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Prancūzai jau Lietuvoje mirė vyskupas K. PjaltarokasJ

Prancūzų kariniai sluoksniai 
pareiškė, A kad 1957 Alžire su
kilėliai yra netekę iniciatyvos. 
Esą Alžiro išlaisvinimo frontas 
atsidūrė defensyvoje. Jų karių 
daugiau pakliūva į prancūzų 
rankas, ir užpuldinėjimų skai- 

- čius žymiai sumažėjęs.
Sukilėlių armijoje esą apie . 

20,000 vyrų. Skaičius apskritai 
lieka tas pats, nes ‘žuvusių vie
toj ateina kiti ir perima jų gink
lus. Pernai sausyje sukilėlių žu
vo 2.041. o gruodyje 2.742, nors 
susii ėmimų, buvo tik dalis to, 
kas buvo sausyje. Prancūzų pu
sėje gegužyje žuvo 1,012. 

.gruodyje 316
o

Angly nenori

Anglai turi tris tvirtoves Vi
duržemio jūroje — Gibraltarą. 
Maltą ir Kiprą. Į Gibraltarą pre
tenzijas reiškia Ispanija. 
Kipro graikai nori, kad Kipras 
būtų prijungtas prie Graikijos 
ir anglai išsinešdintų. Malta. 
Anglijos kolonija, ilgiausiai bu
vo rami. Ten gyvena 320,000 
gyventojų. Bet prieš savaitę 
Maltos 
nutarė 
jei ji m 
bimnku
atsiranda. kada anglai sumažina

parlamentas vieningai 
atsiskirti nuo Anglijos, 
duos Maltos 14.000 dar- 
darbd. 6 tiek bedarbiu

savo kariuomenę ir uždaro lai
vų statyklas. Londonas jų pa
reiškimus atmetė.

Maskvos ir Vilniaus radijas 
pranešė, kad panktadienį, 
sausio 3, apie 5 v. p.p. Vilniu
je mirė Panevėžio vyskupas 
ir Vilniaus vyskupijos valdy-

Iš Vilniaus vyskupo Palta
roko kūnas buvo parvežtas

Pijaus -XI bule “Lituano- 
rum gente*’ 1926 balandžio 
4 įsteigus Lietuvos bažnytinę 
provinciją, K. Paltarokas ba
landžio 
gegužio 
gegužio 
naujai
vyskupiją.

šalia pastoracijos per baž
nyčią. kunigas ir paskiau 
vyskupas kreipė didelio dė
mesio į pastoraciją šalia baž-

5 paskirtas vyskupu, 
2 įšventinta* ir nuo 
30 perėmė valdyti 
sukurtą Panevėžio

tedroje. Palaidotas sausio 7, 
antradienį.

Vyskupas Kazimieras 'Pal- - 
tarokas išgyveno per 82 me
tus. Jo sveikata jau seniau 
negalavo. Mirė huo kraujo 
išsiliejimo į smegenis.

nyčios — veikė Blaivybės 
draugijoje; Motinėlės drau
gijoje, kuri organizavo moks
lus einančiam jaunimui pa
ramą. Pastoraciją uoliai vyk
dė ir ptanksnd — parašė Se
nojo ir Naujojo Įstatymo is
torijas, katekizmą, kurie su
silaukė keliolikos leidimų. 
Jaunimo švietimo klausimą 
gilino raštais: Seksualinis 
jaunuomenės švietimas (19 
26). Tikybinis vaikų auklėji-

Sovietai veržias 
‘ su pažadais

Valstybės departamentas sau
so 3 paskelbė savo surinktas 
žinias apie Sovietų planingą 
ūkinę ekspansiją. Per paskutin
ius pustrečių metų Sovietai pa
žadėjo 10 atsilikusių kraštų pa
galbos ūž 1.5 milijardo dol. Per 
tiek pat laiko ir tiem patiem 
kraštam Ame ika yra paskyrų: i 
900 mil, dol. Tie kraštai tai Cei- 
lonas. Egiptas. Indija. Indonezi
ja. Yemen. Nepai. Pakistanas, - 
Jugoslavija. Syrija.

Praėju ių metų pi mą pusme
tį 2000 so\ ietų technikų dirbo 
projektus 19 atsi’įku ių kraštų.

Sovietų taktika įeiti su ūkine 
pagalba yra tokia: sovietinis 
svečias iškilmingoje kalboje pa
žada kraštui padėti; pasirašyda-. 
mas sutartį. Maskva stengiasi iš- . 
reklamuoti, kad jokių politinių 
sąlygų dėl paskolos nereikalau
ja: tačiau aplinkiniais keliais 
paspausdžia. kad tie kraštai lai
kytųsi "neutralumo".

Kai ku rios žinios i s
vvsk. Paltaroko

gyvenimo
Ginti? 1875 spalio 22 Gailio- 

nių kain e Linkuvos ap. Mo
kėsi Joniškėlio mokykloje, 
Mintaujos gimnazijoje. Baigęs 
Petrapilio dvasinę akademi
ją, Į kunigus įšventintas bu
vo 1902 kovo 22 Petrapilio 
vyskupo. [ /

Nuo 1902 kapelionas ir vi
karas Liepojoje. Nuo 1906 vi
karas, Surviliškyje. Nuo 1918 
Kauno kunigų seminarijos 
profesorius. Nuo 1922 išrink
tas tais metais susikūrusio 
universiteto’ pastoralinės te
ologijos profesorium.

mas (1926), Priešmokyklinis 
vaikų auklėjimas (1934). Ta
čiau kapįtaliausias jo veika
las buvo Socialis klausimas, 
kurio pirmas leidimas išėjo 
bene 1915, antras 1921.

Mažiausiai reiškėsi politi
koje. Nebent tiek, kad 1917 
dalyvavo Vilniaus konferenci
joje.

Jo veikimas mažiai] pažįs
tamas bolševikinės okupoci- 
jos metu. Težinia, kad suė
mus Vilniaus arkivyskupą 
M. Reinį ir išvežus į Vladimi
rą, vyskupas Paltarokas buvo* 
priverstas perimti ir Vilniaus Sonetu pasiūlė Peisijai vi- 
vyskupijos valdymą. sokios ūkinės pagalbos. Persai

Maskvos balsus pradėjo pi iml
iausias žinias apie yysku- nėti palankiai. Sovietų atstovui 

po Paltaroko veiklą buvo su- ]ei<jo (pakalbėti per radiją So- 
rinkęs jo mokinys ir jo vys- vjetų revoliucijos proga. Tai pir- . nūn. primininkus Macdonaldą. 
kupijos kunigas Jonas Pet- nias at itikimas Persijoje. So- Baldwiną. < Chamberlainą, min. 
lėnas, bet jis aplenkė savo vietų radijas taip pat pasakė- ..Bevįną. Forestali. Hopkinsą ir

Tie vyrai pasiliko valdžiose, 
nors dėl ligos jie buvo nebepa
jėgus problemoms spręsti. Antri . 
Edenas pasitraukė iš min. pirm, 
pareigų keli mėnesiai po Sueso 
kanalo krizės vadinas, jis 
sprendė politinius klausimus 
jau būdamas ligonis. Preziden
tas VVilsonas atsisakė tik 1921. 
Bet jau 1918 jis turėjo arterijų 
sklerozę ir savo pasitarimuose 
bei su Europos politikais pasi
rodė nepajėgus spręsti, negalįs 
susikoncentruoti ir tarpais su
stabarėjęs galvojime? Paraližo

vyskupą, nespėjęs surinktų 
žinių paskelbti. z

Vakarais
Vakarų diplomatai, kurie, tu- 

ėjo progą stebėti Azijos-Afrikos 
solidarumo konferenciją.. Kairė, 
pareiškė susirūpinimo Maskvos 
Įtakos augimu tarp Azijos *ir 
Afrikos milijonų. Pripažįsta, kad 
Maskva rodo didelio veržlumo 

.ir sugebėjimo laimėti. Azijos 
ir Afrikos "mintis ir širdis’.

GEN. JAMES M. GAVIN, ar
mijos raketų viršininkas, p.'su
trauks, prie* tai. sem.to komi
sijai išpasakojęs apie trūkumus 
raketų gaminimo srityje.

Ai ligoniai gali 
valdyti pasaulį?

Anglijos'gydytojas H. J. L’E- 
tang specialioje spaudoje paskel
bė reikalą ištirti kiek valstybės

kimą. Jis nurodė vardus žmonių, 
kurie sirgdami stovėjo valstybių 
priekyje — prezidentus Wilso- 
ną. Rooseveltą. Ei ehhowc%

Sovietai vaduoja MACMILLANAS GRIEBĖSI VAIRO IR PASUKO Į MASKVĄ 
iš kolonializmo Naują popierį pasirašyti — tani Europa pritaria, Amerika la- 

sovnetai sausio 4 paskelbė. ^;au norį atnaujinti derybas dėl nusiginklavimo ★ Maskva su
kati Sovietų eskpedicija pietų J J r*

Tuogtarpu Vakarai, sako W. 
Jorden (NYT),' tesistengia tik

davo tarpe išlaikyti vienybe ir 
stiprinti savo jėgą, tos ekspan
sijos. visai nerodydami.

gražių žodžių apie Persijos val
stybės įkūrėją Riza Shah ir jo 
sūnų dabartini Riza Palevi. Ir 
Sovietai ir persai neprisiminė, 
kad tik prez. Trumanui ultima
tyviai reikalaujant Sovietai pasi 
traukė iš Persijos.

Antikomunistinis persų laik
raštis priminė vyriausybei, kad 
nepasitikėtų Sovietais. Valst. 
sekr. Dulles vyks į Persiją.

Rokossovsids grąžintas Į seną 
vietą

Sovietai atšaukė iš Kaukazo, 
nuo Sov.-Turkįjos pasienio mar
šalą Rokossovski. kuris buvo 
ten nusiųstas prieš Žukovo nu
sodinimą. spalio mėn., įsitem- • tas vis dar neatsisakęs ir savo 
pus santykiam tarp Turkijos ir 
Syrijos. Dabar Rokossoyskis vėl 
paskirtas krašto apsaugos mini- 
sterio pavaduotoju

ašigalio srityje išsikėlė negyven
amoje saloje, kuri pavadinta Za- 
vadovski. ir ten įsmeigė sovie^ 
tinę žvaigždę. -Sovietai paskelbė,

pyko, kam Macmillanas prisiminė‘prarytas'

Anglijos ministeris pirmi- . Italija pasiskubino Mačmi’la- 
kad šita sala buvo atrasta prieš ninkas Macmillanas griebėsi dės- no siūlymui pritarti.
127 metus rusų Bellinghausen peratiškos imciatyvo santykiuo- Macmillano siūlymas susi- 
ir Lazarev. . se tarp Vakarų ir Sovietų. Sau- laukė pritarimo, ir . iš Vakieti-

Londonas paskelbė, kad ta ‘ sio4, kalboje per radiją pasiūlė, jos kanclerio Adenauerio. Pri- 
kad Vakarai sudarytu su Sovie- tarė taip pat Skandinavijos 
tais naują “iškilmingą, nepuo
limo sutartį. ‘ '

Macmillano siūlymas buvo jo 
nuolaida darbiečių kritikai, y- 
pačiai kairiojo prokomunisti
nio sparno, vadovaujamo Bevi- 
no. Pastarieji reikalauja maž
daug to paties kaip ir Maskva: 
pašalinti Amerikos bazes iš An
glijos., sustabdyti atominių gin
klų bandymus ir tartis su Mask
va. Jie aiškina, kad dabartinė po- 

. v . - ... litika paversianti Angliją “a-
mas pneš prezidentą-diktato- merikinio karo.. lauku. 
rių sausio 2 buvo numalšihtas. ______________________ ;_____

sala, sovietų pavadinta Zavadov- 
ski. esanti viena iš pietų Sand- 
wich salų, kuri 1775 būvo ap
lankyta kapitono James ,,Cook 
ir jo padovanota Anglijai.

Sala yra negyvenama, po 
i sniegu ir ledais. Taip ją bus 
Sovietai iš Anglijos kolonializ
mo “išvadavę”.

(Venezueloje aviacijos sukili-

KAIP VERTINA AMERIKA?

spauda..

O KAIP VERTINO SOVIE
TAI?

Sovietinė Pravda nepaten
kinta Macmillaho kalba. Esą 
Macmillanas griebęsis aštrių 
pasisakymų prieš Rusus. La
biausiai susinervavo sovieti
nis laikraštis dėl Macmilla- 
no priminime, kad Sovietai 
“jau prarijo Baltijos valsty
bes” ir nori tai padaryti su 
rytų Vokietyja ir kitais.

Amerika žiūri skeptiškai. Ma
no, kad tokią paktas su Sovie
tais jau yra. Tai-Jungtinių Tau-_ _ ' 
tų sudarymas. Nauja sutartis 
tam -pačiam reikalui saugumo 
nė kiek nepadidins. Be to. A- 
meiika žino, kiek Sovietai lai
kosi "nepuolimo" sutarčių.

Naujos nepuolimo sutarties 
parašymas reikštu tik savęs 
apgaudinėjimą ir išsilenkimą iš 
Neto konferencijoje sutarto ke
lio. O joje buvo sutarta siekti, 
kad derybos dėl nusiginklavi
mo būtų atnaujintos. Amerika 
laiko tai pirm.uojo klausimu. *

Nusiginklavimo komisijoje 
Sovietai at isakė dalyvauti, kol
jo;e nebus 82 atstovu, arba nu- 
si iaklavimo reikalu siūlė šauk
ti specialią JT sesiją' Amerik į 
nė viena nė kita nebuvo pri
imtina, nes abudu sovietiniai 
siūlymai siekia ne nusiginklavi
mo. o tik propagandos. Nusi
ginklavimo reikalas dabar atsi
dūręs ak’igatvyje - 'neunia. nuo 
ko pradėti. Amėrikos atstovui 
Maskvoje pavesta tartis dėl pro
cedūros.

Tūkstančiai dalyvavusių ir ne
dalyvavusių sukilime atsidūrė 
kalėjimuose. Suimtas ir kun. 
J. H. Chappellin, katalikų dien
raščio redaktorius. Suimtas už 
tai, kad atsisakė skelbti veda
muoju straipsniu pranešimą, jog 
sukiltai yra kriminaliniai nu
sikaltam. .Kunigo suėmimas e- 
sąs jūrmas atsilikimas per 9 — 

. diktatorius metus. Buvo duo
tas įsakymas suimti Ir krikščion
ių demokratų partijos pirmin
inką?' kuris tik prieš Kalėdas , . __  _____ .. ..
buvo iš kalėjimo išleistas. Bet tančius myNų, tegul dabar at- tai betgi turi žinoti, sako Tin
tas suspėjo pasprukti į Vatikano 
nunciatūrą ir paprašyti azylio;

Visi už viršūnių susitikimą
H. Trumanas, buvęs preziden

tas. sausio 5 spaudoji pasisakė 
už tai. kad Amerikos preziden
tas būtų tikras vadas ir imtųsi 
iniciatyvos “viršūnių” konnv 
encijai. Konferenciją siūlo da
ryli Amerikoje—Washingtone. 
New Yorke ar San Franci >co. jįe no. į propagandos. Tad reikią 
Užtenkamai, sako, Arrrf ikos tą propagandą perimti Į Amer- 
trys prizidentai važinėjo tūks- tikos prezidento rankas. Sovie-

važiuoja Sovietai ir parodo bent 
tuo savo gerą valią. Priduria, 
kad Ame: ika dėl tokios kon
ferencijos pi ma turėtų susitar
ti su sąjungininkais.
? Trumanas neliki, kad Sovie
tai laikytų^ savo pažadų. Bet.

TAIP ATRODO veikiančio Capelinhos ugniakatnio krateri* 
Azorų salose.

elgesiu sulaikęs nuo taikos su
tarties patvirtinimo ir nuo Ą- 
meroko Įstojimo į Tautų Są
jungą .Tuo metu Amerika — 
sako L’Etang. prezidento kaip 
ir neturėjo.

Prezidentas RooseveHas taip 
pat buvo ligonis. Esą įo nuo
laidos Rusam Jaltoje tai buvo 
mirštančio žmogaus suklydimai.

