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Prancūzija 
stengiasi

FELIX GUAILLARD, Prancū
zijos ministeris pirmininkas, su 
savo jpėdiniu.

Lietuvoje yra naujas vyskupas
V. SLATKEVIČIUS KAIŠIADORIŲ VYSKUPO PAGELBININKAS ♦ VYSK. STEPONAVIČIUS PERĖ- 

( ' MĖ PANEVĖŽĮ IR VILNIŲ _____

Lietuvoje konsekruotas nao-.. joje. | kunigų seminariją Kaune Mažo, net mažesnio nei vidu- 
jas vyskupas — kunigas Vincen-. įstojo 1939 ir įšventintas* į kuni- * tinio, ūgio ir savo išore nekrinta 
tas Slatkevičius ir paskirtas Kai- ** **- j

šiadortų vyskupo Teofilio Matu
lionio pagelbininku. _

Naujasis vyskupas yra gimęs 
1920 rugpiūčio 20. Kilęs iš 1a-

gus 1944 kovo 25. Okupacijos į^akis. Gabus mokslui ir darbš- 
metu jam teko profesoriauti to- tus. Paslaugus visiem, draugiš- 
je pačioje seminarijoje, būti jos kai besišypsąs ir kuklus, tuojau 
dvasios vadu, vicerektorium, _ _ 
paskui dėl kažkurių priežasčių kas centre pastatyti.

bai neturtingų tėvų žąslių parą- jis turėjo seminariją palikti ir 
pijoje. Mokslą galėjo^eiti tik re
miamas Žąslių parapijos klebo
no, ir dekano M. Cijunaičio, lei
dusio į mokslus kelis vaikinus.

'Mokėsi Kaune Jėzuitų gimnazi-

dingstąs iš viešumos, kai jį nori

vėl

Satelitas: mėnulis 
ir bombos

Ohio universiteto specialistai 
paskelbė, kad Sovietų pirmas 
satelitas, prieš krisdamas, su
sprogo i 8 dalis. Sausio 2—5 
sukosi jau try s dalys, o sausio 
6 buvo jau 8. Pirmas gabalas 
dingo sausio 7, paskutinis, spė
ja, sausio 10. Taip baigėsi sput- 
niko kelionė, trukusi 98 dienas.

ATSARGIAI SU MĖNULIO . 
BOMBARDAVIMU

Tarptautiniame aeronautikos

Prancūzijos vyriausybei 
pavojus. Dėl finansinių sunku-

. mų. Vyriausybės delegacija at
vyko Į Washingtoną ieškbti pa
skolos E Pasaulio banko. Iš jo 
jau yra paėmusi daugiau kaip 
puse jai galimos paskolos. A- 
merika, kuri turi labiausiai lė
mimą žodi tame banke, abe
joja, ar yra prasmės duoti nau
jas paskolas, kol Prancūzija ne-

. parodo, kad ji pajėgia išbristi ’ kongrese Barcelonoj vienas E 
E ūkinės krizės. .dalyvių pasiūlė daryti eksperi

mentus su mėnuliu —raketa 
pasiųsti Į jį vandenilio bambą. 
Dabar Švedijos inžinierius R. 
Engstroem Esiuntinėjo moksli
ninkam Įspėjimus, -kad 20 me
gatonų (20 mil. tonų dinamito)

Tur būt norėdamas parodyti 
tokias pastangas, min. pirminin
kas Gaillard ryžosi siaurinti val
stybės išlaidas ir išplėsti Pran
cūzijos užsienio prekybą. JE atė-
jo i parlamentą su siūlymu su- -
stabdyti iki 1959 sausio 1 mo- bomba įblokšti mėnulį E 
kėjimus veteranam ir buvusiem j° orbitos ir suadyti “dangaus 

mechaniką”. To ' rezultatas že
mei būtų staigūs potvyniai iš 
vandenyno.

karo belaisviam. Prancūzai, ku-
rie Ebuvo karo nelaEvėje 4 1 
metus, turi gauti po 22,000 
frankų (52 dol). Jiem mokėji
mus sulaikius, būtų sutaupyta 
4.762.000 dol. O sulaikius karo 
veteranam susitaupytų kiti 12 
mil. Bet prieš tai kilo didelis 
triukšmas. Kiekvienoje partijo
je karo veteranai turi daug už
tarėjų, ir Gaillard žygis gresia 
vyriausybės kri^e.

SU AMERIKA
Prancūzija atsakė į Bulgani

no laišką panašiai kaip Amerika.
Anglijoje daugiau tebesvars- 

tomas “beatomės erdvės’ klausi
mas. Jam Anglija linkus pritarti 
—ne tiek E esmės, kiek tam,

MOKSLININKAI IR BOMBOS
Dr. Linus Pauling, 1954 metų 

Nobelio laureatas, chemikas Ca- 
lifomijos technologijos institu
te, Įteikė Jungt. Tautom memo
randumą. kad tuojau būtų su
stabdyti atominės bombos ban
dymai. Memorandumą pasirašė 
9235 mokslininkai iš 44 valsty
bių. Iš Amerikos 2705.

Memorandumas riiirodo, kad 
radioaktyviniai spinduliai gre
sia žmonijai... Bet tuos spindu
lius iš atomo paleido ir bombą 
sugalvojo mokslininkai. Jie pa
darė, o dabar savo darbų išsi
gando ir aliarmuoja, kad kiti

kadparodytų savo norą derėti su gelbėtų nuo jų darbų. 
Maskva.

dirbti prie Kauno bazilikos!
V. Slatkevičiaus seminarijos 

draugai jį maždaug taip apibū
dina:

Vyskupui K. Paltarokui mirus, 
Panevėžio.vyskupiją ir Vilniaus 
arkivyskupiją perėmė vyskupas 
Julijonas Steponavičius.

Kur dings
Stassenas?

Prezidento patarėjas nusigink 
lavimo reikalam siūlė nusiginkla 
vimo klausimus svarstyti su So- 
vietais dalim. Pirmiausia pri
imti siūlymą, kad būtų sustab
dyti atominiai bandymai, kaip 
to nori sovietai, o atominių bom
bų gaminimo sustabdymo ne
reikalauti. Jam buvo priešingas 
Dulles apsaugos sekretorius 
McElroV, junginio štabo virši
ninkas Tvvining. o taip pat Ei- 
senhovveris.

Spėliojama, kad . Haroldas 
Stassenas pasitrauks pats, ne
laukdamas. iki prezidentas pirm- 
asE ims jam dėkoti už rūpestin
gą tarnybą ir nuopelnus valsty
bei.

, Dulles laimi?
Prezidentas Eisenhoweris < 

sausio 15 pirmu kartu pb 11 
savaičių turėjo spaudos konfer
enciją. , Korespondentam jis at
rodė vėl sveikas ir tvirtas. Pa- 

' brėžė savo norą, kad Bulganinas 
jo atsakymą paskleEtų sovieti
nėj spaudoje, kaip Bulganino 
laiškas buvo paskelbtas Vakarų 
spaudoje. Pasisakė prieš Gaithe- 
rio raporto skelbimą labai 
griežtai stojo už, valstybės sekr. 
F. Dulles. f

Kai vienai korespondentas 
primine ^ Amerikos spaudos ir 
Europos nepasitenkinimą Dulles 
ir reikalavimą atsistatydinti, pre 
zidentas atsakė:

jei 4A jo vyriausybės nariai 
norėtų pasitraukti, tai jis , pre
zidentas, norėtų, kad Dulles bū- 
ttų tokiu atveju paskutinis. Ei- 
senhoweris vadino Dulles iš- 
mintingausiu žmogum ir geriau
siai iš visų nusimanančiu savo 
srityje.

Atrodo, kad Dulles bus laimė
jęs kovą su kai kuriais Ameri
kos publicistais (Sulzberger. 
'Alsop. Lippmann) ir Maskvos 
bei Europos politikais oportu
nistais. kurie nepripažįsta, jo
kios moralės politiniuose rei
kaluose. Dulles viešai parėmė 
prezidentas, o ne viešai jam sa
vo pritarimą esą pareiškė abie
jų partijų lyderiai.

MRS. RUTH REDMONO, iš Yonkers, N. Y,, raudonoje Kinijoj: 
gavo pasimatyti su sūnumi Hugh. kuris 1951 metais nuteistas už 
tariama į šnipinėjimą. , •

PASILIKO ATV IRAS DURIS
MASKVA TUO N.ŠRA SUŽAVĖTA

Prezidento Eisenhowerio at
sakymas Bulganinui rado pa
lankaus atgarsio Amerikos Kon
grese. Jam pritarė ir buv. pre
zidentas H. Trumanas. Europo
je sutiktas taip pat palankiai.

Prancūzija jau atsakė į Bul
ganino laEką panašiai kaip Ei- 
senhovveris. Anglija dar neat
sakė. Jos atsakymas daugiau
skirsis dėl Lenkijos siūlomos . Anglų. Jis priežtai atmetė siū!o- 
“beatomės erdvės". Anglai jai 
rodo palankumo.

Vokietija atsakymą rengia.
Tačiau kancleris Adenaueris
sausio 15 kalboje per radiją senhovverio atsakymą —esą Ei- 
prezidento Eisenhovverio atsaky- senhoweris savo laEke norįs 
-------------- :----------------------------- atsakomybę už tarptautinę i-

tampą suversti Sovietų Sąjungai.

mui pritarė, Minėjo, kad p; įtaria 
tam ir kiti. Ir ta rodą, kid Va
karai esą vieningi. Tačiau A- 
denaueris žodžiuose, pasirodė 
kiek skirtingas nuo Eisenho- 
v.erio, sutikdamas, kad būtu ch
romą viršūnių konferencija. Tik 
pažymėjo, kad ji turėtų būti 
gerai paruošta E anksto. Ade- 
naeuris daugiau skyrė i nuo

mą “beatomę erdvę’, nes tai 
būtų galas Natui. galas laisva“ 
jai Europai ir Vokietijai.

Sovietų spauda kritikavo Ei-

N AFTA TEKA IŠ SAMAROS
Karas dėl Alžiro gauna naują prasmę

E visų pasisakymų išvados
susidaro dvejopos:

L Vakarai palieka atviras du-

Amerikos katalik 
pagalba lenkam
Lenkijos kataliku bažnyčia at 

gavo teisę rūpintis labdaros rei 
kalais. Labdaros organizacija 
Caritas iš vyskupii buvo atimta 
1949 ir perduota komunidų su- 

* darytai neva “pažangiųjų kata
likų “organizacijai “Pax". Da
bar vėl leista vyskupam susisiek
ti su Amerikos katalikų vyskupų 
žinioje esančia NCWC ir pri
imti iš jos dovanas? Pirmosios 
drabužiu, maisto siuntos už ke
lis milijonus dolerių jau pasiekė 
Lenkiją. ,

Kas privertė Lenkijos kom. 
vyriausybę eiti Į šias muolaidas. 
spauda ne.-kelbia.

OAV1D BEM-GURION, Izraelio 
ministeris pirmininkas, suda;ęs 
naują kabinetą.*

Maistas žmogui sputnike
Sovietai sausio 15 paskelbė. CHRUŠČIOVAS GRASINA Iš 

kad jie sugalvoję maista žmogui.
Argentinos vyriausybė suskiu skrendančiam sputnike. Maistą, 

dėl nutanmo siųsti delegaciją tark ne ti|f numaiana alki, bet 
(Maskvą prekybos reikalais. ir deguOnies duoda. Jam panau-

ARGENTINOS VYRIAUSYBĖ 
SUSKILO DĖL MASKVOS

» Maskvą prekybos reikalais. ir deguonies duoda. Jam panau- 
Pvms ta( protestavo užsienių ^ota esanti jūrų žolė, vadinama 
reikalų mimstens. Jis atsisakė t 

'pasirašyti delegacijos Įgalioji-
mus ir atsistatydino. Labiausiai
priešinasi, ir kiti katalikai. De
legacija tuo tarpu sulaikyta.

chlorella.

. Dulles užtikrintas
Valst. sekr. Dūles gavęs tvir-

"Mūsų lairnėjimai nustebins Nafta iš ijaharos stiprina ir ”S *** . ‘L- -
pasaulį", su pasididžiavimu kai- prancūzų nusistatymą išlaikyti ***^*** . 1.*"***** 
bėjo Prancūzijos ministeries Sa- Alžirą savo rankose, nes jo ne- • **** ’

tekus, bus prarastas kelias ir į 
nafta.

.... . si to, ko norėjo — prigąsdintiAlziras gavo taip pat nauja ... . . .. .. Vakarus, kad iie priimtu pskovos padrąsinimą ls Saharos. ’ ' ’
Jie dabar skelbia:

'niekad nebus saugus naftos * -zfl**.*
kelias, kol Alžiras neturės ne- Visus kviečiame į Darbininko 
priklausomybės. Vakarą — Pažadėtąją Žemę Sau-

Ir jie tai-įrodė. Kai pi mas šio 18, šeštadienį. Pradžia 6 v. v— 
transportas stovėjo jau ant bė- Vieta: 1080 WiUoughby Avė. šy. 
gių, jie išsprogdino geležinkelio Juozapo parapijos salė

Alžirą savo rankose, nes jo ne-

r

haros reikalam M. Lejeune. 
'Pirmoji nafta iš Saharos jau 
-ra pakeliui į Prancūziją".

Iš Hassi-Messaoud čiulpiama 
nafta ir leidžiama vamzdžiais 
93 mylias iki Touggourt miesto. 
E ten jau geležinkeliu 120 mylių 
gabenama iki artimiausio uosto. 
Tai kas, kad nafta iš Saharos 
kaštuoja dešimt kartų daugiau 
negu atgabenta iš Tėxas iš už- 
6000 mylių. Bet tai sava nafta, tarpą, ir 20 vagonų nuėjo nuo > 
Ji kelia Pranoūzijcfe. pasididžia- bėgių. Tačiau per savaite laiko 

geležinkelis buvo patai -ytas, 
sargybos sustiprintos, ir pirmas 
naftos iš Saharos transportas 
laimingai pasiekė PhiZippeviUe 
uostą.

Saharos ministeris skelbia, 
kad po kelerių metų Prancūzija 
bus viena iš didžiausiu naftos 
galybių.

Ji kelia Prancūzijos, pasididžia
vimą. Tik vieni Messaoud laukai 
žada per metus 200 mil. kubinių 
tonų naftos, arba dešimtkart 
tiek, kiek dabar Prancūzija su
vartoja.

Maskva jį vadina karo biudžetu
Eisenhowerio vyriausybe saus. . Atstovų rūmai pritarė 

14 paprašė Kongresą padidinti 
biudžetą. Grynai kariniam, rei
kalam prašoma 518 milijonų. 
Visas biudžetas siekia arti 74

• milijardų. Tai didžiausias lig 
šiol biudžetas.

2. Maskva nesijaučia pasieku-

diktatą.

laisvas pasitar- 
navimas Maskvai
Mėnesinis žurnalas. Missiles 

and Rockets pranešė tokių da
lykų ir juos pakartojo kai kurie 
Amerikos ir Europos laikraščiai:

Amerikos strateginės oro ko
mandos 2000 lėktuvų B-47. vi- •

"DĖDĖS TOMO TROBELĖS" dutiniško dydžio bombonešiai. 
LAIKAI DAR NESIBAIGĖ • ir šimtai sunkiųjų B-52 tarp- 

kontinentinių sprausminių bom
bonešių yra Amerikos persvara 
prieš Sovietus. Tie lėktuvai vyk
do "nuolatines ir gausias” oro

Atstovų Rūmai sausio 4'5 pa
lankiai sutiko pasiūlymą skirti 
pusę milijardo reketų gamybai. Grenville. S.C. sausio 15 pra- 
Pritarė 374 balsais ir prieš nie—įsidėjo teismas 5 vyrų, kurių vei
kas.

NAUJO

ChruščidVas sausio 14 įspėjo 
Danijos ir Norvegijos vyriausy
bės: jei jos leis savo teritorijoje 
bazes Amerikos raketom, tai 
Sovietai imsis kontrapriemonių. skelbė:Wu<K^, projektą, sve- 
Toki pat įspėjimą gavo ir Turki- ria Ą „ann M |o 9a|!m# 
3a' aptarti dviem žodžiai*: -'karo

biudžetas'. Toks biudžetas tarp
tautinį iten^pimą tik padidinsiąs.

Anglijos Daily Mail nustebih- senhovverio laiška .Bulganinui.
JT g<7 sekretorius llam- tas biudžeto didumu. Esą tai Jis reikalavo iniciatyvos santy-

Biudžeto skaičiai rado atgar
sio Sovietuose. Izvestija pa-

INICIATYVA NUSIGINKLAVI
MUI

TRUMANAS VĖL PRAŠNEKO
II. Trumanas buvęs preziden-' 

tas paskutinėm dienom vėl ėmė 
rodytis su savo pareiškimais. 
Jis kritikavo Ei -:enhoweri ir 
Dulles. kad jiem trūksta to. kas 
jiem įsako. Bet jis pagyrė Ei-

Nuskendo Norvegijos laivas
Norvegijos tanklaivE su naf: 

ta pakeliui iš Saudi Arabijos Į 
Barceloną sausio 15 pakliuvo Į 
audrą ir buvo perlaužtas pusiau.

tus užtikrinimus E abiejų parti- Nelaimė įvyko anksti dar prieš 
jų lyderių,* kad jie parems jo švintant per 100 mylių nuo Ba- 

__ jearą sajų pagaiboš signalus pa
gavę kiti laivai atskubėjo ir ko- ................. ...
voje su audra visus 35 įgulos Pa!*Bi..•3*’ I Non at-

minti tiesioginių derybų su 
Maskva ■ nepradėti viršūnėm, 
Dulles už tai puola tik spaudos 
kolumnistai ir Stassenas. Stas
senas Baltuosouose Rūmuose 
esąs jau pralaimėjęs.

