbury, A. Pi- 
variūnas. Mattapan, A. Sima
navičius, Stoughton, K. Jozak, 
Methuen, Mrs. T. Kaspar, Ar- 
lington, W. Sauner, Rochester, 
K. Kaminskas, Bayside, Rev. 
J. Maknys. Glendale, P. Sinke
vičius, HdUis. Rev. J. Grigonis, 
Shenectady, V. A. Janus, Fo- 
rest Hills, G. Tamašauskas, 
Mt Vernon, A. Ramonas, 
Jackson Heights, J. Bakšys, 
Yonkers, J. Petrauskas, Flu- 
shing, K. Skužinskas, Bellmore,
J. Venslauskas, New York, A. 
Krancevičius, Utica, P. Kibu- 
ris, Queens Village, Mrs. O. 
Kasparonis, Florai Park, Mrs.
K. Liutikienė, Tribes Hill, K. 
Popelis, Mrs. J. Klemejerienė, 
Mrs. E. Janason, Woodhaven, 
Mrs. O. Grabauskas, A. Kisie
lius, F Gobia, Amsterdam, 
Mrs. R. Roza, Glendale, Miss
L. Tiškus, Flushing.

Brockton, Ida's. — J. Ciū- 
nėlis, C. Zinkevičius, Mrs. .S. 
Vaitkus, K. Kališauskas, K. 
Le'ga, A. Mantautas, A. Čes
nauskas, Mrs. A. Stankis. 
Mrs. A. Jarus.

VVorcester. Mass. — M. če- 
poolūnis, P. Pauliukonis, F.

Brighton, Mass. — K. Pakš- 
tis, D. Jonikas, Mrs. A. Jaku- 
tis, S. Dirsa, A. Bacevičius.

Lavvrenęe, Mass. — J. Sker- 
šys, Mrs. R. Gedgaudas, Mrs. 
J. Velička, M. Gumauskas, Iz. 
Vasiliūnas, Mrs. M. Kirmilas, 
B. Tatariūnas.

Norwood, Mass. — J. Taba- 
ras, J. Avižinis, V. J. Kudirka, 
A. Kovai.
. Athol, Mass. Mrs. P. Sta

siūnas, Mrs. A. Tamošiūnienė, 
P. Adomavičius, P. Puškorius.

Kaimo klebonas sutiko dar 
nematytą berniuką. Linksmai 
suploja nepažĮstamajam per 
pet| ir sako:

— O, naujas veidas mano

Po $1.00
So. Boston, Mass. — Mrs. O. 

Bačinskas, J. Petrauskas, Mrs. 
M. Marmakas, J. Marčelonis, 
S. Razvadauskas, A. M. Dau- 
nis, J. Kačinskas, V. Kulbo
kas, L. Krėčinas, J. Bakūnas,
J. Liutkonis, V. Brazauskas,
K. Merius, J. Kunsevičius, 
Mrs. M. Petravičius, Mrs. A. 
Plekavičius, A. Keturakis, Mrs. 
F. Jarvis, Mrs. A. Grigaliūnas, 
Mrs. J. Paškus, Mrs. V. Alu- 
konis, Mrs. C. Strovv, Mrs. K. 
Trinka, Mrs. U. Saduikis, K. 
Arlauskas, Mrs. M. Žilinskas, 
B. Kruopis, Mrs. M. Navickas, 
J. Galvydis, Miss Z. Martino- 
nytė.

Juškaitienė, Rožė, ir sūnūs
Leonas ir Robertas, gyveno
Rače Avenue, Cricago 44, Dl.

Kabošaitė - Celkis, Elena, ir 
vyras Izidorius, gyvenę Brook
lyn, N. Y.

Kalinauskienė, Uršulė ir jos
duktė Elena, d. Kosto.

Kazlauskienė - Jasiulytė, El
zbieta, ir brolis Jasiulis, Jo-, 
nas.

Kirkąuskas, Viktoras ir se
suo Zaturskienė.

Lenkauskas, Kazimieras ir
Petras, sūnūs Vincento.

