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Krašto saugumas ir partiniai reikalai
nori

savo

VENEZUELOJE LIEJASI KRAUJAS

tuos

nukrito.

Tomis nedirbamomis švenčių 
dienomis esame taip pat užimti, 
nes turim eiti į paradus ir vi
sokius minėjimus....’’

laikraš- 
raidėm: 
atomine 
nealsiti-

dar 
kas

oti savo 
eios. tau-

• Kanada pasiūlė Maskvai 
priimti viršūnių konferenci
ją. jei dėl jos būtų susitarta. 

Chruščiovas tada atvyktų i 
Kanadą.

MRS. MAMIE EISENHOWER 
Chicagoje gavo dovanų brangų 
dubenį' ,

8 —tarptautinė moters diena. 
Gegužės 1 —darbo žmonių šven
tė (švenčiam dvi dienas, bet už 
antrą dieną tenka sekmadieniais 
atidirbti, kad nebūtą perdaug 
švenčiama). Lapkričio 7, 8— 
spalio revoliucijos metinės (šie
met šventėm panktadieni ir šeš
tadieni, o sekmadieni ėjom dirb
ti) ir Gruodžio 5 TSRS konstitu
cijos diena.

MRS. RITA DEAN, 
beplaukdama į Ame- 
rtkg, suiilauk* dar 
vienos dukrele*, imi
grante angie gyvena 
•uffalo, N. Y.

VISĄ-KALTĘ SUVERTĖ 
DEMOKRATAM

publikonai “sąvo “būrį 
padaryti geriausiu”.

• Chruščiovas šiomis die
nomis lankėsi Lenkijoje ir 
kalbėjosi su Gomulka. Spėja
ma, kad Chruščiovas norėjo 
asmeniškai patirti, kiek Go
mulka laikosi komunizmo.

A, P. De SEVERSKY su šen. John Stennis. Seversky, aeronau
tikos ekspertas, mano, kad sovietų raketos Nato bazes Euro.io^e 
g Ji padaryti neveiksmingas, jeigu jos nebus sustiprintos

•Vyriausiojo Lietuvos lilaisvini- 
mo Komiteto

P r•t i di u m•>

Lenkiame galvas prieš 
didvyrius. Jie atidavė Lietuvai 
viską, ką turėjo, net gyvybę, 
už laisvę ir Šviesesnį rytoju.

Jų iškovota Lietuvai nepri
klausomybė Įgalino tautą suda
ryti savo valstybinės instituci
jas. nustatyti demokratinę san
tvarką, vykdyti žemės reformą.

JUNGTINĖS TAUTOS PAVERG
TIEM KURČIOS

EGIPTO NASSERIS 
LIOJASI

Ekspertų buvo |>ą- 
kad atominės bom- 

tik paskutini 
momentą Be specialaus už
taiso negalima susprogdinti 
nė daužant, nė deginant. Ato
minės bombos yra daug sau
gesnės už paprastas.

me visa, kad šie mūsų jubilie
jiniai metai būtu vienybės me
tais:

Kiekvienas lietuvis teįsijun- 
gia į Lietuvos laisvinimo dar-

Respublikonai sausio 20, 
pirmadienį, sukakus penkme
čiui nuo prez. D. Eisenhowe- 
rio inauguracijos, prabilo vi
same Rrašte. Pats ’ prez. D. 
Eisenhoweris kalbėjo Chica
goje, viceprezid. R. Nixonas 
— New Yorke, prezidento a- 
sistentas Sh. Adams — Min- 
neapolyje, kiti — kituose 
miestuose. Viso buvo sureng
ti 43 banketai 27 valstybėse, 
šios organizuotos akcijos 
tikslai buvo du: «-

• atsiįdrsti j priekaištus,
• sutelkti lėšų rinkimam 

Amierikiečiam nepavykus
savojo satelito paleisti, o ru-

PALEIDO 21 VOKIETI
Rusai netikėtai leido išvyk

ti 21 vokiečių inžinieriui ir 
technikui, kurie 1945 metais 
buvo suimti ir išvežti į Kau
kazą prie raketų tyrinėjimų. 
Jie visi dirbo Suchume, kut 
Stalinas turėjo savo kurortą. 
Tiem vokiečiam pranešus, 
kad gali išvykti arba likti, vi
si pareiškė norą bykti į va
karų Vokietiją, nors yra iš
vežti iš rytų Vokietijos. Ne
lauktas paleidimas laikomas 
Maskvos naru įsiteikti vaka
rų Vokietijoj .vyriausybei ir 
atnaujinti nutrūkusias pre
kybos derybas. Sovietų Są
jungoje yra dar apie 100,000 
išvežtų vokiečių.

. Taigi, kokia sunki vergo da
lia lydi pavergtuosius lietinius.
Jie net sekmadienių laisvų ne
turi. o vadipamomis tarybinių 
švenčiu dieųortiis prievarta va
romi į visokius mitingus dėkoti 
raudoniesiems “genijams" už 
tai, kad sugriauti ūkiai, kad 
atimtas žmonių turtas, kad kraš
tas nusiaubtas ir nualintas.

• Norvegijos naujas kara
lius Olavas V sausio 21 pri
siekė konstitucijai kuri vei
kia nuo Najpleono laikų 
(1814 metų).

ERICK JOHNSON prezidento 
paskirtas į užsienio pagalbos 
vykdymo štabą.

Kodėl 
aiškinta 
bos. užtaisoma;

■‘parodyti JAV simpatijas 
ir užtikrinti pagalbą Rusijos 
pietiniam kaimynam, kurie 
jau seniai yra grasomi impe
rialistinių siekimų jų šiauri
nio kaimyno".

Dulles sausio 22 jau pasie
kę Ankarą. Bagdado pakra. 
kiriuo siekiama gintis nuo 
bolševikų invazijos, sudaro 
Anglija. Turkija (abi - prik
lauso ir Natui). Persija’ Ira
kas ir Pakistanas.

Prezidentas neduoda Sena
tui slaptų raportų

Prez. D. Eizenhoweris atsi
sakė duoti senato komisijai 
raportą, kuri paruošė H. Ro- 
wan Gaither. Raporte duo
dami daviniai apie sovietų 
raketas ir jų pavojų Ameri
kai. Prezidentas sako, kad 
tas raportas priklauso prie 
viešai neskelbtinų paslapčių.

Kaire pradėjo veikti 
viena radijo stotis, kuri 
dien duoda dviejų valandų 
programą, nukreiptą pr: š 
Ameriką ir kitus vakariečius. 
Nasseris per tą radijo stotį 
kreipėsi į arabus: “Išvykite 
baltuš šunis iš prispaustų 
kraštų"! Jei tai būtų pasa
kęs apie rusus, gal tie žodžiai 
ir būtų tikę. Taip pat nu
kalbėjo pro sali, pavadinęs 
JAV “kolonialine valstybe”.

Kiekvieno krašto kiekvienas 
žymesnis politikas, pareigūnas, 
veikėjas tebus supažindintas su 
Lietuvos byla ir ios kova už 
laisvę!

Kiekvieną broli ir sesę oku
puotame krašte tepasiekia lais
vėje esančięię balsas ir tiesos 
žodis!

Laisvė yra visuotina ir ne
daloma vertybė. Lietuvai esant 
nelaisvėje, pasaulis negali ti
kėtis. kad ją pavergusios jėgos 
paliks laisvuosius kraštus tai
koje ir ramybėje. Priminkime 
šią tiesą vi iems ir kelkime mū
sų tautos pagelbos šauksmą, 
kad Lietuvos laisvinimo kova, 
o lygiai ir kitų Sovietų pavergtų 
tautų laisvinimas butų pripa
žintas pasauliniu reikalu ir tarp
tautiniu judėjimu

už pagarbą ir teises žmogui, 
už laisvę tautoms, už taiką, 
saugumą ir^gerovę visiems.

Petys i petį už tautos laisvę, 
už Lietuvos nepriklausomybės 
alstatyma •

KRAŠTO SAUGUMAS IR 
VIDAUS POLITIKA

Prez. D. Eisenhoweris savo 
kalboje pabrėžė, kad krašto 
saugumo reikalus reikia iš
jungti iš “politinių šachma
tų”. Nereikia partijom ginčy
tis, kas kaltas ir kiek, o žiū
rėti, kas daryti. Prezidentas 
dūr pasisakė prieš pesimis
tus ir panikos skleidėjus. “J 
A V yra stiprios, — kalbėjo 
jis, — ir vis stiprės, kol bus 
grėsmė mums ir mūsų są-, 
jungininkam”, žadėjo sku
biai perorganizuoti Gynybos 
departamentą, kad ir čia ne
būtų nesutarimų. Pasigyrė, 
kad respublikonai:

• išlaikė taiką,
• padidino karinę jėgą,
• pakėlė krašto gerovę.
Demokratų adresu pareiš

kė; kad linki jiem gero, bet 
visai suprantama, .kad res-

Caracase, Venezuelos sosti 
nėję, ’• sausio 22 prasidėjęs 
generalinis streikas išvirto į 
gatvės kautynes. Diktato
riaus Perez Jimiez ginkluoti 
kariuomenės ir policijos bū
riai t puolė demonstrantus. 
Skaitoma^ kad ligi šiol yra 
jau apie šimtas užmuštų.