Liberalų laikraštis Machester 
Guardien pasigavo tuos gydy
tojo išvedžiojimus ir tuojau pri-----
taikė dabartinei Amerikai. Gir
di. dabar ir Amerilus respubli
konai pradeda snAprasti. kad 
Amerikos politika yra paraly
žiuota išrinkus sergantį žmogų.

Už leidimą i Ameriką—2,500 
doleriu.

San Francisco imigracijos pa
reigūnai susekė, kad į Californi- 
ją nelegaliai atvyko 700—900 
iš Kinijos. Daugelis jų su pa
dirbtais dokumentais. Juos pa
rūpino spekuliantai Cantone po 
2.500 dol.

manas, kad Amerika ir sąjung-
LENKAI TEBESIC14)
“BEATOMĘ ZONĄ”

Lenkijos užsienių reikalų “uo savo "o’° už«ro!,li paMul' 
ministeris sausio - 5 vėl siūlė 
padaryti ”beatomę zčną". ku
ri apimtų Lenkiją, Cekoslo-

Egipt* sudaryta Afrikos— vakiją. rytų Ir vakarų Vokie- 
Azijos solidarumo nuolatinė ta- tiją. Tas siūlymas Vakaruo- 
ryba, kurios

Albanai paleido anglų lėktu
vą, kurį Albanijos lakūnai sū 
Sovietų Migais buvo privertę 

' nutūpti Albanijoje.

se didesnio

UZ EISENHOn’ERlO SU- 
ininkai nepaleis savo karinių SIT1KTMA SU CIIRUŠCIOVU 
jėgų, kol Sovietai neatsfcakvs

Gal lupo institutas apklau
sinėje gyventojus Įvairiuose 
kraštuose, ar jie 'pritaria Ėi- 
senhowcrio ir Chruščiovo de
rybom. Labiausiai tam prita
rė Vokietijoje — 81'.. Toliau

VĖL SUSIRINKO KONGRESAS
Kongi eso sesija prasidėjo sau

sio 7. Jame vyriausybė turės 
gauti biudžeto papildymą, kari-

Afrika na*idegė naujoj vietoj
Kamerūne, Afrikoje, komu

nistai suorganizavo gaujas, 
apie 800 ginkluotų vytų, ku
rie ėmė plėšti gyventojus, su
degino 660 kaimų ir si Ttrta- 
si. kad jie nerį Kamerunui 
nepriklausomybės.

Kamerūnas yra dabar Jun
gtinių Tautų globoje, bet 
faktiškai valdomas Prancū
zijos. Gyventojų turi per 3 
milijonus, o plotas 166.00 kv. 

.. mylių.

prieš Dulles _
Adunaueris virto didvyriu

Vokietijos kancleris Adenati- 
eris atšventė 82 metus. Spaudo
je jis virto dienos didvyriu la
biausiai dėl to. kad Nato kon-

Prancūzija išsiuntė atsar? 
gi nes kariuomenės, kad už
gniaužtų gaisrą pačioje pra
džioje. » _

ferencijose jis laikėsi savo po
litikos išsilenkdamas R Dulles
įtakos.

Tai naujas pasukimas Vokie
tijoje. Ir prezidentas

Saugiau keliauti oro nei auto- tikome 
mobiliais nano siūlymus

yra... rusas. Taip kaip paverg- . Bet Lenkijai tai būtų laimė
tuose kraštuose: ministeris, sa- jimas, nes dalis ginklų to- 
kysim,. lietuvis, o viceministe- kių būdu Iš Lenkijos išgabe- kai nusistatęs vyriausybės at
ris ir tikrasis šeimininkas rusas, narna . žvilgiu. .

galbai. Tačiau šitas Kongresas 
kaip retai kada yra labai kritik

Graikijoje — 71'7-. Paryžiu
je 64'.', Stockholnie 58';. • Anglijos piliečių pernai e-
Washingtone ir Chicagoj 54. migravo 220.000. užpernai 150.

<MM>. Pusė iš jų Į Kanadą.

Per 1957. metus oru "Ameri
koje keliavo apie 50 mil. žmo
nių. Keturiuose 
fose. kurios tįi'yo pernai. ___
67. Automobilių kelionėse žuvo 
apie 38.700. C_. k 
metus orę keleivių ;metus orę keleivių žuvo viduti
niškai I nukeliautam 100 mili
jonų mylių; pereitais metais bu
vo tik 0.1 keleivis 100 mil. my
lių. Autokelionėse auvo maž
daug 6 žmonės 100 mik mylių.

Vėjai į pagalbą lėktuvam
Sausio 4 dideliame aukštyje

os viršumos viršum Atlanto buvo 200 my
lių stiprumo. Jie palengvino lėk
tuvam kejią j Europą. R Bostono 
transporto lėktuvas pasiekė Ai- < :■ 
rij^per 659 valandas. Taip bu
vo sumuštas 14 minučių ttgsfo- 
linis komercinių lėktuvų rekor
das. ■ ■



SKAUDA

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

Dienos veidai

rertce

Woodhaven 21. N. Y.

•'BMT Jamaikos Unija, Forest Parkway stotis.)

Tyrinėtojų grupės prie Co- 
lumbijos universiteto paruošė 
tyrinėjimą apie Amerikos mo
ters vietą darbuose ir tą tyri
nėjimą įteikė prezidentui. Stu
dija duoda įdomių žinių apie 
moteris dabar darbuose ir apie 
numatomą ateitį po dešimties 
metų.

Dabar moterų, kurios yra per 
14 metų, yra ^21 milijonas. Jų 
trečdalis dirba.

Urmo (vvholesale) bei smulkmenų (retai!) importuotos

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės ber 
šilkinės medžiagosmd t erų suknelėms ir skaroms.

KEIČIASI. Amerika su Anglija susitarė pasikeisti lakūnais. Maj. 
Richard Newill, 33, apsivilko jau angliškais drabužiais ir perims 
RAF dalinį vadovauti. Kairėj ne raketa, tik lėktuvas, kuriuo 
majoras skris. \

OPTIMISTAS. Dag Hammarsk- 
jold, JT gen. sekretorius, tiki, 
kad Nasseris atlygins už Sue- 
so kanalo nusavinimą.

Moteris pragyvena savo vyrą 18

FOTO STUDIJA 
P. GAUBY’S, savininkas

KAUNE 1955 — 1957 (4)

Kalbame ruoiokaiyįenhišhai, uohiSktu i> Tfttumčkaii

Žurnalas Time pereitų me
tų žmogum paskelbė Nikitą 
Chruščiovą — “gaujos vadą”, 
nepralenkiamą viešą girtuok
lį, pagyrų puodą ir t.t. Bet 
tokis Nikita davė toną vi
sam pereitų metų pasauliui. 
Likimas pasityčiojo iš civili
zuoto pasaulio .susijungusio 
į Jungtines Tautas ir sugal
vojusio išsiveržti iš. “dviejų 
matavimų” geografijos į “tri
jų matavimų” geografiją, ši
to pasaulio mėtoj lyderis yra 
Nikita. Kokis tų metų pa
saulio lyderis, toki ir tų' me
tų pasaulio didžiųjų darbai...

Naujienose gruodžio 19 jų re- tuotas Pijaus XII pasakymas: 
daktorius ir Alto sekretorius “Nereikia pamiršti, kad Rusijos

ro muzėjaus, kur buvo pastatyta 
tribūna, žygiuojančių eisenos, 
Tada Iš eilių bėgdavo žmonės 
pas mus greitomis alaus atsiger
ti, nes "buvo karšta diena. Po 
eisenos vėl žmonės užgriuvo 
mus. Ditbom išsijuosusios. Ne- 
jautėm šventęs, tik didžiausią 
nuovargį. __

taūsm protestąf jie-tuoj 
Cprašo “skundų ir pageidavimu 
i^ kūygos. Ta baisioji knyga uui 

gulėti nHgjnama kiekvienam 
^svečiui. Ir^trodo, juo mažesnis 

žmogus, juo labiaupš grasina ta 
^ skundų knyga. Esti ir tokių, kur 

nusigėręs nenorti mokėti ar ne- 
turi pinigų, Tada reikalauja 
skundų knygos ir rašo. Stengia
si parašyti rusiškai, nes toks 
skundas vadovybėje bus svares
nis. Tos knygos lapai kas savaitė 
tikrinami, kad kartais koks bai-

. sus skundas nebūtų išplėštas. J 
- kiekvieną skundą ir pageidavi- 
.. mą direkcija reikalauja pasiaiš- 
.. kinti. Jei skundus vadovybė ras

pagrįstus, tai padavėja gali neA. rublių mėn. Ir tų negali gau- 
tekti vietos. Bjauriausi'tai girtų 
skundai. •

ti. Reikia mokėti už kambario 
nurodymą po keletą šimtų. O 
butus galima tik pirkti.—kaštuo
ja 10,009 rublių ir daugiau. Po 
-tuščios jipšknjimo, sutinka mane 
priimti vasaros mėnesiam į sa
vo verandą mano bufetininkė. 
Veranda. apgriuvusi, ankščiau 
joje buvo anglys kraujamos. Bet 
ką darysi — mokėsiu už ją 100 
rublių mėnesiui ir kaip nors gy
vensiu. Nors ir kaip esu’ prie 
visko pripratusi, bet atsikraus
čiusi į verandą nesulaikiau ner
vų ir pravirkau. Tačiau susiėm- 
miau, išsivaliau, susitvarkiau ir 
“jaukiai” įsikūriau...

Naktimis jau grįždavome iš 
darbo visos trys drauge — aš,, 
mano bufetininkė ir Regina iš 
“Metropolio”, kuri irgi pas ją gy
veno.. Trims drąsiau. Naktys 
Kaune pavojingos. Net ir 9 vai. 
vakaro pasitaiko prie “Metropo
lio” gulintis žmogus su peilio 
dūriais tarp šonkaulių. O Žalia
kalnis, Kauko laiptai, Raudono
sios armijos prospektas (buv. 
Ukmergės* plentas, buv. Sava
norių prospektas), senamiestis.

bedievybė buvo importuota iš 
vakarinės Europos... Rusija yra 
padariusi tiktai vieną dalyką: 
ji padarė iš bedievybės Šetoniz*'

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
- SIUNČIAMAS J LIETUVĄ

Palyginti su 1890 metais 
šiandieninė moteris vėliau išei
na iš mokyklos, anksčiau išteka

Tok VI 6-2164
po 6 vai vakaru nedarbo dienom visą dieną

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inČ. dydžio — 40 dol.; didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol; abu tik 85 dol ), PORTRETAI. VAI
KŲ nuotraukos ir kiti fotn darbai atliekami greit, gerai ir 
pigiau nei kitur.

200 Orchard St. New York 2, N; Y.
Kampas Houston St.
Telef. AL 4-8319

Apie 1 valandą nakties užda
rome. Išsinešam iš ten nuovargi 
ir “machorkos” smarvę. Machor
kos dūmai įsisunkę į drabužius 

;------------ -------------- ——-t ti

_ Ryšium su tuo Naujienos pa
rašė ilgą straipsnį, kuriame kri
tikuoja Pijaus XII “teoriją”, kad 
ji “neatrodo labai tvirta”; kal
tina, kam popiežius uepasmerkė 
ir fleekskomunikavo^Hitlerio, 
kam krikščionybė nesulaikė nuo 
šetonizmo, ir aiškina, kad “be
dievybė gali būti ir humaniška”. 
Pasirodo, -kad ginti bedievybei, 
kaltinti popiežiui ir krikščiony
bei Naujienų redaktorius turi 
pakankamai laiko, ir tai jam at
rodo nemenkas'dalykas.

Prisimenu, buto mano pirm- 
'Oji darbo diena. Pamažu atėjo 
vakaras. Prigužėjo pilna žmonių. 
Nežinau kur pulti. Baisi man pa
sirodė išalkusi minia, kuri taip 
greitai keičiasi ir vis šaukia val
gyti ir gerti. Ate vieno stalo 
paprašo “skūndipir pageidavi
mų” knygos. Aš nutirpau iš bai
mės. Dieve, jau ką nors ne taip 
padariau. Prarasiu vos surastą 
darbą Padaviau.ir drebu. Pas
kui skaitau ir dar labiau nutir
pau: “padėka už greitą kultūr
ingą ir sąžiningą patarnavimą ". 
Du piliečiai prie to stalo žiūri į 
mane ir šypsosi. Tai vienos 
spaustuvės tiekimo skyriaus vir- 

^šininkas, anksčiau buvęs moky
tojas ir jo bendradarbis. Paskiau 
mes gerai susipažinome. Jie su
pratę iš karto, kad aš pakliuvau 
ne į savo “rėmus”.

buvusi Lukšio, dabar Požėlos 
gatvė — kiek jų tamsiuose var
tuose- nurengia, sužaloja.

Bufetininkė Kalia gyvena Pa
dangės gatvėje už buvusio Be
nediktinų vienuolyno. Mes pina
me tamsiais laiptais augštyn, ir 
kiekvieną kartą dreba mano šir
dis, nes keletą kartų jau buvo 
užpuolę.

GEGUŽES PIRMOJI
Prie savo darbo priprantu. Gy

venimas slenka vienodai. Šiek 
tiek nerimo atnešė Gegužės pir-' 
moji. Jau savaitė prieš tai pra
sidėjo visokios kontrolės, sani
tarinės komisijos.-Atskrisdavo 
direktorė su naujais įsakymais 
ir švaistė viską žemėn, kas jai 
nepatikdavo. Turėjome iš savo 
kišeniaus nupirti gėlių ir pa
puošti langą. Teko ir man “tėvo 
~.*lino” paveikslą atitepipti iš 
“Metropolio” ir bendrom jėgom 
įstatėm jį į langą ir papuošėm 
lietuvišku kilimu bei gėlėmis. 
Visoms įmonėms ir įstaigoms 
buvo griežtas Įsakymas žygiuoti 
su eisena. z

Mes turėjome labai pasiruošti 
darbui užkandinėje. Man buvo 
laisva diena, bet turėjau vis tiek 
dirbti (už tai nemokėjo). Man tai 
dar geriau nei žygiuoti...

Jau 9 vai. ryto milicininkų 
grandinės nieko nepraleisdavo 
gatvėje. Iš visur rinkosi prie ka-

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius----------—-----:

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas iš ritiniu ir atlaikas pačiom prieinamiausiom kainom 
visam mieste jums siūlo 3 stambios krautuvės

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
i. kvarkams, moterų eilutėms, suknelėmis bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo
Avholesale) kainomis. ~

les ir to, kad nepritarė jų 
pernykštei ekspedicijai į E- 
giptą. “Jis neleido, mums dar
bo pabaigti Suese”.

Nasseris nemėgsta Dulles. 
kuris nesutiko, kad Nasseris 
verstųsi dvigubu žaidimu: 
ginklus imtų iš Sovietų, o pi
nigus užtvankai iš Amerikos. 
Bet ir Izraelis nepatenkintas, 
nes jaučia, kad Dulles neme
ta besąlygiškai Amerikos svo
rio už Izraelio intėr^s. -

New Yorko, Londono, Pa
ryžiaus didžiojo kapitalo 
sluoksniai laiko ne kartą 
Dulles savo interesų priešų. 
Sukliudydamas laisvą. preky
bą su komunistiniais kraš
tais, jis sukliudo jų kapitalo 
staigų augimą.

Dulles vadina “kietaspran
džiu presbiterijonu”, kiti dar 
negali jam atleisti, kam jo 

Kodėl paskutiniu ' laiku sūnus virto jėzuitu, tačiau 
taip sukilo balsai reikalauti, Lawrence gan tiksliai paste- 
kad Dulles pasitrauktų iš bi: didieji Dulles kritikai, rei- 
valstybės sekretorių? kalaudami jo pasitraukimo,

Komunistai varosi prieš betgi nutyli, kuria gi link- 
Dulles, nes Dulles atsisako me toliau turėtų būti veda- 

politika. Kol

L CIGMAN, INC.
161 Orchard Street. New York 2. N. Y.