Liorančas, Mikas, sūnus
Kristupo, iš Tauragės vai.

Masiliūnas,x Antanas, nuo 
Ramygalos, Panevėžio ap.

Matuzas, Juozas.
Miller - Janušytė, Viktorija, 

d. Adomo.
Milunas, iŠ Jokūbo Miluno 

ir Onos Račiūtės - Milunienės 
šeimos. a

Olsikaitė - Vinevičienė, Alek
sandra, vyras Vinevičius, Juo
zas, vaikai Aleksandra ir Edu
ardas.

Petkunienė - Smetonaitė,
Ona, ir broliai Smetona, Balt
rus, Mykolas ir Simonas, iš 
ŠBų parap., Vadoklių vai.

Plačas, Juozas, gyveno Pau
lina St, Chicago, m. J 600(1 startu rate’ excellent working conditions. Paid

Prostko, Richardas. S holidays and vacations, bospitaliaation and Ufe Insurance
Račius, iš Stasio Račiaus program. 45 bours week, time and half on Saturdays.

Mrs. A. Legis, So. Orange, 
Mrs. A. šikšnius, K. Kubaitis, 
Roselle, Mrs. B. Budris, Free- 
hold, P. Kaspariūnas, Rah- 
way, K. Bakšys, Ridgefield, 
Mrs. P. Bochis, Baynne, V. 
Juozaitis, Vincentown, D. Sku
ja, Kenilworth, K Marcinka, 
Jersey City, J. Zukevičius, Vi- 
neland, K. Kulas, Fairview.

Pas kleboną ateina gana su
sirūpinusi parapietė.

— Klebone, — sako ji nuo
lankiai, — ketvirtadienį pie
tums viriau mėsą ir neišplo
viau puodo. Penktadieni tame 
puode išviriau pietus. Valgiau 
pati ir daviau kitiem. Ar tai 
nuodėmė?

KRAUTUVCS
m. ttt oretaro m^N.T.c.- 
s-4m

i4ay 4 A; M, to « p. m.
fteta D Ud Deteney St. NuoCto

High Salaries—5 Day Week 
Excellent Working Conditions 

- NATIONAL BANK 
OF ALBANY PARK 

3424 W. Lawrence Aw.
Mr. Bennodetti CO 7-7300

• Didelte ap«tvw ir puvyitttiu pteMnMmis.
Gertourite rMy, prieiMono*

(AUdnrik n skelbtam, kurte te» ypatingai 'įvertinta*>
Muro. ■BOnncmnK, wc, TJCTB —

lis Orehartf M. ;

Ubai gudri kurapka gali per p» S, o° New y°rk mi^?s 
daugeli metu išrengti medžio- ^rs F. Pazusis, Maspeth, 
teta k->kos ’ ir pati užbaigti V. Urbonas, Richmond Hill, 

Rev. P. Jonaitis, Palmer, New 
York, Mrs. P. Grigas, Locust 
Valley, Mrs. V. A. Janus, Fo

ręst Hills, Rev. M. Čyvas, Am- 
sterdam, J. Mickevičius, Mrs. 
A Arlickas, J. Gerais, Mas
peth, C. Mikuckis, New York, 
Miss J. Rukaitė, Great Neck, 
Mrs. V. Mulevičienė, Rick 
mond Hill, Dr. V. Lelis, Ro
chester, Mrs. K. Tumonis, Al- 
bany, A. Beleckas, Amster
dam, M. Cibas Great Neck, 
Mrs. C. Butėnas, Glendale, St. 
Trojanas, Maspeth.

Po $!.•© Newark, N. J.— 
B. šarkenis, Mrš. A. Malakas, 
Mrs. T. Staugaitis, J. Račkus,
J. Jasiukait s.

Po $1.00 Elizabeth/ N. J.— 
W. Paulikonis, M. Slabok, L. 
Roman, R. Polovinskas, A. Fid- 
leris.