Bedarbių skaičius auga ir 
Kanadoje

Kanadoje nuo lapkričio vidu
rio bedarbių skaičius dvigubai 
padidėjęs. Bedarbių yra 3.7 
proc. visų gyventojų. Didžiausio 
nedarbo metu 1933 bedarbių bu
vo 7.8 procentų.

marskjold tarėsi su valst. sekr. .tokis dydis kaip visa Anglijos kiliose su Maskva, bet pashakė 
Dulles. išvyko į Londoha tartis' valstybinė skola; Amerika avia- .niekada Maskva nepasitikėjęs, 
su užsienių reikalų min. Lldydu. cijai skiria, daugiau kiip visas labiausiai rcikalvo santykius iš- 

Anglijos biudžetas, ir Amerikos lyginti su sąjungininkai* 
naujinti derybas dėl nupigink- ra^elom skįrjamos clįdeshė.s su-

' visai Anglijos kariuo- DARBININKŲ DALYVAVIMAS

Walter Rcuther. autoinobi ių 
darbininkų unijos prezidentas, 
iškėlė minti, kad darbininkai tu
rėtų dalyvauti Įmonės pelne; 
kad; pelno 25 pror. galėtų bū-

narius iki vakaro Išgelbėjo. ’ . . . „
lavimo Jungtinių Tautų, ribose. , 

menei. laikraštis nustebimą
Kiek influenza paguldė baigia: “Kas būtų iš senojo pa-

Ką japonas galvoja apie Ameri
kos kultūrą

Japonų rašytojas Yukio Mi- . Amerikoje per 1957 paskuti- šaulio, jei ne kilniadvasi; drau- 
shima pareiškė apie Amerikos nius keturis mėnesius nuo Ari- Ras Naujajame?" 
kultūrą: , tai kombinacija iš de- jos infhienšos sirgo 20 mil. žmo- Ūkinis anglų laikraštis Finan- 
kadaneo ir energijos, tiedu ele- Mirtingumas 103 didės- cial Times spėja, kad ryšium

dai buvo balti, bet sąžinės juo
dos. Teisme išaiškėjo, kad 1951 
liepos 1 tie juodos sąžinės vy
rai įsibrovė į juodo veido Claud 
Cruell namus, surišo ir plakė 
botagais, matant septyniom bal
tiem vaikam. Jo žmoną užpuoli
kai buvo išgabenę kėlias myhas 
iš namų. Jie kaltino, kam juo
dieji maišosi su baltaisiais. O 
tuo tarpu kaimynas baltasis, 
išvvkdamas su žmona į ligonine, . .. „. .. .
. * . . • l - nenori išjhduoti. šiaip ar taipbuvo juoduosius kai m v nu s pra- . .. . *. .. ..... .. .* „ .. Amerikos radarai ir misijos, ku-sės pabūti su jo vaikais. Kai ku- . . ... . .. ..• * .u • • nos daro Rusijos tentoniosne is užpuoliku pnsipažino . . . •. K.. ... r fotografines nuotraukas, tesia-teismc osa bu-Klux-hlano na- ° .. , _ . .-- mos sėkmingai ir nesukliudo-

mai Tai reiškia, kad strateginės 
Dovana lieka, dovana komandos bombonešiai didele

New Yorko stambus pirklys propočcija pasieks rezultatą, ku- 
George Rickenbacher kone a- ris bus. katastrofa Sovietų Sąjun- 
palpo. sužinojęs, kad iš jo sąs- Kremlius tai žino • 
kaitos banke buvo išimta 75,000 
dol. Prieš dešimtį metų, vesda- aprašymą paneigė Bet jis yra

žvalgybas viršum Sovietų Są
jungos. ir Sovietai negali to su
kliudyti. Esanti tiesa, kad mo
dernūs Sovietiniai naikintuvai 
puola mūsų bombonešius, būda
mi pranešęsni aukštumu, grei
čiu ir manevravimo laisve. Bet 
ligšiol jie niekad dar nepuolė 
raketom, ar dėl to. kad jie dar 

*' ^neturi priešlėktuviniu raketų ar

mentei yra ir Europoje, bet ten -
jie vienas kitą atstumia, o šioje n*Ufrc Amerikos miestuose pa- su nauju biudžėfu turi staiga 
kokteilių tautoje.jie noostabial didėjo 17,500, palyginti su vie- pakilti Amerikos Ūkinis gyvėni- 

, susiderina. nu rudeniu anksčiau. mes.

Amerikos aviacijos štabas ta
, • . ..... _, , . . uv«. rin» uv.-uuų uiviu. paneigę, ori jvt vr«

h skirti darbininkam Tokia pat mas buvo Mvn būdingas spaudai, kuri nesiflno.
Alma galėtų būti paskirstyta' 
klientam. Jo projektas spaudoje 
susilaukė aštrios kritikos

busimajai žmonai “dovaną”. Jis -kad ji tarnauja Maskvai, nes pa
upio tai ir užmiršo, o žmona — tvirtina Maskvos kaltinimus A- 
ne. kai su ja išsiskyrė. merikai.



DARBININKAS

MES SĄŽINĘ TURIME

Ji nutvla,lcai reikia mokėti mokesčiu Kariuomenės šventė:

Apmovė

AMERIKOS SATELITAS
DAR TOLI

(Nukelta į 7 psl.)

INgersol

vaidmenį suyaidino Boris Moroz 
istorija prasidėjo 1933 metais.

"Puiku. Kad galėčiau laisvai 
judėti po Vokietiją, man reika
lingas pažymėjimas, kad aš dir
bu amerikinei įstaigai. Ar tam
sta man galėtum duoti pažymė-

HOWARD CURRANO, JAV aviacijos majoro, vaikai Prancūzijo
je. Lakūnas buvo paklydęs ir priverstas nusileisti Albanijoje. Da
bar jau grįžo pas Seimą.

MILŽINAS RADAR8K0PAS, JAV aviacijos pastatytas‘Mente 
Perk, Gal. Juo galima' pagauti .metsprg atspindžius ir jautriau
sius radijo signalu^

pareigojimų—rašykite!

SlO-Ott 
$ 5JM)

1530 Bcdford Avė., Brooklyn 16, N.

Jac Soble pernai nuteistas už šnipinė ji- 
į. • — Jo ir kitų šnipų likime lemiamą 

Visa

■jo t rankoje - , ' .
Mūsų įstaiga per ilgą veiklos metų eilę išsiuntė šimtus tūkstančių siuntinių, ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patarnavi

mu patepkinti. Todėl .jūs su pasitikėjimu galite kreiptis į mūsų įstaigą.

tual Funds. Tinkamai

N .Lietuvoje vilnietis K. Ba
ronas rašė apie lietuvį lenkų 
komunistų diplomatijoje:

“Mūsų spauda pranešė, kad 
Lenkijos kardinolą ir primą Vi
šinskį atvykusį į Romą vizituoti 
popiežiaus Pijaus XII, sutiko 
ambasadoriuj Italijai Jan Drūto.

“Kas tas Jan Drūto?
“Trumpoje Paupio gatvėje 

Vilniuje lenkų okupacijos me
tu gyveno keturios lietuviškos 
šeimos: mano tėvai, Maciukai, 
Paplauskai ir Drūtai. Visos jos 
savo vaikus leido į lietuvišką 
mokyklą arba lietuvių Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnaziją — 
visi buvo geri pažįstami. Lietu
višką gimnaziją lankė ir ją bai
gė dabartinis Lenkijos ambasa
dorius Jan Drūto, kurio tikroji 
pavardė yra Jonas Kęstutis Drū-

menesio
Kitas biznierius išleido 20.000 

d(/. puotai, kurią jis kėlė savo 
sūnų dvynukų konfirmacijai 
Pasiaiškino: viena, tai išląidos

100 rublių 
Persiuntimas

pat Kūčios. Ir šiemet Kū
čias valgysime toji nuo gim
tojo krašto ir savųjų.

Oi, kiek daug aš tau pasa
kyčiau, jei gyvu žodžiu kal
bėčiau. Kiek ilgesio ir. skaus
mo aš jaučiu, bet ar verta 
kam nors apie tai pasakoti?... 
...čia mūsų tautiečių yra 
gana daug ir visi draugiškai 
sugyvename. Pernai Kūčias 
valgėme bendras... Nežinau, 
jei pasiseks, ateinančiais me
tais noriu važiuoti į Tėvy
nę... žinai, tokiems kaip mes 
Tėvynėje sunku prasigyven-

Ak. ir vėl ateina laikas pra
nešti valstybei savo metines pa
jamas’ Didelis galvosūkis, kaip 
čia padidinus pranešime išlai- 

Boris Morozo istorija, kuria d35 >r sumažinus pajamas! Lie- 
jis nuskambėjo visame pasihily. tūvoje ūkininkui būdavo galvo- 
prasidėjo 1933. Jis tada dirbo sūkis, kaip rtakčia nudžiauti ke-

lapkričio
23 ar gruodžio 29?

Lietuvių Dienose, gruodžio 
nr., Kazys Škirpa nuvertina lap
kričio 23 reikšmę Lietuvos ka
riuomenei organizuoti. Esą: '

kai kurių karininkų".
To įsakymo reikšmė? Škirpa 

sako, kad jis neturėjęs "jokios 
lemiančios reikšmės faktinam 
kariuomenės sudarymui". Ka- 
riuomertBs sudarymo reikšmę 
Škirpa priskiria kitai datai — 
gruodžio 29, kada jau Sleževi
čiaus vyriausybė paskelbė atsi
šaukimą, kviečiantį savanorius. 
. Po tokios aštrios kritikos lap
kričio 23, kuri neturėjusi “jo
kios lemiančios reikšmės, ka
riuomenei”, o tik tautininkų va
dam išaukštinti, buvo galima 
laukti, kad Škirpa nuosekliai pa-

PR1ĖMLMO PUNKTAS
Nery' York City, 78 Second Avė. TeL ORchard 4-1540

Aviacija rengiasi satelitą pa
leisti tik 1959 pavasarį. Tam 
būsianti vartojama rakėfa Thor.

Armįja pareiškė, kad jos sa
telitas paruoštas bus per mė
nesi. Kada leis — neskelbia.

lyvavo namo klientai, taigi biz
nio reikalam išleista.

Vienas iš Californijos prisky
rė firmai išlaidas, kurių jis tu
rėjo, savo sūnui samdydamas 
bokso mokytoją.

Minesotos auto biziiierius fir
mos reikalam priskaitė sumas, 

to doltrio. Bet dideli žmonės kurias jis išleido savo šeiifiinin- 
turi ir didelę sau meilę. Toji

davė sprąsti, kad svečias kuo 
greičiau uždarytų duris iš lauko 
pusės.

Pa kelių , dienų atsilankė sve- 
Tai buvo 1957 sausio 19. Vie-—čias. Pasisakė esąs Gregory Me-_ 

lamed, komercinis agentas. Po 
kelių bereikšmių sakinių

Melamed pasisakė, kad jis 
galėtų. patarpininkauti Morozui 
ir jo tėvam Rusijoje persiųsti 
maisto pakietėlių. Gal jis galė
tų -patarpininkauti dar ir tiek, 
kad iš Rusijos galėtų atvykti Mo
rozo tėvas pasisvečiuoti į Ame
riką. .

Kai Morozas ėmė karštai dė
koti, Melamedas atsiliepė: “Tai 
niekis, gal tamsta būsi malonus 
ir man šį tą padaryti. Rodosi, 
būsiu girdėjęs, kad tamsta galvo
ji angažuoti Trockį. Tamsta pa
sisaugok nuo to”..

Melamedas ištesėjo. Kai dip
lomatiniai santykiai buvo už- 
megsti ir Melamedas tapo vice
konsulu. jis pasiuntė ir siunti
nukus ir pusei metų atgabeno 
Morozo tėvą į Ameriką.

Tuos Įvykius dabar prisimin
damas ir atvirom akim i tamsa

Pristatome per 2 savaites.
Pilnai garąntuota 

ir oficialiai.

angažuoti "Leoną Trockį?" pa
klausė impressario.

“Ar tamstai galvoj negerai? 
Rusų kontrevoliucionierių? Gra
ži būtų kino atrakcija!” Morozas

j imą, kad aš esu pavestas jutų 
MM naujų artfctvr

Morozas tylėjo. Permetė min
tim ateitį. ^Neatrodė jam, kad 
tuo save /angažuotų kokiem 
nemalonumam. Pažymėjimą iš
rašė, Sutarė, kad retkarčiais 
Morozas turi jam parašyti į Vo
kietiją, teiraudamasis, kaip se-' 
kasi- Tuo bus labiau įtikintas 
vokiečių saugumas.

Juo toliau, juo Herberto at
sakymai į Morozo laiškus buvo 
retesni. Po dvejų metų atvyko 
rusas, pavarde Stanislav šumov- 
ski, ir įspėjo, kad Morozas per 
dažnai nerašytų Herbertui. Mo
rozas neberašė. Bet su Herbertu 
dar teko jam susitikti. Tik jau 
kitu vardu (b.d.).

IŠ KOČIŲ NUOTAIKŲ v 
SIBIRE

“... Kiek daug prabėgo au
dringų metų, kiek jau šv. 
Kalėdų nešvenčiame kartu. 
Kiekvienais metais prie Kū
čių stalo kaip gyvas man 
stoja prieš akis mūšų šeimos 
paveikslas. Ir tik skausmas 
suspausdavo širdį, ir gaili 
ašara nuriedėdavo per skruo
stus. Sėdėdama tarpe kitų, 
ieškodavau kurio nors bran
gaus namiškio veido, bet, de
ja, aplinkui sėdėdavo tokio 
pačio likimo draugai, ir kiek
vieno veide matydavosi

“....besimokydamas lietuviško
ji gimnazijoje, jis bendradar
biavo su lietuviais. Tačiau įsto
jęs į Vilniaus universitetą ir su
sipažinęs su lenke Savicką....vi
siškai nutraukė santykius su lie
tuvius! nors iš lietuviškų šalti-

žiūrėdamas. Morozas vaizdavo
si, lyg prieš jį stovi velnias,'ir 
tam velniui jis, Morozas, yra pa
davęs vieną pirščiuką. Bet štai 
jis jau sukiša ir visą ranką... 
Tai buvo jau 1936.

1936 Morozas jau buvo Hol- 
lywoode. Jam buvo pavesta pa
puošti Paramounto filmom mu
ziką. Ten Ąjorozui prisistatė ne- 
paiįstamąsasmuo, pasivadino. 
Edward Hefbert. Angliškai kal
bėjo su rusišku akcentu ir pa
aiškino: ’

“Melamedo jau nėra Ameri
koje ,bet aš galiu jums padėti 
siuntinėlius persiųsti ^Rusija. 
Tik reikia, kad aš šiuo metu nu- 
vykčiau į Vokietiją, kur aš tu
riu organizuoti rezistenciją 
prieš nacionalsocializmo reži
mą. Manau, tamsta esi nusista
tęs prieš nacius?’”

“Koks klausimas! Savaime aiš-

744 RROĄD STREET, 
NEWARK, N. J,

ATKREIPKIME DĖMESĮ!
Amerikos ekonominis gyveni

mas persigrupuoja.' Infliacija 
vis dar tebesireiškia nesustab
domai, naikindama mūsų -kiek
vieno sunkiai taupomus pinigus. 
Kaip šen. Harry F. Byrd, Chair- 
man, Ū.S. Senate Committeė on 
Finance pažymi, dar nesimato 
žymių, kad infliacija būtų su- 
stapdyta. Pragyvėnimo kainos 
palaipsniui kyla, o dolerio vertė 
mažėja. Statistika rodo, kad 
1939 m. 1 dol. jau 1957 m. pa
baigoje buvo vertas mažiau ne
gu 49 cnt. Kas reikia daryti?

Geriausiu keliu, šiuo metu vį 
siems taupytojams ateina į pa- 
gelbą investavimo fondai—Mu-

ta — Vokietijoje Miuncheno 
viešbutis Bayrišcher Hof. Boris 
Morozas jau buvo* atgulęs. Bet 
pajuto, kad miegas nežada atei
ti. Jo nervai pradėjo gaudyti 
įspūdžius ir į juos reaguoti kuo. 
aštriausiai. Nutilęs klausėsi, ar 
negirdėti kokių žingsnių. Kai 
nieko neišgirdo, kreipė akis į 
langą* ir galvojo, ar jis uždary 
tas. ar jis yra aukštai nuo že
mės, lyg anapus turėtų kažkas 
būti, kas gresia jo visam buvi
mui. Kai įspūdžių neatėjo iš lau
ko. jo atmirityje ėmė sukiotis 
asmenys, su kuriais jis buvo su
tapęs. Iškilo jo buvęs 'viršinin
kas Aleksandras Korotkov. ku
ris tikriausiai jau nubaustas 
mirtimi Maskvoje Lubenkos 
kalėjime. Staiga lyg sudundėjo 
atminime traukinys pro Austri
jos tunelį, iš kurio paslaptingai 
dingo trys Jugoslavijos pareigū
nai.

Vaizdas po vaizdo, ir Morozui 
ėmė vaidentis, kad tai dedas su 
juo pačiu. Jo paties praeities 
vaizdai ėmė vyniotis ryškiai, 
dramatiškai, bet nelogiškai kai
taliodami vienas kitą ir sukįo- 
damiesi kaip debesų atplaišos 
prieš ’ audrą. Reikėjo aprimti, 
kad juos galėtum sugrupuoti ir 
sustumdyti į nuoseklesnę eilę ir 
sudarytum Morozo istoriją.

-žmogaus gyvenimas susitelkia 
| vieną momentą. Jame dingsta 
laiko ribos, ir visa preiris bei 
ateitis virsta viena ištisa dabar- 
timi, į kurią žmogus kitaip rea
guoja nei į tolimą įvykį, atga
minamą tik stsiminimo.

■ r Toki 'momentai esą - dažniau
siai mirties akivaizdoje. . Bet Bo
ris Morozas jį pergyveno ne 
mirties proga.

meilė kaštuoja valstybei mili
jonus.

Į juos valstybė ir atkreipia la
biausiai savo maloningą akį, ra
šydama juos į tam tikrus sąra
šus. kaip Vokietijoje kad rašo
mas grafu, kunigaikščių ir kitų 

New Yorke. Jo žinioje buvo vi- leta medžių iš miško ir kaip mėlynojo kraujo išrinktųjų, kaip 
jie su išlaidom bei pajamom 
elgias.

Dviejų korporacijų' preziden
tas nurodė korporacijų išlaidose 
atleistinas nuo mokesčių sumas, 
kurias jis išleido’ Floridoje savo 
atostogom, net dar ir “medaus vo partijos narys. Kai bolševi- 

išlaidas. * kai Vilnių užėmė, jis buvo pa
skirtas Vilniaus viceburmistru. 
Su bolševikų, dingimu birželio 
22, dingo kaip į vandenį ir Drū
tas. Tėvai ir sesuo Aldona saky
davo. kad apie jį nieko nežino. 
Visi galvojo, kad jis išbėgo su 
bolševikais. Pasirodė betgi, kad 
jis išvyko į žemaičius, pakeitė 
pavardę ir gyveno kaip darbi
ninkas. Tik vakarais išeidavo 
“pasivaikščioti” į mišką.

Bolševikam antru kartu atė
jus, Drūtas repatrijavo į Lenki
ją, buvo paskirtas Lenkijos-at-

per 
dažnai darbininkas yra pririštas 
prie darbo, kuris jam yra kaip 
spąstai. Ragino darbdavius dar
bą organizuoti taip, kad darbi
ninkas tobulėtų ir kaip specialis
tas ir kaip asmenybė. Popiežius 
pagyrė cheminių įmonių pas
tangas apsaugoti darbininko 
sveikatą ir gyvybę. ,j

PABCELS TO BUSSIA. INC.
1580 Bedford Avcnue, Brooklyn 16, N. Y.

Si įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai., šeštadieniais 9-4 
MANHATTANE PRIĖMIMO PUNKTAS: 78 Second Aw„ Ncw York City, N. Y

Pinigai siunčiami į Sov. Są
jungą, lactuva, Latviją, 

Estiją.