P. Grigaitis apsiskelbė, kad jis 
"neturi pakankamai laiko gin
čytis dėl menko (kaip mums at
rodė! dalyko'... Tokis menkas 
dalykas jam atrodė Bendruome
nės valdybos pirmininko pra
nešimas spaudoje apie jo ir 
Alto sekretoriaus susitarimą 
dėl Alto Kongreso ir Pasaulio 
lietuvių seimo šaukimo. Atsi
liepti dėl jo laikraštis tada ne
atsiliepė, nes tai, jo supratimu, 
menkas dalykas.

O kas laikraščio redaktoriui 
ir Alto sekretoriui nemenkas 
dalykas, kuriam—jis laiko turi 
pakankamai?... Tai parodė jo 
skubus atsiliepimas į Darbinin
ko straipsnį, kuriame buvo ci-

VtL PAGROM! StAiley Kennetfy Mma, Lrtvtroed, ČėHL, buvę 
patmy trtjy •oottą, fcmf jtom prtstatt motina Ir 
J| m ia.nWvWWų HRFvini JĮ į

MOŠŲ PRAMOGA KINAS
Pirmąsias savo laisvas penkia

dienio dienas praleidžiu lovoje. 
Neturiu jėgų pasikąįti. Kitomis 
dienomis jau einu pasivaikščio
ti ar į kiną. Kaune dabar vei
kia šie kinai: buv. Kapitol — 
dabar Laisvė; toliau yra Romu
va; buv. Triumfe dabar rodomos 
trumpos kultūrinės filmos. Buv. 
Metropolitene dabar jaunimo te
atras ir buv. GĮoria —dabar 
Baltija. Tai ir visi Laisvės alėjos 
kinai. Žaliakalny yra Daina ir 
Šančiuose bei Vilijampolėje yra 
po kiną.------------- —-----------

bimo ženklais. — suteikiant 
jai diplomatinį pripažinimą 
ir vietą Jungtinių Tautų sau
gumo taryboje.

Belieka pritarti Lawrence 
minčiai, kad iš visų politikų 
John Foster Dulles labiausiai 
stovėjo už moralinius prin
cipus tarptautiniuose santy
kiuose. Jis kovojo vienas prieš 
visus — prieš Maskvos kriti
kus, prieš sąjungininkus p’j- 
peasmentininkus, prieš saviš
kius biznierius. Už tat jis bu
vo kritikuojamas ir neken
čiamas.

paltų medžiagos, šalkos.

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

ir ankščiau susilaukia vaikų, gy
vena il^au, vėliau virsta našle 
ir pragyvena savo vyrą 18 metų. 
Savaimė.suprantama, kad da
bartinė moteris jaučiasi ekono
miškai labiau nepriklausoma ir 
daugiau dalyvauja krašto gy
venime.

žvelgiant, į ateiti, pagal stu
dijos davinius po dešimties me
tų dabartinis bendras dirban
čiųjų skaičius 69 milijonai pa- 

Visų Amerikoje nudirbamų didės naujais 10 milijonų. Iš 
darbo valandų- moterim tenka 
vienas ketvirtadalis. Jų uždarius 
sudaro vieną penktadalį visų už
darbio. Tai suma apie 42 mili
jardų dolerių. f

Dirbančių moterų 60 proc. yra 
ištekėjusios. Pusė iš jų yra per 
40 metų Jtožiaus.

Nors moterys dalyvauja vi
sose darbo srityse, bet trečda
lis dirbančių moterų yra sekre
torės, tarnautojos ar pardavė-

SRFCKFM^TFIN Inr iis-m-130 orchard st.,
• im..r oelancey, NYC. 5 1525

S. Beckensteino krautuvėse kalbama Rusiškai. lenkiškai ir ukrainietiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN, IR SEKMADIENIAIS, IŠSKYRUS

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

tnėUos 1W ri^ht pibaufe jei . ja kūno. Autobuso jau ne- 
gaunu ir einu pėsčia į Augštuo- 
sius Sandus. Bijau užpuolimų, 
kurie čia dažni ir įprasti. Klup
dama begu p kalną. Kojos taip 
baisiai skauda^ Sutinusios kojos. 
Visą naktį nemiegu. Dedu kom- 

♦presus ir nežinau, kur kojas dėti.
Esu mirtinai pavargusi. Bet atei
na rytas, ir prieš akis vėl 16 vai. 
darbo diena.

SUSIRANDU KAMBARĮ i
Vos ištveriu 5 dienas. Po jų 

dvi dienas ištisai guliu, iki atsi
gaunu; Reikia jieškoti kambario 
kur nors netoliese nuo darbo. 
Prasidėjo vėl “Kalvarijos keliai’. 
Sunkiau gal nei su darbu. Kam
bariai labai brangūs. — iki 300

Jei reikia išrinkti “metų Jei. reiktų išrinkti labiaų- 
vclnią”, kuris yra atsakingas s*a^ ujamą 1957 metais vate- 
už visas piktybes, per metus ' lybės vyrą, tai tokis t&rai 
padarytas, tai tas komunistų būtų pripažintaš valstybės 
diktatorius tam yra . tinka- sekretorius Dulles. 
mas, sako David Lawren- 
ce (NYHT) , bet žmogus ku
ris stovėjo moralės principų 
sargyboje, turėtų pelnyti di
desni pripažinimą, b* tokių 
metų žmogum Lawrence lai
ko ne Nikitą, bet John Fos
ter Dulles. valstybės sekreto- 

pasiduoti komunistų propa- ma Amerikos 
gandai. Jis reikalauja tarp- Dulles yra sekretoriaus pa- 

Amenkos valstybės sekre- tautinių garantijų, kad Mask- rrigose, yra tikra, kad Ame* 
torius *—■ tęsia toliau Law- • vos žodžiai bus vykdomi. rika bus priešinga gangste-* 

šiandien atstovauja Anglijos komerciniai sluok- rišanti ir. ftnperaMstiniam ek- 
pasaulio sąžinei. Jis .tiki, kad sniai įmanevravo savo vyriau- sploatavimui silpnuose kraš- 
jei J. Valstybės mobilizavo savo, sybę pripažinti komunistinę tuose; ji laftyris ^m^alfs ir 
jaunimą defensyviniąm karui Kiniją ir, nori panaikinti vi- bus atspari prieš .ląpskvos 
Korėjoje, kur jų žuvo 142,000, sus draudimus .strateginėm diktatorių ekspansijos užsl- 
tai to jaunimo auka neturi - prekėm. Jiem kliūtis yra Dul- mojimam. Jo pakeitimas šiuo 
būti užmiršta ir kad agreso- les, kuris. moralinį principą meto galėtų bA& lenkim, 
riuš — raudonoji Kinija — stato aukščiau už komercinį, kad keičiasi ir Amerikos tini- 
neturi būti atžymėta pager-j Angiai negali atleisti''Dul- ja. M*

PRIE CITY SAVINGS BANK

A TDAR A S K ĖTVIRTA DIENIAIS
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda 9.50 už p«in$ eilutę

teveik visi sov.
iŠ “demo- 

rapublSką”. B kitur 
, bet ir Jįe pmihkti.su 

tendencija Iš užsienių filmų 
dagiausia pasitaiko ir esti Kau
no publikos mėgstami Indijos 
filmai. Pjo spektaklio kine ilgai 
jų melodijos skamba ir gatvėse. 
Dažniau užklysta ir Italijoje ga
minti filmai — tam tikri filmai, 
arba austrų produkcijos ški Pau
lą Vesely. RetkarŠais pasitaiko 
prancūziškas. Kur eina svetimas 
filmas, matyti iš tolo, nes ten 
gatvėje didžiausia eilė, ir bilietų 
gauti nelengva. Paaugliai speku- 
liuoja^bilietais. Kur eina vieti
niai filmai, kasa visai laisva... 
Kinas tai vienintelė kauniečio 
kekvienam prieinama pramoga, 
nors bilietai taip pat nevisai pi
gūs. Teatras jau brangus. Bilie
tai 15—30 rublių, ir tuos sunku 
gauti. Kaune dabar yra dramos 
teatras. Opera ir operetė yra 
Vilniuje ir atvažiuoja į Kauną 
kasmet tik gastrolių.
—--------(Rus daugiau) _______

jų bus pusė moterų.
Darbo departamentas spėja, 

kad ii 5.4 mil? moterų, kurios 
iki 1965 stos į darbą, bus arba 
jaunesnio amžiaus, arba vyres
nio, bet mažiau bus vidutinio 
tarp 25—34 mėty. To amžiaus 
moterys priklausys labiausiai 
šeimai. Grupė nuo 14 iki 24 me
tų padidės naujais 1.8 milijon
ais, grupė nuo 34 iki 44 metų 
padidės apie vienu milijonu. 
Daugiausia betgi padidės gru
pė vyresnių kaip 45 — ji pa
kils iki 2.6 mil. Tai jau tas 
amžius, kada nereikia šeimos 
auginti.

pmihkti.su
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Aš esu aktyvistas bažnyčioje
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Petras Pilka,

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metame J_____ i—
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LENKIJOS’ KARDINOLAS 
WYSZYNSKI

lete jo domėjimosi horizon
tas.

ną, Paltarokas i Vilnių. A- 
biejų lūpos galėjo tarti Va
lančiaus pavartotus žodžius 
tikintiesiems:

Pataikęs būti vyskupu tuo 
metu, kada valstybė pasike-

Prieš valymo prdžią, prieš 
1957 rugsėjį, Lenkijos komu
nistų partija turėjo 1,283,761. 
Iš jos jau patys buvo išstoję per 
devynis mėnesius 1957 92,890. 
Per tuos mėnesius priimta nau
jų . buvo tik 8,203., Baugiausių 
partijoje yra pramonės darbin- 

Komisija nusprendė: moterį inkų —39,5 proc. Bet pramo- 
ir pirmų vyrą išmesti iš parti
jos, antram vyrui palikti par
tijos bilietą ir sudaryti kitą ko- 
’misiją, kuri ištirtų, kas yra at
sakingas už tai, kad jam buvo 
duotas kokis sunkus darbas.

■Taip valymo darbas tebeina.

nėsdarbininkų daugiausia ir pa
sitraukė ar buvo išvalyti. Ant
roje eilėje yra tarnautojai, val- 
dinikai — 38,8 proc. Likusie
ji yra ūkininkai ar žemės ūkio 
darbininkai^ Tokius skaičius nu
rodo komunistų savaitinis laik
raštis “Trybuna Ludu”.

Vyskupo Paltaroko įtaką 
jaunimui, žinojo ir okupan
tas. Okupantas ėmėsi klasto
ti vyskupo žodžius, kad pa
veiktų jaunimą.

Vyskupų eilėje aukštaičių 
Paltarokas iškyla šalia suval
kiečio arkiv. Matulaičio. Ne 
tik dęl to, kad Matulaičio tąr- 
pininkavimu buvo įsteigta 
Lietuvos bažnytinė provin
cija ir pats Paltarokas pa
rinktas kandidatu į vyskupus. 
Artesni jie tuo, kad į Lietu
ves gyvenimą jie atėjo su 
naujom deginančiom socia
linėm idėjom. Matulaitis bu
vo pirmasis, kuris kėlė Lietu
voje krikščionišką socialinę 
doktriną. Paltarokas ją_ pa
matęs ir išplėtojo savo vei
kalu “Socialinis klausimas”. 
Tai buvo socialinis vyskupas.

WORKER CTHM CpoyHgM) By FRANCISCAN FATKERS 
Eina nuo 1915 mėty. 1951 sujungi AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.

Second-clasc malt privileges authorized at Brooklyn, N. Y.

Vyskupas Paltarokas yra 
vienas iš tų Lietuvos ganyto
jų, kurie buvo paskirti 1926 
įsteigus Lietuvos bažnytinę 
provinciją ir sudarius pen
kias vyskupijas. Tada paskir- 
tuju beliko tik vienas — ar
kivyskupas Metropolitas J. 
Skvireckas. Kiti jau išliks gy
vi tik pas Viešpatį ir lietuvių 
atminime kaip .šviesūs, gar
bingi ganytojai.

kyrimų, divorsų skaičius yra 4 
kartus didesnis nei to paties ti
kėjome. šeimose. Vieno tikėji
mo šeimose vaikų 2—3 kartus 
daugiau nei. mišriose tikėjimo 
atžvilgiu šeimose.

Tas pats reiškinys pastebėtas 
ir žydų, tikėjimo šeimose, jei tik 

-protestantai,—protestantai uo-__ jns sudaromos mišraus tikėjomo
Tiau nei žydai, moterys uoliau 
nei vyrai. z *

Pfocęntais jskaičiojant: kata
likų 74 proc., protestantų 40 
proc., žydų 18 proc., moterų 
51 proc., vyrų 43 proc.
MIŠRIOS ŠIEMOS, DIVORSAI, 

TIKĖJIMO PRARADIMAS 
Amerikos katalikų sociolo

ginė draugija turėjo metinį sųsį 
rinkimą, kuriame jėzuitas Tėv. 
L. F. Cervantes pranešė tokių 
statistinių davinių: 

Amerikoje trečdalis katalikų 
šeimas sudaro su nekatalikais, 
nebažnyčioje.

Iš dešimties katalikų, kurie 
tokiu būdu sudaro savo šeimas, 
4 po vedybų dingsta visiškai ti
kėjimui.

Tų, kurie sudaro mišrias ti
kėjimo šeimose. Vieno tikėji- 
kėjimo atžvilgiu šeimas, persis-

zmomų.
KANDIDATAI Į PALAIMIN

TUOSIUS /
Vatikano ritu kongrgacija 

tiria medžiagą apie gyvenimą 
trijų kandidątų į palaimintūi- 
sius. Vienas yra ispanų kunigas 
Juan Huguety y Cardona, kuris 
dar visai jaunas buvo komunis
tų Ispanijoje *1936 nužudytas. 
Kitos dvi yra vienuolės — vo
kietė sesuo Maria Anna Droste. 
gimusi 1863 ir mirusi 1899. Ji 
buvo įsteigusi Gerojo Ganytojo 
vienuoliją Portugalijoje. Kita 
sesuo yra Maria Angelą Trųs- 
kowska, lenkė, gimusi 1825. Ji 
buvo įsteigusi kongregaciją, ku
ri rūpinosi jaunom mergaitėm. 
Kai Rusai kongregaciją uždarė, 
ji persikėlė į Austrijos Valdomą 
Lenkijos dalį ir ten atnaujino. 
Mirė 1890.

ŠIEMET YRA LIURDO METAI. POPIEŽIUS RAGINA MEIS- 
TIS UŽ TIKĖJIMO VIENYBĘ. PAVERGTIEJI NUVARGO 
NUO DIDŽIŲJŲ KALBŲ IR ILGISI KODIKIO BALSO.

šias metais 50 metų sulaukia
Sausio 5 — kun. Stasys Yla, 

daugelio religinių visuomeninių 
veikalų autorius, šiuo metu Ro
moje renkąs medžiagą Šiluvos

Jos atsakymas tiesus ir trum
pas: "Man pasakė, kad aš ne
teksiu darbo, jeigu aš neįsto
siu".

-Po jos stoja Į komisiją vyras 
apie keturiasdešimties. Jo akyse 
aštrus atkaklumas. Jis įstojo į 
partiją 1947. Taip, teisybė, jis 
lankėsi mažai susirinkimuose 
Taip, teisybė,-jis nebuvo paten
kintas partijoje. “Aš esu akty
vistas”, staiga jis pasako. “Bet 
kaip tamsta galėjai būti akty
vistas, jei tamsta nesilankei par
tijos susirinkimuose ir jei nepa
sitiki partija?” nustebo komisK 
jos narys. “Bet aš esu aktyvis
tas bažnyčioje, ne jūsų partijo
je", paaiškino aktyvistas.

Kitas iš eilės buvo aukštas 
laibaš'vyras. Nerodė nei nervin
gumo nei atkaklumo. Buvo abe
jingas viskam . “Kada tamsta 
Įstojai į partiją'

arba 47 proc. visų suaugusių 
amerikiečių. Tačiau pereiti me
tai nepasiekė 1955. Tada per 
savaitę bažnyčioje lankėsi 49, 
600.000. Tuo tarpu 1940 per 
savaitę bažnyčioje buvo tik tru-
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Šiemet sukanka 100 metų nuo 
Dievo Motinos pasirodymo Liur- 
de. Bažnyčia jiem skiria visus 
metus. Netrukus bus iškilmin
gai pradėti.