Po $1.00 Linden, N. J. —
K. Atutis. Mrs. B. Ashmon, J. 
Liudvinaitis, A. Pilibaitis.

Po $1.00 Keamy, N. J. —
J. Mėlynis, Mrs.
K. Nugaris, Mrs. 
J. Vaičkus. '

Atidarė savo ofisą Šiuo adresu
651 Altauiy Ave^ 
Hartford, Cona.

Tel.: CHapel 7-S1S4

Po $6u0» — Prel. J Mende- 
lis, Raltknore, Md., Mrs. A. 
Stero, Brooklyn, N. Y.

Po $5.00 — Mrs. E. Kasper, 
Woodhaven, L. I., N. Y.

Po $4.00 —Mrs. F. Avižonis, 
Dumont, N. J., K. Airošius, 
Roshndale, Mass., W. Mila
šius, Pittsburgh, Pa., V. La
zauskas, Baltimore, Md.

Po $250 — M. Koraktinas, 
Elmont, L. L, N- Y.^» —

Po $200 — S. Cerebiejus, 
Maspeth, N. Y., Mrs. U. šašis, 
Mrs . V. siikas, Brooklyn, ~N. 
Y., Š. Pronckus, W. Meddford, 
Mass., A. Sanda, Dorchester, 
Mass., Mrs. P. Ambrose, New- 
ington, Conn., S. Kudzma, Na- 
shua, N. H., B. Gužėnas, Chi
cago, Dl., J. Levinas,- Brigh 
ton, Mass., Z. Sabaliauskas, 
Rumford, Me., J. Butkus, 
Bridgeport, Conn., P. Gaubys, 
Woodhaven, L. L, N. Y., A. 
Nadzeika, Brooklyn, N. Y.

Po $130 — J. Maslauskas, 
Brooklyn, N. Y., Mrs. S. Le
vickienė, Richmond Hill, L. L,

: WE CAN ŪSE
Three men are ueeded to 
round our distriet in this 
area who have had farming. 
selling or meęhanical repair- 
ing ezperience, to demons 
trate and. Service 
and shop maintenance equip- 
ment. If you have a car or 
pick up and desire to be per- 
manent and make over $157.- 
50 per wee£

— Ką gi judu čia žaidžiate? 
— klausia senelė anūkų.

— Mes žaidžiame tėt| ir 
mamą.

O. kaip gražu! O kam 
tas baisus kudlius, kurs ten 
tarp judviejų tupi.

— Tai senelė, uošvė. Tėtis 
vis sako, kad uošvė labai 
bjauri. Surinko V. P.

- I’-.
 . 

\ 
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DISPLAY

REAL ESTATE

246 pusi., kaina $2.00

Gaunama: DARBININKAS, 680Bushwick Avė.

KUN. J. LEMOYNE

§V. JONAS BOSCO
FOR HOLYDAYJO ASMUO, DARBAI IR AUKLYBA

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

NeąrYtek n.N.Y. 
MUrray Hm 74MW-7

Honeymoons 
Vacations

churdi. Located. on Martin Ave< 
' Awu BuUdsr. 

Su 5-2288 M SU 14J29&. ' ;

Yorko - New

Also — ask about ®nr Taura 
our Tours Through Europe 

No Abligation. • No Charge!
Free Ticket Delivery
CAVAUŪER TRAVFT.

254 Knickerbocker Are.
Brooklyn 37, N. Y.

HY 7-2947
Ask for Mrs. Stewart 

Tours Excufsion15 JĮęys^ 
r Plus^^ Tr^eiing 'Days.

SAIKE— yn 
ON AIK F ARE TO EUBOPE 

(Witb. Stopovers Too!) 
Normai Tounst Roundtrip Fare

To Paris — $oa8.ou < 
Excursion Roundtrtp Fare $461.00 
To be sure, make your leaervat- 

ions eriĮy, while we ean offer

THOMSON A. M.« C0. 
WorH Wid« ImBvMnri T©ar« 

Cruiscs -~ Hotaeymoons 
Air and Saa Reservationš

AUTO INSURANCE
F. S. 1

Franciscans need priešu for par- 
ishes, misslons and schools. To 
learn about the religious priest- 
hood in the Order pf the most 
boyish of saints, wrlte to: Voca- 
tion Director, O. F. M. Conv., St. 
Francis Seminary, Staten Island, 
14, New York. GXbxnltar 8-1030.