Diktatorius Perez Jiminez 
valdo nuo 1948 metų. Pas jį

su spūtnikam besisukant, 
krašte buvo kilęs nerimas, 
nepasitenkinimas, baiminima
sis ir kalbos: Amerika aplenk
ta, Amerika silpna. Pradėta 
ieškoti tos nesėkmės priežas
čių. Akys ir kalbos nukrypo 
į dabartinę respublikonų ad
ministraciją. Susidarė reika
las gintis, ypač artėjant šių 
metų rinkimam i kongresą. 
Rinkimam reikia ir lėšų; tad 
už banketus buvo mokama 
iki 100 dol. . \

Ankaroje. Turkijos sosti
nėje, susirenkant Bagdado 
pakto valstybėm posėdžio. 
Maskvos x spauda ir radijas 
suklyko prieš JAV’, kad jos 
norinčios- ir arabų kraštus 
įtraukti i savo bazių sritį. 
Sovietai pasiūlė, kad ir Ma
žoji Azija būtų išimta iš ato
minės erdvės; Be to. ameri
kiečiam prikišo “religinės 
nesantaikos" kurstymą arabų 
kraštuose.’ (Kaip yra pačioje 
Sovietų Sąjungoje? Red.).

Iš Baltųjų Rūmų sausio 22 
buvo paskelbtas Valstybės 
departamento pareiškimas, 
patvirtintas paties preziden
to. Pareiškime sakoma, kad 
JAV “nusistatymas padėti 
kolektyviai gintis nuo komu
nistinio imperalizmo yra ne
svyruojąs ir nepasikeitęs”. 
Sputnikai čia nepadarę jokio 
pakeitimo. Valstybės sekreto
rius John F. Dulles išvykęs 
į Ankarą ir jo kelionės tiks-

Savo aukomis ir pasišventi
mu lietuvių tauta prieš 40 metų, 
iškovojo laisvė ir Lietuvai ne
priklausomybę. Niekas laisvės 
lietuviams neatnešė ir, nepado- 
vanojo: Tūkstančiai geriausių 
Lietuvos sūnų ir. dūk 
terų 'aukojosi ir kovojo už lais
vę su caro žandarais ir kazokais 
1812, 1831, 1905 metais ir su 
bolševikais 1919-20 ir 1941 me
tais. Daugel jų žuvo Lietuvoje 
kovos laukuose ar Sibiro taigose 
tremtyje —už tėvų žemę, už 
šventą idealą gyventi laisvai sa
vo nepriklausomoje vastybėje.

va betruktu, o kovai vesti savo 
dosnia auka remti Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
darbus.

Toji parama ypatingai reika
linga šiuo metu, kada Maskva 
yra pasišovusi visomis politi
nėmis, ūkinėmis, propagandi
nėmis. net ginklo priemonėmis 
priversti laisvąjį pasaulį pripa
žinti esamąją Lietuvos, lygiai 
ir kitų pavergtų kraštų padėtį. 
Kremliaus- valdovai, piršdami 
už tai Vakarams tariamą sau
gumą ir taikų sambūvį, tuomi ' 
pat siekia nuginkluoti'juos ka
riškai. politiškai ir ideologiškai, 
o suskaldydami jų vieningumą, 
susilpninti laisvųjų kraštų pa
sipriešinimą Sovietų ekspanęi- 
jai. Sovietai tikisi, kad Vakarai, 
jų pabūgę, sėsis už bendro sta
lo ir pasirašys su jais nepuoli
mo ir kitokias sutartis, kurios 
laiduotų jieihs „imperijos ribas, 
užmigdytų laisvojo pasaulio bu
drumą ir atkeltų varius užval
dyti visą pasauli.

Tokio visuotino komunisti
nio sąmokslo metu mūsų pirmiy 
nė pareiga visiems be išimties 
įsijungti į intensyvius Lietuvos 
laisvinimo žygius ne vien žodžiu, 
bet darbu ir lėšomis.

Nė vienas Sovietų žygis įam
žinti Lietuvos pavergimą netu
ri likti be pasipriešinimo ir_ be 
paaiškinimo pasauliui., ko So
vietai siekia. Vilkas, tai daro 
kasdien raštais ir oro bango
mis per savo radijo programas 
iš Madrido. Romos ir Vatikano, 
skirdamas tam 80 pror. visu sa
vo lėšų.

Bet komunidai ne mažiau 
siekia mus pačius siek tildyti iš 
vidaus., kad vedamąjį laisvini
mo darba su i’pnintu. imis su
kiršintų ir išblašytu į gniphi 
grupeles, kurios, vieton vienin
go darbo, viena kitai k’iudytų

yra taip pat’ prisiglaudęs bu
vęs Argentinos diktatorius 
Peronas. Venezuelos gyvento
jai siekia demokratinės tvar
kos,

Venezuela turi arti 6 mili
jonų gyventojų, iš kurių apie 
vienas milijonas gyvena Ca- 
racase. Amerikiečių Venezue- 
loje yra apie 40,000. Jie dirba 
žibalo pramonėje, į kurią yra 
investuota apie 3 milijardai 
dolerių.

Pastangos pavergtųjų tautų 
klausimą įtraukti į Jungtinių 
Tautų dabartinės sesijos darbo
tvarkę nedavė rezultatų. Kai ku
rių valstybių atstovai aiškinasi, 
kad laikas ir aplinkybės tam ne
palankios. Tai reikia suprasti, 
kaip nenorą aštrinti santykių su 
bolševikais.

howerį ir Dulles. 
vas amerikiečiam jau 
parodytas.

• Sovietų vyriausybė 
susirūpinusi, kad labai 
žai studentų stoja į komu
nistų partiją. Pradėta akcija 
priversti rašydintis į partiją.

Viceprez. R. Nixonas 
kalboje gyrė dabartinį* prezi
dentą, ir aukštino respubliko
nų nuopelnus. Apie savo 
kraštą pasakė: “JAV yra 
stipresnės negu bet kuris jų 
priešas’’.

Sherman Adams kalbėjo 
Minneapolyję visai kitu tonu. 
Visą kaltę suvertė demokra- 

e Pearl 
Kiniją, 
kliudė 

lėšų ra- 
Adams

Europos gynybai nuo bol
ševikų reikalinga modemiš
kai ginkluotų 30 divizijų su 
atominėm artilerijos dali
niais. Be to, raketom leisti 
reikalingas bazių tinklas ir 
180 vidutinio tolio raketų.

Tai pareiškė Nato vadas 
gen. Norstad. Savo planą 
mano pateikti Nato posėdžiui, 
kuris numatomas kovo mė-

■ Mielės vietoje šuns
Amerikiečių mažasis • sate

litas (6 inčų) manoma pa
leisti vasario ar kovo mėn. 
Po to būtų paleistas dides
nis. (21 inčo). Jame būtų 
mielės ne šuva, bandymui, 
kokias sąlygas gali atlaikyti 
gyvieji narveliai.

nio, kad'jo augimų ir pastovumu 
stebėjosi svetimieji: Įvesti auk
su pagristą pastovų piniginį 
vienetą, sukurti modernią švie
timo sistemą, aukštai pakelti 
visas kultūrines sritis ir Išplėsti 
ūkinius ir kultūrinius ryšius su 
plačiuoju pasauliu. §ie laimėji
mai tebeteikia vilčių ir jėgų 
vesti kovą toliau su tuo pačiu 
istoriniu priešu už krašto išlais
vinimą ir nepriklausomos vals
tybės atstatymą.

Primestoji komunistinė san
tvarka musę žmonių dvasios 
nepalaužė.

Jie ir toliau drąsiai visur ir 
visada pasirodo esą j 
garbingos, laisvę myli" 
tos vaikai. Kaip savo laiku carų 
ištautinimo režimas spontaniš
kai iššaukė reakciją ir pagimdė 
“Aušrą". "Tėvynės" Sarga". 
‘Varpą", davė Vysk. Valančių. 
Kudirką. Basanavičių. Maironį, 
Tumą. Grinių Sleževičių ir eilę 
kitų tautai pasišventusių sūnų, 
taip ir. dabar sovietinė priespau
da gimdo naujus didvyrius, ku
rie. nenuleisdami rankų, gina 
ir stiprina lietuvių atsparumą 
prieš rusinimą ir kietina Kyžtą 
ištverti, ligi laisvė bus atgauta.

švęsdami iiuos sukaktuvi
niu* Lietuve* NipriklausoMy- 
bė« paskelbimo metus, kviečia
nt visu* stiprinti viltį ir nyttą veikli. Akivaizdoje griautum- 
kovę laimėti; kaip ilgai toji ko- čių priešo pastangų. padaryki

tam: jie privedę pri; 
Harbor, jie praradę 
nelaimėję Korėjoj, 
ginkluotis, neskyrę 
ketų tyrinėjimam, 
kalbos tonas buvo šiurkštus.

Prezidentas, sakoma, nepa
tenkintas dėl Adams kalbos, 
nes ji priešinga jo siūlymui 
nemaišyti krašto saugumo 
su partijos reikalais.
DEMOKRATAI ATSIKERTA 

Demokratų vadas Atstovų 
Rūmuose. John W. McCor- 
mack atsiliepė:

“Demokratai niekada kraš
to saugumo nevėlė į partinę 
politiką. Prezidento pastabos 
to nedaryti geriau tiktų Sher
man Adamsui ir kitiem jo 
partijos nariam ".