Perlaidos didžiausia stirna 
$50. Tačiau galite siųsti 

perlaidų kiek norite.
GBAMEBC Y

PIJUS XII VĖL APIE DARBI- 
L NINKUS

Pijus XII sausio 10 priėmė 
šiaurės Amerikos ir. Europos 
cheminės pramonės 70 delegatų 
ir kalbėjo jiem apie. santykius 
tarp darbininkoir įmonės. Grie
žtu žodžiu popiežhis^priminė. 
kad moderniuose f<

programos. Jis angažavo-naujai 
pasirodančius artistus. Vieną 
dieną prisistatė dainininkas su- 
savo impressario. Dainininkas 

"buvo geras tenoras. Buvo anga
žuotas. Bet po kurio laiko tas 
pats, impressario vėl pasirodė 

"Ar neturi tamsta intereso

sų Paramounto kinų atrakcinės iuos paslėpti,.kad eigulis nesu
gautų. Sąžinė būdavo rami, nes 
mišką ponas Dievas augino vi
siem. o be to — iš valdžios vog
ti galima, nes ir ji skuta visus, 
kiek tik gali. Tokia pat atlaidi 
sąžinė ir mokesčius nusukant 
valdžiai. O Amerikoje kaip' ty
čia daug laisvės palieka sąžinei 
ir garbingumui paties asmens, 
nes nuo jo pranešimo priklauso 
mokeščių dydis.

Artimo meilė prasideda nuo -religiniam reikalui, o be to da- 
savęs, tad ir mokesčius skaičiuo
damas, mokėtojas pirmiausia 
žiūri savo meilės.

Maži žmonės mažą turi ir mei
lę. Valstybę jie nuskriaudžia do
leriu kitu. Internal Revenue 
Service tai žino, ir jai neapsi
moka laiką gąišti dėl vieno ki-

> M Ū S V S K Y R I A I :
DETROIT MICH HARTFORD. CONN LOS ANGELES CAI* PHTLADELPHT A. PA CHTCAGO. ILL. JCEVARK. N ,1 
11B01 Jot Campau Avė. Altamy Avė. 121 A VermwR AW B3? Nerth 7th SL 3741 W. 26th St. 243 Marfcrt St.
TeL TOvnaed 8-0298 Tel CHapel 7-5164 Tri. DUnklrk 5-4530 Tcl. WA 3-1747 TeL Cit 7-2124 TeL MArket 2-49S

vestavus sutaupąs į investavi
mo fondus, sumažinant rizikos 
momentą iki mmimumo. gali- 

Komunistus apmauti nėra ma- tinkamai apsaugoti kapita- 
lengva. Jie vra meisteriai kitus la—turėti geras pajamas. Jūsų 
klaidinti. Tačiau ‘Laisvės” R. investacija kartu augtų su A- 
Mizara gražiai apstatė “Vienv- merikos pramone, tat. ar never- 
bės” J. Tysliava. Bravo vyras! ta pagalvoti apie mutual funds? 
R. Mizara dėl to turėjo štai ką Informaciją lietui iškai bei 
parašyti: “Ir Laisvėje buvo nu- angliškai siunčiame be jokių į- 
marinta Elena Zal&ikevičiūtė- 
Petrauskienė. Kaltas esu. kad 
patikėjau Juozo Tysliavos Laik
raštyje tilpusiai žiniai”.

stovu Turkijai ir paskiau pakel
tas į ambasadorius Italijoje.

K. Baronas samprotauja: “Ne
sistebėkime, jeigu vieną dieną 
paskaitysime spaudoje, kad Jan 
Drūto yra paskirtas Lenkijos 
ministeriu pirmininku, nes apie 
50 m. vyrui, dar Vilniuje mo
kėjus 5 svetimas kalbas, karje
ros laiptai — ambasadoriaus 
vieta Italijoje — dar nėra galu
tiniai’.
Kada lietuviai lenkų 
pradedant Jogaila ir 
Pilsudskiu?

, GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS.
Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, odas, siuvamas mašinas., rašomas mašinėles, muzikos 

instrumentus, maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus.
Galite atnešti savo siuntinius į bet kurią mūsų įstaigą, o taip pat galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai 

persiuntimui į SSSR, čia mūsų įstaigoje peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos ir tuoj jums pasiun
čiama sąskaita. Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui.

Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausių daiktų, pačiomis žemiausiomis kainomis. Taip, 
kad siuntinį galite sudaryti atsilankę į mūsų įstaigą.

Siuntiniai išstandami per' 24 valandas nuo jų gavimo. Jie adresatą pasiekia per 6-7 savaites. Oro paštu siuntiniai 
nueina per 7-10 dienų.

Siuntinių* pristatymas garantuojamas gavėjo parašu. Jūs gaunate per mūsų įstaigą gavėjo pasirašytą kvitą.
' Mūsų įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek, kad kiekvienas klijentas patarnaujamas labai skubiai. Atvy

kus į įstaigą, jums nereikia laukti. ’ Jūsų reikalai sutvarkomi bematant. '
Jūsų siuntiniai mūsų įstaigose sutvarkomi, supakuojami taip tvarkingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilniausio-

KING MERRITT & CO. INC. 
FOREIGN LANGVAGE DEPT. 
391 Grand Avenuue 
ENGLEWOOD, New Jersey

nevaldė 
baigiant siūlys perkelti svorį į gruodžio 

29, kuri aukštintų liaudininkų 
vadus. Bet jis užbaigia, kaip-Chit 
chock savo televizijos vaidini
mus, nelauktai: “Todėl ginčą dėl 
to, kurią iš čia suminėtų datų 
laikyti tikrąją Lietuvos kariuo
menės sukaktuvine data, šian
dien galime laikyti atkritusiu”, 

“Lietuvos kariuomenės sukak- ir “abi datps mums brangios .’ 
turinė data su jos paradais karei Autorius ginčijosi pats su savim 
vinii^ąikštėse ir iškilmingais tos- ir pripažino, kad ginčytis bever
tais karininkų ramovėse atsirado tėjo. 
žymiai vėliau, būtent, tik 1928 

nių — nepriklausomosios Lietu- metais, tos kariuomenės pirmojo 
vos — gaudavo stipendiją. dešimtmečio proga... Be perdė- 

Esą jau gimnazijoje simpati- jĮm0 ga^ma tvirtinti, jog lapkri- 
zaves komunizmui ir dar labiau 23-oji buvo išaukštinta į ne
vedės minėta Savicką, kuri bu- tuvos kariuomenės sukaktuvinę 

datą ne objektyviosios tiesos mo
tyvais, o specifiniais tautininkų 
režimo sumetimais-būtent-dirbti- 
niu būdu prisisavinti tai partijai 
(1918 m. ji vadinosi Pažangos 
Partija), tikriau pasakius, jos va
dam pref. A. Voldemarui ir A. 
Smetonai, nuopelną už kariuo
menės branduolio suorganizavi
mą 1918 metais...”

Kas gi buvo ta lapkričio 23? 
Pagal Škirpos išvedžiojimus: 

tai buvęs krašto apsaugos minis
terijos "paprastas įsakymas", 
pasirašytas prof. Voldemaro 
lapkričio 23 apie "paskyrimą
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Bažnyčios vienumo oktava ;
nyčios prieglobstį”.

Katalikų Bažnyčios pirma
sis skilimas įvyko, 1054, kai 
nuo Romos atskjlo Rytų Baž
nyčia, vadinamieji , stačiati
kiai. Rytų Bažnyčiai dabar 
priklauso apie 129 milijonai. 
Antrasis skilimas, pradėtas 
reformacijos 1517, nuo Ro
mos Bažnyčios atitraukė

Bažnyčios vienumo okta
vai .šiemet sukanka 80 metų, 
šios astuonių dienų pamal
dos pradėtos ’ 1908 metais 
Anglijoje. Jų iniciatoriai bu
vo šv. Pranciškaus regulos 
vienuoliai, vadinamieji fria- 
raį. Pirmieji iš jų buvo dau
giausia konvertitai iš/angli
konų Bažnyčios. Amerikoje 
ju centras yra Atonemėnto daugiausia Vakarų Europos
Marijos šventovė, Garrison, jr ąmprikris germaniškos kil— 
New York. Jie rūpinasi kas- męS tautas, šių krikščipnių,

i 4.- vardu vadinamų pro
testantų, yra apie 205 mil.,

tačiau jie yra labiausiai susi-

met pravesti visame krašte 
aštuonių dienų pamalčfes, 
kurių tikslas išmelsti Dievą, __ ______ _____________
kad savo, malone paveiktų skaldę įvairiom sektom. Ka- 
visus krikščionis sujungti į .‘ —
vieną Kristaus Bažnyčią, 
grąžintų į ją nuklydusius ka
talikus ir duotų šviesos žy
dam pažinti Kristų ir taip 
pat įsijungti į katalikų Baž
nyčią. šias> intencijas ir aš
tuonių dienų maldas pare
mia Apaštališkasis Sostas.

Popiežius Pijus XII Bažny
čios vienumo oktavos sukak
ties proga parašė laišką New 
Yorko kardinolui Fr. Spel-

talikų, išlikusių vienybėje su 
Kristaus įsteigtąją Bažnyčia, 
ir dėl to pačių vieningiausių, 
yra 470 milijonų.

Visų krikščionių kartu yra 
apie 804v milijonai iš 2,607 
milijonų žemės gyventojų 
arba kiek mažiau negu treč
dalis. Vieni katalikai sudaro 
kiek daugiau negu penkta
dali. Jų yra visose tautose 
ir rasėse. Prie katalikų savo 
skaičiumi arčiausiai priartė
ja mahometonai, kurių yra 
apie 417 milijonų.

Paltaroką niekad nebus per
daug parašyta, nes kiekvie
nu kartu galima nušviesti ku-

DR. S. BACKISti naują jo asmens ar veik- (brošiūra atspaudinta Pane
les bruožą. Gausesni pasisa- vėžyje, “Bangos” spaustuvę- 
kymai ar atsiminimai duos _ je 1938 m.). ■ vybės srityje, ypačiai Vilnhi-
daugiau medžiagos būsimai C'knporiniam laikotarpyje jė, bei jojo' labai geri santy- 
monografijai. Dr. S. A., Bač- tėra žinomas faktas, kac^ jis kiai su Lietuvos mažumomis, 
kio, Lietuvos atstovo Pary- yra šv. Sostui pranešęs, jog kurios jį nepaprastai gerbė. 
Žiuje, taip pat pąnevėžiečip, T>iia»ic YTT nuskirtus riiii ,ws- Ritame iniii hnvn atnasatav- 
vyskupo K. Paltaroko pa-

mas velionies ganytojiško 
laiško žodžiais. Red.

Jau seniai laisvajame pa
saulyje buvo žinoma, kad 
vysk. K. Paltarokas turi ne
paprastai aukštą * širdies 
spaudimą. Bet jis dėl savo 
asketiško gyvenimo būdo lai
kėsi (negėrė niekuomet svai
ginamųjų gėrimų ir nerūkė), 
kol amžius jį pakirto. Taip, 
eidamas 83 metus, jis paliko 
šį pasaulį, ir Vilniaus arki
vyskupijos bei Panevėžio vys
kupijos kurija pranešė, kad 
jis mirė š. m. sausio 3 d. 01 
vai. Vilniuje, “iki paskutinės 
gyvenimo valandos energin
gai ir išhiintingai tvarkęs 
abiejų vyskupijų reikalus”.

Kol apie šią taurią ir gar
bingą asmenybę pasirodys 
studija, noriu nors trumpai 

•. parašyti apie jį.
KELI BIOGRAFINIAI 

~ DUOMENYS
Vyskup. K. Paltarokas gi- 

-mė 1875 spalio 22 Gailioniu 
kaime, buvusiam ankščiau 
Joniškėlio parapijos, paskui 
priskirtam prie Linkuvos pa
rapijos. Jo tėvai buvo pasi
turį ūkininkai. Mokslus ėjc 
Mintaujos gimnazijoj, paskui 
Žemaičių kunigų seminari
joje ir Petrapilio akademijo
je. 1902 m. kovo 22 d. buvo 
pašventintas kunigu. 1926 
m., -kai šv. Sostas įkūrė baž
nytinę Lietuvos provinciją, 
jis buvo konsekruotas Kauno 
bazilikoje Panevėžio vysku
pu, kur išbuvo ligi 1949 m., 
kada Vilniaus kapitula jį iš
rinko Vilniaus arkivyskupi
jos kapituliariniu vikaru ir 
kada jis persikėlė Vilniun, 
kur ir mirė.

Iš jojo raštų pažymėtini jo 
,veikalas “Socialinis klausi
mas”, “šventoji Istorija” 
(Naujasis ir Senasis Įstaty
mas), tikybos vadovėliai mo
kykloms, pamokslų rinkinys 
kunigam ir jojo Ganytojiš-' 
kas Raštas Nr. 327, rašytas 
1938. Į. 15. d. ir skirtas Lie
tuvos 20 metų nepriklauso
mybės jubilejui. šis raštas nepaprastus gabumus ' bei 
kalba apie tėvynės meilę, Jojo įtaką Lietuvoje spren- 
Bažnyčios ir valstybės san- džiant socialinius klausimus^ 
tykius, katalikų, piliečių, Viename tų straipsnių buvo 
pareigas tėvynei ir valstybei iškelti jojo nuopelnai lietu

“Quinquaginta prorima”. Po
piežius išreiškė norą, kad •• Vienumo oktavos pamal- 
Ražnyčias vienumo oktava dcs šiemet yra sausio 18-25. 
“pasklistų pasaulyje taip pla- Jos pradedamos Šv. Petro 
čiai, kaip tiktai yra galima” katedros dieną ir baigiamos 

' Priminęs, kad yra įvairių šv. Povilo atsivertimo. Abi 
apaštalavimo būdų ir kad dienos yra prasmingos. Pir- 
kiekvieno kataliko pareiga moji išreiškia siekimą, kad 
.apaštalauti, kad Evangelijos viri krikščionys- susijungtų 
šviesa apšviestų žmonių,pro- apie- apaštalo šv. Petro kted- 
tus ir paskatintų grįžti . į rą Romoje, kurioje -yta Kris- 
Bažnyčios vienybę, tačiau “vi- taus vietininko sostas. Ant- 
sų pirma to reikia melsti rQji išreiškia troškimą, kad 
Dievą nuoširdžia ir karšti i Kristaus Bažnyčią ateitų 
malda”. Visus tuos, kurie visos tautos; šv. Povilas va-
priklauso sąjūdžiui Bažnyčios dinamas tautų apaštalu.

Kiekvienas katalikas turi 
laikyti savo pareiga oktavos 
metu pasimelsti, kad tie, 
“kurie yra nelaimingai nuo 
katalikųs Bažnyčios atsitrau
kę, — rašo popiežius savo 
laiške, — Dievo Motinai 
gelbstint, kaip galima grei
čiau pargrįžtų”.

vienumo išmelsti, popiežius 
paveda Atonemento Marijos 
globai. Pijus XII linki ir lai
miną, kad diena iš dienos 
daugėtų to maldos sąjūdžio 
narių, kurie “Kristaus mei
lės vedini, nieko kito taip ne
trokšta, kaip atskilusių savo 
brolių grįžimo į katalikų Baž-

PERRE MAURICE

ROMANAS

kiai su Lietuvos mažumomis,

VYSK. K. PALTAROKO portreto fotografija su jrašu prel. J. Balkonui*. 
Prel. J. Balkūnas vyskupą lankė Panevėžfje 1938 metais

kupus kun. P. Maželi ir kun. 
Steponavičių, jis yra konsek
ravęs vyskupais Panevėžio 
katedroje.

KELIOŠ ŽINIOS IŠ JO 
VEIKLOS LIETUVOS 

OKUPACIJOS METAIS
Apie jo veiklą šiek tiek 

bu .'o rašę gen. Pr. Tamašaus
kas ir J. Gcbis (žiūr. “Drau
gas”' 1950. VI. 10 d. nr. ir 
1951, VI 21 d. nr.). Jie iš
kėlė savo straipsniuose vysk. 
K. Paltaroko veiklą Panevė
žyje, jo darbo sėkmingumą, 
jojo spindu’iuojančią asme
nybę, ypatingą globą jauni
mui, kurį jis mylėjo ir kuris 
jį mylėjo, jojo diplomatinius

ti J. E. vysk. K. Paltaroko 
žodžiai apie jojo nusistaty
mą Sovietinės okupacijos rei
kalu. št,ai ką gen. Pf. Tama
šauskas rašė apie vysk. K. 
Paltaroko jam pasakytas 
mintis:

“taikė pirmosios bolševikų 
okupacijos patyriau, išgyve
nau daug sunkumų, nemalo
numų. Dievas išgelbėjo. Die
vas vienas žino, kas mane 
šiuo atveju laukia. Tačiau 
patikėtų man avelių neaplei
siu ir savo valia iš diocezijos 
ribų nesijudinsiu. Esu atsi
davęs Dievo valiai. Esu pasi
ruošęs ir pasiryžęs visoms ga
limybėms”.

Antrosios Sovietų okupa
cijos metu, — - ----

vysk. K. Paltarokas, kaip 
atrodo, nuo 1946 ligi 1956 
metų buvo likęs Lietuvoje 
vienitelis vyskupas,

mybės metais vietas, — jis 
skirdavos kunigus pagal jų
jų sugebėjimus ir talentus. 
Taip, okupacijos metais jis 
paskyrė Vilniun kun. A. Lip- 
niūną, kuris savo pamoks
lais Vilniuje kėlė lietuvių re- 
sistencijos dvasią ir nebijojo

nes kiti: V. Borisevičius, T. 
MatuMonis, V. Ramanauskas 
ir ark. M. Reinys buvo suim
ti, nuteisti ir ištremti, ar nu
žudyti. Tik 1956 m. paskli- pasakyti tiesos žodį okupan- - 
do žinios, kurios vėliau pa
sitvirtino, kad T. Matulionis 
ir 
Lietuvon. Apie ark. M. Rei
nį tvirtinamos žinios, kad 
jis miręs Vladimiro kalėjimę, 
kur kalėjęs nuo 1947 m. Ne
sunku įsivaizduoti, kiek tu
rėjo pergyventi vysk. K. Pal
tarokas, likęs vienas Lietuvo
je, kada kasdien rizikavo bū
ti suimamas ir teisiamas... 
Bet jis buvo “pasiryžęs visom 
galimybėm”... Negreit, tur

-būt, laisvajame pasaulyje su
lauksime tikslių ir patikrin
tų žinių apie vysk. K. Palta
roko veiklą, vaidmenį.

Bet pąžįstantieji jojo asme
nį, charakterį ir pažiūras yra 
tikri, jog jis tikriausiai yra 
XX-je amžiuje daręs tai, ką 
caristinės okupacijos metu 
yra daręs vyskupas M. Va
lančius, t. y. kentė ir kovojo 
kiek įmanoma ir galima bu
vo už Bažnyčią ir jam pati
kėtas aveles... kurių jis ne
apleido.

Prancūzų katalikų dien
raštis “La Croix” š. m. sau
sio 9 d. nr., rašydamas -ne
krologą apie vysk. Paltaroką 
pabrėžė, kad velionis ir Ry-' 
gos arkivyskupas 'buvo likę 
vieninteliai katalikų vysku
pai einą pareigas Sovietų 
Sąjungoje. Laikraštis pabrė
žė, kad komunistų propagan
da ieškojo juos panaudoti sa
vo tikslams ir keliais atve
jate vysk. K. Paltaroko pa
vardę minėjo. Bet po kelerių 
metų komunistų propagan
da nutilo, o Vakaruose buvo 
žinių, kad vysk. Paltarokas 
buvo surengęs keliai kunigų 
konferencijas Lietuvoje...