McGETUGAN’S 
TRAVEL BUKEAU 

Air and Steamčship tickets 
Tours — Cruises 
Resorts — Hotels 

Reservations 
32-58 Chestuut St, 
Philsdelphia, Pa. 
EVergreen 9-1331 

Kalbame lietuviškai

HONEY MOON 
VISIT THE 

JOLLY TRAVEL SERVICE 
MG

129 St. Nfchdas Ava*
BrooMyn, N. Y. EV 24701
Serving the travel Needs off

Greater Brooklyn for 
10 years • 

Hotels, Tours, Honeymoons,

Certifieatesf^ 1957;
License secured jmmediately 

Large Savings—Easy 
payments

Julius Becker 
555 E. Tremont Avė.

1 Blodc East of 3rd Avė. 
CY 94500

Generous soute who wish to devote their lives to the 
Service of God are invited to wrlte to:
Stelor Srint Marce*, »1 lactN SU N, Y. City

RE; 44511

Prieš* Trąw| Buraaa
-WORLDWIDE 

TRAVEL SERVICE
1 DeKato Ąve.. Brooklyn, N.Y.

MAIN 5-1150

kus, kurie dažnai rungiasi 
dėl Lietuvos vardo.

14 E. 28th SU N. Y. C. 
MU 64757

PLANUOJI VAŽIUOTI? 
Lėktuvų ir laivų bilietai visur 

Povestuvinės kelionės.
Įvairfis tripai. 

Imigracijos patarimai. 
Užsienio pašto perlaidos. 

Dafrnar Travel Service Ine. 
7310—13 Ave^ B’HynrN. Y.

TE 7-2149

50 years serving Travelers 
Airline, Steamship accomodations 
Member of ASTA Travel Agents 

228 Lafayette St, N. Y. C.

FOR SALE 
At Your Own Price Within 
Reason in Pa. Resori Area 
50 rooms, Liųuor License, 

Ali Eųuipped, Repair Garage,
10 Acres

Wrteo Box 45 
Narrowsburg, N. Y.

' TOOL MAKERS
FIRST CLASS

Some esperience in makte 
Ii^ectKUi Meldsi .

Good future foę the 
right man in E^pending 
Company, Salary open

CaH Girde 7-2535

ELMER RENZETTI 
1222 Arch Street 

Ph4adeb>hto 7, Pa. 
LOcurt 4-1976

Hunting and Fishing Trips, 
Business & Weekend Tirps 

CaH Now ES 54862 
1928 Coney Island Avė. 

(Cor. Avė. P & Kings Hwy) 
Budget Vacations Arranged 

(Pay Later Plans) 
Authorized 7 Bonded Agents 

Licenced by State if 
New York.

Vakaro programoje dar nu
matyta mintimis ir malda pri
siminti pavergtąją Lietuvą, ku
rios Nepriklausomybės šventė 
bus už keletas dienų.

EASTCHESTER

At Leewood Golf Course. Near 
Catholic . Iną^tu^ons»v s^rastMAe0d,

7, . 1 CcŠonUis and
Cape Cods 6 laigė rooms, 2 baths, 
large plot, patio, oversized gara
ge. Country setting. Choice of 
paint or paper. $23,500.
479 Columbus Avė. Blvd. on Prem. 
Cross HiH BMg. Co, SC 3-9359

Po programos šokiai ir po
būvis. Jokių aukų nebus ren
kama. Kviečiu visus atsilanky
ti ir paremti mūsų sportinin-

mavičius, daug kartų gynęs 
Lietuvos spalvas tarptautinėse 
rungtynėse, pagerbs geriausį 
1956 metų futbolininką.