Herald Tribūne (sausio 22) 
savo Įžanginiame dėl to gin
čo pastebėjo, jog “preziden
tas yra pasirinkęs gerą ir kil
nų kelią, o Adams — žemą 
ir purviną”. Ta proga dar 
primena ir Winstono Chur- 
čillo žodžius, pasakytus sa
vo tautiečiam anglam: “Jei 
sukivirčysime praeiti su da- 
bailimi. tai prarasime ateitį". 
Gi apie ateities planus res
publikonų kalbose labai ma- 

prez. o. eisenhoweris žai kas buvo užsiminta.

LIETUVOJ UŽ ŠVENTES ATIDIRBAMA
Lietuvis okupuotoje Lietuvoje * Pas mus oficialios šventės yra 

sužinojęs, kad JAV darbinin- —Nauji metai. Vasario la
kams apmokama už visą eilę Tarybinės armijos diena. Kovo 
švenčių, laiške taip rašą^“.;..Jūs 
sau sėdit namuose ir už tai val
džia jums apmoka. Pas mus vis
kas rimta,' mes dirbame kietai 
ir kartais tenka sekmadieniais 
dirbti, jei norime ką nors pra
lenkti. Jei Kalėdos išpuola vi
dury savaitės, dirbam. Į Berne
lių mišias skuba tie. kuriems 
dirbti nereikia.

Reikėjo nelaimes, 
kad nebūty baimes

Anglijoje keletą mėnesiu 
žmonės drebėjo, kad ameri
kiečių bombonešis, nukritęs 
su atomine bomba, neshdrąs- 
kytų visos jų salos.

Praėjusią savaitę 
čiai parašė didelėm 

“Bombonešis su 
bet nieko

“Kultūrinis bendradarbia
vimas”.

JAV ir Sovietų Sąjunga 
sausio 22 susitarė keistis fil- 
momis. Nuo praėjusio karo 
pradžios bolševikai amerikie
čių filmų neįsileido^ Sutarta 
bendradarbiauti ir radijo bei 
televizijos programose. JAV 
turi vilties, kad bolševikai sa
vo televizijoje parodys Eisen- 

Chruščio- 
buvo
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NEW YORKO policija suseki jaunuolių nusikaltėlių 'organizacija. 
Jos vadas George Leggetti (viduryje) su savo “adjutantu” Wil- 
Itam Šchultz (deš.) vedami j kalėjimą. Savo organizacijai buvo 
pritaikę vokiečių nacių metodus.

mo . _ f . ■ v. __
kuri jausenĮai scjtė |o susitiki- FBI nareiminai
mus su skrietais nerodė ištisisių veidų. Jiem tai

Boris Morozas išpūtė kvapą nebuvo naujas dalykas. Iš ju čia 
pat Morozas patyrė, kad vienas 
iš dviejų Los Angeles vyrų 
sėdėjo šalimais, kai Morozas res
torane buvo susitikės pirmų 
sykiu su Zubilinu. Ir apie jo su
sitikimą pirmu sykiu su Soble 
New Yorice jie turėjo smulky 
raportą. # <

Evada beliko viena: įkišai 
ranką Maskvai ir pridarei Mask
vai naudos, laikyk ten dabar sa
vo ranka ir toliau, iki padarysi 
jai žalos. Moroz sutiko toliau lik
tis Maskvos agentu, bet sykiu a-

KOMUNISTŲ PARTIJA JAV MIRŠTA
John Gatės, kuris ilgus “jų draugai išmiršta”, o nau- 

metus buvo komunistinio 
laikraščio “The Daily Wor- __ 
ker” redaktorius (tas laik
raštis sausio 13 sustojo ėjęs), 
sausio 18 kalbėjo televizijoje.
Jis pareiškė, kad “komunis
tų partija Amerikoje miršta”.
“Partijos narių amžiaus vi
durkis, — sakė jis, — yra 
£pie 50 metų? Niekas į parti
ją nestoja, ypač E jaunesnių
jų”. Priežastį jis nurodė tą, 
kad “komunistų partijoje 
tegarbinama Sovietų Sąjun
ga”. Tai po ilgesnio laiko at
stumia amerikiečius, kurie 
savo kraštą, vertina, kas jie 
bebūtų”. “Mes manėme, kad 
partijoje reikia išsižadėti sa
vo laisvės dėl to,, kad toji 
laisvė būtų vėliau pasiekta”.

jų nesiranda. ;
Maskvos arklys geležinės 

sienos neperšoko
Maskva buvo sugalvojusi 

atgaivinti dar prieškarinių 
laikų “liaudies frontus”. 
Daug kur tuos frontus tada 
sudarė komunistai ir socia
listai. Bet paskutinis karas 
ir sovietinė okupacija parodė, 
kad Maskva tuos “frontus” 
išnaudoja savo -bolševikinei 
diktatūrai.

Neseniai Maskva kreipėsi 
į vakarų Europos kraštus, 
kad juose būtų sudaryti ko
munistų ir socialdemokratų 
bendri frontai “taikai išlai
kai”. Praėjusią savaitę va
karų Europos 8 valstybių so
cialdemokratų vadai griežtai 

John Gatės pareiškė, kad

ir įtraukė filiai šviežio oro, kai 
savo prisiminimuose atsisveiki
no su Zubilinuv Morozui rodėsi, 
lyg ir jo alsavimas palengvėjo^ 
kraujo spaudimas sumažėjo, kąi 
dingo E atsiminimo Zubilino į- 
sakantis ir grasinantis veidas.

Galėjo Morozas tikrai atsikvė
pti. Tačiau vEai ramiai alsuoti 
nevyko. Liko Zubilino vietinin
kas Soble; liko Martha Stern ir 
jos vyras, kurie ėmė reikalauti 
atiduoti pinigus, sukEtus į muzi
kos priemonių įmonę. Morozas 
galėjo su jais nesusitikti. Grįžęs pjg viską pranešinėti FBL Jam 

> E Maskvos Soble Epasakojb Mo- buvo paskirtas jaunas FBI parei- 
rozui, kad Martha Steni jį buvo gūnas. Jis vadinosi Bobų ir ėjo 
ir ten apskundus. Soble ten Mo- Morozo asmens sekretoriaus pa- 
rozą teisinęs, baltinęs. Tuo tarpu reidas.
viskas apraminta. Bet ar ilgam?

Morozas jautė mažą, bet nuo
latinį graužimą. Jautė, kad įda- 
davęs pirštą ir paskui ranką, jau 
vargiai ar Esivaduos. Užmiršti 
Zubilino Įspėjimų negalėjo: ma
no rankos ilgos, o tu esi tik 
sliekas. Ką tai reEkė, žinojo E 
tėvo prisipažinimo. Prisipažini
mo tik po ketverių metų, kai 
jis atgabentas į Ameriką. Tėvas 
prasitarė/'Ketveris metus nuo 
tavęs slėpiau, bet toliau nebega
liu: kai man leido išvykti į A- 
meriką, tavo du broliai paslap
tingai dingo; jie buvo suimti ir 
likviduoti'. >

Nerimą pakelti vieną dieną
— niekai. Bet kai jis graužia me
tus ir eilę metų, jis daros nepa
keliamas. Per 14 m. Moroz te
sėjo .Bet vieną dieną — ar tai 
nebuvo tik 1947 liepos 14? — 
jis nuėjo Į F.B.I. Įstaigą Los 
Angeles.

Prasidėjo dvigubas žaidimas. 
Viena ranka Morozas davinėjo 
žinias FBI, kita ranka Soble, ku
ris siuntė jas į Maskvą.

FBI bylose klojosi Morozo 
pranešimai; gauti iš pasikalbėji- 
miĮ su Jack Soble:

Stemai organizuoja preky
binę įmonę, kurį turi maskuoti 
sovietinius šnipus.

Soble iškeliamas į Paryžių,

pasekamas “Belova’. Tai taip 
pat iš Vilkaviškio žydelis, pa
varde Albam specialistas pasus 
padirbinėti. Jis tik 1947 buvo 
parašiutu nuleistas Prancūzijoje 
iš sovietinio lėktuvo. E ten su 
prancūzišku pasu ir turistinę vi
za jis atvyko į Ameriką.

Jack ir Myra 'Sobliai gavo 
įsakymą suieškoti Albamui žmo
ną, kad jis galėtų vesti ir natū- 
ralizuotis.
Pasisekė surasti tokią, kuri bu

vo baigusi Columbijos univer
sitetą. Susivedė. Kad jos vyras 
verčiasi šnipinėjimu, Albamo 
žmona nieko nežinojo.

1948 liepos 18 Soble pavedė 
Morozui surinkti konfidencialios 
kompromituojančios informaci
jos apie generolo Lucius Clay 
žmoną .Generolas tada valdė o- 
kupuotos Vokietijos zoną. MorOZ 
atsąkė, kad tokios medžiagos 
jis negalėsiąs parūpinti. Tada 
kitas įsakymas —

turi kuo nors papildyti savo 
bylą Maskvoje nes ..ji tuš
čia, ir į tai jau atkreiptas dė
mesys.. Pristatyk ką nors apie 
Thomas Dewey ir Earl Warren. 
Padedamas FBI, Morozas pri
statė šias žinias ir Soble jas. 
pasiuntė į Maską bylai papil-

dyti.
Soble pavedė A^rozui per

vesti pinigų E Amerikos per 
Šveicarijos bankus į pietų A- 
meriką Sovietų agentam, kurie 
ten dirba jau 30 metų. Sumos 
buvo net kelių milijonų dolerių. 
FBI buvo malonumo gauti adre
sus ir vardus tų, kuriem pinigai 
buvo persiųsti.