KELIOS MINTYS IŠ J. E. 
VYSK. K. PALTAROKO GA- 
NYTOJIŠKKO RAŠTO APIE 

TĖVYNĖS MEILĘ
Visi, kam teko pažinti vė- nekaštuoja, kaip tik apdraus- 

lionį, konstatuoja jo nepap- tą nuo užkimimo gerklę, 
rastą subtilumą, proto gyvu
mą, norą viską patirti, žino
ti, remtis faktais ir pagal 
tai padaryti atitinkamas iš
vadas praktiškame gyveni
me ir veikime.

Visi konstatuoja taip pat 
jojo nepaprastą psichologinį 
gabumą — jis pažindavęs ir 
atspėdavęs kiekvieną žmogų, 
kurį sutikdavęs ir susiorien- 
tuodavęsis jojo gabumais... Į 
atsakingiausias nepriklauso-

tam. Jojo likimas žinomas — 
vokiečiai deportavo į Stutt- 

grąžinti hofą, ir jis mirė kankinio 
vainiku pasipuošęs.

Nepriklausomybės laikais, 
jei I kur į atsakingą vietą 
trūkdavo kunigų, vysk. K. 
Paltarokas pateikdavo kan
didatus iš savo diocezijos.. 
Tai parodo, kiek-vėlionis bu
vo praktiškas, pozityvus, ra
mus veikimo (akcijos) , žmo
gus, kuris.žiūrėjo tik Kata
likų Bažnyčios ir Lietuvos 
reikalų.

Galima būtų daug pavyz
džių sužymėti, bet kad ne
būtų spėliojimų bei hipote
zių apie jojo didžią ir kilnią 
asmenybę, geriau pacituoki
me jojo mintis, pareikštas 
aukščiau išvardytame Gany
tojiškame rašte. E tų citatų 
mes geriau pažinsime, koks 
buvo vysk. Paltarokas, štai 
keletas Etraukų E jojo Ga
nytojiško rašto, kuris ir 
šiandieną, kada mes švęsime* 
40 metų Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
tuves, mums tinka...

“Turime visi atsidėti šalies

didesne meile, kaip ligi šiol,

kenkti, ugdyti kas ją stipri
na” p. 4).

Savo Ganytojiškame raš
te vysk. K. Paltarokas nuro
dė pavyzdžius vyskupo M. 
Valančiaus, vyskupo A. Ba
ranausko, atgimimo dainiaus 
Maironio, artimo savo drau
go, mintis ir pabrėžė:
' “Tėvynei, sako Šv. Tomas, 
jokia auka neturi būti sun
ki; ne tik savo turtą, bet ir 
gyvybę privalome pašvęsti

7). “Ne reklaminis tautiš
kumas, ne garsus “valio”

ramus, ištvermingas darbas 
tautai (p. 9)...

Savo laiško gale vysk. K. 
Paltarokas rašė:

Žinokite, jog ištikiinas ėji-

nių, pilietinių ir politinių 
pareigų daugiausia pri fie- 
da prie bendros krašto gero- 
vės” (p. 13-14)...

“Nuodingos neapykantos, 
(Nukelta į 5 pus.)

tus buvo perėjimas iš šitos ra
mybės, kurią jie apleido, į kovą, 
kuri turėjo staigiai užsidegti. 
Kada dvasia turi laiko apskai
čiuoti, išmintis gali sutvarkyti, 
nuspręsti veiksmus, bet Danie
liaus kraujas užvirė, kada pa
matė girtuoklį pakeliant .ranką 
prieš seserį. Teresė, visai ap
stulbusi, priėmė pirmąjį smūgį, 
bet daugiau jau Baurainas ne
besuspėjo. Danielius įsikišo ir 
visu smarkumu Bauraihui at
kirto. Žiauri kova kilo tarp 
mūrininko ir augintinio. Ištisa 
banga netvarkingo pykčio,'pa
slėpto keršto buvo pripildę jau
no berniuko širdį, dešimterio
pai didindami jo jėgas. Kaip! 
Šis bailys drįso. kėsintis prieš 
jo mažają Teresę, kuri nuošir
džiai jam pasakė: mano Danie
liau; sfe tave labai^myliu!...

Ir Baurainas nusilpęs atsi
traukė. Staiga jis pasilenkė ir 

^pakėlęs plytą užsimojo viršum -

5 mi kiekvieną laiptelį kylančio
Kad žinotum, aną dieną, arba krintančio jausmo. Paga- 

ponia. išlipusi iš automobilio liaų, ji iš džiaugsmo sušuko, 
ę šalia mūsų, nuo griuovio kranto plėšdama paskutirg lapelį: 

nusiskynė šitokią gėlę skaičiuo- — Danieliau, ach, aš gerai 
ti lapukus. Kodėl ji norėjo juos žinojau... Labai, tu girdi, la- 
skaičiuoti? bail

— O kam tu tai darai? . Ir vėl paremdama galvą į sa-
Teresės akyse sužibėjo švife- vofyyresniojo brolio petį, tarė: 

selė švelnios ir naivios dvasios, — Taigi, ponia aną dieną su 
kuri nieko neslepia už šito ponu, kuris į ją žiūrėjo... pa- 
žvilgsnio. sakyk, Danieliau, ar taip pat

■— Taip, aš taip pat norėjau darė? • 
žinoti... — Ne!

Danielius šypsosi. * — Kodėl’ .
— Didelis kūdiki, ramunę nu? — Aš tau paaiškinsiu, kai Danieliaus^ galvos. Teresė su-

siskina ne tam, kad suskaitytų *būsi, didesnė. Eikim, laikas ^uko ir užjnęrkė akis. Kada ji 
lapelius. Klausyk, aš noriu ’ži- grįžti. - Jas atvęrė, Baurainas gulėjo
noti. ar tu mani myli/Imk šitą. . ★ ant ^emės su perskelta galva.
Prie kiekvieno žiedo lapelio, kai 
plėši, sakyk: ai jį myliu... tru
putį. labai... pusėtinai., visai

. nemyliu...
Mažoji .mergaitė ėjnė skąi- 

, Čiuoti:
— Ai tava myliu., truputį, 

labais, pusėtinai...
Lėtai krito lapeliai, žymėda- rą. Jų laukė Baurainas. šiurkš-

Jie buvo pasakę mamai Bau- Danielius buvo tetraukęs pra- 
ram: '

Mes sugrįšime prieš 5. 
jie taip įdomiai klajojo 
atgimstančioje gamtoje,

Bęt
šitoje

. jog visai nepastebėjo, kad pra-
. ėjo laikas, ir valandą pasivėlavę

jie perlipo Sulūžusią kiemo tvo-

žūtingąją plytą jam iš rankos 
ir vienu smūgiu patiesęs jį ant 
žemės.

ti savo žodį. Rytojaus dieną tu- kalėjimui, iš kurio daugiau ne-
rėjo prasidėti tardymas... buvo galima išeiti, nes ten iš-

Naktį’ Teresė .negalėjo mie- Čiulpiamas kraujas. Ir didžiau-
goti, savo vargingose mintyse šioje baimėje jį ten pamatyti,
ji vis matė iškylant policinin- ji norėjo sušukti tam ,kuris bu-

bo visas jos gyvenimas: “Gel
bėkis, gelbėkis pagaliau!” Nors 
ir trokšdama, kad jis mestų la
bai greitai.šitas vietas, kur jie 
tegyveno bendras džiaugsmo ir 
liūdesio dienas, vis dėlto ji ka
binosi ant jo kaklo, maldauda
ma jį likti. . • ? ' '

Bet jis, susirūpinęs, tarė:^
— Ne, Terese, tu gerai Žinai, 

kad jie manįm nepatikės; tu 
pamatysi, jie sakys, kad aš no
rėjau užmušti Baurainą: jie ma
ne įmes j kalėjimą.

— Ach! ne*, ne, aš nenoriu, 
kad tu eitum į kalėjimą!...

— Tuomet leisk man iške
liauti... Aš slėpsiuos kiek laiko., 
dirbdamas pas ūkininkus... pas
kui kur nors apsistosiu ir, ka
da jau pakankamai užsidirbsiu 
gyvenimui, sugrįšiu tavęs pa
siimti...

— Ir mamos Baurainienės?
— Taip .. .tiesa... Prieglauda 

mūsų ieškos!..;. Mes netgi nesa
me laisvi!

Ir po valandėlės jo balse jau
tėsi įtempta valia:

— Bet nebijok, jie begalės 
mūsų . rasti..., Mes eisime toli.
toli. į Paryžių... Tu žinai... i šitą jai- buvo pašventinęs klebonas., 
didįjį Paryžių! ' ir greitai grįžo, kad savo pa-

— Paryžius!... tiesa.. Kaip taluose galėtų nuslopinti ašaras.

kus. Staiga ji išgirdo beldžian
tis į lango stiklą to užkampio, 
kur ji miegojo. Ji neabejojo nė 
valandėlės:
< — Danielius!

Ji atidarė savo langą. .
— Einu.
Ji greitai apsirengė, atidarė 

duris, kurios vedė 4 pievą, ir 
susitiko savo broli.

Jis bijojo policininkų ir bu- 
.vo nutafęs pabėgti. Nors jam 
sąžinė nieko neprikaišfojo (juk 
Baurainas ji buvo privertęs gin
tis), jis suprato; kad visi pa
rodymai bus prieš ji, ir niekas 
juo nepatikės. Likimas slėgė jį. 
Argi jo maitintojas apie jį apy
linkėje nepaleido blogos nuo-; 
monės? Tad?...

Norint išmatuoti bedugnės gi
lumą, reikia ant jos pasilenkti. 
Teresė niekados nesvaįojo. kad 
jos brolis turėtų ją apleisti. Ir 
štai, kada ją ištinka netikėtas, 
žiaurus įvykis, kuris užklupo 
jos vargšę širdelę visai nepa
siruošusią. jos globėjas, jos vie
nintelė. tikroji meilė žemėje... 
tolinosi. Ir pagaliau, ar ji ga
lėjo ji sulaikyti? Policininko var
das Jos mintys įgavo davo: fan-

Danielius, atsigavęs, nieko 
nedarė jai sulaikyti. Su nepa
prastą pagarba žiurėjo jis į šitą 
medalikėlį, jos medalikėlį, ir

ten bus galima rasti mus tokia
me dideliame mieste?

Netikėta vilties kibirkštis ap
švietė mergaitės veidą, kaip 
mėnulis savo pilnatimi:

— Ach! taip, tu ateik manęs staiga jis pajuto įsiviešpatau- 
pasimti, kaip galima greičiau; Įąnt malonią ramybę. Be abejo, 
pamatysi, mano broli, būsime jis-, turėjo išvykti į nežinomą 
laimingi toli nuo pikto Baura- Sali; be abejo, jis turėjo būti 
no... Taip, Taip, bek greitai, kad --gaudomu žvėrių, kurįam visuo- 
tavęs policininkai nepaimtų! ’

C^^Iki pasimatymo, sesuteL. 
•fleisk mane... leisk ma^e pa

galiau!... *.
Bet Teresė negalėjo pasiduo

ti savo nelaimei. Jos burna sa
kė taip, bet rankos, apsipynu- 
sios apie savo vyresniojo brolio 
kaklą, negalėjo nuo 
traukti.

Staiga ji Danielių
— Palauk.
Ten. ant jos kaklo,

medalikėlis. Tai jis, jos brolis,

jo atri-

paleido.

mažytis

menė maža arba visai neturi 
pasigailėjimo — silpnieji be ap
saugos visuomet 'yra kalti, — 
jis buvo tikras, kad tose ne
laimėse, į kurias jis bėgo. vi
suomet jį globos gailestingoji 
švč. Mergelė, kuriai f jį 
pavedė mažoji Teresė. 
Jis norėjo taip pat »pabu
čiuoti tą šventą paveikslą, bet 
ne..., nenorėjo išdildyti pabu
čiavimo, kurį jo sesutė ten pali
ko, kad geriau maldautų.

Jis pasiėmė savo daiktus.

Vakare atėjo gydytojas; ir ne-
slėpė. kad jo žaizda pavojingi, aas jos mintys įgavo aavo tan- 
Tuo pačiu laiku atvyko teisėjas tastiškos baisenybės paveikslą; 
kuris, jo parodymu, turėjo tar- jis buvo lygus baisiam

iiivuaunvuot a jbo, jvo ui vuo, •

jį davė jai. Atrišo ji grandinėlę, perlipo prie kelio žali-
paskui uždėjo ant kaklo tam, tvorę. Ty liai prieš jį kažkas pa
kinį norėjo pavesti švenč. Mer- sirodė: jo senatis Fino! Šuo jį

— Tu jį man -davei, imk da- stojp. paskui, žiūrėdamas į pro- 
Har.... tu jį man grąžinti, kai tingas akis, kurios lyg reiškė 
susitiksime; pamatyti, geroji nebylų klausimą, tarė: 
švenčiausioji tave globos ir. be — Mano senasis Fino, aš ei
to. ji tau nuolat kalbės apie ta- siu! Grįžk, gręit, grįžk... 
vo sesutę.

Ji priglaudė savo lūpas prie 
švento paveikslo, kurį kaip tik

užuodė ir pasivijo. Danielius su-

Jis pabučiavo jam snukį ir 
ištarė vardą:

— Teresė!
šuo suprato ir peršolo atgal 

per tvorą.
* (Bus daugiau)
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— IŠ ŽIEMOS STOVYKLOS : ............... . . '

Mūsų kambary ir širdy dege ugniakuras
' . . ' ' ’ ‘ ~; . RAŠO AUDRONE_____________

iŠ VISUR

. “...privažiavę pirmą akme
nini tiltą, pasukite į dešinę; 
važiuokite 3% mylios. Priva
žiavę antrą akmeninį tiltelį, 
važiuokite 300 jardų | kairę, 
ko! privažiuosite dešinę”...

Savo žibintus įbedę į tokias 
* instrukcijas, keli automobi

liai, karts nuo karto atsimuš- 
dami į kelmą ar akmenį, 
faunsin miško keliu slinko į 
Studentų Ateitininkų Sąjun
gos‘stovyklą. — GreenLa- 
ne, Pa.

Dauguma .stovyklautojų 
susirinko penktadienio vaka
rą, gruodžio 27, ir įsitaisė 
jaukiame rąstų, pastate, čia 
užkūrė didžiulį akmeninį ži
dinį, kurio ugnis buvo užge
sinta tik pačią paskutinę iš
siskirstymo dieną.

Pirmos šeimyniškos vaka
rienės metu stovyklautojams 
prisistatė stovyklos vadovy
bė: komendantas Algirdas 
Giedraitis, centro valdybos 
atstovas Romas Kriaučiūnas, 
berniukų vadovas Algimantas 
Lukas, mergaičių vadovė Au
dronė Gaigalaitė ir stovyklos 
sekretorė Raimonda Binkytė. 
Ateitininkų Federacijos dva
sios vadas Tėvas Viktoras Gi
džiūnas pakvietė visus įsi
jungti į studijinę stovyklos

dainos nepagavo ir nesuža- 
vėjo mūsų būrio. Gal trūko* 
entuziastų dainininkų, gal 
pusės valandos šokių nuo
vargis veikė, gal kava prie 
židinio per skaniai kvepėjo? 
Kas ten gali žinoti? Mūsų 
skoniui labiau tiko “Neišeik, 
neišeik tu iš sodžiaus”...

IŠEINAME Į PASAULĖ
ŽIŪRŲ LABIRINTĄ

Sekmadienį, gruodžio 29, 
pradėjome net dvejomis Dū
šiomis, giesmėmis ir. bendra 
komunija. Tokioje nuotaiko- jausmai, o. po piet klausėme 
je nebaugu buvo leistis į pa- ’ * i -
saulėžiūrų labirintą ir jame 
ieškoti dvasios, čia mums 
pagelbėjo Federacijos vadas 
S. Sužiedėlis dviem paskai
tom —

pasaulėžiūrų rūšys ir gyvo
ji dvasia katalikiškoje akci
joje.

Paskaitos gerai paruošė 
klausytojus to vakaro disku
sijom būreliuose. Aiškino
mės, ar savb veikloje turime 
pakankamą kiekį katalikiš
kos akcijas. Po negatyvių iš
vadų susirinkome vakari
niam linksmavakariui.

Kitą rytą, gruodžio 30, vėl 
turėjome naują svečią — 
pusryčių nevalgantį, bet ma
tematikos daktaratą beruo- 
šiantį baltimorietį Vytautą 
Volertą. Jis pasakojo apie va
do ypatybes: drąsą, pasitikė- 

saviems 
ir pavir- 
visą, kas

mų, gyvenimiškų pasiūlymų, 
ras atgarsį studentų moks
leivių santykiuose.

Vakare diskusiniai būre
liai sprendė tikrai įdomų 
klausimą: kodėl Sąjungoje 
mažesnis vyrų procentas ne
gu mergaičių? Išvadų spau
doje neskelbsime: skaityki
te “kveivas šypsenas” Atei
tyje.

Ketvirtąjį rytą gruodžio 
3-1, pradėjome L. Dambriūno 
paskaita — Protas valia ir

PILNUTINIO ŽMOGAUS 
PROBLEMA.

Vakarienės metu susipaži
nome su naujaisiais nariais. 
Po to trumpai pašokome. 
“Marijai, Marijai” nutilus iš
siskirstėme ilsėtis.

Žiemos naktis šioje idealio- - ______ _______________
je stovyklavietėje buvo ypa- Ričardas Kontrimas palietė 
tingai graži: iš visų pusių moksleivių ir studentų san- 
gerai įrengtą, patogų rąstų tykius. Kvietė visuš ieškoti 
pastatą gaubės nesibaigiantis, daugiau draugiškumo ‘ grį- 
kalnuotas miškas. Per langą žus j vietoves. Tik glau- 
skverbėsi dūmais aptraukto dūs, draugiški ryšiai padaro 
menulio šviesa ir nesuskai- studentus ateitininkus
čiuojami sietynai. Viduje, moksjeiviu ateitininku,
irklais ir eglėmis puoštoje 
salėje, tyliai traškėjo židinio 
ugnis, švelnią šviesą skleidė 
eglutės žvakelės.

jimą, ištikimybę 
principams, vidinį 
šutinį “finesse” —
kitus patraukia ir paveikia.

RIMTI DALYKAI SU 
KREIVOM ŠYPSENOM

Antrasis paskaitininkas

iš 
o 

to artimesnio draugiško ben- 
’ dravimo daug kur stoka.

Reikia tikėtis, kad šį kon
kreti paskaita, pilna įmano-

antros prelegento paskaitos 
— Pareigos ir laisvės ? konf
likto sprendimas.

Po įprastų diskusijų dvi 
valandas šokome liaudies šo
kius. žaidimus — nuo Bitu
tės. iki ^dzūkiškožaidimo 
Siųsčiau paslelį. šią stovyk
linės programos dajį kolegos 
sutiko tikrai entuziastiškai, 
su visais jausmais įsiliedami 
į Grybs, grybs baravyks ir 
Išėjo tėvelis.