Klusam vyras
“... supykus tiesiog pasa

kiau sąvo vyrui, kad nenoriu 
jo matyti”.

" “Ir ką jis tada atsakė?”
“Visai nieko. Tik atsistojo 

ir užgesino šviesą”.
Klaida

Ji: “Mūsų tarnaitė pareiškė, 
kad išeina. Tu ją per telefoną 
įžeidei”.
Jis: “Teisybė. Tik aš maniau, 

kad prie telefono buvai tu”.
Galvojo taip pat

“Sakyk, ar Jonas tiluai -ve-* "RR St£ Beautifui 
da Ona? Aš maniau, kad tai 
buvo tik paprastas mažutis 
flirtas”.

“Taip, jis tą pat buvo gal
vojęs”'.

Argi ir namie?
Lietuviu Atletu Klubo vaka- šefas: “Ir vėl tamsta pasi- 

re išrinktiem sportininkam do- vėlinai į darbą!” 
vanas įteiks pasižymėję vyrės- Sekretorė: “Atsiprašau, po-

PIŲESTS & SEMINARY 
STŲDENTS

d^mtkovimnkas, fuflx>linin- 
kas ir krepšininkas, pasvei
kins geriausį 1956 metų mū-

jaunis, į mpterisk sportininkė, 
tutbohųmkas ir visų rūšių 

Jups atrieks ką* 
misija^ kurią sudarą V. Ada- 
mav^Įps, K. Bizauskas, A. 
Cenfrfdas, EI Cerketiūnas, Br. 
Garankštis, V. Langelis,, J;

- MatęBs^eūė^ir. M- žukauskie- 
nė. Pagrindu bus imama 1956 
metų športiita veikla, o ji ne
buvo sustingusi.

KA$OL vlritai-kas
maj. ges. Leoaud 'Beatai kaHria* SauA Arabam princą Mashur, 
3 meta, kuris tad pacalyinotą ranka ir atvežtas ligoninėn (ap
žiūrėti.

įteiks dovanėlę jauniui. Spor
tininkei dovaną įteiks buvusi 
Lietuvos lengvaatletė ir re

lei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLonmora 24916

Gripsholm 
Restaurant

324 East 57th Street 
New York 22, Nu Y.

Finest Swedish Smoergasbom 
Luncheon—Cocktails—Dinner 

PL 9-6260

Pažink modernaus šventojo 
gy venimą

GIFT FOR THE SICK , 
Enrolhnent in the Novena ta 
Our Lady, Health of the Siek.

Card wiH be mailed to

DARBININKAS — vt$v Sėtu
vių bičiulis. Jis du kartus per 
savaitę neša naujienas iš viso 

nieji. mūsų športmmkm. Nu- ne direktoriau, aš netyčia pa- pasaulio ir RerturiRco gyveni- 
matoma, kad žymus ' migau”. ’ ■~
boksininko ir pasaulinio čem- šefas: “Ar tai tamsta ir na- Skaitykite ir platinkite Dar- 
piono Šarkio Žukausko trene- mie miegi?” binmkąl

Futhotiųinkai pylė pirme
nybes oberlygoje, dąiyvavo 
Detroito žaidynėse, neprastai 
pradėjo 1956—57 sezoną. Kre
pšininkai 1955—56 sezoną bai
gė, iškovoję trečiąją vietą; iš 
Baltijos turnyro išėjo painie
ji, o vasaros pirmenybėse žai
dė stiprioje lygoje ir gavo aš
tuntą vietą. Moterų komanda 
turėjo dvejas rungtynes. Tin- 
klminkai, kelis kartus pasiro
dę, latvių ekipai ' sudarė bai
mės ir pralaimėjo tik 1:2 san
tykiu. Stato tenisininkai lai
mėjo Baltijos pirmenybėse. 
Jauniai pernai buvo dar jau
nučiai, bet pirmenybes baigė 
antrąja vieta.

Ką komisija labiau vertins 
toje mūsų sportinėje veikloje 
ir ką išrinks dovanoms gauti, 
sužinosime ątyyj^-f-vakarą. ~'

- ' Atletas

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

įįjp g, aljejjnjaj 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.