Bendradarbiavimas vyko tiek 
sėkmingai, kad jaunojo Bobo ne
beužteko. JE buvo pakeEtas 
dviem FBI agentais, kurie nuo
latos lydėjo Morozą. Bet atėjo 
žinia, kad Zubilinas pakeEtas. 
JE rastas nesugebąs darbo or
ganizuoti. Jo vietoj paskirtas 
Aleksandr Michailovič Korotkov. 
Naujas viršininkas ’ nori matyti 
Morozą.

(b.d.).

Lietu-

VOKIEČIAI TEIRAVOSI ANGLŲ DĖL KLAIPĖDOS
Keleivis, Mažosios 

vos lietuvių laikraštis (1957
Nr. 8-10), leidžiamas Vokie
tijoje, deda Ą. Lymanto strai
psnį, kuriame rašoma: “Ko
dėl lietuvių — vokiečių sutar
tis, dėl Klaipėdos daugiau ne
galioja”.

Autorius nurodo, kad be 
to, jog toji sutartis buvo jėga

Ęisedhoweris 
pirmoje vietoje

Gallupo institutas ameri
kiečiam vėl davė klausimą^

• kuris žmogus, jūsų skaitytas 
ar girdėtas, nesvarbu, kurio
je pasaulio dalyje, yra jūsų 
labiausiai gerbiamas.

Tie labiausiai gerbiami as
mens 1957 Gallupo daviniaE 
Erikiuoti tokia eile:

EisenhowerE,, Churchillisv 
Tnunanas, Billy Graham, 
Albert Schweitzer, Dr. Jonas 
Salk, MacArthur, vysk. F. 
Sheen, Adlai Stevenson, Pijus 
XII.

Pereitais metais eilė buvo 
tokia:

Eisenhoweris, Churchillis,
Sheen, Schweitzer, Steven
son, MacArthur, Pijus XII, 
Hamarskjold, Billy Graham, 
dr. Salk.

Eisenhoweris jau penkti 
metai stovi pirmoje vietoje.

Tačiau šiemet j E gavo ma
žiau balsų nei pernai. Pernai 
buvo vienas surinkęs dau
giau, kaip vEi kiti.

Balsavimo rezultatai, žino
ma, yra nusverti amerikiečių 
balsų saviem žmonėm. Ki
taip ir laukti sunku,

Būdinga, kad tokE Nobe
lio premijos laureatas “už 
taiką” Pearsonas visai net 
nefigūruoja toje dešimties 
eilėje. Nefigūruoja nė Time 
Erinktas metų žmogus Chru
ščiovas.

^Protestantų abalsai taip pat 
Billy Graham,. mitinginį ora
torių, pastatė aukščiau už 
popiežių Pijų XII, kuris lai
komas mūsų laikų pačia žy
miausia asmenybe. -

reikaįų ministeriją ir užklau
sė — ar pagal tuometinę lie- 

tyje buvo pasakyta, kad abi tuvių vokiečių sutartį Klai- 
valstybės įsipareigoja nesi- pėdos krašto prijungimas 

prie Vokietijos esąs Anglijos 
pripažintas. Anglai, kaip vi
suomet, labai dipIomatEkai 
atsakė, kad Klaipėdos krašto 
prijungimas prie Vokietijos 
tuo metu buvo pripažintas, 
bet kad Klaipėdos krašto 
klausimas gali tik ateityje

SPAUDA

atmetė klastingą Maskvos Morozas išpasakojo atvirai, 
tai buvusi klaida. KomunEtų siūlymą. Dabar jau daug kas VEką, kas nutiko per tuos 14 Egauta 1938 metaE, ji buvo
partija niekam laisves neža- įinO, ką reiškia bendrai joti metų — nuo 1933 iki 1947. Bu- to paties Hitlerio ir sulaužyta,
danti. Tuo būdu “ji pati sau ant Maskvos arklio. vo nustebintas Morozas , kad kai Lietuva okupavo. Sutar- dolerių,
kasa duobę”. .— _______________________________________ _________________________________________

griebti viena prieš kitą jėgos 
ir neparemti trečios valsty
bės puolimo. Hitleris ne tik
tai Lietuvą užpuolė, pulda
mas Sovietų Sąjungą, bet pa
starajai dar sutiko perleisti

pį” už 7 su puse milijono

John Gatės komunistų par
tijai priklausė 27 metus. Iš
jos išstojo tik šį mėnesį, kai
komunEtų partijos vadovy- Ką žmogus gali pasiekti ir 
bė nutarė sustabdyti jo reda- būdamas aklas, rodo William

DIENOS VEIDAI niekada nenusikaltau savo

puola ir juo prekiauja, nus
toja teisės, kad būtų laiko
masi su juo padarytų sutar
čių.

RAKETOS JAU ŽUDO
Alabamoje 11 metų berniukas 

pasigamina savo raketą—“home 
made”. Bandant’jam tą savo ga- 

Cia reikia pastebėti, kad mini išmušti Į erdvę, ji pati už- 
dabartinė vakarų Vokietijos mušė. Tai jau trečias užregi-

Bet John Gatės jau ir anks- . . .
čiau mąstė apie savo išstoji- zmogus P“1“
mą. Kai sėdėjęs kalėjime, tu- tr sttpriaus.es

valios asmeniu visuomeninia
me gyvenime. O jisai yra ak
las nuo 20 savo metų am
žiaus, bet tai neatėmė jam 
noro gyventi, mokytis ir žmo
nėm gerą daryti.

Gimęs airių šeimoje 1907 
metaE, Cuftiberland mieste
ly, jE tegalėjo išeiti tik pra-

rėjęs laiko viską gerai per
galvoti. E kalėjimo Eleistas 
ir ėmęsis redaguoti “The 
D^ily Worker”, reikalavo
aklai nesilaikyti Maskvos 
instfukcijų. Už tai ’laikraš-
tis ir buvo uždarytas.

Lietuviai komunEtai iš 
“Laisvės ir “Vi inies” bloko
taip pat nusiskundžia, kad

Lietuviška programa per Madrido radiją
Ispanijoje tautinE radijas 

Madride 1955 sausio 2 leido 
naudotis jo bangonūs iietu- 
vEkajai programai ir anti- 
bolševikinei propagandai.

Per tuos trejus metus kas
dien kalbėta po 15 minučių.

Aklas teisėjas _William E. Toliau laikraštis rašo:
Powers, kaip ir daugumas 
aklųjų,,turi išvystęs labai ge
rą pajautimą ir klausą. JE . 
visus tarnautojus pažįsta E 
balso ir eisenos.

“Kai kurie vokiečiai krei
pėsi net | Anglijos užsienio

vyriausybė savo-metu pareE- struotas atvejąs. Tuo tarpu šo
ke, jog ji siekia tik tokių šie- vietinė raketa dar nė vieno ne- 
nų, kurios Hitlerio laikais 
buvo ligi 1938 metų. Tada 
Hitleris Lietuvos dar nebuvo * * , • * ...tatymo. kuns uždraustų vaike- 
Eprievartavęs Klaipėdos, už- m bandymus. Bet pirmiausia tai 
leEti. turėtų drausti" patys tėvai.

užmušė.
Vis daugiau pasigirsta visuo

menės balsu, reikalaujančiu is-

Žinios iš Lietuvos
• Biržų rajone nelanko 

mokyklų daugiau kaip 300 
vaikų “dėl sunkių buitinių 
sąlygų” — rašo “Tiesa.” gruo
džio 25. Bet kokios tos “bui
tinės sąlygos”, nepasako. Gal 
žiemą trūksta apavo arba

A prominent banker and 
community leader telis you:

guotąjį “The Daily Worker”. E. Powers pavyzdys. Nedide- turėjo eiti dirbti audyklose. 
Įėję Rhode Island valstybėje Jaunas domėjosi radiju ir 

vieną aparatą betaEydamas 
nepagydomai susižeidė akE. 
Tada turėjo jau 20 metų. Ė- 
mė vėl mokytis. Pradžioje 
lankė aklųjų institutą Wa- 

, tertown, Mass, o paskui — 
Bostono teEių mokyklą, ku-' 
rią baigė 1932. antruoju kla
sėje, Pasižymėjo taip pat iš
kalba. Po 4 metų buvo Erink
tas savo gimtojo miesto tei-

dinį mokslą Jigi 14 savo am- j sėjU (1936)., o 1948 — Rhode 
žiaus metų. Mirus jo tėvui. įsiand vaEtybės generaliniu 

prokuroru (Attorney Gene
ral). E tų pareigų pats atsi- mokyklos nekūrenamos?
sakė, kai jį sausio 7 daugu- Vilniuje įsakyta įrengti 
ma balsų išrinko į valstybės aikštriėš ir lesyklas 1 balan- 

Madrido radijo lietuviškoji aukščiausį teismą. Apie savo džiam metu. Kas ba
landžius naikins, mokės 100 
rb. pabaudos. O kas naikins 
ar alkins žmones, kiek jis 
mokės pabaudos?

• Grūdų derlius, spėjama, 
šiemet Lietuvoje buvo dides- 
nE. Tai aišku E to, kad bu
vo perviršytos pyliavos. .“Tie
sa” saūsio 3 rašo, kad užpla
nuotu grūdų gauta net 35 
proc. daugiau (planas įvyk
dytas 135 proc.). Bet kiek 
palikta žmonėm? “Tiesa” to 
nerašo.

programa išlaikoma Vliko ir 
Altb lėšomis, bet ji gali veik
ti čia dėl Ispanijos 
sybės palankumo.

septynerių metų darbą pro
kuroro pareigose Providence 

vyriau- pasakė: “Galimas daiktas, 
kad padariau ir klaidų, bet

kas sudaro apie 11 parų.
- Toji lietuviškoji radijo va
landėlė Madride apžvelgia 
sovietinę politiką, kiek ji lie
čia Lietuvą, duoda žinių iš 
pasaulio lietuvių veiklos ir 
gyvenimo, informuoja apie 
Lietuvos laisvinimo veiksnių 
darbą, pateikia lietuvių lais
vosios spaudas apžvalgas.