Po žaidimų, dienos pirmi
ninkė Lina Skučaitė pakvie
tė visus būrelius išvadoms, 
o po vakarienės mašinų eta
lonas, vedamas Algio Vasio, 
išriedėjo į čiuožyklą, čia'bu
vo daug juoko, slidimų, ba
leto. Grįžome privargę, kai 
kurie labai vėlai, kiti labai 
anksti. Vėl gėrėme šiltą pie
ną prie židinio, dainavome.

KAŽKAS KVAPAUS IR 
ŠVENTIŠKO

Naujųjų Metų išvakarėse 
dr. V. Vygantas kalbėjo apie 
kitas lietuviškojo jaunimo or
ganizacijas: vyčius, skautus, 
santariečius. Linksmai nu
teiktas vienos stovyklautojos 
klausimu “ar jūs vedęs?”, iš
skubėjo prie savo nesibai
giančių darbų. Likusieji pra
dėjom patį svarbiąį^ią^«to-, 
vykios vakara —" 2, ■ 22.

Naujų Mėtų sutikimą,
kurio labiausiai rūpinosi 

Philadelphijos draugovC Sa
lė skendėjo žvakių ir židinio, 
šviesoje, mergaičių blakstie
nos spindėjo sidabru, juodo-

mis varlytėmis pasipuošę J 
šmižinėjo kolegos,* o virtuvė-. 
je Loreta Petrauskaitė maišė J 
kažką kvapaus ir šventiško. I

Vakarą pradėjome įrumpa j 
programėle — Lina Skučaitė 
žavėtinai pašoko “Rudens 
lapus”. Po jos trejetukas, 
pretenduojąs į hmųoristiką, 
apžvelgė praleistas.. keturias ,; 
dienas stovykloje; tai Ričar- 2 
das Kontrimas, Audronė Gai
galaitė ir Romas’ Kriaučiū
nas, kurių didžioji porcija 
repertuaro buvo paimta iš 
stovyklos komendanto Algio 
paskaitinių užrašų. Kadan
gi šios apžvalgos kaltininkė 
po dviejų šokių nusiėmė kar
tot bakteriologijos (gyveni
mas ne vien tik džiaugs
mai), tai apie tolimesnę va
karo eigą turėtų ; parašyti 
specialus korespondentas.

ILGAI, ILGAI PASILIKS...
Po trečiadienio pusryčių, 

sausio i, atėjo laikas išsis
kirstyti. Bandėm pabaigti 
pusryčius dviejų valandų lai
kotarpyje, bet išėjo dar il
giau. Dainavom, fotografa
vomės, vėl dainavome... Pa
galiau pradėjo judėti maši
nos ir pradėjome skirstytis.

šioje mažoje stovykloje bu
vo ypatingai pažymėtinas 
geras susigyvenimas ir drau
giškumas. - Paskaitose daly
vavo visi stovyklautojai. Die
nos pirmininkai — Lina Sku
čaitė, Teresė Masionytė, Lo
reta Petrauskaitė, Gražina 
Pauliukonytė, Vida Dumbry- 
tė, Zina čikotaitė, Vilius Ra
manauskas, Alfonsas Dzikas 
ir Jonas Strimaitis — suma
niai vedė diskusijas. Meilės 
šataitės ir Viliaus Ramanaus
ko nuopelnais turėjome pui
kią muziką, kuri lydėjo per 
šokius, pietus, teniso ir šach
matų ; rungtynes?7 lietų, nak
tipiečius po čiuožyklos...

Ilgai, ilgai buvusių stovyk
lautojų mintyse liks miške 
pasislėpęs daugiakampis na
mas ir jame gyvenusi drau
giška nuotaika. Audronė

PREL. L. MENDELIŠ, BaltimorSs šv. Alfonso lietuvių parapijos klebonas 
ir Stebuklingojo Medali ko direktorius, sausio 15 minėjo 30 metų kunigys
tės sukaktį. Kunigu įšventintas RomojeJ929 sausio 15.

Lietuvis paskirtas į aukštesnį teisiną

ŽVTLGSNIU
šeštadienio ankstų rytą, I lEliTVflV

gruodžio 28 visa stovykla gy- ..... EIEj 1 U V V0 V j 
voje nuotaikoje sukruto pra- Sausio 10, 11, 12 Newarke, 
dėti studijinį darbą. Pirmose Robert Treat viešbutyje, vyko 
šv. Mišiose Tėvas. Gidžiūnas Lietuvos vyčių regionalinė kon- 
pradėjo kruopščiai paruoštų ferencija. Ja rūpinosi New Yor- 
pamokslų ciklą Eucharistinio ko ir Nęw Jprspy vyriai 
žmogaus tema. Po mišių su- - - - ....................
sirinkome pirmiems pusry
čiams. Stovyklautojų skai
čius buvo nedidelis — svyra
vo tarp 25 — 30 žmonių. 
Daug iš jų buvo antrų ir pir
mų metų studentai, kurie 
tačiau gyvai įsijungė į stu
dijinės temos nagrinėjimą, 
vedė užrašus ir stebėtinai ge
rai reiškėsi diskusiniuose bū
reliuose, kaip jų vadovai ar 
minčių reiškėjai.

Įvadinę paskaitą skaitė 
Fordham universiteto-profe
sorius dr. Antanas Vasys te-

tho, N J. Giedant Amerikos ir 
Lietuvos himnus, pianu palydė
jo Agnės Timmins iš Philadel- 
phijos.

Sveikinimo kalbas pasakė kun- 
A. Kontautas, N.Y. ir N.J. ap
skrities pirm. Larry Jano
nis, N. Anglijos apskrities pirm? 
Juozas Sakaitis? iš Worcesterio. 
Mass., Jokūbas Stukas. iš šios 
konferencijos rengimo komiteto.

Iki vidurdinio vyko grupinės 
diskusijos,

kurioms vadovavo kun. A. 
..... .. .. Kontautas. J. Stukas ir Phyllis

b^.,reikaIai ,F SUgyvinta Grendal, Vyties redaktorė. Pir
mą valandą viešbutyje bbvo pus
ryčiai, kurių mietu gražią kalbą 
apie katalikų akciją pasakė sve-

čias iš Lindeno. kun. Thomas 
J. Doherty. Nuo antros iki ket
virtos vai. vėl buvo* tęsiamos 
diskusijos, kuriom vadovavo A.

(Nukelta į 8 psl.)

Teisėjas B. Degasis paskirtas 
į Hillsboro apskričio aukštesnį
jį teismą. Jo kolegos advokatai 
ir teisėjai, kurių susirinko per 
150, suruošė jam pagerbti ban
ketą Manchester, NU. Degasis 
yra nuoširdus lietuvis, geras ka
talikas. moka lietuviškai kalbėti. 
Naujose pareigose jam linkime 

’ pasisekimo.
šv. Kazimiero lietuvių bažny

čia jau atšventė 100 metų su
kakti. Iš lauko ir*vidaus atnau
jinta. dabar gražiai atrodo. Pa
rapija jokiu skolų neturi. Da
bartiniu metu parapijos kuni
gai ir patys parapiečiai stengia
si sukelti fondą mokyklai ir se
serų namam statyti. Tam rei
kalui vietą jau nupirkta.

LDS 65. kuopa turėjo savo 
metini susirinkimą. Valdyba ir 
komisijos patiekė pranešimus, 
iš kurių paaiškėjo, kad kuopai 
priklauso 21 narys, kad pernai 
kuopa suruošė 4 kortų vakarus. 
Dviejų, pelnas (apie 100 dol.) 
perduotas parapijai irdviejų pa
liktas kuopai.

Valdyba nutarė iškilmingai 
švęsti šv. Juozapo šventę kovo 
23. Užprašytos mišios gyvųjų

/NASHUĄN. H.
ir mirusiųjų narių intencija. 
Kviečiami nauji nariai Įsįrašyti. 
Valdyba visais reikalais nuo
širdžiai patarnaus.

Šv. Kazimiero pasalpinė drau
gija ir klubas pasistatė naują 
svetainę. Ligi šiol savų patalpų 
neturėjo. Viešas atidarymas bus 
sausio 25.

K. Nadzeika

JPaltarokas

• Pranciškonų gimnaziįon 
stojantiems jau prasidėjo moki
nių registracija. Priimami mok >-

; leiviai Į I. U ir III klasę. Prašo 
ma iš anksto siųsti prašymus: 
$t. Anthony's High School, Ken- 
nebunkport, Maine. t \

• Kennebunkporto Šv. Anta
no gimnazijos pastatai bus šven
tinami liepos 13. metinės pran
ciškonų šventės metu. Naujoji 
mokykla dedikuojama šv. Kazi
miero 500 metų jubiliejui prisi
minti.

. • Vytautas Kašuba skulpto
rius, daro naujai statom^ Ken- 

‘ uebunkporte stacijų šventovei 
paveikslus ir pranciškonų gim
nazijai šv. Antano statulą. — -

• Kleb. kun, Pranciškus Vir- 
mauskis pakvietė pranciškonus 
Bbstone platinti lietuvišką spau
dą ir ta proga prisiuntė gimna- 
zijai 100 dol.

• Dr. Juozas Vaišnora, MIC, 
atvykęs iš Romos prieš keletą 
mėnesių. Chicagoje susirgo, iš
tiko jį lengvas širdies priepuolis. 
Dabar gydosi marijonų vienuoly
ne Chicagoje. Pasveikęs jis grįž- - 
ta Italijon.

• Jonas Rinkevičius mirė sau
sio 2 d. Chicagoje. Jis buvo 
knygnešys ii- knygų leidėjas. Jo 
pastangomis buvo išleistas pir
mas lietuvių grožinės literatūros 
žurnalas “Vaivorykštė". Vėliau 
Vilniuje Įsteigė “švyturio” kny
gų leidyklą, kuri išleido apie 
1.500 knygų. Iki savo gyvenimo 
pabaigos sekė lietuviškos spau
dos darbą, dažnai nepagailėda
mas ir visokių patarimų.
. • Dainininkas Stasys Bara

nauskas Į ^įgkietiją nevysta. 
Kaip Sandara informuoja, iš Gą- 
ry, Ind.. ruošiasi persikelti gy
venti Į New Yorką.

ma.

Tai buvo pirmoji rytinių pa
kraščių konferencija. Apskrities 
valdyba nusprendė, kad ben
drieji seimai dar neišsemia vi
sų vyčių organizacinių klausi
mų ,nesudaro sąlygų išsikalbėti 
vienu ar kitu reikalu. Valdyba 
mano, kad turėtu būti ir vakari
nių kraštų panaši konferencija. 
Tik tokiu būdu bus aptarti svar-

ŽINIOS Iš LAWRENCE. MASS

veikla. •
Konferencija daugeliu atžvil

giu pasisekė.
Ir tai sudaro pagrindą toli

mesnei ateičiai. Neabejojama, 
kad konferencijos bus šaukia-

PreL Pr. Juras gruodžio mėn. 
pabaigoje, kaip ir kasmet su
ruošė iškilmingus pietus parapi
jos tarnams ir kolektoriams. Da
lyvavo virš 30 asmenų. Padavė
jomis prie stalo turėjo garbės 
būti EI. Vasyliūnienė, Aksti- 
naitė ir seserys Kvaraciejūtės.

Parapijos choras dalyvavo 
Bostone Common Parke kalėdi-

Ateitininkai istorijai pers- raos jr t011al] Jos daug ir
- ’ ,. .apskričių valdyboms ir visai or

ganizacijai.'
Sausio 10. penktadienį, buvo - 

registracija Robert Treat vieš
butyje, o vakare buvo susipa- 
žinimo vakaras šv. Jurgio salėje. 
Šokiams grojo Ed. Andrews or
kestras, globojo Newarko 29 kp. 
kuriai pirmininkauja Charles 
Strolis.

šeštadienį, sausio 11. 8 v. buvo 
mišios už Charles Basanavičių- 
Bason sielą, iš Jersey City, kuris 
anksčiau pirmininkavo‘ apskri
ties valdyboje. Mišias aukojo 
benediktinų vienuolijos kūni- 
gas; prie, šoninio altoriaus — 
kuli. Albertas Kontautas. iš So. 
Bostono, Mass.. kuris yrą vyčių 
dvasios vadas. . *; • -

pektyvoje.
Prelegentas ypatingai ge

rai pavaizdavo anų laikų 
universitetinį gyvenimą.

Jo paskaitą sekė du refe
ratai: Raimondos' Binkytės 
filosofiniais pagrindais pa
remtas religinio principo pri
statymas ir Algio Vasio kiek 
praktiškesnis tautiškumo 
klausimas. Algis Lukas pa
ruoštais klausimais atakavo 
išdėstytas mintis, klausytojų 
būryje sukeldamas * sveikas 
diskusijas ir specifinius klau
simus.

• Pirmos dienos vakare su- 
‘ laukėme naujų svečių: Atei- 
, tininkų Federacijos vado S. 
Sužiedėlio, gen’ sekretoriaus 
kun. V. Dabušio 4r ponios Irę*
nos Vettienės. ųet iš Pittsbur- Darbopoaėdžiai utfo RobirT 
gho. Po vakarienės vist su- Troat vioibutyjo.
sėdome aplink židinį naujų ’ Attaąrymo • maldą sukalbėjo 
dainų porimnfryti Deja, se- apskrities dvasios vadas kun.

(Atkelta iš 3 psl.r
keršto, rietenų, šmeižtų, sau- 
valios dujos, kuries, siekia ki
tą srovę naikinti, turi būti 
pakeistos niekuomet nepa
liaujančios, visa pakeliančios 
visa nukenčiančios meilės at
mosfera... Toksai, su žmogaus 
prigimtimi suderintas, yra 
skelbiamas visų amžių mo
kytojos Bažnyčios“ (p. 15)...

“^Neturėkime dvejopos są
žinės: vienos katalikiškos — 
asmens gy venime, antros pa
goniškos — visuominiuose ir 
valstybiniuose reikaluose. 
Skaudu žiūrėti, kaip kartais 
tėvynės vaikai stoja vienas 
prieš kitą’’... (p. 15).

Baigdamas savo gen. raš
tą velionis rašė:

“Baigiu,...: “Garbinga yrą 
mūsų tauta, sukurta Dievo 
rankos, stipri savo dvasios 
jėga"... “Viešpats amžiams 
tegloboja mūsų valstybę. Te- 

Angelų pripildo jos vadus savo ma
lones šviesa"... “Tesuteikia 
džiaugsmingą taiką ir lai
mingus laikus. Visa tai te
vyksta mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus gerumu" (p. 
15)...
Jis mirė. Tikėkim^ kad jo

jo tylus, ramus, pozityvus 
darbas, jojo pasiaukojimas 
turės savo pasėkas sunkiai
siais Lietuvos Katalikų Baž
nyčios darbo ir apaštalavimo 

Giedrė Malėnaitė, inžinieriaus moi^k
St. Malėno duktė, laimėjo loty- ,______
nų kalbos konkursą. Giedrė 
ketvirtos klasės mokinė ir lanko . ■

lą. “Evening Tribūne’Įdėjo Gie ■ 
drės ir jos mokytojų nuotraukas ■ 
ir davė konkurso laimėjimo ap- ■ 
rašymą. *

Kun. A. Klimas paruošė mė- .lĮJĮ
gėjų grupe ir sausio 26 bažny 
tinėje svetainėje bus suvaidinta 
komedija. Jociaus Marti" .Voi I 
kalą režisavo kun. A Klinuis

C 'Jfuslovkh. .h -
kienė. M llobitz. J Skersys. S1 ■ 
Sapka. J. Staniulis.-V Kaupi 
nienė. F. Sinkevičiene. M Mai 
einkevičiėnė. J Uinpa. E. Ri 
mas.. Bilietų kaina 1—dol. Pel- 
nas skiriamas parapijai. ; MeryšrH^ AngHjee prince- 

SJ. sė, teatre. *'• *

nių giesmių, festyvalyje. Choras 
išpildė programą, kuri truko 30 
minučių. Išpildyta: “Oi. greičiau, 
greičiau—L. šimučio.
giesmė" —J^Kamaičio “Hodie 
Nobis" —gregorianinis respon- 
sorium. ‘O Magnum Mysterium" 
—T. Vittoria. “Flos De Radice 
— M. Praetorius. “En Natus 
Ėst" —M. Praetorius “Skubin
kit piemenys —M. Petrausko? 
“Linksma giesmė" —J. Naujai 
lio. Chorą paruošė Iz. Vasyliii- 
nas. vargonais palydėjo Vytenis 
Vasvliūnas.

o Petras Babickas,Lietuvos at-
stovybės Brazilijoje sekretorius.

' prieš keletą mėnesių buvo atvy
kęs iš Brazilijos į JAV ir tikėjosi . 
čia pasilikti iki kovo mėn. Chica
goje jis išleido iliustruotą knygą 
apie Lietuvą anglų kalba. Dabar 
greit išvyksta į Braziliją.

• Rochestery, N. Y. sausio 18 
pabaltiečai rengs koncertą. Bus 
dainos, šokiai. E lietuvių daly-
vauja choras ir solistė V. Šapa
lienė. Ta pačia proga Įvyks ir 
visų tautų meno paroda.

tralijoje. įsigijo savo namus 
geroje miesto dalyje. Ten da
bar telkiasi visas lietuviškas 
judėjimas.

A’ųTAISYMAS
Pasiųstoje ^Darbininkui" 

(1958 1-7. Nr. 2) informacijoje 
“Naujasis filosofijos daktaras" 
pasitaikė iš rašančiojo pusės ne
tikslumas. Turi būti: Dr Tomas 
Žiūraitis. O. P., apgynė savo di
sertaciją scholastinės-modernio- 
sios filosofijos akademijoje Salz- 
burge. kuri nuo praėjusių metų 
pradžios veikia pagal naują aka
demini statutą, turinti tarptau
tines teises ir privilegijas.

Salzburgo filosofijos naujoji a- 
kademija nieko bendro neturi 
su šv. Anzelmo teologijos fakul
tetu.

AUKŠTYN į
ŠIRDIS

Kini. J. Pruiiskis |
‘•Pa\yzdžius iš šventųjų 

ir kitų heroiškų asmenų gy-
veninio, žmonės ilgiau atsi
mena; tie pavyzdžiai daro 
didelės ir geros įtakos ’.

Tie pavyzdžiai yra sutelk
ti šiame leidiny je. Iš jiyiat 
sužinoti ar mes žinome.

(

kur skubame? ar perskaitei 
laišką Tėvo' Kas yra meilė 
ir drąugiškmnaš? *

Kaina: 2 dol. 262 psl
Gaunamą Darbininko ad- 

mini«traciįor« 910 Willougb- 
by, Brooklyn 21,. N. Y,
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Pipirines idėjos
Pipirai

Olandijoj leidžiamas esperan
to kalba laikraštis paskelbė ši
tokį vieno lenko skelbimą: 
“Kas man atsiųs 50 gramų pipi
rų tam prisiusiu 150 pašto 
ženklų”. Po skelbimu duotas ir 
tikras adresas, kurio neverta, 
kartoti, kad kartais Gomulkos 
režimas neįkrėstų jam komunis
tiško “rojaus pipirų” (iž Lenki- < 
jos gerbūvio “šmeižtą’. Faktas 
vis dėl to parodo, kad būtiniau
sių reikmenų už geležinės, už
dangos trūksta.