Baras, Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki* 

marns, et<

surrs—topcoats 
HATS SLACKS 
and accessories 

FACTORY OUTLET

lietuvių sportininkų vyrų, moterųJŽJaunių grupėse) pagerbi-
mas — dovanii,te!ikimas
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Teklė MittchelNew Yorke.

nių vietovių.

LABOR TAMPLE
ANGLŲ KALBOS PAMOKOS

William J. Drake-'

PRANAS W ATIKUS 
Laidotuvių Direktorių? 

ir Balsamuotojas 
. KOTAKY JTOBUO

kuris įvyksta vasario 17, sek* 
madienį, Wehster Hali, meni
nėje programoje pirmą kartą 
girdėsime jauną begarsėjantį 
dainininką Arnoldą Vokietai
tį. Jis gimęs New Havene, ne
seniai atsitarnavęs kariuome
nėje ir dabar sėkmingai dai
nuoja Washingtono, D. C., te
levizijose. Be jo-dar progra
moje dalyvaus Operetės cho
ras, kuris šiam pasirodymui 
parengė naujų dainų; vado
vauja muz. J. Stankūnas. So- 

"fistams ir chorui akompanuo
ja pianistas Aleksas Mrozins- 
kas

ir vyresnie;
šokti. Pradi
Visus jaunuosius kviečia atei
tininkai.. . _

Skautai
kviečia studentus ir vyresnius 
moksleivius atvykti į susirinki
mą Piliečių Klubo svetainėje 
(280 Union Avė.) vasario 7 d. 
7:30 vai. vak. Bus supažindina
ma su Akademinio Skautų Są
jūdžio veikla.

EVERGREEN 
NURSING HOME

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas Lindene įvyks va
sario 24 lietuvių laisvės parko 
salėje. Minėjimą ruošia Alto 
Lindeno skyrius, talkininkau
jant Lindeno lietuvių organi
zacijų atstovams. Be to, vasa
rio 9 d. 7 v. v. Alto skyriaus 
valdyba kviečia visus narius ir 
organizacijų atstovus susirink
ti į lietuvių parko salę priimti 
rezoliucijų Lietuvos reikalais.

Rezoliucijos vasario išvaka
rėse bus pasiųstos preziden
tui, vyriausybės nariams, kon- 
gresmanams ir senatoriams 
bei paskelbtos amerikiečių 
spaudoje.

Minėjimo smulkesnė prog
rama bus vėliau paskelbta per 
radijo ir spaudą.

Alto Skyriaus Valdyba

WA1TKUS Į
FUNĖR A L HOME* 

197 Webster Aveaue 2

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

Gn&oriBS-RaiBaaMwtajn»
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Br oklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043 5

Matthew P. Baliau 
(BIELIAUSKAS)

FUNEBALHOME M
M. P. BALLAS—Direktoriui t
ALB. BALTRŪNAS-BALTON į

Reikalų Vedėjas ?

660 Graad Street S 
Breofedyn, N. T.

NOTARY PUBLIC į

Širdžių šokiai

Artėjant Valentino dienai, 
krautuvių languose jau mirksi 
kaspinėliais perrištos rausvos 
širdys. Jaunos ir gyvos širdys 
Šokinės dar vasario 9, šešta
dienį, Tautinės Sąjungos na
muose. čia rinksis studentai 

moksleiviai pasi- 
7 vai. vakaro.

ANTANAS P. DŪDA
iš Milford, N. J., medžioklėje, 
netoli nuo savo namų, nušovė 
didelę stirną patiną, kuris svė
rė 160 svarų. Anksčiau A. Dūda 
gyveno Chicagoje, Milforde d r- 
bo Reigel Paper Corp.; iŠ ten 
1953 m. išėjo į pensiją.