Per šimtą metų Bažnyčia yra 
pripažinusi 54 stebuklingus iš
ėjimus I inrdo Tai tik maža da
lis tų’ išgijimų, kuriuos gydyto
jai laiko neišaiškinamais natū
raliu būdu. Tokių yra daugiau 
kaip 3000. )

KOVA NE ATOMAIS, BET 
MALDOM ,

xKova už tikėjimo vienybę 
'eina ir niekad nesibaigs. Bet 
tik maldom, kančiom ir pavyz
džiu. Sūstipryjtu ir organizuotu 
būdu ji eina jau 50 metų. Nuo 
1908 buvo Įvesta “vienybės ok
tava — aštuonių dienų mal- 

*dds už tikėjimo vienybę., Jos 
skirtos sausio 18—25. Bus mel- 

teiraujas ko- džiamasi, kad sugrįžtų Į katalikų

misijos pirmininkas.* Atsakym- zlotų per mėnesį. Ir'kadangi-aš 
as buvo visiem nelauktas ir ne- esu ligonis, «š negaliu dirbti 
patikimas. “Aš . esu senas gar- kįto darbe. Aš negaliu išlaikyti 
tijos narys. Buvau partijoje dar savo šeimos už 1,200 zlotų ir 
seniai prieš karą, O kada į- aš neturiu jėjų daugiau niekur 
stojai tamsta, ir tamsta, ir tam- vaikščioti taip ant kojų dirbda
ma?" paklausė jis savo ruožtu 
komisijos narius. “Mums sakė, 
kad tamstą esi nusivylęs parti
ja’, komisijos pirmininkas su
ka toliau, neduodamas atsaky
mo į abejingo partijos nario 
klausimą. “Taip, ir galiu jum 
paaiškinti kodėl. Aš apsirgau 
partijai betarnaudamas. Aš esu 
džiovinikas. Aš turiu išstovėti 
8 valandas, kad uždirbčiau 1,200

SUBSCRIPTION RATE* 
bomestic yearly -----------;---------  16.00
Brooklyn. N. Y. ____ 1—----16.50
HaH year _______ ._________  13.50
Forelgn -____________________*6.50

GEORGE H. MAHON. Texas kong. dem., yra karinių išlaidų, ko
misijos pirmininkas. Tiria raketų programai išlaidas.

“Kentekite visa, ką daleis 
Viešpats; nėrūgokite ir žino
kite, jogini sulauksite gady
nės, kurioje praslinks perse
kiojimai’'.

sino atimti iš Bažnyčios jau
nimą, vyskupas Paltarokas iš
kilo žmonių akyse kaip atvi
ras ir griežtas kovotojas. Sa
vo autoritetu jis dengė ir pa
laikė veikimą ateitininkų or
ganizacijos, kurios veikimui 
valstybė paskelbė draudimą.

Ir jaunimas garfytbją su
prato. Jaunimą kaitino vys
kupo žodis, kuris yeržėsi iš 
gilaus pergyvenimo, tarsi iš 
vulkano.

kunigu, o taip patjir pašau“ 
liečiu, su kuriais jis mielai 
kontaktus palaikydavo. “Bu
vo neišdidus, malonus, links
mas, protingas, labai konk
retus. pastabus ir, kur rei
kia, griežtas” (St. Raštikio 
atsiminimai 1918). Tokis jis 
liko su žmonėm ir vyskupu

tikėjimą tie, kurie anksčiau nuo pūtį daugiau kaip trečdalis, 
jo atsiskyrė — anglikonai, liu- Katalikai lankėsi uoliau nei 
tenai u- kiti protestantai, inel- 
džiamasi už katalikus, atitruk
usius nuo sakramentų, už žydų 
atsivertimą, pravoslavų grįžimą 
ir kiti.

Pijus XII laiške kardinolui 
-*Spellmanui ragino šiemet ypa

čiai, kiek tik galima, išplėsti 
šias maldas: -
KAS IŠ TAIKOS BE LAISVĖS

Lenkijos kardinolas Wyszyn- 
skis per Kalėdas Varšuvos ka
tedroje kalbėjo apie taiką, tei
singumą, laisvę... Pavargo mūsų 
žmonės nuo garsių kalbų, ku
rios pasako tiek maža, palygin
ti su Kūdikio balsu... Ko verias 
yra konstitucijų keitimas, jei 
iš jų išmetamas tei ingumas ir 
meilė... Kai ku: ie žmonės nori 
pakeisti Lenkijos veidą ir vyk
dyti tei ingumą. -darydami ne
teisybe7. vykdyti meilę, kursty
dami neapykantą...

Linkėdamas taikos, kardinol
as'Jp^iminė. kad bai i yra k liną 
už taiką^ atiduoti laisvę. Ji; Mo
kėjo taikos, ku i yra “taika ne 
ve~gų, bet laisvų Dievo vaikų... 
Mes laukiame išganytojo, kaip 
jo laukė mūsų tėvų tėvai”...
AR^MERIKOJŠ PILNĖJA
“ BAŽNYČIOS?
G ai lupo mstuutas skelbia.—monografijai.----------- .-----------

kad 1957 bažnyčios Amerikoj Kovo 5 — kUn. Stasius Būda- 
buvo gausiai lankomos — per vas, rašytojas, išleidęs eilę ro- 
vieną savaitę lankėsi 48.500.000 marių, apysakų.

Gegužės 25 — prof. Zenonas 
Ivinskis, istorikas, daugelio is
torinių raštų autorius, dabar 
gyvenąs Romoje, kur iš archyvų 
renka ihedžiagą Lietuvos isto
rijai.

VAIZDAI, KAI PEINA VALY
MAS LENKUOS KOMUNISTŲ 

PARTIJOS
. Tūkstančiai dirbtuvių Lenki

joje ^usilaukė tikrinimo komisi
jų. Pagal Gomulkos Įsakysią rei
kia partiją išvalyti ir palikti jo
je tik pačius ištiki TniAiKius Iš 
kitų, nepatikimų^ reikia atimt 
partijos bilietus...

Į komisiją vienoje dirbtuvėje 
kaip aprašinėja NYT korespon
dentas iš Varšuvos, ateina vidu
tinio amžiaus moteris. Jos ran
kos nervingai virpa. Nereikia 
baimintis — ramina komisijos 
pirmininkas ir Skiria jai paskuti
nį klausimą:

"Kodėl tamsta įstojai į parti-

—Rugpjūčio 1 
poetas, išleidęs keletą eilėraš
čių rinkinių, dabar gyveną Bo
stone.

L&kričio 20 — Albinas Va- 
lenmias. feljetonistas, daugelio 
laikraščių bendradarbis, daljer 
gyvenąs Chicagoje.

(Nukelta į 5 pus.)

Liepos 20 — Gražina Tulaus- 
kaitė —- Babrauskienė, poetė, 
išleidusi keletą eilėraščių rink
inių; dabar gyvenanti Chicago-

Ganytoją Paltaroką akys 
-betgi labiausiai sekė. Sekė ji Ealtaroko paveikslas atsis

toja ir šalia žemaičio vysk. 
Valančiaus. Abu jie buvo ko
votojai. Kovotojai veik su ta 
pačia galybe. Valančius tos

Didysis vyskupas mirė
Vyskupas7 Paltarokas buvo 

tokio amžiaus, kad neišven
giamai teko laukti jį nepat
versiant ilgai tarp gyvųjų. O 
betgi norėjai, kad mirtis kuo 
ilgiau nedplankytų to didžio
jo vyskupo.

Iš tolo jis'rodės kaip Pet
ro Uola pavergtoje Lietuvos 
žemėje; kaip švyturys, į ku
rį- krypo lietuvių akys. Tai 
bųyo^avarankiškumo, atspa
rumo, ištikimybės Dievui ir 
Lietuvai simbolis, o gyviesiem 
pavyzdys.

Tikim, kad Apvaizdos bu
dėjimas neapleis Lietuvos ir 
duos pasireikšti naujiem ga
nytojam su nauja šviesa. Ta
čiau šiuo momentu, kai didy
sis ganytojas mirė, rodos, lyg 
Lietuvoje turėjo tapti tam- 
.siau.

PIERRE MAURICEPAMESTIEJI
R OMANAS

2 —
Už iškrypimus jie mes kal

tę ant mados, o tuo tarpu karštai 
geis — ir tai kaškart karščiau 
— kad jinai leistų jiems dar 
lengviau ištvirkauti. Tu priminsi

- šitai jaunuomenei sąžinės Įsaky- 
'~mus! Ji palaikys tave keistuoliu.

Ji tau atsakys, kad tos tariamos- 
sios slaptos, papuoštos, veid
mainiškos paleistuvystės nesą, 
arba, jei ji ir esanti,kad ji nie
kam nekenkianti.

—Ko tu nori? Juk labai sun
ku yra šituo atveju nustatyti ko
kią vusuotinę būtiną tvarką. Ir, 
pagaliau, argi nereikia duoti jau
nuomenei -priemonių užsigrū
dinti prieš pavojus?.

—Tavo atsakymas rodo, kad 
esi pralaimėjęs! Pasakysiu Jce-- 
liais žmlžiais: matai, Enguefran- 
dai, nieko negalima padaryti, jei 
Dievas nėra sąžinės sargas\

Kada mūsų religiįa kviečia 
mus kovoti su kūno aistremik 
jinai tuo pačiu laįku mums bent - ___ _ _______
pareiškia, kad kūnas kalti*. Jei mu ir galiu pasakyti, kad aš iš- bė.

lo vieną prieglaudos vaiką kurį 
mes sutikome miestelyje Tracy, 
kada ten praleidome atostogas. 
Įdomus vaikas ųr suprantu, ko
dėl mano žmona jį pastebėjo. 
Puikus vaikas, aš tuo esu tikras!
13 ar 14 metų to berniuko žvilg
snyje pastebimas rimtumas ir

naikinau paskutines šaknis, ku- Lorotas 
rios ją rišo prie jūsų- Dievo, Mes 
eisime vienodu žingsniu-. Susi- 

! taria, kad aš jai leisiu rašinėt į 
mano laikraštį. Pradedu vieną 
puslapį moterims; žmona turės 
jį tvarkyt. Daug tikiuosi iš jos 
pastangų. —■

—Kad tik netektų vienam ir 
kitam nusivilti!

— Gerai! Tavo Dievas mus 
paguos! ' ■,

— Gal būt! * ‘
VAIKAS

Praėjo nemaža metų. Naujoji 
Aušra tobulėja, jos skaitytojų 
dvigubai padidėjo, ir jos vyriau-

; nepermaldaujamai 
pajuokia savo draugą:

— -Tu žinai dainą Švarus 
. visuomet randa švaresnį, kur
is jį švarina... Tu sujudinai ma
sę ,kuri reikalauja, kad ją palei
stume nuo sveikojo mokslo pa
reigų: tu tuo didžiuojies. Tegu! 
Bet vieną dieną tavo išvaduotie
ji pralenks tavo mintis, minia 
nusileis nuo šlaito, kurį tu nusili- 
dinai,. Kur sustos ji? Viskasjni- 
klausys nuo susikrovusios ai
stros Aš tau iš ansto pasakau:

- veltui priešinies, tave nustums ir - 
nueis savais keliais! Tokia yra is
torija revbliucijų, kurios prasi
deda principų vafdu ir baigiasi 

siasis redaktorius su pasididžia- griuvėsiouse ir kraujuje. « 
vimu matė kylant jo, kaip lai
svintojo, reikšmę. Auga nauja 
visuomenė, aižiai atsiribojusi 
nuo to “neįrodyto spėliojimo”, 

“ kad yra Dievas; tai—didžiausias 
” išsivadavimo darbas!

Tačiau paveiksle atsiranda še- 
-Taip, visuomet tavo ta kvai- šėlis! Laikraščio administrator

iai daro spaudimą kad jis savo 
idėjose aiškiau pabrėžtų savo

dvasia, nugalėjusi aistras čia 
žemėje savo pasisekimu, tai ti
kėjimas į kūno prisikėlimą su
teikia jai galingą atsparą kuri 
pagelbsti jai atremti kūniškųjų 
troškimų antpuolius! Prisikėlusį 
kūną Dievas padarys spindinti. 
Ir šis kūnas tramdomas čia že
mėje gaus amžinybėje aukščiau- 
sį atlyginimą be galo skaistų. 
Begaliais Dievo teisingumas 
mums liepia tikėti, kad tasai 
kūnas ten nešios savo pergalių 
žymes. Kiek mums padeda šita 
viltis!

—Būk tikras, jei aš pajusčiau,' 
kad mano idealas nebepripažis- 
tamas ir išjuokiamas, aš pasi
traukčiau.

— Ar nebūtų per vėlu? Tarp 
tavo skaitytojų yra daug<svyruo- 
jančių, kurie atsiliepę į tavo šau
kimą, bus tuo laiku išsigynę Die- 

~vo. Jei Dievaš nėra-pasaka, ar 
______r_____ e___ tu pagalvoji apie tą baisią atsa- 

drąsą. Jie nurodo" kad jei kuris komybę, kuri vieną dieną pri
moksiąs vis dar laikos įsikibęs į 
žodžius, kurių prasmės negalima 
tiksliai nustatyti, tas mokslas ne
bus pažangus. Ir, 'išsivadavimo” 

tūs kada aš jos nepažinojau? kongrese, kuris ką tik buvo ati- 
Jos tėvas seniai skaito Naująją darytas, jfc turėjo atremti puo- 
Aušrą. Ji sekė mano išlaisvinimo limus. kad išsaugotų savo laik- 

Tisdaą su augančiu sušidomėji* raščio šūkį Sąžinė, Pareiga, Gar-

la viltis! Tu žinai, kad sakai pa
mokslą kurčiam! šitos dirbtinės 
pagalbos aš nenoriu.. Ir aš esu 

.laimingas sutikęs draugystę sie- 
-4ns panašios į manąją. Ar tu ži
nai kad mano sužadėtinė pai kad mano sužadėtinė pa
žinojo mane prieš kelerius me-

spaus tavo pečius?
Enguerrandas valandėlę susi

mąstė, paskui tarė:
— Blogų pranašavimų pauk

šti, nuramink savo baimę. Ver
čiau kalbėsime apie kitus daly
kus. Tu esi skaitęs Hvaduotoju- 

kad mano žmona turėjo gra- 
žųpasisekimą su tomis • anketo-

— Be ąbejo, tu daugiau ver
tas, Pasakyk jam pagaliau 
kad jis eitų į pirmosios komu
nijos katekizmo pamokas. Kle
bonas jį išmokys, kad tikrasis 
turtingumas nėra tai žemiški 
turtai, bet dvasios tobulybė, prie 
kurios mes turime veržtis viso
mis savo jėgomis; kad kuomet ženklai per anksti subrendusios 
nors jis turės duoti apyskaitą valios, kuri paprastai nesutinka-

i- ma tuose metuose. Gyva paslap-, 
tis šis benamis vaikas, paslaptis, 
kurią tikriausiai norėtų sužinoti 
mano žmona. Tai turėtų būti įdo
mi romanui medžiaga, kurį aš 
norėčiau matyti baigtą’. Būtų pa- 

’ našus į tą kurį ji parašė prieš 
dvejus metus ir išleisdino vardu 
Išsigimusios motinos; tą romaną 
skaitytojai įvertino, kaip skau
džiai teisingą. .

— Aš nežinau, kur ji ėmė sa
vo romanui medžiagą, bet ir aš 
sutinku, kad jis buvo įspūdin
gai tikroviškas.

— Apie mūsų pirmą susiti
kimą su tuo berniuku verta pa
pasakoti. Klausyk, tai tau duos

- 4hprn<i1i H jngą kur slypi vaiko 
dvasioje. Jis tuomet galėjo turė
ti 10 ar 1 Įmetu. Mes buvome iš
nuomavę liepos — rugpiūdo 
mėnesiams namuką prie Cosne 
kelio. Nuo pirmųjų dienų pasi
rūpinome sužinoti, kur galėsime 
gauti saldaus pieno. Mano žmo
na pasakė, kad jai nurodyta Bau-.