Programa nuolat vis tobu
lėja. Pagrindines žinias jai 
duoda du informatoriai iš 
Vokietijos, vienas E Amerikos, 
vienas E Anglijos ir vienas 
iš* Ispanijos.

Ligi 1957 rugsėjo 1 d. bu
vo naudotasi trimfs bango-

• nūs: 31 metro. 32 ir 42. Tuo 
tarpu 32 metrų banga nega
lima pasinaudoti, bet tikima
si ją atgauti ir daroma dar 
žygių, kad programą galima 
būtų pakartota Tada ji bū
tų girdima kasdien rytą ir viduržemio Jūroje geitetimi jurininkai it norvegu ■ 
vakarą. . laivo ~8eirct««r. , . i (

" • Mažeikių rajone per me
tus vbs 5 kolūkiečiai įstojo 
į komjaunimo organizaciją. 
BČt ir tų komjaunuolių ko
lūkių pirmininkai nenori į 
darbą priimti. Prastai dirba.

• Vilniuje mirė inž. Leo
nardas Mackevičius. 1932 me
tais baigęs Kauno aukštes
niąją technikos mokyklą, o 
1940 — Kauno universiteto 
techcnikos . ■ fakultetą. Buvo 
inžinięrius statybininkas.. Da
bartinės bolševikų okupaci
jos metu dirbo Dailės Insti
tute, dėstė architektūrą.

Why
Uitai States

are so important Joscph C. Welman, Presidrnt, 
Bank of Kcnnctt. Kcnnctt. Jfissoriri; .
195S Prcsidrnf. American Bardkera 

Associaiion

te your fanrily and your own heme town
ings Bond pays a new, higher inter- 
est—3U% when held to maturity! It 
matutes faster, .too, in only 8 years 
and 11 months. And redemption

If you and your neighbors are spend- 
ing and saving wisdy today, tomor- 
row’s economic problems will solve 
themselves.

That’s true for your family, as well
as the community in vvhich you live. earlier years.
And that’s why U. S. Savings Bonds Leading bankers and indtistrialhts 
are so important to every American. all over the country, realizing the im- 

Tbesecretof saving E system. And . portance of thrift and sarings tp a 
sound economy, are giving tlieir 
vvholehearted support to the U. S. 
Savings Bonds program. Why not 
start your Bond investment program 

. today—through the Payroll Savings 
Plan where you work or by rogular 
purchases where you bank.

for most Americans, Savings Bonds 
are the perfect.solution for system- 
atic savings? They’re safe. They’re 
sure. Easfly bought And easfly con- 
verted uito cash should an emergeųcy 
arise. •

And now every U. S. Senes E Sav-

SAFE AS AMERICA U. S. SAVINGS BONDS

The' CT. A G0r0wn.au Jees iw< pay j«r this edvertixing. The Tmaurv r>rpartnnnl ihanli*
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Atlikim savo pareigą kraštui ir tautai-Tautos Fondo Valdyba kreipiasi Į viso laisvojo pasaulio lietuvius, prašydamas Vasario 16 proga aukoti Lietuvos laisvinimui. Atsišaukime nurodoma, jog šiuo metu susidaranti tokia tarptautinė padėtis, kuri įgauna "mums pavojingą krypti”. Sovietų raketom įgąsdinus, linkstama su Maskva derėtis ir jos .malonei palikti pavergtus kraštus. Tų kraštų žmonėm, kurie laisvam pasaulyje veda išlaisvinimo kovą, norima skirti mažiau dėmesio ir mažiau beremti jų darbus.Susidaro tokia padėtis, kaip po praėjusio karo pirmaisiais metais, kada pavergtųjų "aimana neprasimuš ė pro kilimais nukabinėtas konferencijų kambarių sienas ir liejamas kraujas sunkėsi į miško dirvožemį, nepalikdamas įspūdžio Rytų—Vakarų konferencijų dalyviam”. Tokioje padėtyje vėl tegalime pasikliauti savo jėgom: “tinkamai ginti savo reikalus tegalime patys". Gi tam reikia lėšų, ir dėl to "Tautos Fondas kviečia- visą lietuvių visuomenę, visus lietuvius. kokių pažiūrų jie bebūtų, dosniai aukoti". x Nurodoma ir kam tos aukos skiriamos.Tautos Fondas "užtikrina, kad aukos nebus leidžiamos vidaus politinei kovai varyti, bet naudojamos tam. kad išsklaidytų laisvojo pasaulio nepagristas viltis apie galimą taikingą su Sovietų imperija gyvenimą ir kad sudomintų viešąją opiniją paderimi Lietuvoje, nušviečiant mūsų tautos nepalaužta valią nepriklausomai gyventi. Tam tikslui Vilkas leidžia informacinius biuletenius anglių, vokiečių italų ir žinoma lietuvių kalbom”."Auka Tautos Fondui reiškia rėmimą informacijos skleidimo apie Lietuvą svetimųjų politikų, žurnalistų, mokslininkų, menininku. visuomenininkų tarpe ir laimėjimą naujų Lietuvai draugų... Vlikas išlaiko Vilniaus radi
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jo stoties sekimo žinybą, kurios pagalba tučtuojau sužino apie kiekvieną svarbesnį įvykį Lietuvoje”.Sovietinimo politika Lietuvoje turi tikslą išrauti visa,kas yra lietuviška bei europietiška, kas susieta su Vakarų humanistine kultūra... Bolševikų tikslas izoliuoti mūsų kraštą nuo pasaulio. Kovodamas su šiais bolševikų kėslais. Vlikas yra suorganizavęs transliacijas per Romos. Madrido ir Vatikano radiofonus. Radijo bangomis kraštas informuojamas apie tikrą padėtį Vakaruose. Informacijos srityje tai vienintelis būdas palaikyti nuolatinį ryši su kraštu. Auka Tautos Fondui reiškia įgalinimą išlaikyti šį nematomą bangų tiltą tarp krašto -ūr Vakarų, tarp kalėjimo ir laisvės. Tautos Fondui aukodami. padėsite išlaikyti ryšius su savo pavergtaisiais broliais ir seserimis.- palikusiais už geležinės sienos."Tautiečiai! Jūsų aukos Fondui teparodo, kad Vasario šešioliktoji mums šiandien lygiai brangi, kaip ir prieš 40 metų... Jubiliejiniai metai tebūnie įrodymu. kad galime ir norime e- migracijoje atlikti tai. ko padėtis iš mūsų reikalauja. Mūsų laikysena teparodo kitiem, kad Lietuvos bylos gynimas nepriklauso tik nuo kitų malonės ar sovietų užpuolimo baimės. Nepail- skime ir nenuleiskime rankų tol, kol lietuvių tauta atgaus savo nepriklausomybę! Aukomime Tautos Fondui, kad pagreitintume tos valandos atėjimą! Atlikime savo pareigas kraštui ir tautai”!Tikime, kad tie Tautos Fondo Valdybos žodžiai ras visų lietuvių gyvą atgarsį ir dosnią širdį. Savo aukomis net tris dalykus pabrėžime: meilę mūsų pavergtiem broliam ir seserim, pasiryžimą kovoti užjų ir viso krašto laisvę ir liudijimą kitiem, kaip mums tai rūpi ir skauda.

VVALTER REUTHER

Amerikietį reikėtų vadinti ne dvikoju, o bekoju gyvūnu. Jisai visur juda' ant natų. Jeigu Amerikai kas vieną dieną atimtų automobilio ratus, ji pasijustų tartum suparaly- žuota. Milijonai darbininkų negalėtų atvykti į darbą, nes didelė jų dauguma toli nuo savo .darboviečių. Milijonai tonų prekių taip pat gabenami sunkvežimiais. Biznio ir administracijos reikalais mašinos siuva iš vieno miesto į kitą. Visokie pramoginiai važinėjimai ir pasivažinėjimai pakelių užeigom sudaro pragyvenimo šaltinį. Galima sakyti, kad didžioji dalis A- merikos gyvenimo sukasi aplink automobilio ratą.Su automobilių gamyba dabar Amerikos ūkinis gyvenimas yra taip susijęs, kaip seniau su anglimi. Seniau angliakasiai su savo “juoduoju karalium” John Lewis davė toną visom kitom unijom. šiandien visus veda automobilių pramonės darbininkai su savo “riedančiu karalium” Malteriu Reuthe- riu. Ką jisai laimi savajai unijai (UAW — United Automobile Workers), tuo pasinaudoja ir kitos.šį kartą jisai išėjo su idėja, kuri kai kam atrodo, tartum būtų baslys, kišamas į Amerikos ratus.Kokia yra ta jo idėja?
DALINKIMĖS PELNU VISI!Walteris Reutheris siūlo, kad gaunamu pelnu iš automobilių gamybos būtų dalinamasi ne tiktai akcininkų (šerininkų) bei įmonės pareigūnų (?xecutives). bet ir visų apmokamų tarnautojų bei darbininkų ir automobilių■ pirkėjų. Kokiu būdu ir kokia proporcija? Ogi štai kaip: bendrovė (kompanija) iš to pelno, kuris lieka dar nesumokėjus mokesčių, atideda sau tokią sumą, kurią sudaro 10 procentų nuo investuoto kapitalo (net Capital), o likutį dalina į tris dalis: pusę gauna akcininkai ir pareigūnai, ketvirtadalį — visi sam-