Lietuvių Sporto Klubas nuo- 
šrdžiai kviečia jus atvykti į 
ši didelį parengimą, kuriame 
galima bus pabendrauti su at
vykusiais svečiais iš tolimes-

Chroniniams ligoniams — sene 
liams — sveikstantiems. Kai
nos — $35.00 ir daugiau—Tel. 
GReenleaf 6-1616. 217 Warbur- 
ton Avė. Yonkers, N. Y.

Moderniški metodai. 
Žemos kainos.

itooĮ^ą dar a mete LOS CENTRO VALDYBA 
studijavo Bestono kalegijoje. vmu/ioa

. Jaunas būdamas- mėgo spor
tą, pardavinėjo laikraščius ir 
karki su kitais savo amžiaus 
draugais krėtė linksmas iš
daigas. Bet moksle niekuomet 
neatsilikdavo. * ./

Kiekvieną sekmadienį, ne
žiūrint blogo oro, ankstų rytą 
skubėdavo į parapijos bažny
čią patarianti mišioms. Anta
nukas, vienas iš tyliųjų alto
riaus tarnautojų zokristijoj, 
visuomet stebėdavo kunigą, 
(kuris jam didingai atrodė), 
apsirengusį liturginiais drabu
žiais ir žengiantį prie alto
riaus aukoti mišių. Taip pat 
atidžiai klausėsi bažnyčioj 
k’ekvieno kunigo pamokslų ir 
uoliai mokėsi tikybos pamo
kų, kas vis labiau ir daugiau 
turfno jo žinias apie Dievą.

Viešpaties malonė Antaną 
pažadino Kristaus tarnybon. 
Jau vaikystės metuose jame 
brendo troškimas savo gyve
nimą paaukoti Kristaus Baž
nyčiai: aukoti mišias, teikti 
žmonėms sakramentus, skelb
ti evangeliją. žodžiu, tarnauti 
Dievui ir žmonėms.

Savo įdealų siekimą ' Anta
nui nebuvo taip lengva ■ įgy
vendinti. Tam reikėjo‘šešerių 
metu filosofijos bei teologijos 
studijų, kol atėjo iki Viešpa
ties altoriaus.

Revizuos Komisija
Danielius Averka

Accountent A Tax PracHtionier 
100—21 9Mb Ava, Rietenom! Hffl, N. Y. 

Telefonas: VI 64029

Liet Piliečių Klubo patalpose
BrooHyne. Paskaitas skaitys A. Aloyzas Mučinskas,
Gureckas ir K. Ostrauskas. aukštesniosios mokyklos 

_ ? " '. ' mokinys laimėjo rašinių kon-
7 v. v. susipaįmuno vakaras kuR% kwiame da)yvav0

Ateitininkų. moksleivių
rytinės apygardos valdyba 

posėdžiavo Bostone vasario 1. 
Iš Chicagos buvo atvykęs mok
sleivių ateitininkų pirminin
kas stud. J. Soliūnas. Aptarta 
kuopų veiklos pagyvinimo rei
kalai, vasaros stovyklos, reko
lekcijos berniukam ir kiti 
klausimai. Rytinei apygardai 
pirmininkauja Tadas Vasaitis.

Lietuvos nepriklausomybės
minėjimas bus vasario. 17 

Thomas Park aukštesniosios 
mokyklos salėje. Pradžia 3 v. 
po pietų. Kalbas iš ęhieagos 
atvykęs Alto’ pretorius dr. 
Pijus Grigaitis.

Darbo valandos: Treč. Ket Penkt 6 P. M. 9 P. M. 
šeštadieniais 9 A M. 6 P. M.

Patartina telefonuoti prieš atvykstant Klijentams papra
šius, patarnavimas vykstama į namus ar prekybos vietą.

KEARNY, N. J.