. raino namai. , *
(bus daugiau)

mis moterų reikalais?
— Iš tikrųjų, skaičiau šituos 

straipsnius. Tiesa, jie daug kam 
apsuko galvas. Tačiau paskuti
niuose straipsniuose pastebiu 
mažiau karščio. Prieš kelerius 
metus ji aiškia^ buvo pasisavi
nus tavo pažiūras, tai buvo jau
čiama. Dabar man atrodo,- kad 
jos pamokymuose galima rasti 
truputį nuovargio. ‘

—Taip, be abejo! Bet ar tu 
pažįsti mūsų šeimyninius rūpes
čius? Jie nepalieka be žymios į- 
takos jos būdui.

—Tiesa, tu man sakei, kad. 
jaunasis Maksas nepatenkina.

—Aš daugiau tikėjausi iš sa
vo sūnaus. Tu tai pastebėjai, jis 
ra labai gabus,, bet tas gabu 

mas eina lygiagreta su nepapras
tu tingumu.

Išaiškink jam, kad dirbti 
darbą yra pareiga! • 
' — Aš tau jau pastebėjau, kad 
11 metų vaikas negali suvokti 
visos šito žodžio svarbos. Jis su
pras jį po truputį, kada pajus* 
savyje sąžinę ir savo atsakom
ybę.

— AŠ visuose šitubse žodžiu
ose. nerandu jokios skatinau- ___
čios jėgos! Ar aš aną dieną tau tangų dėl savo sūnaus. Bet būk 
nesakiau, ką jis man atsakė, kai akras, kad jis vieną dieną atvers 
aš jį raginau darbuotis? L_:__ 2____

— Taip. “Kad jo tėvai už jį, nai, kuri taip myli vaikus! Tai 
pasidarbavę, kad jam nesą ko 
triūsti“. Tikrai skaudu.

“šeimos Tėvui” dėl talentų” ku
riuos jis gavo saugoti!

—r Tikra tiesa, kada vaiko sie
loje susikuria tokio grūmojan
čio Dievo vaizdas, tai gali būti 

d puikus akstinas!
—Taip, be abejonės, bet ne 

čia yra svarbiausiasis ■. dalykas. 
Nekoks būtų pasaulis, jeigu jis 
gyventu vien baime. Viskas bū
tų parąližuota. Mano drauge, tu 
pamiršai, kad pas mus, jei rodo
mas vaikui Paskutiniojo Teismo 
baisumas, jam padedama supras
ti. kiek daug jis gali gero pada
ryti. tinkamai veikdamas, ypač 
naudodamas įgimtąsias savo do- 
yanas, kurias yra gavęs iš Dievo.

— Dar kartą tu pažemini žmo
gų, bandydamas* paremti taria- 
mąjį jo silpnumą gražiomis pa- 
sakomis. Sutinku, kad šiuo laiku 
man teks padaryti didelių pas-



oa Iii
lietuvių poetų kartą, kuri šie- Vėlus vakaras mus persky- 
kė estetinės formos puoselė- rė, ir gilus jo poezijos įspū- 

I jimų. Apie jį. rašė Bronius dis išlydėjo mane. Man teko 
' Krivickas (Kūryba 1944), na- matyti tas didžiąsias iškil-matyti tas didžiąsias iškil-

JONASAlsus

Kristaliniame karstė
r,-.-. r - ■- ■ - X į.. ..

J. Aistis baigia savo poeziją
“Daugiau neberašysiu ei- 

Bų”, — pareik J. Aistis. — 
**Tai mano paskutinis rinki

Kalėdų šventėm Jonas Ais
tis išleido eilėraščių rinkinį 
“Kristaliniame karste”. Rin
kinys yra literatūrinė sensa
cija,nes tai paskutinė jo gau
sios poezijos knygaSlis pa
reiškė, kad daugiau eilių ne
berašys!

Tai retas jvykis mūsų lite
ratūroje. J. Aistis juk yra vie
na stambiausių mūsų litera
tūros figūrų, davusi asmeni- 

^nės poezijos gražiausių ir ly
riškiausių kūrinių. Jis išto
bulino simbolistinę roman
tinę srovę lietuvių literatūro
je, atgaivino asmeninės lyri
kos versmes ir savo kartoje 
užėmė vyraujančią vietą. Ati
davęs poezijai trisdešimt me- 

^ tų, išleidęs pluoštą rinkinių, 
štai su paskutine knyga jis 
užskleidžia poezijos lapą ir 
atsisveikina kaip poetas.

Todėl buvo įdomu aplanky
ti poetą jo namuose ir patirti, 

kas jį nuvedė prie tokio 
sprendimo. A

Jonas Aistis mielas ir pap
rastas žmogus, daug ir įdo
miai kalba, juokiasi ir visa
da pasilieka kuklus. Ir da
bar, išgirdęs mano klausimą, 
jis. nusijuokė, skėstelėjo ran
komis ir pradėjo kalbėti.

— Baigti savo poeziją no
rėjau seniai, seniai. Tai. turė
jo atsitikti, kai išleidau rin-

Jau ano rinkinio pavadini
mas simboliškai nusakė ma-

P. JURKUS

te. -Jis ne juodas, ne sunkus, 
jis perregimas, ta^ karstas.

Jis paėmė rinkinį ir paskai
tė pirmąjį eilėraštį.

Jonas Aistis yra išleidęs

JONAŠ AISTIS

— “Intymios giesmės” — 
atsakė J. Aistis.7— “Imago 
mortis” buvo per daug pesi
mistiškas gi “Intymios gies
mės” rinkinys pilnesnis, tur
tingesnis. Kiekvienam rinki
ny aš sprendžiu tas pačias 
problemas: poetas ir žmogus, 
poeto santykiai su poezija, 
su likimu, su patriotiniais 
momentais. Taipx visuose ma
no rinkiniuose yra ir patrio- 
tikos. Paprastai tasai skyrius 
nedominuoja, tik rinkiny 
“Be tėvynės brangios” tų 
patriotinių eilėraščių buvo 
daugiau. Mano poezijoje yra 
svarbu ir datos. Kartą A. Vai
čiulaitis mane užpuolė, kad . 
aš prieštarauju pats sau: vie
ną kartą taip pasakiau, o 
totą — priešingai. Tai prik
lauso nuo mano pergvenimų, 
kurie dažnai tikrai keitės ir. 
taip tas pačias temas kitaip 
nusakė.

Prisiminėm ilgą poezijos 
kelią.

šiuos eilėraščių rinkinius: Ei- Pirmąjį eilėraštį J. Aistis 
lėraščiai (1932), Imago mor- parašė 1926 m., išspausdino 
tis (1933), Intymios giesmės 

- (1935), Užgesę chimer^s-o^ 
kys (1937), Poezija (ri 
1940), Be tėvynės bi 
(1942),'Nemuno ilgesys (19 
47), Pilnatis (1948), Sesuo 
buitis (1951) ir Kristaliniam 
karste (1957). Už rinkinį 
“Užgesę chimeros akys” ga
vo valstybės premiją, už “Se
suo buitis” — Aidų žurnalo 
premiją.

čįą ir džiaugsmą; rašė A. i ‘ .
Vaičiulaitis ir. daugelis kitų, Jis stovėjo tarp gėlių toks 
recenzuodami jo knygas, ap- kuklus, paprastas ir skaitė 
žvelgdami naująją poeziją, lyriniu, švelniu, kartais net 
Tačiau ne per. raštus jo po-* 
ėzija rado pasisekimą, ji pa
taikė į ano meto jaunimo 
nuotaikas, taip dalis jo eilė
raščių .virto net dainomis 
Kauno ir Vilniaus universite
to studentų tarpe. Tuo metu 
jis dar nesivadino Aisčiu. 
Pradžioje jis buvo Jonas Kos- 
su Aleksandravičius, vėliau 
Juonas Kuosa Aleksandriš- 
kis, o nuo. 1944 pasirašo J.

valstybinė premija Kaune.

graudžiu balsu savo eilėraš
čius. Pirmasis buvo Katarsis, 
kuris dar ir dabar skamba 
ausyse: “Aš tik tau visas šir
dies gelmes atversiu... Mano, 
mano žodžio kruvina auka”. 
Ir koks buvo triukšmas, koks 
plojimas ' šiai intymiai nuo
širdžiai gaidai! Dabar, štai, 
tasai pats poetas nutyla, pa
sakęs visa tuo giliu, nuošir
džiu ir kartu liūdnu žodžiu.

O miela ir graži, kaip gyva!
Ir nėra, kšs.tave iš to miego prikeltų
Ir kas man. atgaivintų tave...
Tu anapus"jau laimės, anapus jau skausmo
Ir anapus diebos ir nakties
Abejinga esi. Mano sielvarto šauksmas
Nenuplėš tau nuo veido rimties!
Kristaliniam karste, ir seniai jau be žado,
Gilų žvilgsnį uždengus vokais,
G rami, tartum viską pažinus ir viską'atradus, 
Prie krūtinės prispaudus laikais.
O man sunku aprėpt ir tikėt, kad tai tujen!
Kad tos rankos jau nieko neguos,
Kad tos lūpos netars anų žodžių šventųjų,

Išrinkti geriausi filmai ir artistai
New Yorko laikraščių kri

tikai, kurie turi savo klubą, 
jau išrinko praeitų 1957 me
tų geriausius filmus ir artis
tus.

Kristaliniam karste mano laimė ir lobis, 
Mano džiaugsmas ir mano prasmei 
šermenų liūdesys mano sielą apgobęs, 
Šermenų liūdesys ir giesmė...
O kaip vienas likau! Be tavęs pasimetęs 
Vandenuos, kaip “Medūzos” plauste!
Tai bežadžiai tekės mano liūdesio metai,

Geriausiu filmu pripažin
tas “The Bridge on the River 
Kwai”. Filmas karinis, vaiz
duoja anglų belaisvius, kurie 
japonams stato tiįtą^ tarp 
Bangkok ir Rangoono. Kiti 
metų geriausi filmai išrink
ti “12 Angry Men” ir “Say- 
onora”.

Tas pats filmas gavo ir ki
tas dvi premijas. Iš jos iš
rinktas metų geriausias ar
tistas — Alec Guinriess, vai
dinąs anglų pulkininką. Gi 
David Lean išrinktas geriau
siu filmų direktorium. Jis šį 
v^rdą buvo laimėjęs ir 1955 
metais už “Summertime” fil
mą.

Geriausia praėjusių metų 
artiste išrinkta Debęrah 
Kert, kuri vaidina vienuolę 
filme “HesCVen Know, Mr. 
Allison”. Ji yra jau laimėju
si New Yorko kritikų premi
ją 1947 metais už savo roles 
filmuose ‘"The Adventuress” 
ir “Black Narcissus”.

H -
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i
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t(Iš eilėraščio rinkinio “Kristaliniam karste”)

NAUJAS FILOSOFIJOS DAKTARAS
iš Amerikos apgynė diserta
ciją Salzburge, ir kad šis fak
tas rodąs šio instituto garsą 
pasaulyje. •/ ’ _

Vokietijoje ir Austrijoje 
“Anton Pustet” žymi, knygų 
laidykia pasisiūlė išleisti dr. 
Tornp V. žiūraičio, O. P., di
sertaciją populiarioje formo
je. Naujasis filosofijos dak
taras jau grįžo fš Europos

Tomas Vytautas žiūraitis, 
O. P., gruodžio 9 &. Salzbur
ge, Austrijoje, labai sėkmin
gai apgynė disertaciją: “As
menybės esmė integralinės 

■ - kultūros perspektyvoje”, gau
damas “magna eum Įaudė” 
filosofijos daktaro laipsnį.

Apie šį mūsų tautiečio lai
mėjimą du Salzburgo laikraš
čiai: “Salzburger Nechrich- 
tėri” (Nr. 289) ir Salzburger prie savo pareigų į Oxford, 
Volkszeitung” (Nr. 287) pa- Mich. 
žymėjo, kad tai pirmas kar
tas Salzburgo filosofijos ins
tituto istorijoje, kur lietuvis 
domininkonas iš Amerikos
viešai ir iškilmingoje “Defen- • DaiL Bronius Melnikai 

vaisė”. Be to, dar buvo pa- šio” formoje apgynė savo di- buvo surengęs savo kūriniu.-j 

VYT VALAITIS NAUJA FOTOGRAFIJOS PAJĖGA <<The BaU00n” sertaciją’ Persitvarj parodą Portlando universite-ketverius metus nieko nera
šiau ir maniau, kad nebera-
šysiu. Bet * staiga vėl rašėsi

Line, 
Lgios

1927 balandžio mėn.- Ateity
je. Taigi, 30_ metų skirta po
ezijai. Iš jų kūrybingiausi, 
jo manysiu, buvo 1932 metai. 
Visaip jis’ buvo įvertintas. Vie-

NAUJAS LITUANUS
Prieš pat Kalėdų šventes pa

sirodė Lituanus 4 (13) numeris, 
tuo užbaigdamas praeitus metus. 
Numeryje rašo: Vytautas Vai
tiekūnas— Lietuvos valstybės 
teisinė padėtis,’ dr. Viktoras Gi
džiūnas — Krikščionybės įvedi
mas Lietuvon, dr. Antanas Kli
mas — Lietuvių kalba ir in
doeuropiečiai, Henrikas Nagys 
supažindina -su Vytauto Kašu
bus skulptūra, įdėta Vinco Krė
vės Silkės (vertė Pranas Prane-’ 
kus); dr. Jonas Purinas — Rytų 
Europos proistorė; supažindina-

ni pešiojo jo ideologiją, kiti^ma su Lietuvos pinigais, su nau- 
formą. A. Jakštas (1938m. jomis knygomis. Vyriausiu Lit- 
Draugijoje) terado jo poezi- L
joje tik kreivus rimus, šlei- Vygantas, kiti redaktoriai — A. 
vus ritmus, keisčiausias licen- L^asbergis, 
cijas. J. Ambrazevičius išryš- t—’—22.2— 
kino jo intymijjį pasaulį, iš- Penikas. Leidžia Liet. Studentų 

Paklausau, koks rinkinys “keldamas jo išdailintas smulk- Sąjunga. Numeris iliustruotas 
jam pačiam labiausiai patin- menas ir jų estetinį grožį, ji Vytauto Kašubos skulptūromis.

Paskutiniu metu spaudoje 
tėvynės brangios” ir kitos dažniau pasirodo Vytau-
mano knygos.
ketverius metus irgi nieko nauja auganti fotografijos 
neberašiau. Jau nebeturiu už- pajėga, ateinanti su rimtu pa

galėčiau siruošimu ir dideliu entuziaz- 
spręsti eilėmis. Taip sudėjau mu-

* V. Valaitis jau nepasiten
kina įgimtūT talentu, pame-

A. DŽIUGĖNAS

dingą festivalį* su jo svarbiau
siais momentais, šiai šventei 
skirta 45 nuotraukos.

Jaunimo kongreso vaizdai 
parodo atidarymą, bendrus 
ir sekcijų iš tuo metu su

jęs studijuoja fotografiją uni- i 
versitete, rengdamasis foto
grafo reporterio profesijai. 
Yra dalyvavęs įvairiose uni
versitetinėse bei miestų paro
dose, laimėjęs premijų, atsi- 
žymėjimų.

Lietuviškoje spaudoje V. 
Valaičio nuotraukų daugiau
sia buvo Lietuvių Dienose, Atei- 

— Kai išleidau rinkinį “Se- tyje. Dabar jis prisistatė su ; 
šuo buitis”, — aiškino toliau labai rimtu, kruopščiai pa- 
Jonas Aistis, — buvo atėjusi rengtu leidiniu r— tai “Tau- 
mintis padaryti naują rink- tinių šokių šventė vaizduo- 

. tinę, bet to neįvykdžiau. Vėl se, jaunimo kongresas ir dai-
pamažu rašėsi eilės, ypač kū- lės paroda, Chicago 1957” 
rybingi buvo 1953 - metai. r.............................................

davinių, kuriuos

eilėraščius naūjon knygon ir 
atsisveikinau su poezija.

Jeigu kartais gaučiau iš girnų fotografuoti. Jis atsidė- 
Lietuvos likusius savo rank
raščius, gal kartais pasidary
tų kokia knyga. Ten'liko ge
rų apmatų, neišbaigtų eilė
raščių; gal galėčiau juos pra
kaitanti ir įforminti. Dabar 
iššluoju ilgų metų aruodus 
ir poezijos klėtį uždarau!