Stovykla prie Spyglio skęsta
menė šiltai atsilieptų ir pastan
gas paremtų.'

5. Stovyklos šventė, šią vasa-, 
rą liepos 27 stovyklavietėje į- 
vyks lietuviu šventė su stovyk
laujančio jaunimo menine ir 
sporto programa, šventės pel
nas — stovyklai. Detroito, Chi- 
cagos, Clevęlando, Akrono, To
ledo, Windsoro ir kitų miestų 
lietuviai bus kviečiami gausiai 
dalyvauti.

6 Mecenatai. Ateitininkų gy’- 
dytojų korporacijos Gajos filiste
riai yra pažadėję įrengti vieną 
namuką. Asmenys ar firmos, 
paaukoję vieną tūkstantį ąr dau- 

tu,* vVCUD.r- Siau’ -vra atžymimi viename iš
mo reikaluose, turi teisę rinkti stovyklos pastatų — jaunimo 
stovyklos tarybą metiniame rė- 
mėjų susirinkime. Kiekvienas 
lietuvis, kuriam rūpi mūsų jau
nimo lietuviškasis religinis auk
lėjimas, turėtų tapti šios orga
nizacijos nariu, šiais metais no
rima sutelkti 150 naujų šimti
ninkų.

Su meškomis buvo prisnūdęs

troite, kol i jo būstinę pasibeldė 
dr. A Damušis su didžiu rūpes
čiu jaunimo reikalais. Jis papra-

DETROIT, MlČH.

Vilnonės Medžiagos Lietuvon 
džiuginkite savq gimines ir-artimuosius 

1JETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE 
UKRAINOJE IR U2KARPAČ1O RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnonei atlaikas yra mažesnis, nesu už pasiūlas syk nei.* 

Vilnonės m-džiapas iA ritiniu ir atlaikas pačiom prieinamiausiom kainom 
visam nru-ste jiinų*, siiTlo 3 stambios krautuvės

118-125-130 ORCHARD ST..
eor. Oeiancey. NVC. (JR 5-4525

............... kalbama rusiškai, lenkiška* ir ukrainietiAkai
KRAUTUVĖS atviros KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 
, ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 

AtsineAkite aį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas _

Gerai, kad skola svetimiems 
. nėra per didelė, tačiau reikia ne

užilgo atiduoti, todėl būtina su
telkti šiais metais apie 25,000! 
Vajus, yra pradedamas sausio 
mėnesį. Pinigų telkimo būdai 
vra šie: į • t

L šimtininkai. Faktas, kad su
rinktų *38,000 didžiausią dalį su
daro žmonių aukotos šimtinės. 
Jei ne šis užsimojimas, vargu ar 

. šiandien turėtume stovyklą. 
Kiekvienas asmuo, inešes 100 UI .OUI1I1AICI 111- —. e **

15,500 dol. Skolos šiuo metu dolerių, tampa Jaunimo Stovyk-

vių Katalikų Jaunimo stovyklą 
prie Mainchesterio, Mich.

Neišsigąskime šio rašinėlio 
antraštės. Ji tik akiai patraukti, 
nors galima skaityti, kad 

, stovykla skęsta skolose. .
Štai kalba skaičiai: stovyklon 

investuota 88.000 dolerių. 1956 
m .surinkta 23,500, 1957 m. —

OMAHA, NEBRASKA

das Skerstoms. Jis apsistojo pas

H.A. Vietinis

• Adv. Silva Balčiūnas iš

Balčiūną.

los Globos Organizacijos nariu. 
Jis turi baisa stovyklos tvarkv-

vo Brandeis krautuvėje. Nau
jiems parapiečiams linkima sėk
mės.

kurie jau yra aukoję po šimtą 
ir ryžtasi aukoti antrą šimtą. 
Šio vajaus metu jiems ir bus 
sudaryta proga tapti dvejašim-

šiam kilniam darbui pritarti ir 
mažesne auka. Kiekviena, net 
ir visai maža auka, bus įrašo-

viui prasitarė, kad jam reiktų 
5000 dol. bizniui. Kaip jis nu
stebo, kai keleivis tuoj išraše 
$ekį. geradaris buvo at
sargos kapitonas Jess Ken- 
worthy.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

Ne vien detroitiečiai prakaitą 
liejo dėl stovyklos. Jos rėmėjų

4 .Vakarai. Sausio 25 Detroi- 
krikščioniškoje lietuviškoje te ir kovo 2 Chicagoje vyks kon- 
dyasioje praleisti vasaros die- certai, kurių pelno dalis, ar net 
nas, savaites savoje žemėje, prie visas pelnas, eis stovyklos rei- 
Spyglio ežerėlio. , kalams. Pageidautina, kad visuo-

galės padaryti per susirinkimą, linkėti, kad jam . biznis seksis. 
Kito susirinkimo nebus ligi geg. 
mėnesio.

Ieško pastovesnio darbo
Paryžiuje vienas asmuo davė'

vairuotojas, ninku S-gos 6 kuopos susirinki- nupirkę “Counsil-Blūff” sker- palaiminimo buvo sugiedotas 
tarnavęs visai eilei ministerių, mas jVyks sausio 19 d. 1 vai. dyklą. Tai neatitinka tiesai. Jo- Lietuvos himnas ir išsiskirstyta 
ieško pastovesnio darbo”. įprastoje susirinkimų vietoje, nas Smailys savo ūky įsitaisė poilsiui.

K and K FABBICS

SERVICE

<

Idėju vagis'
Vagys paprastai .taiko į pini

gus ar .kitokias vertybes. Bet 
Argentinoj vienas jūrininkas pa- TIK panorėk—ir bust Bcu-
sikėsino pavogti - senatoriaus no Del Carto, San Francisco

-idėjas. Jis nukniaukė senato-__ taksistas, iavė vežamam kelei-
riaus portfelį su jo idėjinėm “ “ 
kalbom. Po kiek laiko viską grą
žino su prierašu: “Atsiimk! 
Tamstos idėjos man nei patin
ka-net naudingos. Aš beveliju 
liktis su savom, kurios yra daug 
geresnės ir aiškesnės.

SIUNTINIAMS I LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

t. švarkams. moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo

'• (wholesale) kainomis.

yra 49,000 dolerių. Skola pa
skirstyta J^ip: 12.700 Liet. R. 
Kat. Susivienijimui Amerikoje; 
24,500 atskiriems asmenims De
troite ir Chicagoje; 11,800 ran
govams už atliktu darbą bei fir
moms už įgytą judomąjį turtą.

Tokia padėtis tačiau turi ir 
giedrių purių. Reikią džiaugtis, 
kad < ’ -
per dvejus su trupučiu metus 
buvo surinkta 39,000

Tai parodė mūsų žmonių jau
nimo reikalų supratimą. Džiu
gu, kad LR.K.S.A. pats pirmasis 
ištiesė paskolos ranką perkant 
žemę, tačiau vis dar atrodo, kad 
galėtų k* didesnę paskolą suteik- **ma i aukotojo knygutę. Jei vė

liau po truputį aukojant susi
darys šimtinė, aukotojas bus lai
komas nariu rėmėju. Jei šimti
nės nesudarys, auka vistiek liks 
kilni, kaip tas našlės skatikas.

žiniai yra iškabinamos jų vardų ! 
bronzinės lentelės, (šimtininkai ! 
bus surašyti vienoje didelcje J 
lentoje). Tūkstininkų jau yra ; 
keli. Laukiama daugiau.

DARBO DAUG, KUR DARBI
NINKAI?

Visam vajui įvykdyti reikia

1158 East Jersey Street
PRIE CITY SAVINGS BANK

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL VAKARO
Mūsų kaktos .vyrų drabužiam* prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

TeL EL 4-1711

2. šimtadaliai. Aišku, kad ne '"darbininkų. Yra faktas, kad ne- 
visiems bus įmanoma po šimtą viens aukotų šimtinę ar mažiau, !* 
aukoti, todėl sudaroma proga • jeį j0 paprašytų. Tikrai au

kų rinkėjų mažoka. Pagaliau, ne- < 
lengva kitą žmogų ir surasti mi- ’ 
lijoniniuose miestuose. Tiesa, 
kad pernai laimėjimų bilietus J 
platino keli žinonės, šimtus šei
mų aplankė ir beveik visur po 
visą knygutę paliko. Lietuvis 
geram tikslui pinigo negaili — 
tik reikia jį paprašyti, pakalbin
ti.
• Per pora metų, sakyčiau, lau- 

kiniškam ūky padaryta graži 
jaunimo stovykla. Tie patys as
menys, kurie stovyklą statydino, 
ir šiandien sielojasi jos reika
lais. Štai administracinis sto
vyklos komitetas: dr. A. Damu
šis — pirm., Jurgis Mikaila — 
vicepirm., M. Leonas Bajorūnas 
sekret. Vladas Bublys — ižd., 
Bronius Polikaitis —narys. 
Daug stovyklos labui yra pasi
darbavę kun. Br. Dagilis, L, Hei- 

_ . _ . . ningas, Pr. Polteraitis, J. Dun-
Prasilenkta su tiesa ko ligi 11:15 vai. Tada dauguma Buitkus, J. Degutis, Č.

HARTFORD, CONN. ... Pr*eš laiko spaudoj bu- rinkbsi į bažnyčia padėkoti Anužis, J. Jasiūrtas ir daug ki- 
. .. « Air rki '. pasirodžiusi žinutė, kad Jo- Aukščiausiajam už suteiktas detroitiečių įvairiais darbais

ii lokį SKeiouną: ue- Pranešama, kad Liet. Darbi- nas Smailys ir Antanas Buškus malones, ir paprašyti nauju. Po 
ras automobilio ---------*—" -r- - - - - -

Naujas veikalas
Prancūzų rašytojas Maurice 

Druon ruošia didžiulį veikalą 
“Garsieji benkartai.” Knygoje 
tilps garsiųjų biografija, kurių 
kilmė neaiški. Prasidės Alek
sandru Didžiuoju ir baigsis Ma- 
rilyn Monroe.

Užuot vieno, šeši
Marselio prancūzų policija pa

skelbė spaudoje atvaizdą pabė
gusio iš kalėjimo nusikaltėlio. 
Po 24 valandų iš Tulūzos miesto 
paskambino*. “Penkis jau sučiu
pome. o šeštojo aptiktos pėdos. 
Suimtieji bus tuojau pristatyti”.

LOWELL, MASS.

Mirė Jonas Šimonis
... Sausio 8 mirė Jonas Šimonis, 

sulaukęs 72 metų. Jis kasė snie
gą nuo ryto iki pietų prie savo 
namo. Pavalgęs pĮetus. vėl nuė
jo baigti sniego ir bekasant jį 
ištiko širdies smūgis. Vaikai pa
matė ji gulintį sniege ir pranešė ti. nes 24,500 skola atskiriems 
šeimai. Pašauktas daktaras pri
pažino mirties priežastį — šir
dies anūgį.
. Nuliūdime paliko savo žmoną. 
3 ištekėjusias dukteris. 3 žentus, 
3 anūkes ir vieną anūką *Palai- 
dbtas sausio 11. Jis priklausė šv. 
Juozapo Draugijai, Vytauto klu
bui ir parapijai, šeimą išauklėjo 
katalikiškoje dvasioje. - ___ _ __ . ____

šeinta nuoširdžiai dėkoja už lietuvių jaunimas gali gražiai 
dvasini patarnavimą ir mišias 
kunigams, už palydėjimą i kapi
nes; dėkoja visiems draugams, 
giminėms, šv. Juozapo Draugi
jai už gėles ir kitus patarnavi-

asmenims nėra patogi nei sko
lintojams, nei skolininkui. Ta
čiau negalima nesidžiaugti sko
lintojų gera valia ir nuoširdu
mu. Nevienas jų skolino dau- . 3. Dvejašimčiai. Yra žmonių, 
giau nei tūkstanį. Jų sunkiai už
dirbtas pinigas buvo padėtas į 
tolų banką, iš kurio gaus ne tik 
piniginius procentus, bet ir mo
ralinį atpildą — džiaugsmą, kad

Jei negalima, tai negalima
Michigano valstybėje, Maniste 

miestelyje, policija sulaikė už- 
sidegusĮ^ąutomobili, kuris di
džiu greiču lėkė pagrindine g-ve. 
Vairuotojas pasiaiškino: “Aš ne- muS( atsilankiusiems i šermenis • 
galėjau sustoti, nes visur buvo ir palydėjimą į kapinės, 
parašyta: “No Parking”. ’ ‘ • V. K. -

w ii luini J. Drakc
I h'.'ijfiirui

LIETUVIS ADVOKATAS 
rrlrLmaą 4 Amale* 6-7272<

paltų medžiagos, šalkos.

Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS Į LIETUVĄ

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

Turune medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

Orchard Street, New York 2, N. Y.
TeleL GB 5-6166

Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.
Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

Clevelande —S. Laniauskas ir 
V. Palūnas, Chicagoje — A. Rep- 

Cicero —dr. P. Kisielius 
ir V. Naudžius, Nevv Yorke — 
kun. V. Dabušis. Bet kur kiti 
miestai? Ar tik kelios dešimtys 
ar keliolika žmonių turi aukoti 
savo laisvalaikį jaunimo reikar 
lams?

Jei tu, mielas skaitytojau* no
rėtum pagelbėti stovyklai iš
bristi iš skolų, gali savo kad ir 
vieno dolerio auką prisiųsti šiuo 
adresu:

Bronius Polikaitis 
15483 WARD AVĖ. 
Detroit 27, Mich.

Jei dar kas nebūtų atnaujinęs valgyklą. Vietą yra geram rajo- Nauji parapiečiai
Darbininko prenumeratos, tai ne, susisiekimas geras. Reikia Stepas Tabakas su šeima ne

seniai atsikraustė iš Toronto, 
Antanas Buškus nupirko sker- Kanados, ir apsigyveno pas sa- 

__  dyklą “Loop Valley Packing , vo seserį Urbonienę. Darbą ga- 
Kuopps valdybą šiais metais House”, už 175 mylių i'vaka- vo skerdykloje. Jo dvi dukrelės 

rus nuo Omahos. Buškui daug lanko parapinę mokyklą, 
pagelbėjo ten. gyvenąs dr. Kazys Taip pat iš Kolumbijos su 
Alminas. Buškaus šeima gyve- šeima atvyko čia gyventi Ričar- 
na savo name Omahoje ir vai
kučiai lanko parapinę lietuvių seserį “Kazlauskienę. Darbą ga- 
mokyklą. Abiem biznieriam ge
riausio pasisekimo.

Naujų metų sutikimas
Naujų Metų sutikimą, kurį 

ruošė parapija, žmonės tinka
mai įvertino. Dhug žmonių nuo 
6:30 ligi 9 vai. vaišinosi para-__Australuos sausio 24 išvyks- Ne stovykla skėsta! Tegu skes-
piečių moterų gamintais gar- ta į Ameriką. Apsigyvens Cle- ta visos skolos lietuviškame 
džiais valgiais ir gaivinosi gė- velande pas savo brolį ‘Petrą gerume! 
rimais. Vėliau visi linksmai šo-

sudaro tie patys, išskyrus vice
pirmininką Juozą Poviloių, mi
rusi praitais metais. Į valdybą 
įeina: S. šrupšas—pirm. A.
Mazalas—vicepirm.. P. Mani- 
kienė—iždih.,. J.Bernotas—pro
tokolų rašt.. A. Pateckis—finan- 

sekr.

Lavonas brangesnis
Amerikos sociologų žurnalas 

American Sociological Revievv 
skaitė,; kad laidojimui išleidžia
ma 700 milijonų dolerių, o li
goninėm | —500 miliionų dol su 
trupučiu. Be to, laidojimo direk
torių yra 25,000 daugiau, negu 
Bų direktorių. Kas galėtų 

kad Amerikoje «gyvas 
labiau branginamas ne

gu lavonas?

P. Natas

ai d Travel <<>.. Ine.

I3B Rrm*«twy at Bedford Avenu« 
Pftrfc**? atNeetramt Avanse

135 W. 14tli SU New York 11, N. Y. TeL CHe|sea 3-2583
FIRMA GAVO 18 “INTOURIST” MASKVOJE OFICIALŲ
LEIDIMU TIESIOGINIAI SIŲSTI SIUNTINIUS f:

SSSR, LIETUVĄ. ESTIJĄ, LATVIJĄ. UKRAINĄ. ARMĖNIJĄ IR K. 
' ' Galimą' siųsti tik NAUJUS daiktus

Siuntiniai pristatomi asmeniškai, paštu, arba kitais klijentui patogiais būdais. Siunti
niai supakuojami ir išsiunčiami per 48 valandas. Siuntėjas tuopa gauna praneš'mą. 
Užmiesčio klijentąi gali būti tikri greitu mūsų dėmesiu. Gavę siuntinį, siunčiame tuoj 

. pat paštu smulkų gautų daiktų pakvitavimą.
• Negalima į tą patį siuntinį dėti maisto su kitais dalykais

SVARBI’! VImos siuntimo Klaidom, įskaitant muitą, sumokama čia. JfiMi giminės ir 
draugai gaus shm'inins nemokamai.

Savo klijentų patogumui tarime dsug įvairių prekių.
GREITAS IŠSIUNTIMAS IR PRISTATYMAS GARANTUOJAMĄS' 

SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI LAIKE 48. valandų
Atdara kasdien nuo 9 vai, ryto iki 6 vai. v. Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 v. v.

900 IJtenry Campan,
Ctewtad 13, Ohie
TeL TOwer l-MBl
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DARBININKAS

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO r
• Fo S 240 gėdas, A. Briedis, S. šlikas,

APYGARDINfiS PIRME
NYBES BROOKLYNE

•Mrs. B. Grigonis, St Char- A Vaitekūnas, Brooklyn, N. BANGA TELEVISION
chester, Mass., Mrs. C. Kal
vaitis, Watertown, Conn., P.

madienį Brooklyne, dalyvau
jant apie 60 krepšininkų, ‘ 
praėjo 1958 metų apyganii- 
nių krepšinio pirmenybių 
pirmasis ratas. Varžomasi 
buvo vyrų, moterų, ir jaunių.

Jaunių grupėje laimėjo 
Worcesterio VyLis.

Jaunių grupėje, dalyvau
jant trims ekipoms, pirmoji 
vieta teko Worcesterio Vyties 
jauniams. Worcesterio Vytis 
jau pirmose rungtynėse įvei
kia New # Yorko Lietuvių, 
Sporto Klubą 51:31. Taškai
— Vytis: Garsys — 17; Ge- 
dmintas — 11; Grabauskas
— 10; Matusaitis — 7; ži- - 
džiūnas — 6. New Yorkas: 
Budreckas — 10; Reventas
— 10;- Sirusas — 9; Kru- 
šinskas — 2, Klivečka, Ne- 
mickas I ir II, Sperauskas, 
Svalbonas.