Svarbus susirinkimas
Lietuvių Bendruomenės Ke- 

amy-Harrison, N. J. Apylin
kės Valdyba 1957 m. vasario 
10 d. 5 vai. vak. šaukia meti
nį narių susirinkimą — 134
Schuyler Avė. Kearny, N. J. Studentų Santaros sąskrydis

Dienotvarkėje numatyta su- įvyksta vasario 9, 10 v. ryto. Sekmadienį, vasario 10 d. 
sirinkimo atidarymas, susirin
kimui pirmininko rinkimas, 
valdybos ir revizijos komisijų 
pranešimai, naujos valdybos 
ir revizijos komisijos rinki
mai, einamieji reikalai ir susi- su užkandžiais ir pasilinksmi- Amerikos aukštesniųjų mo- 
nnkimo uždarymas. nimas kykių mokiniai

Nustatytu laiku reikiamam 
skaičiui nesusirinkus, tą pa
čią dieną 6 vai. vak. šaukia
mas kitas susirinkimas, kuris 
bus laikomas teisėtu, betku- 
riam narių skaičiui esant 

-— II---- 1---- . I
t VDJI* <!•

Apylinkės Valdyba

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

japonų žvejų laivynas, H19 
laivų if hefikopterių, gaudė 
bangotas ties pietų ašigaliu.

Sausio 29 Liet gen. konsu
las J. Budrys su ponia buvo pa
tiesti į Waldorf Astoria vieš
butį, kur įvyko priėmimas £au- 
di Arabijos karaliaus garbei

Lntuvišką muziką per 
New York Times 

radiju stotį
Studentė Emilija Jurevičiū

tė iš Elizabetho parašė laišką 
New Yorko Hmes laikraščio 
WQXR radijo stočiai ir papra
šė, ar nebūtų galima “Folk 
Music of the World” progra
moje įdėti lietuviškų dainų 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga. Skyriaus redak
torius laišku pranešė E. Jure
vičiūtei, kad jis, susirišęs su 
Liet Informacijos Centru, i 
programą ' įtraukė lietuvių 
liaudies vieną ar dvi dainas, 
tuo prisidėdami prie Liet, ne
priklausomybės dienos pami
nėjimo. Šitoji programa bus 
vasario 10, sekmadienį, nuo 
2:05 iki 3 v. p. p. per New 
Yorko .Times radijo stotis 
WQXR AM — 1560 ir FM —

EASYPAYMENTS 
IMMEDIATE COVERAGE 
RAYMOND H. PALUCH 

103 West 42nd Street 
New York 36, N. Y.

BRyent W396 
Night Pbone LO 7-9232

Pavasario registracija praside
da trečiadienį, vasario 6.
Registracijos valandos: 

10—11 ir ryto ir 7—-8 v. v. 
242 East 14 St, N. Y. C.

vasario 9 skrenda Į Detrda^ 
km* birutiečių vakare Jšpadįs| 
programą

' Brooldyno muzteįans ' 
viešajame koncerte vasario 10, 
2 v. p. p. bus išpildomi Beetfeo- 
veno, Saint-Saens, Taure, Joa- 
quin Nin kūriniaL Solistai in
strumentaliste: Piųdlis-Kraeu^ 
ter — čelistas, Ester Ostroff— 
pianinas. Koncertas transliuos 
jamas per WNYC radijo stotį.

37 Sheridan Avė. 
BrooMyn & N. N.

Tel. APplegate 7-7083

Lietuvių Sporto Klubas 
vasario 16, šeštetSenj, Apreiš'c ’ 
mo parapijos salėje rengia di
džiulį koncertą— vakarą. Pro
gramoje Vasario 16-sios minė
jimas, “Rūtos” ansamblis, 
staigmenos, šokiams gros R. 
Butrimo orkestras. Veiks vai- 
šmgas ir gausus bufetas.

Tą pačią dieną pas LSK sve
čiuosis Waterburio Lietuvių 
SK “Gintaras”, kuris 3 vai. p. 
p. New Faimers Ovai žais 
draugiškas futbolo rungtynes 
su mūsų vienuolike. Po rung
tynių Waterburio sportinin
kai su savo atvykusiu gausin
gu būriu sveč ų dalyvauja pd- 
rengime. Tai bene pirmas 
toks gausus kaimyninių vals
tybių lietuvių susibūrimas
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