— Kaip susiformavo šis

uanus redaktorium yra dr. V.

, K. Skrupskelis 
technikinius reikalus tvarko G.

Geriausiu užsieniečių filmu 
pripažintas prancūzų “Ger-

Kultūrinė kronika

prancūzų), “Ordet” (danų),' kiusiame institute, kuris nuo te, Oregone.
'“The Gold of Naples” (italų), šių metų pradžios buvo inkor- • Stasys Pilka, žinomas 
“The Lašt Bridge” (vokie- poruotas į Romos šv. Anzel- lietuvių scenos veikėjas, šven-

► General” mo Athenaeum teologijos fa- čia 35 metų scenos-darbo su
kaktį. Svetimoje scenoje pra
dėjęs karjerą, į Kauną atvy- -

ja tiek ištobulėjo, tiek prifo- 
tografuota įvairiausių temų, ‘«rhe Devil’s ______ _____
sukurta įvairiausių stilių, (vokiečių), “We Ar Ali Mur- kultetą. 
kad dabar sunku ką naujo dereres” (prancūzu), 
išgalvoti. Dabar einama į įdo
mesnę kompoziciją, apkirpi
mą, kuris nuotrauką atgai
vina. V. Valaitis drąsiai ap-

—karpo savo vaizdus, derinda-

‘Cabi- Iškilmingame disertacijos 
ria” (italų) ir “Torero!” gynime dalyvavo Salzburgo
(meksikiečių). arkivyskupas, minėto Romos

šiemet nepaskirta premija fakulteto atstovas, profesoriai.
“ studentai ir kviesti svečiai.

Pabaigoje Salzburgo arkivys
kupas pasveikino dr. Tomą 
V. žiūraitį, O. P., už jo moks
linį įnašą ir pasidžiaugė, kad 
pirmas lietuvis domininkonas

uz geriausią scenariumą, ku-
1 mas juos prie totų lapo vaiz- p buvo pirmą^kartą paskir-
■ dų, taip sudarydamas įdo- "

mias kompozicijas ir jų jun
ginius.

Taip pat į akis krenta ir V.
I Valaičių skonis. Jis. jau sto- 
I riasi nuo ^finųjų mūsų foto

grafų, kuri^ išaugo Europos
I foto meno įtakoje. V. Valai- 
I tis jau amerikoniškos mokyk- 
I los auklėtinis — su jos sko

niu, kurį randame Life ir ki
tuose žurnaluose. Ar ši mo
kykla gera? Kaip ir visos mo-

I kyklos, jos turi savo-gerąsias 
I ir silpnąsias puses. Valaičiui, 
I auginant ir puoselėjant savo 

rybingi buvo 1953 • metai. Išleido tautinių šokių šven- Vytautas Valaitis foto būtų pravartu
Taip, pridėjęs eilių iš anks- tei rengti komitetas. ' susipažinti su Europos mo-
tybesnių laikotarpių, ir suda- Šis albumas yra viena iš rengtos lietuvių dailininkų kyklomis, jų skoniu. Tai dar
- ' ------ - .... pagilintų, praturtintų jį kaip

fotografą.
Reikia džiaugtis šia nau

ja ateinančia fotografijos pa
jėga, nes fotografų mums 
niekada nebuvo per daug, to burmistro įgaliotinis, įvai- 
Reikia tikėtis, kad jis nepa- . rūs meno žmonės, laikrašti- 
mirš mūši) visuomenės, nuo- ninkai. lietuvių visuomenės

ko 1921 m. gruodžRr 8 ČL Nuo 
1922 m. sausio pradžios jau 
vaidino L. Meno Kūrėjų Drau
gijos Dramos Vaidykloje (vė
liau Valstybės Dramos Teat-

VYTAUTAS VALAITIS

riau šį rinkinį. Norėjau baig- rečiausiu knygų, jos. paga- parodos. Albumas baigiamas 
ti savo poeziją optimizmu, minta 30 egzempliorių. Tai banketo nuotraukomis. Tai 

bibliografinė retenybė. mielas ir gražus šventės pri-
_____________ _____ Įdomi albumo technika, siminimas.
veikinti giedriau ir linksmiau Jis pagamintas fotografiniu Albume V. Valaitis pasireiš- 
kad* mano perėjimas per būdu. Dideliame tapė, yra su- kė kaip prityręs reporteris, 
skausmą būtų šviesus. Tokį komponuotos kelios nuotrau- 
pasaulį aš suvokiau. T “

Aš visą Igiką buvau liūdnas, 
melancholiškas. Norėjau atsis-

ta praėjusiais metais.
Premijų įteikimas įvyks 

sausio 18 New Yorke.

Architektūros paroda Brazilijoje
Brazilijoje, Sao Paulo mies- jų metrų Nukryžiuotasis. A- 

te, surengta pirmoji apžval- domas Trumpis yra per 100 
ginė architektūros paroda. meįų senelis — dievdirbys, 
Jos iniciatorius ir rengėjas _ .... . ..
architektas Mikalojus Iva- kur
nauskas. Jau senokai paroda j° nemaža darbų, 
buvo garsinta per Spaudą, to
dėl ji susilaukė itin daug 
lankytojų. Iki gruodžio 26 pa
rodą aplankė 520.000 žmonių 
(pagal parodos registracijos 
ruletę).’

Parodos atidarymo dieną 
atsilankė Sao Paulo kardino
las, Sao Paulo valstybės gu
bernatoriaus atstovas, mies-

kią padėtį. Lietuvos ir lietu
viškos emigracijos scenose 
reiškėsi/kaip aktorius, reži- 
sorius, rečituotojas; nemažai 
rašė teatro ir kultūros klau
simais, redagavo teatrinius 
leidinius, dirbo lietuvių sce
nos istorijos labui. Pirmąjį 
lietuvių kalba spektaklį, J. 
Tumo-Vaižganto “Namai pra
garai”, surežisavo Petrapily- .. 
je 1917 metais. Per gyvenimą 
vaidino ir rečitavo "keturio
mis kalbomis, veikalus reži-

• sugavęs svarbiausius momen-
___ " kos, paskui perfotografuotos tus ir juos pateikęs gražioje for-
Cia J. Aistis paėmė savo ir šviesos būdu kopijuotos, moję. Iš karto pastebime pui- lat fiksuos jos svarbesniu©- gausūs atstovai, taip pat už-

naują rinkinį ir paskaitė pir- Taip albumo puslapis daro kų, be priekaištų laboratori- sius momentus. sienio turistinių svečių, kon-
giliaspaudės įspūdį. nį darbą. Jis šiou atveju ne-

rą tūkstančių spektaklių, įvai
riomis progomis surežisavo 
apie du šimtus veikalų. Nuo 
1926 balandžio iki 1929 bir
želio gastroliavo Amerikoje. 
Studijų tikslais yra aplan
kęs nemaža Europos kraštų. 
Dabar gyvena Chicagoje 'ir 
yra parengęs platų veikalą iš 
mūsų teatro istorijos. Veika
las greit bus išleistas.

mojo skyriaus motto:
sienio turistinių svečių, kon- 

_ ... nį darbą. Jis šiou atveju ne- V. Valaitis rengiasi repor- sul4rinio personalo asmenys
Albumas turi 70 nuotrau- buvo lengvas, nes tame pa- terio profesijai, kuriai rūpi ir 5370 Spūdžius įrašė į sve-Anapus ilgesio ir sapno, -7_;----- ------ —.o— ---------------- -- - -

Ąnapus ir troškimų ir vilčių kų. Čia rasime rengimo ko- čiame lape reikėjo sujungti pagauti svarbiausius gyveni- ^ių knygą.
skirtingų apšvietimų nuot- mo momentus. Bet ši puofe- paminėjo ir didieji Sao Pau- 
raukas ir tas vėliau perduo- sija turi ir savo pavojų, ji nu- 10 dienraščiai, įsidėdami nuo 
-ti ant vieira popieriaus. veda į lėkštumą, kuris žudo

^ Albumas skoningai ir gra- bet kokį nftjną. Taip V. Va- Parodoje yra išstatyta lie 
taitis, _ siekdamas , savo foto- tuviškos ^afčhitektūros nuo

- * traukas, planai, paveikslai 
bės, stovi prieš tuos pačius ,
pavojus. Tad jam linkime ste- T®iJ> P®1 yr££ ^idelis ir lietu-

fiksuota Sadutės šokis, susi- aptvarkydamas, jąs aptorp- nėį stengtis^įsfekverijtf į gi- rius- Jame įstatyta BrazUi- 
______________  r , laukęs didžiausio pasiselpmo; damas. Kai kas sako, kad mo- lumą. atsekti gilesnę simbo- joje gyvenančio Adomo Trum- 
pasirinkau šį vardą ‘□Crista- randame it muzikantus, mo- demtoji fotografija save iš- linęmifitį ir ją parkelti į me- Pio budies menininko drt>

Išsineria pasauliai kvapnūs mitetus beposėdžiaujančius, 
Neišspręstųjų paslapčių... kalbančius atidarymo metu; 
Tik perėjus ilgą kančią, vėliavų įnešimą, paradus, 

prasivėrė šis pasaulis, kur 
džiaugsmas atskleidžia visas 
paslaptis. <

— Kiekviename rinkiny, — 
kalbėjo toliau Aistis, — atida
viau duoklę poezijai, skyriau 
jai eilėraščių. Ir dabar, atsis
veikindamas su poezija, aš

aukštuosius svečius, žiūrovų 
tūkstantinę minią ir atskirus

ne kartą

žiai sukomponuotas, deri- I„2„, —2..2.______22~
veidus; vadovus, kurie susi- nant baltus ir juodus lapo grafinės meno individualy-
jaudtaę seka šokius; grupl- plotus,' atsižvelgiant į nuot-
nius ir bendrus pasirodymus; raukų formatus. Daug sko- _ _____
bent kelios* nuotraukose už- nio jis parodė ir nuotraukas . bėti gyvenimą, gamtą Ir žmo- viškbjo liaudies meno sky

fintam karste”. Tai mano po- kinius, jų chorą, kankltata- reiškia apkirpime. Fotografi- tašką fotografiją. žinių. Pačiame, centre — dvie- mieste, Brazilijoje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Paulius Jurkus — SMILGAI- 

CIŲ AKVARELE, premijuotas 
romanas išleido Knygos Klubas 
Chicagoje. 526 psl. Aplankas 

K. Jonvno. kaina 5 dol.dail. V. K. Jonyno, kaina 5 dol.
Stasys Butkus — VYRAI GE-, 

DIMINO KALNE, pirmūno ir 
savanorio kūrėjo atsiminimai, 
išleido “Aušra'’ Vokietijoje, ap
lankas dail. Alt Krivicko. 225 
psl., kaina nepažymėta.

Sporto žinios, Nr. 1, laikra
štėlis, skirtas sporto reikalams.

nukryziuotasis: liaudies Leidžia Fizinio Auklėjimo ir
menininko Adomo Trumpio kO- SpOTtO Komitetas š. Amerikoje.

redaguoja Edv. šulaitis, 8 psl.,- 
. mažo formato, iliustruotas.



Komunistei ofenzyva prieš Lietnvos jaunimą
Ilguvos konąonistų partijos 

centro komitėto septitame ple- 
nuine gruodžio .3-4 dienomis

* plačiai buvo tairta^,
KMuy. pnononiy uiiiis ponn* 

ntan Idėihntan darbui stiprinti

IS VISUR

V. Niunka
pač pabrėžė uždavinį skiepyti 
taoksleivijoje proletarinį inter
nacionalizmą, tautų draugystę, 
ugdyti sovietinį patriotizmą, for
muoti materialistinę ir ateistinę 
pasaulėžiūrą, skiepyti komunis
tines pažiūras į darbą.

PERŠAMA RUSOF1L1ŠKA 
DVASIA

Nepatinka Niunkaį objekty- 
vistinis literatūros faktų pertei
kimas moksleiviams, ypač “ne- 

. kritiška pažiūra į buržuazinį li
teratūros mokslą”. Nesą gdthna 
taikstytis su tokiais faktais, kad 
atskiri dėstytojai, dangstydamie
si kūrinio menine analizę, maža 

« dėmesio skiria jo idėjiniam ta
riniui atskleisti. Niunka kalba 
dar aiškiau: Moksleivius reikią 
supažindinti su bolševikinės 
santvarkos laimėjiųiais ir su 
“broliškų tarybinių tautų ben
dradarbiavimu... Labai svarbu 
išaiškinti jaunimui revoliucinio 
rusę proletariato vadovaujantį

Sukaktys
(Atkelta iš 3 psl.)
Prieš 100 metę gimė

Kovo 1 — Kazimieras Pra: 
puolenis, prelatas, autorius 
“Lenkų apaštalai Lietuvoje”;^ 
“Šaltinio” laikraščio steigėjas, 
publicistas.

Rugpiūčio 7 — Martynas Jan
kus, Mažosios Lietuvos veikėjas, 
Aušros redaktorius.

Gruodžio 31 — 
dirka, Lietuvos himno autorius, • 
Varpo redaktorius.

Prieš pusantro šimtų metų 
gimė Laurynas Ivinskis, žino- 

. mas kalendorių leidėjas.
Prieš 20 mėtę mirė r-

Vasario 19 — Aleksandras 
Dambrauskas — Jakštas, Drau
gijos žurnalo redaktorius, pub
licistas, visuomenininkas, lite
ratūros kritikas.

Birželio 15 — Ksaveras Va- 
. -nagelis — Sakalauskas, poetas.

Gruodžio 3 — Konstantinas 
Glinskis, artistas. ' »

Prieš 50 metę mirė
Kovo 25— Kazimieras Jaun

ius, mūsų- garsus kalbininkas.
Rugpūčio 19 — Edmundas 

Steponaitis poetas. ~
Prieš 60 metų, (1898. III. 27) 

mirė kun. Aleksandras Burba; 
prieš 110 metų (1848. H. 27 — 
10) Simanaš Stanevičius; pri/s 
120 (1838. VII. 5 ar 17) Juozapas 
Arnulpas Giedraitis, žemaičių 
vyskupas, vertęs šventąjį raštą; 
prieš 160 (1798. XII. 10) mirė 
Laurynas Stoka Gucevičius, ar
chitektas. atremontavęs Vilniaus 

' katedrą.

vaidmenį telkiant carizmo pa* 
vergtas tautas į kovą už laisvę”.

O dėstant Sovietų Sąjungos 
tautų istoriją, fėfldą “labiau iš
ryškinti

lietuti? tarttos istorinius ry
šius su ritas taftą~."

Tai nė kas ktta kaip siūlymas 
skiepyti Lietuvos jaunime ruso- 
filišką dvasią.
DEMASKUOTI BAŽNYČIOS 

REAKCIJĄ IR RELIGINIUS 
PRIETARUS

Niunka kritikuoja, kad kai ku
rie mokytojai nepakankamai 
stengiasi mokiniam įdiegti ma
terialistinę pasaulėžiūrą, nepa- 
rodą, kaip vystėsi mokslas kovo
je su tamsumu, prietarais ir i- 
dealistine religine pasaulėžiūra. 
Ir istorijos pamokose nė visuo-

metesąęfi
medžiaga i 
težiurai formuoti “bažny&fe re TaBau švietimo organai, Item- 
akdjai bei' religiniams prieta- jaunimoorganizaciįos silpnai po
rams demaslniffi*. į puliariną taftins knygas mtailei

Niunka atskleidė ir priežastį, vię tarpo. Neretai pasilaiko, kad 
dd kurios šiais metais Rambynė tę khygę visai nėra mokyki? 
kalne buvo atnaujinta jafenfino bibliotekose". S.
dėl kurios šiais 
kalne buvo ati _ 
šventė. “Toks.liaudies tradicijų šiais metais pradėtas leisti 
panaudojimas praktiniame ko- naujas žurnalas “Mokslas ir gy- 
munistinės visuomenės statybos 
darbe sutiko platų pritarimą 
darbo žmonių tarpe”.