Gera idėja ar pagalys į ratus?domi tarnautojai bei darbininkai ir ketvirtadalį — automobilių pirkėjai. Kokios tai būtų sumos? Ekspertai apskaito, kad pagal tokią tvarką 1956 metais kiekvienas darbininkas iš General Motors bendrovės būtų gavęs metam apie 550 dol* iš Fordo — iki 380 dol., o kiekvienas pirkėjas iš GM — 56 dol., iš Fordo — 30 dol. Pirkėjui vis šis tas, o darbininkui — geras Naujų Metų priedas. Bet ne čia pati esmė.
GERA TAI IDĖJA AR 

PRASTA?Pirmiausia, ji nėra nauja. Ji pripažįsta darbininkui teisę į įmonės pelną. Darbininkas pasidaro lyg ir mažas įmonės savininkas 'dėl savo 
darbo, o ne dėl akcijos (Šero). Kai kuriuose fabrikuose tai praktikuojama, pavyzdžiui, Vokietijoje. Tai lyg ir kooperatyvinis įmonės valdymas. Dviejų dalykų tuo bū-

Darbininkas nėra tik darbo įrankis

PIJUS XI!Popiežius Pijus XII praėjusią savaitę audiencijoje priėmė atstovus Amerikos ir Europos chemikų, kurie buvo susirinkę Romoje svarstyti socialinių reikalų, susijusių su chemine pramone. Buvo paliesti darbininkų ir darbdavių tarpusavio santykiai. Klausimas buvo toks: kaip tuos santykius tvarkyti, kad įmonėse geras sutarimas ir

Darbo frontedu siekiama: viena, didesnio socialinio teisingumo; antra, didesnio darbininkų rūpestingumo.Neteisinga yra, kai iš darbininko darbo kitas perdaug uždirba tik dėl to, kad turi už ką akcijas (Šerus) pirkti. Ir gera yra, kai darbininkas žino, jog gauna ne tiktai nu-, statytą atlyginimą, bet ir dalį pelno. Jis turi rūpintis dirbti gerai, kad to pelno būtų daugiau.Vis dėlto šią seną ir teisingą idėją kai kas laiko pagaliu Amerikos ratuose. Kodėl?
SVETIMA AMERIKOS 

LAISVEITuojau atsiliepė GM pirmininkas H. Curtice, Chrys- lerio Co pirm. L. Colbert ir Fordo atstovas E. Breech. Visi sutartinai prikišo du dalykus: viena, unija jau norinti tvarkyti atlyginimus ne 
teigiamai veiktų produkciją. Savo kalboje popiežius taip pat palietė tą klausimą.Pijus XII pastebėjo, kad kiekvienoje pramonėje darbdaviai ir darbininkai turi skirtingus motyvus bendradarbiavimui. Įmonės vadovybei rūpi geresnė darbo’ jėgos organizacija: darbas turįs būti gerai, tvarkingai ir greitai atliekamas. Darbininkai, priešingai, nori matyti, kckie bus vaisiai to jų darbo: kiek jie uždirbs. Bet ir tai dar no- visa: jie laukia pagarbos, jų darbo įvertinimo. Jie norėtų ir su savo iniciatyva prisidėti.

“Kai darbininkas pajunta, 
kad jis vertinamas ne tiktai 
pagal savo muskulus, — kal
bėjo Pijus XII, -■— bet gerbia
mas ir kaip asmuo, jis tada 
noriau ir dirba”.Popiežius nurodė, kad 25 metų technikos pažanga būtų žmonijai dar daugiau davusi, jeigu darbininkai nebūtų buvę nuasmeninti — laikomi tik “darbo įrankiais”, o ne žmonėmis su protu ir širdimi. Darbdavių ir įmonių pareiga nesiremti tik aklais darbo įstatymais, bet žiūrėti ir žmoniškumo, būti tikrais krikščionimis santykiuose su darbininkais. 

tiktai darbininkų, bet ir bendrovės pareigūnų ir akcininkų; antra, tokia idėja Amerikai svetima, nes ji suvaržo laisvą iniciatyvą didinti pelną, kaip kas išmano. Ar tai tiesa?Yra tiesa, kad kiekvienas perka tokias akcijas, kurios daugiau neša pelno. Bendrovės stengiasi tą pelną didinti. Dalindamos ir darbininkam, turėtų mokėti mažesnius procentus. Bet... jeigu visos akcijos dėl to kiek nukristų, išeitų tas pats, tik pinigai kiek lygiau pasidalintų žmonėm. Dabar vienų rankos prisikrauna, o kitų — lieka tuščios. Vieni uždirba nedirbdami, kiti negali prasivtersti dirbdami, nes kas valdo perteklių, valdo kito dalį. Tiesa, socialinės lygybės nelengva pasiekti, bet dėl to idėja dar netampa bloga.Kaip atsakė pats Walteris Reutheris, kuriam nepritaria ir kai kurie jo unijos pareigūnai?
JŪS NESATE TEISINGI“Jūs klystate dėl mūsų dabartinių reikalavimų, — sako W. Reutheris, — kaip kitados klydot dėl pencijų ir kitų dalykų”.Anuomet taip pat buvo sakoma, kad pensijos ir ap- draudos darbininkam sužlugdys pramonę. Bet taip neatsitiko. Be to, W. Reutheris nurodo, kad mokant pelno premijas (bonus) bendrovės pareigūnam, teisinga jas mokėti ir darbininkam. Pav., 1956 metais GM savo 14,205 pareigūnam mokėjo po 6 proc. premiją. Per dešimtį metų išmokėta 600 milijonų. Kodėl nemokėti ir 500.000 darbininkų?

KITI REIKALAVIMAIšis ir kiti reikalai svarstomi unijos suvažiavime, kuris prasidėjo sausio 22. UAW dar reikalauja: padidinti atlyginimą iki 6 centų valandai; atleistiem darbininkam mokėti nedarbo pašalpas ne 26 savaites, o 52; padidinti pensijas ir apdraudą; sutartį sudaryti trumpesniam laikui negu treji metai.W. Reutheris tiktai atsisako ankstesnio savo sumany- mor-— dienų darbo už tą patį atlyginimą. “Sputnikas neleidžia darbo laiko trumpinti”. S.S.

JAMES P. MITCHELL, Darbo 
departamento sekretorius

• JAMES P. MITCHELL. darbo sekre^rius, pasisakė už tai, kad nebūtų nutraukta Amerikos parama kitiem kraštam, nes apie keturi su puse milijonų Amerikos darbininkų turi darbus, susijusius su ta parama ir užsienio prekyba. Be to, toji parama užkerta kelią plėstis komunizmui.
• Nedarbas vis didėja. Bedarbių dabar yra jau 4,8 mil., bet vasario ir kovo mėn. gali pakilti iki 5 mil. Didžiausias darbininkų skaičius JAV istorijoje buvo praėjusių metų rugsėjo mėn. — siekė 65,7 mil. darbininkų (ne ūkiuose). Darbų, manoma, vėl pradės didėti nuo vasaros vidurio. Darbininkų skaičius pakils iki 65,2 mil.
• AFI — CIO, didžioji JAV unijų federacija, mažina savo pareigūnų ir biuro tarnautojų skaičių beveik per pusę. Apie 60 visai atleista, apie 30 perkelta į kitas vietas, apie 15 patarta išeiti į pensiją. AFI — CIO, išvijusi teams- terius, kepėjus ir skalbėjus, neteko 990.000 dcl. metinių pajamų.
• Prez. D. Eisenhoweris pasiūlė Kongresui: 500.000 pašto tarnautojų pakelti valandinį atlyginimą nuo 6 et., kitiem civiliam tarnautojam nuo 6 iki 12 su puse. Kongreso komisija siūlo paštininkam kelti iki 7 su puse ir primokėti po 5 et. už praėjusius trejus metus, o kitiem — nuo 7 su puse ligi 9 et.
• Kansas City sniego pūga užvertė ligi 25 inčių. Visas miestas buvo paralyžuotas. Tokio sniego nebuvo per 28 metus.