Įveikę Waterburio Ginta
rą, 57:28, vmrcesteriečiai 
dar karta įrodė savo prana
šumą jaunių grupėje. Taš
kai — Vytis: Garsys — 27; 
Grabauskas — 13; Gedmin- 
tas — 12; Matusaitis — 3;- 
Židžiūnas — 2. Gintaras — 
Vaitkus — 21; Valiulis — 7; 
Karmūza, Velička- A. ir V.

New Yorko LSK, laimėjęs 
prieš Waterburio Gintarą 
40:36, atsistojo antrojon vie
ton. • Taškai New Yorkas: 
Budreckas^— 18; Sirusas — 
12; Reventas — 6; Klivečka

Pittsburgh, Pa., P. Furmona- 
vičius, E. Hartford, Conn.,

tead, Pa., J. Mikonis, Cleve-

So. Boston, Mass..
Po $ 1.56

VASARIO 16 pasirinko bandymui Donato FarrCII iš Bronx, N. Y. 
Jis tarnauja aviacijoje San ntonio, Tex. Ten buš 7 dienom užda
rytas tokioje kameroje, kuri turėtų būti panaudota skrendant j 
mėnulį. r*

oklyn, N. ¥., J. Girevičius, 
St. Catharines, Ont., Canada,, 
Mrs. S. Levickienė, Rich- 
mond Hill, L. I., N. Y., J. Ado
mėlis, Waterbury, Conn., J. 
Karaliūnes, Hamilton, Ont., 
Canada, J. Rakštelis, A. Sir:

mose žaidimo minutėse, pe
rėmę iniciatyvą savo rankos- 
na, waterburiečiai veda be
veik iki antrojo ketvirčio, 
bet susigriebę atletai pasive
ja. Bet ir vėl trečio ketvirčio 
pradžioje Gintaras apiplė
šia: pavojingas taškų rinkė
jas Antanaitis bei sunkiai su
gaudomas švelnys senajam 
meisteriui sudaro nevieną 
galvosūkį. LAK, mesdamas 
aikštėn visą savo patyrimą, 
nepasiduoda, ir ketvirtame 
ketvirtyje net veda 10 taškų 
skirtumu. Gintaras, dar su
kaupęs jėgas, puola, švelnina 
pasekmę, bet pasivyti nebe
gali. -Meisteris LAK laimi 
59:54. Taškai — LAK: Ku- 
ryla — 21; Daukša — 16;

HMATAI

II ir Tulaba po 4; Cilčius — 
5; Keskonis — 2; Šlepetys

Veda K. Merkis
Bobby Fischer, 14 metylialmė- 

jo JAV šachmatų pirmenybes, 
New Yorke, nepralaimėjęs nė 
vienos partijos. Tai pirmas atsi
tikimas šachmatų pasaulyje, kad 
tokiam amžiuje iškoptų į pirmą 
vietą tarp geriausių šalies meis
terių. B. Fischer surinko 10 y2- 
2Vž, Reshevsky 9^, Lombardy 
(pasaulio jaunių meisteris) 7^, 
Berliner 7, Denker, Fuerstein ir 
latvis Mednis po 6^2, Bernstein, 
Bisguier po 5, DiCamillio, Tur- 
ner po 4^i ir Kramer 3 tš.

Estas P. Keres laimėjo Haš- 
tings turnyrą, Anojoje su V/z- 
iy2, Gligorie (Jgsl) Filip 
(Cksl) 6, Barden (Anglija) 5^.kas I ir n, Svalbonas. Water- 

x buris: Vaitkus — 24; Ton
kūnas — 8; Valiulis — 4; Ve
lička A. ir V., Karmūza. 

Moterų grupėje 
užsiregistravo tik dvi eki

pos. New Yorko LSK daugiau 
^ -patyrusios krepšininkės ne

sunkiai susitvarkė su jauno
mis Waterburio Gintaro spor
tininkėmis 41:12. Taškai — 
LSK: Gintautaitė — 17; En- 
driukaitytė — 12; Arminai
tė — 4; Jocytė,* Senkutė ir 
Padvarietytė po 2; Vileniš- 
kytė, Nutautaitė, Žukauskie-? 
nė. Waterburis: Buzėnaitė I 
-r- 4; Buzėnaitė n — 2; Pa
liulytė — 4; Veličkaitė — 2; 
šeštokaitė. Abiem koman
dom iki geresnio žaidimo dar 

, toloka. Newyorkietės, dau
giau apvaldančios metimus, 
lengvai laimėjo.

Vyrų grupėje, 
kaip ir buvo laukta, Brook- 

lyno Lietuvių Atletų Klubas 
susilaukė kietos konkurenci
jos. Dalyvaujant trims eki
poms, pirmosiose rungtynė
se susitiko Waterburio Gin
taras su Bostono Dainava. 
Negalėję dėl studentų egza
minų atsivežti pilnos koman
dos, bostoniečiai nekaip te
galėjo priešintis ir pralaimė
jo 27:66. Taškai — Gintaras: 
Simonas ir Antanaitis po 14; 
švelnys — 20; Valinskas — 
8; Ambrozaitis — 6; Figo- 
ras — 2; Juraška — 2; Bos
tonas — Auštras — 12; Ado-" 

, maitis — 5; EĮKinas — 5; 
Bruzgelevičius *— 3; Skabei- 
kis — 2; Mickunas.

Brooklyno LAK, nors ir GEORGIAN COURT GtfLLEGE, Lakewood, N. J. Sisters of Mer- 
nebūdamas formoje, taip 
pat laimi be didelio galvosū
kio 76:26. Taškai — LAK: 
Cilčius ir Tulaba po 14; Ku- 
ryla ir Bačanskas II po 10; 
Daukša — 8; Keskonis ir 
Kidžius po 6; Šlepetys — 5; 
Bačanskas f— 3; Bostonas: 
— Auštras — 9; Bruzgelevi
čius -t- 7; Adomaitis 6; Eiki- 
nas — 4; Mickūnas ir Ska- 
beikik Brooklyniečiai pa« 
demonstravo savo technišką 
pranašumą, bet vadovas Bi
rutis galėtų keletui žaidikų 
daugiau paaiškinti sporto 
etikos taisykles.

Paskutinėse rungtynėse su
sitiko LAK su Waterburio 
Gintaru; Sulataikta tilgrai ne
tikėtai geros ir azartiškos 
kovos. Atrodė, jau kad vienu 
metu meisterio sostas buvo

Tarpininkas biznierius prista
tė ir savo žmonos sąskaitas išSekmadienį, Formen aikš

tėje įvyks draugiškos futbo- mėsininkę, nes esą jo žmona, 
lo rungtynės tarp LSK Pro
fesionalų (svetimtaučių) ir 
Mėgėjų (lietuvių). Rungty
nių pradžia 7 vai. p.p.

Ten pat 12 vai. bus jaunių 
rungtynės tarp LSK — SC 
New York.

šeštadienį Lietuvių Atletų 
Klubo krepšinio vienetas Y 
MCA pirmenybėse susitinka 
su Killeens Tavem. Rungty
nių pradžia 8 vai. vak.

Atletas

Sąžinę turime...
(Atkelta iš 2 psl.) * 

kei, priskaitė ir žmonai algą, 
nes ji- ieškanti firmai klientų.

Plieno biznierius priskaitė 43,

pirkdama pas juos nesą, nori 
juos padaryti savo vyro klien
tais.

Intemal Revenue- Service pa
reigūnai atkreipė akis, kad vie
nas džentelmenas nurodė didele 
sumas, kurias jis išleido “van
dens valymo ekspėrimentan”. 
Kai pareigūnai patikrino tuos 
“eksperimentus” vietoj, rado 
prie vasarnamio įtaisytą mau
dymosi baseiną.

Tokius čiumpa. Jie turi su
mokėti mokesčius ir dar pabau
dos 50 proc. o kai kada priedo 
prideda ir kąfėjimo.

Vienas biznierius, kuris asme
nines išlaidas buvo priskyrus 
firmai, turėjo sumokėti 30,000 
ckd. nusukt? nokesčię, '15,000 
pabaudos ir dar kalėjimo viene
rius metus ir vieną dieną. Jis 
apeliavo, žinoma.

Tokis yra sąžiningumas ir

ir "moteris pramogininkes", ku
rias jis pristatė savo biznio kli
entam. Tas pats džentelmenas 
priskaitė firmos sąskaiton 500 garbingumas mokesčių mokėto-1 
dol. pabaudas už per greitą va- jų. Kai prezidentas Eisenhowe-' 

^žiavimą ir ne vietoj automobilio ris aiškino, kad reikia dabarti- 
statymą.

Bat ųkompanijos prezident- jo raginimą girdėjo ir didieji 
tas kompanijai priskyrė išlaidas mokėtojai. Ilk jų gal ne vienas 
iri savo dukteriai iškeltas vestu- “ ' * * “ ' "
ves. Teisinosi: iš 320 dalyvių 
90 buvo mano biznio klientai. 
Real estatininkas ir 700 dol. už 
motinos palaidojimą priskyrę 
įstaigai.

ris aiškino, kad reikia < 
niu momentu aukotis ir

Laimėta prieš Harvardą. So. 
Bostono lietuvių pil. d-jos pirmo
ji šachmatų komanda lygos 
rungtynėse įveikė Harvardo u- 
niversitetą 3^-1 Vž. Lošė: G. 
Šveikauskas 1, K. Merkis, A Ke
turakis J. Starinskas 1 ir P. 
Kantautas ol. Pirmauja Cam- 
bridge “Y” su 7^-Vž, Lietuvių 
Š. K 5-3, Quincy 4-3. Ar pavyks 
lietuviams išlaikyti antrą vietą 
šiose p-bėse pareis nuo sausio 
18 d. susitikimo su Quincy, pas 
juos. /Liet B pralaimėjo prieš 
Harvardo B2 komandą, sąntykiu 
2-3. Po tašką uždirbo A. Karosas 
ir S. Vaičaitis.

Boston Sunday Globė, sausio 
12 “Chess Nųtebook” skyriuje 
paminėjo Povilo Vaitonio, Kana
dos šachmatų meisterio atvyki
mą į Massachusetts SCA’nn me
tinį suvažiavimą, vasario 22 d. 
Įdėta Vaitonio laimėta ’ partija 
su Fusteriu, Ontario meisteriu.

Toronto Vytis po laimėjimo 
prieš vengrus 5^-%, tolesnes 
rungtynes-sulošė silpniau: su u- 
krainiečiais 21/2-3Vž, su estais 
2y2-^^ ir vokiečiais 2-4. Ko
mandos šulas* Ęovilps Vaitonis 
laimėjo prieš visus savo oponen
tus Fusterį, Jusyp, Kutis ir 
Drexl.

Latvis E. Mednis, JAV p-bių 
ketvirtame rate gražiai sudorojo 
Kramerį, prancūziškoje partijo
je. Baltais lošė meisteris Kramer 
juodais —Mednis. 1. e4 e6 2. d4 
d5 3. Žd2 Zc6 4. Žf3 Žf6 5. e5 
Žd7 6. Rb5 a6 7. R:Ž b:R 8. Žb3 
c5! 9. c3 a5 lo. Rg5 Re7 11. R:R 
V:R 12.0-0 (M) 13. Bei c:d 14. 
c:d a4 15. Zbd2 c5! 16. d:c Ž: c5 
17. Be3 Ra6 18. Žd4 Žd3 19. Vg4 
Bac8 20. f4 Vb4»! 21. Ž4f3 V: b2 
23. Bfl Vb6! ir bailį pasiduoda, 
nes bokštas e3 neapginamas.

Mednis

> Po $ 1.00
Brooklyn, N. Y. — J. Ado2* 

maitis, L. Labanauskas, Mrs. 
Šinkūnas, G. Surdėaas, G. 
Samolis, B. Jalinskas, Mrs. 
E. Burienė, E. Senkus, St. 
Modzeliauskas, V. Stasiūnas,. 
Mrs. Stripeikis, Mrs. P. Ra-* 
žiękienė, J. Sirgėdas, J. Juo
dis, Mrs.' O. Tercijonas, Mrs. 
K. Večkienę, J. Lakickas, Mrs. 
V. Gureckienė, V. Salomo- 
nas, S. Miltenis.

Richmond Hill,, L. I.,.N.Y. 
— J. Galinis, A. Elsbėrgas, 
K^ žudžius, M. A. Milukas, 
A. Samusis. „

Maspeth, N. Y. — Mrs. M. i 
Stankevičius, Mrs. J. Januš
ka, VI. Budėnas, Mrs. O. Ma- I 
siulis, Mrs. J. Mickevičius, P. 
Petraitis, V. Kunickas, S. 
Ziupka, G- Alksninis.

Mišrūs New York — Mrs. 
J. Klemejerienė, St. Zobars- 
kas, Woodhaven, Mrs. O. Kas- 
parovicz, Florai Park, M. Ku
činskas, Glendale, Mrs. 
Kvedaras, Jamaica, Kun. 
Skrypka, Binghamton, 
Krancewicz, Utica, Mrs. 
Mulevičienė, Amstęrdam, 
Venslauskas, New York, G. 
žamauskas, Glendale, Mrs. 
C. Cumbouskie, Long Island 
City, L. I., N. Y., A. Ivaška, 
Plattsburgh, Mrs. V. Plan, 
Utica, J. Petrauskas, Flu-

chester, P. Gaubys, Woodha- 
ven, M. Karaktin, Elmont, 
VI. Lelis, Rochester, Mrs. E. 
Sakas, Buffalo.

Kearny, N. J.— Mrs. K. 
Litvinas, ~J. Svirskas, A. Ge
rulis, K. Nugaris, Elizabeth, 
JT. J. — J. -Puzinas, M. Peš- 
kus, Mrs. 
B.

L.' Kiučinikienė.
Kiršlis, Mrs. E. Jasilkaitis.

. Nuoširdžiai dėkoja
T. T. Pranciškonai 
Darbininko Leidėjai

REAL ESTATE

NORWALK (SILVERMINE 
ADOBABLE HOUSE

Looking for new owner. My 
family has outgrown me. Am 
on one floor, pinepaneled iiv. 
nn. eave ceilling, handsome 
fieldstofie fireplace, shelves for 
your books. My kitchen is com- 
pact with nice cuppboards and 
dining area. I have 2 double, 
one single, bedrooms, one bath. 
There is a small utility robin, 
% attic, 2-car garage. I am a 
wann house (storm windows, 
etc.) and am 3 acres property. 
My asking price is $27,300. If 
you"want to see me call Owner, 
VI 7-2852. P. £5. Brokers pro- 
tected.

4MMH01A
RESTAORANT

340’ Ridgewood Avė./ Brooklyn 8, N. Y. 
Tel.: APplegate 7-0349

S i d de’ taisom

e TELEVIZIJOS aPA.xAj.-J.
• VOKIŠKI IR VIETINIAI HI-FI RADIJAI, 
• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS
ŠIO TECHNIKO. PRIPAŽINTO RCA. NEW

Darbo valančio: .ai. ryto iki

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai.

PRITYRU
YORKE

7 va!, vak

vak.

TALARSKi
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
386 Maple Avenue, *"” / .... Hartlord, Conn

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoštose pato**—*r- 
prieinama kaina

Trl (’II-atM-i <>-137* t

EVergreen 8-9794

M. and Collision Work
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y. .

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS 

MĮCHIGAN FARM SŪRIS 
Founlaif'., Michigah

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio, ^is sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain, Mžch.

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
. Jeigu abejojate, paprašykite pamėgfnimui. Jūsų skonis jums 

pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.--- ----------------- ----------------------

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.
------- Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICH.

sius ir pradėtų biznį sū Maskva 
laisvai?. A i

M. W

Catholic Schools and Colleges

cy, Mother Mane Anna, President. Sisfer Mary Giovanni Dean 
250 Students. A. B. B. S. Degreės. Day and Boarding, Tuition 
$550. Board and Room $800. Addres Secretary or phone LA- 
kewood, (N. J.) 6-0940.

LAISVES VARPAS
NaojMes Anglijos Lietuvių 

* Kultūrinė Radio Programa
WHIL, 1430 kHocyeles 

tft _ o gą----uvuiui ur

WORC, 1310 kitocyktos
tvPT^uRVTj

8 iki 8:30 vaL ryte ’
VEDOJAS — P. VIŠČINIS 

■> 47 Bute S4»
BROCKTON 18, MASS.

TeL JUniper 6-7209

Kramer
‘ (diagramoje padėtis po juodų 20
?..Vb4!)

324 East 57th Street, N. Y. 
Finest Swedish

Smorgasbord
LUNCHEON 
COCTAILS 

D I N N E R 
OPEN 

EVERY DAT

Aptamavlmui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS 
69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y.

VICTOR ABECCNAS 
351 Park Street, New Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denison Street, Baitimote. Md. Tel. Lon;wood 6-2622 

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, Uyde Park, Mass. TeL Hyde Park 3-3975 

GEORGE GALONAS 
I4M Caniff, Detroit. Micb.

STANLEY METR1CK
1804 W. 47th SL, Chieago, HL

JOHN SHURNA 
5418 So. Albany, Cbieafė^ DL

ALLAN STEWART
4310 No. Brood SU Phila^ Pa. Tel. Glamone 5-1310

TeL TW 4-8887

TeL BA 3-1342

Tel. T. O. 8-786?

TeL Yards 7-8383

TeL GrovebUl 6-7783

Lietuvos Vyčių Radijo Programa

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL. 
Jd norite Hojr radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA
BRĄDDOCK, PA.

Lietuvių Radijo Valandos, Programa
yVMIL —. 1430 kltocycles — Modford, Man.

Kiekviena uekmadlertj nuo 11 iki 12 vaL vidurdienio. Jei norite ka 
nors pasveikinti ar pranerti,* tai asmeniškai {duokite ar siųskite 
vaMjal ANTANUI F.KNEMIUI — Utiraatam Ratai Hew. M CM- 
tegu 81, Nervisii, Maea Skyriai: Lltkasaisa Fantam Co. — 
O. įnikai, 338 W. Broadvray. Ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Masu,; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė, Cam- 
teidge, Mate Telefonai: NOrwwd 7-1448; Mota Bortsa 8-4418 ar 
8-ioioj KiriM —r-J-į.