BET TAI KOVOS NĖRA
Mokslinės - ateistinės propa

gandos skleidime kai kurie poli
tinių ir mokslinių žinių skleidi
mo draugijos skyriai dirba la
bai silpnai Tai propagandai, gir
di, svarbų vaidmenį turėtų vai
dinti ųiokslinė - ateistinė ir ąn-

? SMULKUS GYVENIMAS
metų jis advokatavo ir dabar 
yra advokatų sąjungos pirmin
inkas. Bet jis buvo antifašistas. 
Mussolini įsakė jį kišti į kalėji
mą. Kalėjime atsidūrė ir jo 
žmona su vaikais. Po karo kelis 
kartus buvo ‘ ministeriu. Nese^ 
niaį korespondentas jį paklausė, 
kas jį labiausiai suerzina, šyp-

Dainininkės tragedija -
Londone dailininkė Lotte 

Lehmann atšventė savo 70 metų 
sukakti. Viena sveikintoją kal
bėjo: turi būti didelė daininiko 
tragedija, kad jis pasijunta jau 
negalįs dainuoti. Lehmann juok
damasi atsakė; “Priešingai, 

_ brangoji tragedija, jei daininin- 
, ■ kas nepajunta, kad jis dainuoti • sodamasis Zoli atsakė: “Labiau- 

negali”.
lyterię yra ir šias laikais

Vienoje teisme atsidūrė ponia 
už paso suklastojimą ji pataisė 
savo pasą pasijaunino. Bet tei- •

1 sėjai buvo riteriai. Jei išsivedė 
ponią už durų, kad apklaustų, 
kiek gi ji metų turi iš tikrųjų. 
Taip jie apsaugojo ją nuo pub
likos, ir tik dav^ 8 dienas ka- 
tejin^,^

Vincas Ku- "^Tekię 'gaii būti tik Amerikoje 
___x .. Įnjjgį šoferis Jack

-VVall pernai rugsėjo mėn. vežė 
vieną amerikietį iš aerodromo 
rmiestą. Išsikalbėjo, šoferis pa
sisakė, kad jis svajojęs aplanky
ti kada Ameriką. Bet tai likusi 
tik jo svojonė. “Gali ne tik sva
jonė?” suabejojo jo amerikietis. 
Po keturių savaičių staiga šo
feris gavo du bilietus laivu į 
Ameriką. Kas yra tas geradrys. 

' savo pavardės taip ir nepaskel
bė.
Žmogę erzina tik smulkmenos

Italijos min. pirmininkas A. . grazMusioji » Peru^Andu 
Zbli yra simpatingas žmogus, 
populiarus advokatas. Per 50

siai mane suerzino dabar, kad 
savo gyvenimo pabaigai turėjau 
įsitaisyti fraką”.

kalnuose gyvenančios indi jonų 
giminės Ouechua. Ji vadinasi 
Isąbel Mamini.

JAUDINASI KIEKVIENAS SAVAIP

venimas” turėsiąs suvaidinti 
svarbų vaidmenį skleidžant to
kios rūšies žinias.

Trūksta pritaikytos jaunimui 
“idėjinės” literatūros, ypač vai- , 
kų literatūros. “Spragas mūsų 
literatūroje kartais bandoma už
pildyti kai kuriom abejotinos i-^ 
dėjinės vertės knygom, kurias 
išleido Valstybinė grožinės lite
ratūros leidykla. Reikia tik ste
bėtis tokiu leidyklos elgesiu”. A- 
pie kurias knygas Niunka čia 
kalbėjo, nepranešama. Daugely
je rajonų bibliotekos silpnai pri
sidedančios prie moksleivijos . 
komunistinio auklėjimo.

Niunka rėikMaūja taip pat ir 
daugiau darbo su moksleivių tė
vais. “Mokytojų pareiga skleisti 
tėvų tarpe mokslines žinias”.
KIEK LIETUVOJE YRA KOM
JAUNUOLIŲ - MOKSLEIVIŲ
Svarbų vaidmenį “gerinant 

komunistinį moksleivijos auklė
jimą” tūrį suvaidinti mokinių 
komjaunimo bei pionierių orga
nizacija. Niunkos - duomenim, 
šio metu Lietuvoje esą priskaito- 

4 ma 151.770 pionierių ir 21.368 
komjaunuoliai-moksleiviai. Tu
rint galvoje bendrą mokinių 
skaičių, išeitų, kad 
toms dviem komunistinėm orga
nizacijom priklauso maždaug 
vienas trečdalis mokiniu.

Skatindamas suaktyvinti ko
munistinį idėjinį auklėjimą, 
Niunka barė ir švietimo minis- ____  __ r __ _________ _
teriją, kad ji nepakankamai ak- Bendruomenės Phila. Apylinkės 
centavo idėjini politinį moklei-** susirinkimas naujai valdybai 
vių auklėjimą.

Plačiose diskusijose,dalyvavo 
' ir kalbėtojai iš provincijps. Kai 

kurie iš jų nusiskundė ir kitais, 
negu “idėjinio auklėjimo” trū
kumais. “Nepakenčiama, kad at- 

-skiroš fnokyklos yra priverstos 
dirbti -trim pamainom pastebė
jo Vilniaus miesto Lkp sekreto
rius Griškevičius.
SUSTIPRINS KOVĄ PRIEŠ “AT tomą pateikti valdybos kandida- 

SILIKUSIAS NUOTAIKAS" tų sąrašas ar sąrašai su jau pa* 
Jau Niunka pastebėjo,kad skirtytomis jiems pareigomis.

daugelis jaunuolių, baigusių vi-
- dūrines mokyklas? “eina dirbti 

į fabrikus, į MTS, į kolūkius”.
(Nukelta į 8 psl.)

JI VERTA BOTŲ IR NOBELIO PREMIJOS... juodmargė iš 
Mocseheart, III., duoda pieno daugiau už visas savo drauges ^pa
sauly. Jos gimimo ^10 metų sukakčiai pristatytas jai tik tortas.

PHILADELPHUOS ŽINIOS -
• • h -

Bendruomenės g y v e ni - sekmadienį — vasario 16 ri
me susitvenkę sunkumai, Muzikinio Klubo salėje, 
rie ypač buvo pajusti metams" 
baigiantis, virto praeitimi, kaip 
ir praėjusieji metai. Naujuosius 
metus philadelphiečiai pradeda 
su giedria, darbinga nuotaika, 
taikingu nusiteikimu tarpusavio 
santykiuose, ir gal didesniu pa
reigos pajautimu. Malonu, kad 
be žymesnių sunkumų buvo su
darytas Vasario šešioliktos 
minėjimo komitetas, kuris en
ergingai imasi darbo. Sausio 12 
d. Lietuvių Banko patalpose, 4 
v. p.p. rinksis BALFO nariai sa
vo metiniam susirinkimui, ku
riame .bus renkama nauja val
dyba. Sausio 19 d.. 3 v. pip. L. 
Banko patalpose kviečiamas L.

Studentę ateitininkę draugo
vės pirmininkui Juozui šabrin- 
skui iš pirmininko pareigų at
sisakius, draugovės pirmininko 
pareigas sausio ir vasario mėn
esių rafkotarpyje eis Bronius 
čikotas .

Koncertas Ateities žurnalo 
naudai sutarta ruošti savaitgaly
je po Velykų. Rengėjai — Phil. 
ateitininkai.

K.Č.

Albanijos komunistę džiaug
smas

Humoristai skelbia, kad so
vietinio satelito . paleidimu la
biausiai džiaugiasi Albanijos ko
munistai. Jie nori satelito pa
leidimo dieną paskelbti net sa
vo tautinė švente. Mat. nuo 
šioSjiė^ nustoja buvę Maskvos

JI YRA Ml >TO MAJORAS. Maria Michelirta teito, dvieju val
kų motina, dabar (trinkta Italijoje. Casapyita miestelio majoru 
JI gimS N«w York e, bet tu tčvais sugrjM f Italiją, tapo mokyto
ja ir ragino tipatU kelius, organizuoti sodus pagal Amerikos pa-

. • Lenkijoje ..gyvena nema
ža lietuvių. Daugiausia jų 
yra Balstogės vaivadijoje; 
Vien Punsko rajone gyvena 
apie 15.000 lietuvių. Praei
tais metais Punske įvyko ir 
lietuvių delegatų suvažiavi
mas, kuris įkūrė Lietuvių 
Kultūros draugiją.

• Brazilijoje Lietuvių Ben
druomenės organizavimas bu
vo apmiręs. Dabar papildytas 
jo organizacinis komitetas ir 
nutarta energingai organi
zuoti Lietuvių Bendruomenę.

išrinkti.
Praėjusių metų pabaigoje į- 

vykushiose dviejuose susirinki
muose naują L. Bendruomenės 
valdybą išrinkti nepavykus, da
bar kviečiamame susirinkime 
numatoma bandyti skirtingas, 
lig šiol neįprastas valdybos rin
kimo būdas. Paskirų asmenų 
iniciatyvą, susirinkimui numa-

CLEVELAND OHIO
Sausio 12. sekmadienį, 5 v. 

p. p.šV. Jurgio parapijos salėje, 
6527 Superior Avė.. Amerikos 
Lietuvių Tarybos 
skyrius rengia

Clevelando 
koncertą — va-

Varytė, iš ‘De
kartą pasirodys

• New Havene, Conn., LB 
apylinkės visuotinas narių, 
susirinkimas bus sausio 12,
11 v., tuoj po pamaldų, Šv. ^3 
Kazimiero parapijos salėje, ■ 
339 Greene St. Kviečiami.at- 
silankyti visi apylinkės - na- 
riai ir tie lietuviai, kurie <jar . - 
nėra įsijungę į Bendruomenės 
veiklą. Bus aptarti įvairūs ’
Bendruomenes reikalai, ren- 
karna nauja valdyba ir kont- . 
rolės komisija.

• Eglutė, vaikų laikraštė
lis, baigė metus įdomiu gruo- / / 
džio mėn. numeriu, kur su-^ 
telkta gražios kalėdinės me- '« 
džiagos. Eglutė^yra vieninte-
lis vaikų laikraštėlis, kuris ; J 
reguliaria! lanko mūsų vai- , J
kucius. Redaguoja pedago
gasdr. A. šerkšnas. Jis krei- " " ' 
pieši į mūsų rašytojus, jau- 
nimo bičiulius, kad savo raš
tais paremtų laikraštėlį. Taip ę? 
pat Eglutė? laukia ir finansi- 
nes paramos. Daug yra mū
sų šeimų, į kurias turėtų atei- 
ti Eglutė ir jaunuosius išmo- ’ ' 
kyti lietuviškai skaityti.

• Prof V. Juodeika, kuris 
profesoriauja Portlando uni
versitete, Oregone, rengia ii- ' 
gesnę kelionę į Europą.

• Kun. Jonas Znotinas, 
vikaraująs šv. Petro bažnyčio
je Washingtone, DC, yrarpaš^ 
kirtas dėstyti religiją vietos 
mergaičių akademijoje.

• “Pažadėtoji žemė”, ku
rią pastatė Hartfordo vaidin
tojų grupė, režisuojant Ipoli
tui Tvirbutui. vasario 2 vai
dinama Bostone. Spektaklis 
bus atvežtas ir į New Y orką
ir parodytas Darbininko va- . 
kare sausio 18.

• “Lietuva budo” — tokiu 
‘ vardu parašė savo atsimini
mus Lietuvos nepriklausomy
bės akto signataras prof. St. 
Kairys. Knyga turi 340 pis. 
teksto ir 35 psl. dokumenta-

A čijos.
• Juozas Būga, žinomas 

tautosakos rinkėjas, mirė 
gruodžio 29 d. Chicagoje, Oak 
Forest ligoninėje, turėdamas 
36 metus. Tautosaką rinko 
dar Lietuvoje, studijuodamas 
dirbo Lietuvių Tautosakos 
archyve. Amerikoje buvo ap
keliavęs daugel lietuviškų ko
lonijų ir buvo surinkęs apie 
4.000 lietuviškų dainų ir apie 
50.000 smulkiosios 
kos. J. Kreivėnas yra atspaus
dinęs rotatoriumi 100 Būgos 
surinktų aukštaitiškų sutar- ( 
tinių.

• Dr. Antanas Alekna (A- 
lėknavičius). žinomas Chica- 
gos gydytojas chirurgas, mi
rė "gruodžio 28 d. Mokslus bai- ’ 
ges Lietuvoje. Amerikoje iš
gyveno 10 metų. Palaidotas * 
sausio 2. šv. Kazimiero kapi
nėse Chicagoje.

• Kultūros Fondas rengia 
'informacinį leidinį, kuriame
bus suminėti visi asmenys, 
aukoję Fondui. Leidinys ža
da pasirodyti vasario mėn.

• Moksleivių Ateitininkų. 
Sąjungos suvažiavimas įvyko 
Chicagoje gruodžio 28 ir 30 
d.d. Dainavo 76 atstovai iš* ’ 
JAV ir Kanados.

Solistė Jina 
troito, pirmą 
Clevelando lietuvių scenoje. Jai 
akomponuos Regina Brazaitienė.

Tautinius šokius išpildys Čiur
lionio ansamblio šokių grupė, 
vadovaujama J. Aušktuolio.

Po programos bus šokiai ir žai
dimai, veiks bufetas. Ponios ža
dėjo pagaminti skanių užkand
žių, ir bus galima pasivaišinti, 
išgerti kavos. Bus atskiri sta
liukai.

Tikimasi, kad į ši ALTO Cleve
lando skyriaus pirmąjį koncertą 
— vakarą atvyks lietuviai iš 
tolimesnių ir artimesnių apylin
kių ir pripildys salę.

Clevelando Alto sk. valdyba

Tai reiškia, kad kandidatas yra 
davęs sutikimą įėjęs į valdybą 
ęiti jam numatytas ar jo paties 
pasirinktas pareigas. Sąrašus 
sudarant, nesiekiama grupinių 
varžybų, bet Rusimosios valdy
bos pajėgume/ ir darnumo dar
be. Pabrėžiamas reikalas įtrauk
ti darban priaugusias, jaunas 
jėgas.

Ruošiamasi ir šv. Kazimiero 
500 metų sukakties minėjimui. 
Numatoma, kad šio minėjimo 
programa tęsis ilgesnį laiką. 
Minėjimui pravesti numatoma 
sudaryti komitetą, kuris darbą 
pradėtų dar šį mėnesį.

Inž Alfonsas-^įurskis gruod. 
29 d. išrinktas Vasario Šešiolik
tosios minėjimui ruošti komiu 
eto pirmininku, o Darvyda Alek
naitė — sekretore. Komitetas 
veiks pasiskirstęs į organizacinę, 
programos, finansų ir propagan- 

. dos komisijas. Minėjimas įvyks

tautosa- ■

mažiausias satelįt^s. Dabar yra 
už juos jau mažesnis.
Sovietu mokslinikę susirūpini

mas
Sovietiniai raketų specialistai 

pavydi savo sukurtam satelitui. 
Esą satelitas išsiveržė š Sovietų 
Sąjungos ribų, o jie negali to
liau išsiveržti kaip tik iki Sibiro.

Italę susijaudinimas dėl šu
nelio

Ne dėl Laikos, kuri keliavo 
su sovietiniu sputniku. Tik dėl 
Fido. kuris pasirodė ištikimas 
savo ponui, nors jis jau 13 me
tu miręs. Istorija italų spaudoje 
buvo papasakota tokia:

Prieš 13 metų Fido kiekvieną 
vakarą bėgdavo į autobusų su
stojimo vietą savo pono pasi
tikti. Bet 1943 metais vieną va
karą Fido savo pono nesulaukė. 
Jis buvo subombarduotas sykiu 
su jo fabriku. Fido. nesulaukda
mas pono, išlipo į autobusą, ap- 
Uostė kiekvieną sėdynę, paskui 
nuleidęs galvą parijo namo. 
Nuo to vakaro jis kiekvieną die

nią darydavo tą pat
tų. Keleiviai taip prie to pri
prato, kad autobusui sustojus, 
visi išlipdavo ir -leisdavo Fido 
savo pono ieškoti'. Kai Fido bai
gdavo, keleiviai vėl sulipdavo 
į autobusą.