PAMESTIEJI
(7)Po dviejų ilgų mėnesių Teresė galėjo išeiti iš ligoninės. Gerasis kunigas Vieillotas ją nusiuntė į Neverso Seserų dirbtuvę. kur ji susipažino su baltinių prekyba. Ji jautėsi ramiai ir maloniai šitoje aplinkumoje, galėjo darbą dirbti ir melstis. Gerosios seserys buvo pradėjusios abejoti, kada patyrė, kad naujoji # jų augintinė susirašinėja su jaunuoliu, uždarytu Fresnesų kalėjime. Bet ir čia gerasis Tracy klebonas savo autoritetingu žodžiu grąžino joms ramybę.Taip Teresė galėjo gauti žinių kas mėnuo iš savo brolio ir jam atsakyti.Prisiversdamas pradžioje jis kantriai pasidavė prislėgu iat ji nelaimei. Bet liepos mėnesy jo laiškuose buvo justi, kad jį slegiamai paveikė aplinka. Būt uždarytam — tai, vargais - negalais, galima iškęsti; įtempto darbo valandos atrodo ne 

tokios sunkios; bet būtį laikomam vagiu, nusikaltėliu —tai ji kankino!Būk kantrus, — jam rašė jo mažoji Teresė, — būk drąsus; tu gerai žinai, kad mes privalome susitikti. Atsimink musų pasikalbėjimą ant Luaros kranto, atsimink, ką mes esame pasižadėję tavo pabėgimo naktį, tu gerai žinai! Aš tau pasakiau, mano broli: “Aš tavim rūpinsiuos, ir mes daugiau nebeišsi- skirsim...”Žinok gerai, kad tu jau nepažinsi manęs, kai sutiksi. Aš tau dabar ramiai galiu prisipažinti. kad sirgau, labai sirgau; aš jau turėjau mirti su dideliu skausmu, žinodama, kad tu esi neteisingai nuteistas. Bet gerasis Dievas to panorėjo; ir paskui as norėjau tave dar kartą pamatyti; ir tuomet ligoninėj praleistas laikas inanc pakeitė. Aš užaugau didelė mergaitė, beveik tokią didelė, kaip tu, tai tikra. Kada aš paimsiu tavo 

ranką, tai nebūsiu jau maža mergaitė, kuri smulkiais žingsniais bėgo prie tavęs, bet, tu pamatysi, tai bus Neverso kelio rairųųįių ponia su ponu po ranka... 'Tu žinai, aš čia esu mylima, ypač sesers gerosios Margaritos, tos, kuri man duoda siuvinėjimo pamokas. Jei aš gerai dirbsiu, sekančiais metais mano sesuo Luiza, kuri veda ligoninę, mane pamokys kiek gydyti. Mano daug vyresnės draugės dabar to mokosi. Šiais metais į ligonine kaip slaugytoja atėjo viena jau suaugusi.
★Tuo tarpu .kai Danielius kovojo prieš dvasinį prislėgimą, kuris iškyla kiekvienam, ’ kada jis pasineria sugedusioj aplinkumoje, mažoji Teresė subrendo.Atėjo rugpjūtis. Kaip kiekvienais metais, jis sutraukė ant Luaros krantų vasarotojus, kurie, kaip ir anksčiau, ten rado poilsi ir ramybe. Tarp jų buvo ir Enguerrandai.Jie atvažiavo labai susirūpinę Maksu, šie metai jam tikrai buvo blogi. Priemonės, kurios turėjo jį priversti dirbti, negelbėjo. Tėvas jam aiškiai kartojo, kad žmonių išvadavimo darbas, kuri jis pradėjo, bus sukompromituotas, jei jo namuose jo sūnus duoda liūdną dorovės trū- 

kuino pavyzdį; bet veltui. Galima buvo justi šitoje būtybėje troškimą išsivaduoti kaip galima greičiau iš tėvų globos, kad būtų galima, pagaliau, galutinai pasiduoti tam gėresių troškuliui, kuris jį gundė. Sąžinės griaužimų — maža arba jokių. Jis jau naudojo tėvo vardą ir garbę, kuria jis dengė savo blogus darbus. Argi jis nesakė, kas tik norėjo tai išgirsti, kad "Naujosios Aušros" redakto-* rius neįeisiąs niekuomet, kad jo sūnas turėtų skolų? Ir su pašaipa jis teigė, kad tėvas laikąs garbe jas apmokėti. Tuomet’ skolintojai nebesivaržo. Vieną kartą Enguerrandas galvojo jį atiduoti per atostogas į vieną mokyklą, kur bandoma atitaisyti iškrypusią sąžinę, bet jis turėjo pripažinti, kad tos į- staigos, kurios galėjo daugiau išmokyti laikysenos, darbštumo ir dorinio nusistatymo, turėjo religinę spalvą. Ar jis turėjo išsižadėti savo nusistatymų? Tuomet jis nutarė savo sūnų atsivežti, i Nievrą. kad a- tostogų mėnesisi galėtų jį prižiūrėti.
★Vos išlipusi Tracy miestelyje. ponia Enguerrand susirūpino Bau rainu šeima.Ji persigando, kada išgirdo, kas Įvykę gegužės mėnesyje, ir kad Danielius Donadieu nuteistas dvejiems metams.

Enguerrandas savo žmonos skausme matė tik gilų nusiminimą. kad apsigavo, perdaug gerai manydama apie šito jaunuolio dvasinį vertingumą, kuriuo pereitais metais ji buvo susidomėjusi.— Ko tu nori, — tarė jis jai, — tai negali tavęs liesti. Reikia imti klausimą visai paprastai — ir, deja, tokį, koks jis yra. — žiaurų. Aišku, tai yra labai skaudu, bet tu žinai, kokia yra žiauri paveldėjimo našta. Ak. kad būtų galima žinoti, iš ko jis kilęs! Mano nuomone, šis berniukas išėjo iš patvorio ir grįžta į patvorį; kito išaiškinimo nereikia ieškoti. Rūpinkimės tais, su kuriais yra kiek nors vilties laimėti. Kiekvienas darbas turi savo nuostolių!Gal tai dėl to. kad Enguerrandas taip savotiškai laisvai sprendė šitą klausimą, bet jo žmona griežtai pasipriešino:—Kaip? Danielius Donadieu yra iš patvorio! Ar tu tai žinai?— Atsiprašau, jei aš tave užgaunu; aš tik paprasčiausiai pareiškiu. kad taip galėjo būti...O aš tau sakau, kad šitas vaikas ne iš patvorio.— Aš to neginčysiu, ir aš tau užtikrinu, kad aš visai nenoriu. kad jis būtų tokio kilimo, tačiau pastebėsiu, kad 18 metų žmogus, jau turįs patrau

kimą nusikalsti, parodo abejotiną kilimą.Ponia Enguerrand nuleido galvą, lyg būtų staiga kažko prispausta, ir paskui, atsigavusi, tarė:—Ne, be. nereikia primti šių pasakojimų nepatikrinus. Tiesa, atrodė, kad šis berniukas turėjo karštą temperamentą. bet dar negalima sakyti, kad galėjo įvykti tai, kas apie jį pasakojama. Tu gerai žinai, kad šitame krašte — tu pats tai pastebėjai daugely pašnekesių.— nežinia kaip susidaro plačios nuomonės. Mums pasakojo, atsimeni, kad Baurainas esąs garsiakalbis visai apylinkei ir kad jo pirmeiviškos politinės pažiūros jam padėjo įsigyti didelę įtaką. Tiesa, jo girtavimas yra žinomas, bet šitoje gero vyno šalyje žmogus, kuris nedaro garbės šitam gėrimui, nevertas gyventi Tracy Pouilly apylinkėje. Priešingai, su mielu noru čia atleidžiami perdėjimai šiuo atžvilgiu.Ir po kelių minučių tylos ji tarė:— Klausyk, aš noriu matyti tą Baurainą;, eik su manim.— Ar tai verta vargo? Tu gerai supranti, kad. jei tavo Baurainas apkaltino augintinį, jis neatsisakys nuo šito nusistatymo. kurį turėjo iki šiolei. Iš kitos pusės, aš nemanau, kad 
tu galėsi jį sugauti meluojant. 

nes jis galės tas aplinkybes papasakoti, kaip jam patinka.— Taip, tur būt. tavo tiesa. Tačiau aš turėsiu surasti tiesą’ iš to, kas yra apie tai pasakojama. Man sakė, kad ta mergaitė. kuri draug su juo augo, išvykusi į Neversą: gaila, galėčiau ją paklausinėti. Bet aš galvoju, gal verta pasimatyti su klebonu? Tu atsimeni, kad jis pažinojo Danielių Donadieu.— Aš negaliu slėpti, kad tai man ne labai patinka. Kada aš kovoju su tikėjimu, tai man nemalonu turėti reikalų su klebon Ir be to, aš nepasitikiu jo bešališkumu. Danielius Donadieu ilgą laiką pas jį buvo chore, tad jo akyse jis turėtų būti šventuolėlis. Aš jau tą kleboną vieną kartą aplankiau — ir užtenka!— Pagaliau, katrą pasirenki: Baurainą ar kleboną?Enguerrandas pagalvojo ir tarė:—Tegu, einame pas kleboną; aš esu pakankamas psichologas ir -matysiu, ar jis mums tiesą sakys.
★Po kelių minučių, jie abu jau buvo pas Tracy kleboną. Sis greitai karčiais žodžiais atrėmė neteisingus Danieliaus puolimus ir paskui kreipėsi į ponią Enguerrand:

(Bus daugiau)
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Taip pat galima gauti naują leidinį Juozo VaičeBūno

910 WDloughby Avė.,

ŠVC. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIURDE

Užsakymas siųsti

FRANCISCAN FATHERS

P. VIŠČINIS

BROCKTON 18, MASS.

darbo poteriai, darbo žmonių 
Dievuliui, kilę į žvaigždėmis nu
bertą dangaus skliautą” (Pusi.

ST. KAIRYS
1905 m.

to, kad padaugėjo džiovininkų 
skaičius ir kad vartojamos mo
dernios gydymo priemonės. Dži 
vininkų mirtingumas vis kas 
kartą mažėja.