^Lietuvių Amerikos Piliečią Klubas
w 1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis- 

utinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne* 
mokamai

:« 2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiąip šventėms
nuomoja už prieinamą kainą.

jČI — r •iC $ Geriausi ir įvairiausi geringai pigiausiomis kaino;
jc fn'8

4. Lietuviški maisto gaminiai
MKįg 5. Naujai išpuošta šokių salė.

Pfubmsvimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E.- Ml> Si
;< ___ MJ KALAUSK.} asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 £

arba paapavad. K. Vaitaltf £
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Sausio 5 Apreiškimo parapi
jos mokykloje Įvyko liet jauni*

(Atkelta iš 5 psL)
Miller iš So. Wėręester, Mass.,

ninas dėl vakaro, rengiamo 
sausio 26. Atstovai nuo organi
zacijų įeinaU Banaitytė, A. Dzi- 

t ‘ . r*

WK»iO.

k;
‘k

Didolį vakarę
to 26 Apreiškimo parapijos 

salėje rengia LB New Yorko 
apylinkė, talkinant jaunimo or
ganizacijoms .Programoje greta 
vyresniųjų pasirodys ir jaunimo 
jėgos, šokiams gros R. Butrimo 
orkestras. Įėjimas tik 1 dol. _____ _
Nors rengėjai turi nemaža išlai- įįį senųjų pasi-
dų, 4»et jie nori, kad kuo dau-

tis, L. Žitkevičius: ir LB Los 
New Yorko apylinkės valdybos 
atstovai :V. Stasiukynas, B. Ku
lys ir V. Padvarietis. Teorima,

rodytų ir jauni talentai, kad su-

gimė ir pasidžiaugtų Dpmmo programa bus padaryta gana darbais. Po pro^amosTbs už- j^Lvakaro datepXo ski- 
kandžiai ir kitokios vaišės. Pek riama ir Lituanus žurnalo reika- 
nas skiriamas lituanistinio ug- lams 
dymo institucijoms paremti. Va
karo pradžia 3 vai. Dr. J. Kazickas, 

Neries prekybos bendrovės da-

L

k yra atvykęs į New Yorką 
ir sustojęs pranciškonų vie- 

' nuolyne Brooklyne.

Juozas Laučka,
lietuviškojo Amerikos Bal

so vedėjas Europoje, į Ame
riką grįžta sausio gale, ap
sigyvens Washingtone. Kas 
į jo vietą iš Washingtono va
žiuos, dar neaišku. Kai kurie 
laikraščiai buvo paskelbę, 
kad keliaus P. Labanauskas, 
bet jis dar nėra davęs suti
kimo.

ropą, kur išbus apie porą mėn.

pritraukti daugiau narių į vy
čius. Tolimesnėm diskusijom a- Į 
pie ritualą, sportą ir jaunuosius* j 
narius vadovavo J. Sakaitis, Ja- j 
Stonis jr Jauks.

Vakare didžiojo viešbučio J 
salėje buvo šokiai, kūnams gro- į 
jo Joe Thomas orkestras.

Sekmadienį, sausio 12, švč. I 
Trejybės bažnyčioje buvo

, iškilmingos mišios,
kuriasTaukčjo kun. P. Toto- j 

raitis. Vyčiai dalyvavo su vė- j 
liavomis, kurias palydėjo Ne
tvarko Amerikos lietuvių vete
ranų postas. Per mišias giedojo 
choras, vadovaujamas K. Bag
donavičiaus, solo giedojo Fran. 
Winskus. Kun. P. Totoraitis pa
sveikino visus, kviesdamas jung
tis į vyčius,.© kun. A. Kontautas 

^prisiminė šv. Kazimierą, Lietu
vos. vyčių globėją, kuram šiemet 
sueina 500 metų nuo jo gimimo. 
Po palaiminimo švč. Sakra
mentu pamaldos baigtos vyčių 
ir Lietuvos himnais.

Po pamaldų šv. Jurgio salėje 
buvo pusryčiai. Sugrįžus į vieš
butį, buvo tęsiami posėdžiai, ku-

KUN. L. JANKUS

Jokūbas Stukas, 
radijo valandėlės direktorius, 
rengiasi naujai televizijos pro- 
gramai. kurioje bus prisiminta riuos malda pradėjo preL Ig. 
ir šv. Kazimiero 500 metų gi- Kelmelis * 
mimo sukaktis.

“Aidų” žurnalas
dėl techniškų spaudos 

kliūčių buvo uždelstas. Tik 
dabar atspausdintas gruodžio 

' numeris ir išsiuntinėtas skai
tytojams. Sausio numeris 

1 išeina laiku.

Už a.a. kun. Jono Patrono 
vėlę Apreiškimo bažnyčioje 
sausio 20 d. 8:30 vaL bus šv. 
Mišios su egzekvijomis. Užpra
šė Veršelienė su Šeima. Pa
žįstamieji prašomi dalyvauti.

Jonas Kruze,
Balfo reikalų vedėjas, nuo 

sausio 1 d. nebedirba Balfo 
centrinėje įstaigoje. Buvo 
jis pakeitęs St. Lūšį ir Balfe 
dirbo nuo liepos pradžios.

Posėdžių metu padarytipra- 
nešimai iš vykusių grupinių dis
kusijų.

Konferenciją kun. V. Kara- 
levičius baigė malda.

Be minėtų kunigų posėdžių 
metu dar lankėsi kun. J. Pakal
niškis iš Brooklyno, kun. dr. J. 
Starkus iš Bayonnes, kun. P. 
Žemaitis, iš Bayonnes, ir kun. 
J. Jutkevičius, lietuvybės komi-

Oktavos pamaldos
Bažnyčios Vienumo oktavos 

pamaldos šv. Petro par/ bažny
čioje pradedamos sausio-. 18 d. . 
7:30 vai. vak. Pirmadienį, antra
dienį ir ketvirtadienį jos bus ** 
8:30 vai. ryto; šeštadienį, trečia
dienį ir penktadienį 7:30 vai vak. r 
sekmadienį — 2:30 vai. p. p. Ok
tavos pamaldas praves ir jų me
tu pamokslus sakys pranciško
nas Tėvas Pijus Šarpnickas.

Pagerbs Teofilę Tafta n
Bostono lietuviai sausio 26 d.

6 vai. vak. Sheraton Plaza vięšbu 
' čio salėje, Bostone, rengia pa

gerbimo banketą poniai Teofi
lei Kielaitei-Tattan. Ponia Tat- 
tan jau 30 m. dirba Massachu- : 
setts Valstybės Imigracijos ir 
Natūralizacijos įstaigoje Bosto
ne ir mokėdama lietuvių kalbą, 
mielai patarnauja lietuviams. | 
cJž kruopštų ir sąžiningą darha 
ji. dabar yra pakelta tos įstaigos 
viršininke.

Šią žinią lietuviai sutiko su di
deliu džiaugsmu ir ta proga da
bar jos garbei rengia banketą,

BARASEVldUS Ir S©Nl» 
F (J N E B AL O M I ■

254 W. Broadvay 
South Boston. Mas* 

JOSEPH pARACEVICm 
Laidotuvių Direktorių* 
T«Į ANdr«w 8-2590

g i m n a z i j ai
Brooklyne veikia Vasario 16 

gimnazijai remti Nr. 3 būrelis. 
Per 1957 metus būrelis surinko 
240 doL Štai jo apyskaita

Aukojo:
» Pr. Narvydas 35 dol. po 12 

dil: V. Norvaišaitė, Alg. Narvy
das, D. Klinga, J. Jankus. J. Gu
delis, J. Jokūbaitis, J. Krušins- 
kas, Kar. Kybartas, K. Kriaučiū
nas, ^Bandžiukas, V. Stasiūnas, 
Aa Mičiulis, J. Riauba. Po 10 
dol.: Jurgis Andrius ir S. Kontri
mas. Ed. Leleiva 8 dol. Po. 5 
dol.: St. O'polianskas ir V. Viš- 
nius. A. Kondrotas 3 dol. J. Bal
tus 2 dol. Po 1 dol.:E. Karmazi
nas, P. Klonis.

Pinigai per Balfą pasiųsti Va
sarį© 16 gimnazijai Vokietijoje.

Su gailesnių reikia paminėti, 
kad būrelis neteko vieno iš ge
riausių ne tik gimnazijos, bet ir 
kitų tautiškų reikalų rėmėjo, 
Stasio Opoliansko. Negailestin
ga mirtis išplėšė jį iš mūsų tar- 
po.

Rodos, po vieną dolerį per 
mėnesį visai mažas mokestis, ir 
kiekvienas dirbantis lengvai ga
li ištęsėti o tačiau taip nėra. To
kia didelė lietuvių kolonija New 
Yorke, o kada reikia sudaryti 
rėmėjų būrelį, yra didelis var
gas. Kai kūrė pasižadėję dolerį 
davę, nutraukė tolimesnį šelpi
mą. /

Vieni aiškinasi, kad jie ten to
je gimnazijoje neturi nei pažįs
tamų: kiti ^itaip išsisukinėja.

Dar vienas gana keistokas ir 
nesuprantamas dalykas. Yra ži- 
^ioma, kad nemaža Vasario 16 
gimnazijos auklėtinių iš Vokie
tijos atvyko į JAV.

Tai kur jie dingo? Dar neteko 
matyti mūsų spaudoje, kad jie 
būtų pasisakę, ką Vasario 16 
gimnazija jiems davė? Visų, ka
triems gimnazija mažiau ar dau
giau padėjo, yra šventa pareiga

WA»ITKUS
F O N fc R A L H OMCj 

197 Webster Avenue j 
PRANAS WAlTKUS j 
laidotuvių Direktorių? | 
ir Balsamuo*bja»

. Cambridgr, 
NOTARY J*CBUC |

Kun. L. Jankus
Balfo Centro

. Reikalų Vedėjas
Kun. Longinas Jankus yra gi
męs Lietuvoje, Pašušvio parapi
joje. Mokėsi Kauno gimnazijoje, 
puskarininkų mokykloje, Telšių 
kunigų seminarijoje. Kapeliona- 
vo Skuodo ir Kretingos gimna
zijoje. '

Vokietijoje 1944 vadovavo 
lietuvių šalpai Turingijos pro
vincijoje. Vėliau buvo Hanau 
lietuvių gimnazijos - kapelionu 
(1945-1949). ,

Los Angeles arkivyskupo pa
kviestas, atvyko 1950 į jo die
ceziją ir čia sėkmingai dirbo 
įvairiose anglų parapijose pasto
racinį darbą. Kiek laikas leido,. 
reiškėsi lietuviškoje- veikloje, 
ypač pasidarbuodamas Balfo va? 
jus sėkmingai pravesti.

Neretai užtinkame jo straips
nių lietuviškoje spaudoje įvai
riais klausimais.

Kun. L. Jankus šia savaitę at
vyksta į Brooklyną ir čia eis 
Balfo reikalų vedėjo pareigas.

Nauja modemiška koplyčia Ser- | 

meoims dykai. Aptarnauta Cam-4 

bridže Ir Bostono kolonijdk ie- | 
minusiomis kainomis. Kainos 

pačios ir j kitus miestu*.

NEW YORKAS

Platins spaudą
Tėvas Pijus šarpnickas, kuris 

sausio 18-26 dd. šv. Petro par. 
bažnyčioje ves Bažnyčios Vienu
mo oktavos pamaldas, po kiek
vienų pamaldų pobažnytinėje ; 
salėje platins knygas, priims lai
kraščių prenumeratą. Taip pat 
tam tikslui lankys bostoniečių 
namus. -

TeL EVergreen 7-4335

Stephen Arom iškiš
(ARMAKAUSKAS)

Graborios-Bakanraotojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Bn oklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.
NOTARY PUBLIC

v.

CAMBRIDGE, MASS

Balty koncertų

Karšt. Patr.

Josepb Garszva }
GRABORIUS 

’ B .LSAMUOTOJAŠ

Vadinasi, kelias paprastas, 
kliūčių jokių, o Pažadėtoji 
žemė vilioja. Kas dar gali 
vilioti? Užkandžiai ir gėri
mai — visus, šokiai — jau

x minučių pasiekti Pažadėtą- WiHbughby Avė. 
ją Žemę iš Brooklyno ar New

žydai vargo net 40 metų, kol priemonėm. Kas savo maši- 29 kuopos, Carol Bown, kontrak A. Liet. Inžinierių 
į Pažadėtąją Žemę įėjo. Bri- na važiuos, lengvai susiras tas, iš Elizabetho 52 kuopos,—jr Architektų S-gos New -1

dėtąją žemę? Paskui ir ke
lias valandas ar savaites ke
liaudamas, negalėsi jos iš-

tas, kuris visus traukė savo 
nuskusta galva, naujam filme 
pasirodys su plaukais.

v

Kaip patekti į Pažadėtąją Žemę
Nėra jokios abejonės, kad savu automobiliu ar New 

visi į ją nori patekti. Kitados Yorko majoro R. Wagnerio

231 Bedford Avė.
BrooMyn, N. Y.

Šį kartą nei kelias nebus su sais, tai patariame: J. Boley, Brooklyno 41 kuopos
tokiomis kliūtis nei laiko Canarsie Tinę (14 Street) pirmininkas, padeklamavo. Sve- 
tiek nereikės. Nereikės ne važiuoti iki Jefferson stoties, solistu buvo Arnoldas Vokie- 
tiktai 40 metų, bet nė 40 o iš jos beveik čia pat 1080 taitis ,baritonas. Koncertas bu-

Myrtie Elevated Line (Me-Yorko. Iš tolimesnių apylin-

Dailininko V. Vizgirdos paroda
TeL STagg 2-5043

Malthęw P. Balla
(BIELIAUSKAS)

cester, Mass.
Vakare buvo koncertas, kur 

pasirodė vyčių talentai.
Vakarui vadovavo J. Stukas. 

Pasirodė solistai: Charles Dou- 
cheš, tenoras, iš*Newarko 29 kp., 
Dianna Mockeliūnaitė, sopranas, 
iš Brooklyno 41 kuopos, Liudvi
kas Stukas, baritonas, iš Newark

Sausio 11 “Twentieth Centu- 
ry Associatfon” patalpose. 3 
Joy Street, Beacon HilL Boston, 
įvyko draugijos harių pietūs, ku
rių metu buvo atidaryta dail. 
Viktoro Vizgirdos paroda. Dai
lininką su žmona pristatė drau
gijos pirmininkas Floyd H. 
Black. Draugijos garbės pirmi- 

-------------------- _ __ ----- ------------— - ■ - ------------- i - o---- -------------- 5*------ - ------ --------------- -*• ninkas yra žinomas N. Anglijos 
do per jūrą, kapstėsi per dy---- pats. Kas naudotųsi požemi- Pianu skambino Agnės Tim- skyriaus susirinkimas įvyksta Lietuviškai galvojantis jaunimas kultūrinių reikalu mecenatas
kūmas, grūmėsi su priešais, niaiš traukiniais ar autobu- mins iš Philadelphijos 3 kuopos, sausio 31, penktadienį, 7:30 v. — Lietuvos ateitis. 4

vo tikrai įspūdingas. 
Konferencijoje buvo atstovau- 

_ tropolitan Avė) važiuoti Ud )ama Šie tolimesmep apskritys:
kių gali tekti pakeliduti nuo c stoties , majus Pittsburgh ir Philadėlphia, Bos- 
pųsvalandžio iki valandos, blofeu^ ū willourii. ton ir Worcester, Mass. Ypač

daug buvo iš N. Anglijos apskri
ties. Gauta keletas sveikinimo 
laiškų. Konferenciją paminėjo 
ir amerikoniška spauda: The 
Newark Evening News, The 
Elizabeth Journal, The Jersey 
Journal Jersey City, The Advo- 
cate ir New York Sunday News.

Ta pačia proga dėkojame ir 
lietuviškai spaudai: Draugui, 
Garsui, Darbininkui, kurie gar
sino mūsų konferenciją, ir pa-

blokus, ir bus 1030 Wilkragh- 
by Avė.

- Autobusų imti su “Vilson 
Avė’* ženklu ir važiuoti iki 
Willoughby Aye., kur išlipus, 
bus tik pora žingsnių iki sa-vysti.

—Samdo——šeštadienį, ją 
rasime Brooklyne, šv. Juo
zapo salėje (1080 Willoughby 
Avė).

Ji bus atgabenta iš Hart
fordo tik tam, kad visi ją 
pamatytų. Jai pačiai teks
keliauti ilgiau, negu mums nūs. Bus ir to ir to. Pažade- 
iki jos. Bet kaip ją pasiekti? žemėje visada buvo ir 
Tai priklausi nuo to, kur yra 
gyvenąte ir kuo važiuosite: '

ALB. BALTRŪNAS-BALTON 
Reikalu Vedėjas

liet. Atletų Klubo salėje, 
1332 Halsey St., Brooklyn. Inž. 
A. Sruoginis skaitys paskaitą 
“Lėktuvų ir valdomų raketų au
tomatinės navigacijos princi- ' 
pai”.

Pranas Valeika susituokė su 
Doherty Zorro iš Hartford, 
Conn. Pranas buvo ilgametis 
Liet. Kat. klubo iždininkas ir 
daug klubui nusipelnęs.

Našlių linksmas pobūvis su 
gražia programa įvyks sausio 
19 d. 3 vai. popiet liet Kat. klu
bo auditorijoj. Kviečiami atsi
lankyti ir nenašliai.

Dr. Godfrey Lowell Cabot. Pa
roda surengta meno istorikės 
Frances Mitsch ir- amerikiečių 
dailininko Charles P. Demetro- 
poulos iniciatyva ij- rūpesčiu. 
Dail. V. Vizgirda šioje parodoje 
išstatė 30 tapybos darbų ir 5 
eskjzus vitražams religinėmis 
temomis. Paroda viešam lanky
mui atidaryta nuo sausio 13 ir 
tęsis iki sausio 31. Lankymo vai. a 
10 - 4:30, išskiriant sekmadie- ! 
nius ir sekmadienius. !

čiam rengimo komitetui garbės W’r*- Antanas Silkinis, Kazi- 
pirminmkui kun .VL Karalevi- nueras Jaskutls Abu palaidoti 
čiui, a&es pirmininkui Ja- Nek Prasidėjimo bažnyčios.

Taigi, Ugi- pasimatymo! noniui, komiteto pirmininkui . P Bu^?c!de^ė’
Stukui ir kitiems komiteto na- “e’ palaidęta^ Šy..7ttftano baž. 
riams: Pe Vaškas, Anne Klem, An^as anksčiau gy-
Vera Laukomis, Hėlen 2indius, venęs Cambndge, o paskutiniu .
Joseph Sable, Rita Miskewitz, Brocktone, palaidotas ten vul brynNen, 
Liudvikas Stukas. 15 šv’ Kazimiero bažnyčios.

F.V.

ŠEŠTADIENI. SAUSIO MSN. 25 DIENA.

874 BROADWAY
Bostono oro skautų LITUANICOS II eskadrilės ir Bostono skautų tėvų komiteto

SO. BOSTON MASS.

rengiamas didžiulis

TARPLANETINIS VAKARAS•

SPUTNIKO ŠOKIAI-
Gros METROPOL Kapela Veiks turtingas bufetas

PROGRAMOJE SATELITŲ TANGO

serija tęsiama, vasario 7, 8:30 
v. v. Jordan salėje įvyks Teodo
ro Brilts rečitalis. Programoje 
HandėL Schubertp, Janio Kal
ninio, MussorgskicHr kitų kūri
niai. Akomponuoja Anatohjs 
Berzkalns. Bilietai gaunami sa
lės kasoje.

J. B. S1IALINS - 
SALINSKAS 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Statioo)

SutetkUun garbingas laidotuve*. ?
■ Koplyčios nemokamai i 

miestą dalyse; veikia ventili

TeL Virgiui* 7-4499

R epu b Ii c
Wine & Liųuoij Store

322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2089

~ SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių. konjakų, midų šventėms.bei 
kitoms progoms

WINTER CARDEN TAVERN !nc

VYT. BELECKAS savininkai

Baras. Sale ves
pa rengimams, susirinki*

mams, etc.