Kai istorija pagarsėjo Italijo
je, atsirado aukotojų, kurie at
siuntė pinigų Lugo di Mugello 
burmistrui, kad jis Įtaisytų ištik
imajam Fido aukso medalį.' Ce
remonija buvo atlikta, o mieste- nebe pirmą kartą sieną per- I

- lio gyventojai jau pasiruošę ir žengs. Bus smagu klausytis tiek 'dainininkų koncerte!
. Fido laidoti šalia jo pono. solisto, tiek kvarteto atskirai,

Geriausia mašinikė
Anglų mašininkė Chalmers, 

22 metų, laimėjo rekordą — 
parašė per minutę 118 žodžių. 
99 proc. be klaidų.

NAUJAS ŽURNALAS

LUX CHRĮSTI. ALRK Kun
igų Vienybės žurnalas, grįįpd. 
mėn. numeris. Tai a. a. kun. 
Jono Petrėno redaguotas nume
ris. Redaktoriui staiga mirus,, 
žurnalas dar nebuvo atspaus
dintas, taip į jį pateko ir jo 
mirties žinia. Numeryje rašo:
J. S. Dovydaitis — Kūčių diena. 
M. Krupavičius — Katalikiško
ji akcija; J. Gutas — Religinis 
auklęjimas Prancūzijoje, L. An- 
driekus spausdina eiles. VI. 
Bųdrėckas —-Giesmės gimtąja 
kalba giedotų Mišių metu. Vysk. 
V .Brizgys — Lietuviškos šven
tės mūsų visuomenės gaivinto
jos. J. Balkonas -— šv. Kazimie
ro ir Šiluvos sukaktys. K. Sen
kus — Ų1 bažn muzikos kon
gresas Paryžiuje; prisimenama 
Šiluvos šventovė Chicagoje. Tėv.
K. Rėklaičio 70 metų sukaktis, 
recenzuojamos knygos, žurnal
ai. Numeris iliustruotas.

Verikaičio kvartetas atvyks D^troitan
Jau senokai nutilo dctroitlš- 

kis Br. Budriūno vyrų kvarte- 
_ tas. subyrėjo ir stud. ateitininkų 

- 13 me- trijo, tad detroitiškiai. pasilgo
4 vyrų balsų sąskambio. Todėl ■ 
skyrius ir pakvietė Vaclovą 
Verikaitį ir jo • vedamą vyrų 
kertėtą koncertui, kuris įvyks 
sausio 25 d., šeštadienį, ispanų 
salėje (prie Vernor Hgtvy ir 25 
— tos gatvių).

Baritonas V. Vei įkaitis jau 
daugelyje JAV kolonijų yra dai
navęs ir susilaukęs gražaus pri
pažinimo, jo kvartetas taip pat, nų. ° ,

Iki pasimatymo torontiškių 1926 m. kovo 11. Atsiliepti: 
Mrs. Stasė Saveikienė,; 23 
Adams St., Newark. N, J.

dargi Įdomiau bus išgirsti juos 
visus 5 dainuojant drauge.

Kadangi tai bus graži dainos 
šventė, bilietai tik po 1.50 dol.. 
o didžioji pelno dalis skiriama 
ALRK Fedęracijos Jaunimo sto- . 
vykias statybai, tai tikimasi, 
kad ispanų salė bus pilna. Bus 
puiki proga 4ie tik dainų išgir
sti. bet susitikti senų pažįsta
mų. po koncerto sušokti pol
kutę ir valsą, o sausą gerklę 
praplauti bufeto skystimėliais, 
neužmirštant ir virėjų skanumy-

- JIEŠKOMI
Julia Stalines, anksčiau gy

venusi 525 Eight Avė./ New 
York City; Atsiliepti: A. Ma
linauskas. 87 Crescent Avė.. 
Melrosc. Mass.

Antanas šimanskas. sūnus 
Antano ir Angelės. ' gimęs

*•••••**«•*•**•••** t*

UŽSIPRENUMERUOKI! 1 
, KULTŪROS ŽURNALĄ Į

A I D U S i
I AIDAI”. MĖNESINIS 48 | 
Į PUSL DIDELIO FORMA- | 
f TO ŽURNALAS. EINA j 

JAU TRYLIKTUS 
METUS.

GAIVINDAMI
IR UGDYDAMI

MŪSŲ KULTCRINĮ į 
GYVENIMĄ

I •’ Prenumerata: | 
VISUR 6 DOL j 

ADRESAS; I

I 680 BUSHWICK AVĖ. . 
i BROOKLYN 21, N. Y. ] «a- - -



VAIZDAI IŠ “PAŽADĖTOSIOS ŽEMES’

METINIS 
VAKARAS

įvyks SAUSIO 18 d., šeštadienį šv. Juozapo
saleje, SuydamSt. ir Wilson Avė. Brooklyn, N. Y, 

* * • *
Bus vaidinama W. Somersert Maugham
4 veiksmų pjese

■ IĮDĖTOJI
IPOLITAS TVIRBUTAS

Pradžia 6 v. v.

Įeinant aukojama 2 ar 1.50 dol.
t-

VAIZDAI IŠ “PAŽADĖTOSIOS ŽEMES”

Po vaidinimo šokiai, grojant 
JOĘ THOMAS orkestMii;

Vaidins Hartfordo Dramos Ratelis



BOSTON. M8SS.

SPORTAS BANGATELEVISION
Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

NEW Y ORKAS

7 vai. vak.Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai.

6 vai. vak.pirmadieniais nuo 9 vai. ryto
W1NTER GARDEN TAVERN Ii

manis, etc«

M. and Z. Collision Work

MICHIGAN FARM SURIS
Forintam, Michigan

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

PRITYRU- 
YORKE

\\ AUK t d 
t N K B A L H O M f 

197 Webster A venų* 
PRANAS WAUKUt, 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
Camhridge, Mms _ _ 
5OTARY fTBlJC

.' ■ » 1 r

This Bęautiful Dinnerware 
Place Setting 1$ Waiting

JAUNIAUSIAS ŠACHMATININKAS. Geofrey A. Hollis, 14 me
tų, rengiasi tarptautiniam šachmatų kongresui. Jis ten bus jau
niausias. . k *

4 Lietuviški maisto gaminiai
5 Naujai išpuošta, šokių sale

Nuomavimu reikalu kreipkitės- | nianegerj V. E. Ml

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS 
ŠIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA- NEW

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitį

Sulankstytų automobilių dalių ištiesmimas, pa keitimą: 
naujomis, dažymas ir poliravimas

ta .vakaras' — šokiai, grojant 
Joe Thomas orkestrui su ref- 
renistu Nakutavičium.
<- Pirmenybės tęsiamos sek
madienį 5 vaL Sportininkų 
pamaldos Apreiškimo bažny
čioje 11 vai. Antrasispirmeny- 
bių ratas bus pravestas Bos
tone vasario mėn. Vyriausias 
krepšinio, pirmenybių teisė
jas yra Arturas Andrulis iš 
Brooklyno. Sportininkų ap
gyvendinimu rūpinasi A. 
Daukša EV 6-9569. Pirmeny
bėse jau užsiregistravo daly
vauti Bostono Dainavos, Har
tfordo Grandies, Waterburio 
Gintaro ir Brooklyno Lietu
vių Atletų Klubo vyrų eki-

Baras/Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki*

-TeL EVergreen 7-4335

SteplienAromiski* 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojaa 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Br. oklyn, N. Y

Abromienė, Juzefą 
Adomavičius, Juozas, 

Juozo, ir žmona Bronė
Aleliunienė, Elena
Banionis, Simonas, su šei-

Juozas Andriušis
87—09 Jamaica Avė. Woodhaven, 21, N. Y

VIrginia 7-4477 <

.... APYGARDINŽS KREPŠI
NIO PIRMENYBES BROOK- 

LYNE
Sausio 11 ir 12 Brooklyne 

įvyksta rytų Amerikos apy- 
gardinės krepšinio pirmeny
bės. Varžybos pravedamos vy
rų, moterų ir jaunių klasėse, 
sfe. Francis mokyklos salėje 
N 6 st ir Driggs Avė kampas, 
šeštadienį rungtynės prasi
deda 2 vai. tęsiasi iki 7. vai. 
4 vai. oficialus pirmenybių 
atidarymas, o 8 vai. Apreiš
kimo parapijos salėje įvyks-

MICH1GAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
Vieninteliai šie stalo gamintojai FOUNTA1N, MICH.

Kad Lietuvoj ir kitose Pa- 
te^o Mttaose gyvenimo Skaitykite “Aidu," 6S0 «
standartas yra ąjokstesms už •
sovietines respublikas,- liūdi- widc Ava. Brooklyn 21/ N. Y. įg 
ja čigonų plaukimas-, jon. ____ _ ___ w

• TELEVIZIJOS APARATAI/
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI
• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

Woodhaven, N. Y.
\ Suteiktam <aibinga» 

Koplyčių-

.poa, testerio V*ttes, Bos- Trys motin* Tiesoj štam- 
temo Dainavos ir Brooklyno džiasL kad čigonų būriai vai-;< - >1
LAK jaunių bei Bostono Dai- katauja Rokiškio, Kauno, Pa« j DiIvaKdm If Imkmm
navos ir New YorkoLSK mo-' nevėžio parkuose, demorall- < UetttVIĮ AffieriMS OH6€lį IklRPaS & 

iterų komandos. Atletas zuodami gimimą, gausia & $£
‘ ------ * netaikomas įstatymais valka-H< .7. - —L SE

tojn sudrausti?. 3 1 LietuviU visuomenmių organizacijų (nekomums- Z-
— tmiųP susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne- y 

.......... ..  ... . mokamai. __ ', -v- __ - • >

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

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino- 
nūs. — - ; •

olarly. The <200 esch 
over the entfra month.

Account mušt »how minimom $200 gain each month to be ėligible for this 
offer. No otbar restrictkms.

j RARASEVICTOS ir SCNUA 
į r U N E B AL Hom

* 2M W. Broedway “
South Boston. Mas 

IOSEI‘11 BARACEV1’ f
Laidotuvių Direktoęa.

, TeL ANdr«w 8-2590
Aww^»**A*A**********rt***i*

TeL RA 3-lJtt 

JONAS JAKUBAUSKAS
•M N. DentSM Street, Baltfenere, Md. TeL Lengweod 4-SN2Z

geor6e GALONAS 
MM Csniff, DetreR, Mieh. TeL T. O. 9-7899

8TANLET MĘHUCK
IBM W. 47th St, Chieace, UL

»1 1‘M-dfonl 
Brooklyn. .X

į TeL STagg 2-5643

į Mattheu P. Balla* 
(BIELIAUSKAS) 

r r n e a a i. n o m *
M P BAL'.-AS -Direkiorm ‘ 
\LB BALTRONaS-BAI.T-' < 

į Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

t NOTARY PUBLIC

LIETUVIS ADVOKATAI 
Telefonas-JA»naw-.t <4-7?:

Aptarnavimui Ir Informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
lOchigan Farm Stale. Sis stale, jau per Ilgus metus gaminamas 
J«m ir Angelines Andriulių ir jų šeimos, Fountaln, Mlch.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėgtnimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi stalo mėgėjams Ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek HpopuBarinot Michięm Farm Staį, kuris paliko 
Visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame br tollau jums gaminti tik 
pat| geriausią sūri —

fBtarnavimM dieiua U MUM*
Nau.ia moderniška kop^vėia Se» 
.nenims dykai Aptarnauta < mi- 

cridge ir Bostono kolonijas h?- 
miausiomis kainomis. Kainos ta, 
pačios ir i kitus miestus.

BeHcaleRa«ddte: Tel. TR S-4434

HMFS HOW TO GČT TOUIS FREE!

Save rtgularly for the next 4 monthš. Open sn • 
ary w add that amount to your present account.
4 pieee dinnenvare place setting. J

Save the šame amount in each of the next 
anothcr ptace 
posdessor of a

Remember, this offer is fer any saver who savęs 
.month need not be saved in one lump sum, it can be spr

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS

JULIUS MALDUTIS 
savininkas

Mutkauskiene ir Kaputiepė 
(Abromaitės)

Petrikas, Ramualdas, kilęs 
iš Miežionių k., Švenčionių ap.

RauHnaitytė, Ona, gyveno 
kurį laiką Olandijoje

Ražauskas, Juozas, sūn. Mo
tiejaus, kiL nuo Alytaus 
, Shoenradt, Lydija

šepetys, Vytautas, g. 1925 
m. švilpiškio vienk., Biržų ap.

Sklerienė — Matulevičiūtė, 
Emilija, d. Petro, iš Veisėjų

Stankevičius, Juozas, sūn. 
Prano, žmona AncĮriuškevičiū- 
tė, Viktė, dukterys Elena ir 
Vladislava, iš Navasėdlių k., 
Sapackinės vai., Suvalkų ap.

Stasevičius, Konstantinas ir 
Vytautas

Striogas, Antanas, sūnus 
Silvestro

Šukys, Vytautas, sūn. Jono, 
g. 1923 m. Smalrrikų k., Ka- 
dartšklų vai., Suvalkų^ap.

Trumpis, Jurgis ir Stasys, 
sūn. Jurgio.

VirbaUdtė — Kairienė, iŠ

Jezukėvičiuš, Feliksas " ir 
Kazimieras, ir jų sesuo Ona, 
vaikai Marcijonos Kaziukony- 
tės — Jezukevičienės (buv.
Stankuvienės)

Kairienė — Virbalaitė, iš 
Gudeliukų k.y Ramygalos vai., 
Panevėžio ap.’

Kalinauskas, Mamertas, sū
nus Jono

Kaputienė ir Mutkauskiene 
(Abromaitės)

Matulevičiūtė — Sklerienė, 
Emilija, d. Petro, iš Veisėjų

J. B. SHALI.N>

LxU<k>tuv;<4 Linesiu.
84-62 JAMAICA AVĖ 

(prie Forest Parkway Statton

liet XJen. konsulato ieškomi asmenys
Panevėžio ap. 

sūn. Virbickas, Juozas, sūnus 
Grigoriaus

Virkutienė, Kotrina
Vrubliauskas, Antanas, sū

nus Stasio, g. 1926 m. Pieve- 
Cholmogorcevas, Jurgis, gi- lių k-, Rumšiškių vai.

męs 1924 m. leškomeji ^fba apie juos
Cicilaitis, Jonas, Tonis ir žinantieji maloniai prašomi 

kiti — atsiliepti:
Oapkus, Kazimtras, sūnus <Senetal u.

thuaūa 41 West SZnd StreetDraksas, Pranas, sūnus-An- 
tano ’

Eigminas, Julius, sūnus Ba-
EVergreen 8-9770

JosephGa

Užpildomi federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina 
mi įvairūs dcAumentaL

prairtose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai, 
namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelatadngų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant. ir ligoninės 
Išlaido* ' ' . " _ e

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO„ Hartford. 
Conneetieut

Greitas ir sąžiningas patarnavimai
Kreptis: škrfdadieniais 9 vaL ryto iki 8 vaL vak.

AUKŠTYN į
ŠIRDIS

Kun. J. Prauskis |
Pavyzdžius šventąją'i 

ir kitų berniškų asmenų gy> 5 
ven mo, žmonės ilgiau 
mena; tie pavyzdžiai daro< 
didelės ir geros įtakas”. ' i 

Tie pavyzdžiai yra sutelk-; 
ti šiame leidinyje. B jų gaili 
sužinoti: a? mes tinome,; 
kur skubame? ar perskaitę! | 
laišką Tėvo? Kas yra mefiė 
ir draug’škumas? {

Kaina: 2 d<H. 262 psl
Gaunama Darbinlnlco arik 

mintetraciieįa 910 
by, Brooklyn 21» N. Y.

TALARSKI 
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
380 Mapie Arenoe, Hartford. Coun

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose pata1"^^, 
prieinama katna ‘

* TeL CHapei 6-1377

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

1447 90. 4tah COURT 
denio m, iu.

TOinihaK 3-6131 **W*

Draudime reikalais, taksy (Income 
Tax) paruošimui/ notoriniu doku* 
menty tvirtinimui r 

kreipta *pas

Juozas Andriušis
' GENERAL INSURANCE BROKER

CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

zys, sūnūs Teodoro
Janušauskas, Petras, sūn. 

Petro, gim. 1914 m. Kaune — 
Panemunėje