Sputnikas sprogo
Pirmasis sovietų paleistas sa

telitas jau baigė savo dienas. Jį 
paleido spalio 4. Ohio universi
teto valstyb. observatorija, ku
ri turi gerą radijo teleskopą, 
praneša, kad jau gruodžio gale 
skriejo trys satelito dalys. Tarp 
sausio 2 ir 5 dvi iš jų sutrupėjo 
į smulkesnius gabalus ir skrisda
mos artėjo prie žemės. Sausio 
6 jau buvo 8 gabalai Sausio 7 
vienas iš jų nukrito į žemę arba 
greičiausiai sudegė atmosferoje. 
Sauo 8 krito kitos trys atlaužos. 
Sausio 9 bebuvo tik vienas ga
balėlis, kuris nukrito greičiau
siai sausio 10, po 98 dienų iš
metus Į erdvę. Tai rodo, kad 
satelitai nenukrinta sveiki, bet 
nuo trynimos susprogsta į daug
el gabalų.

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

sproginėja, kai spūsteli šaltis. 
Visų langai, kaip geriausio daili
ninko, nutapyti ledo gėlėmis.

* Medžiai iš po nakties apšarmoję. 
.Sidabrinis šerkšnas kabo, lyg ži
los barzdos. Kai pastatai koją, 
tai ir sugirgžda sniegas, o kai 

. važiuoji rogėmis jis maloniai

Neseniai pasirodė Stepono 
Kairio atsiminimų knyga “Lie
tuva laido”. Veikalo aktorius y- 
ra žymus asmuo mūsų politinia- 
me gyvenime. Jis buvo vienas iš 
pirmininkų Vilniaus seime 1905 
m., pasirašė Lietuvos nepriklau
somybės aktą 1918 vasario 16, 
buvo visų demokratinių šėmų 
narys, kelis kartus mtoisteriu 
koalicinėse vyriausybėse, Vliko 
pirmininku pogrindyje ir trem-

Džovos gydymas
JAV Viešosios Sveikatos De

partamentas praneša, kad vis 
daugiau išleidžiama džiovos gy
dymui. Tarp 1952—56 buvo iš
leista 100 miliionų, o 1956 —

peratūra yra — 6 laipsniai Cel
cijaus; o Klaipėdėje — 3 laips
niai Celcijaus. Pajūris irgi švel-. 
nina klimatą, žiemą nėra taip 
šalta, o vasarą■—ne taip karšta.

Karščiausias Lietuvoje mėnuo 
yra liepa.

Rytuose jos vidutinė tempera
tūra siekia 19 laipsnių Celcijaus, 
o Klaipėdoje — 17 Celcijaus. 
Vanduo neleidžia taip įkaisti o- 
rui. Jūra veikia ir metų .laikus: 
pavasarį sunkiau įšyla ir rude
nį lėčiau ataušta, taip pajūryje 
vėlinasi ruduo ir pavasaris.

nius .kurie laukia dar žmogaus 725 milionaL Tai atsitiko dėl 
užkariavimo. Gal juos panaudos 
tolimesniam erdvės pažinimui ir 
tolimoms kelionėms į planetas, 
o gal tai pritaikys mūsų žemei, 
gerindami ir lengvindami žmo
gaus gyvenimą. Telefonas automobiliuose

Šiuo metu automobilio paro
dose jau demonstruojamos ma
šinos su radijo ^telefonais, su te
levizijos aparatais Ir net elektri
nėmis skutimose mašinėlimis.

Atsimintinos yra Lietuvoje ke
lios labai šaltos žiemos:

1929 ir 1941 metais taip bu-

WHIL — 1430 kltocyetes — MedfoiU, Mase.
Kiekvieną sekmadieni nuo 11 iki 12 vai vidurdienio. Jei norite M 
Don pąsveDdntl ar .praneMi, tai aemenHkai Nuokite ar siuskite 
vedSM ANTANUI F. KNEttHJl — THtesniie Hafla Hter, 99 CM- 
tfoe St, Norweed» Mase. Skyriai: ENtoaate FaiaMtti Ca. — 
O. IraStai, 328 W. Broadvay, ir Stasys Jakutis, 496<t. Broedsvay, So. 
Boston, Mara; Antanas Daukantas Msrfcet, 187 Wetoter Avė, Cam-

Grįžusios į Raudondvarį, su- Tenai sausis — metę šalčiau- 
sėdome aplink eglutę ir jaukų sias mėnuo. -
židinį. Pasidalinom sveikinimais Net tvoros pyška, upėje ledai 
ir. dovanėlėmis. Malonią staig
meną padarė Lietuvoj pasiliku
sių N JP. Seselių atsiųsta dovana- 
tautiniai rūbai, skirti bendra
bučio mergaitėm.

pasiliko kunigas be šešėlių.
Kas amus laikais buvo kuni- 

gas mūsų kaimo žmogui? Ne
pakeičiamas ir nepaliečiamas au
toritetas ne tik sielos, bet ir gy
venimo reikaluose. Tąi švie
sa, kuri, kaip žiburys prieš didį
jį bažnyčios altorių švietė para
pijai dieną ir naktį”.
x Pagaliau kunigas buvo neat
šaukiamai įgaliotas. Kunigą su
pusi aureolė ėjo nu<J altoriaus 
į kleboniją, iš klebonijos po,visą 
parapiją. Tos aureolės dalelė 
tekdavo ir kunigo tėvams bei gi
minėms; tekdavo net tam kie- 
muijš kurio kunigas bus išėjęs 
(37 psl.)

Labai gražiai autorius aprašo 
savo brolį ir duoda kaimo žmo
gaus maldos vaizdą:

Brolis Jonas labai religingai 
nusiteikęs. Namie tenkinosi 
trumpų poteriu, bet per atlaidus 
gretimose parapijose, kartais 
net tėvo nepasiklausęs, išnyksta 
iš namų vos auštant ir grįžta 
sutemus.

—Kur buvai? — klausia tė
vas nuduotai šiurkščiu balsu.

Nesislėpdamas Jonas atsako 
buvęs Kovarse šv. Jono atlai
duose.

Bet Jonas turi reikalų ne tik 
su savo patronu: jis lanko ir ki-

Pietę ašigalis
Paskutiniu laiku daromi dideli 

tyrinėjimai Pietų ašigalyje, Ant- 
arktikoje. Ten nuoląt keliauja 
Amerikos ir kitų kraštų ekspe
dicijos. Dabartiniai daviniai ro
do, kad ten ledo esama kur kas 
daugiau, negu buvo manyta. 
Pirmąjį sluoksnį sudaro sniegas 
ir ledas—77 pėdos, po jo eina 
ledas — 20 pėdų, labai kieto 
ledo —. 8,200 pėdų, o žemės 
sluoksnis — akmens yra tik 903 
pėdos aukščiau jūros' lygio. Vi
sas' šis. žemynas su ledo pluta 
yra iškilęs 9,200 pėdų viršum 
jūros lygio.

Tomas turi per 400 puslapių 
Autorius aprašo prisiminimus 
kaime, gimnazijoje, technologi
jos institute, jo pašalinimą iš in
stituto už politinę veiklą, žino
ma, autorius yra 
socialdemokratas, ilgai vadova
vęs šiai partijai ir todėl nemaža 
vietos skiria apie tos partijos į- 
sikūrimą ir plėtimąsi.

Autorius šį tomą baigia 1904 
m. Jis turi nemažą vertę politi
niu ir bendrai memuariniu at
žvilgiu. Be to, stilingai ir gražiai 
parašytas. Jaunystės pavaizdavi
mas, asmenų psichologiniai cha- 
rakterizavimai, kaimo apibūdini
mas atlikti meistriška plunksna. 
Štai kaip -autorius

aprašo savo gimtąjį kaimą:
Darbštų gyvenimą gyveno tuo

met Užnevėžio kaimas. Pavasarį, 
kai tik saulutė nuvarydavo nuo 
laukų sniegą ir kiek atšildydavo 
Įšalusią žemę, artojai linksmu 
būriu pabirdavo laukuose ir iš 
jų pasitraukdavo tik vėlyvą ru
denį. Arė, akėjo, sėjo, pievas 
šienavo, javus nuo laukų valė, 
paruošdavo žemkenčiui javui že
mę ir jon pasėdavo rugį — kitų 
metų duoną. Laukus nudirbęs 
ir pirmųjų šalčių lukterėjęs, kai
mas pradėdavo kulti, linus min
ti, linus braukti ir pavasariui 
ruošti. Ir kai labai ankstyvą šal
tos žiemos rytą išeidavo būti
nam rekalui laukan, kai pirmie-

ANTAKALNIS žiemos metu. Šioje šv. Petro ir Povilo bažnyčioje dabar laikomi šv. 
Kazimiero palaikai, perkelti iš Vilniaus katedros.

tas atlaidus. Tėvo rūstūs pamok
slai negelbsti, ų* kai Jonas jų 
klausos, sėdėdamas tamsiame 
pirkios kampe, šypsosi, —- taip 
man prisipažino, šypsosi dėl to, 
kad nesijaučia, nusikaltęs. Baž
nyčioje jis išbūva, kol zakristijo
nas jam baksteli į šoną, kad jau 
metas bažnyčią uždaryti. Bažny
čioje Joną pagauna giesmė Die
vuliui ir jo šventiems. Su gies
mės sutartine kyla į bažnyčios 
skliautus, juos pramuša ir kyla 
dar aukščiau. Jam taip gera. Už 
visą tai pagaunančios ekstazės 
nuotaiką Jonas gali ir daugiau 
mokėti, kaip klausydamas tėvo 
šalto pabarimo žodžio (108 psl.).

Aprašydamas savo mokslo me
tus, Vaizduoja įvairius žmones, 
ir pateikia plačias charakteristi
kas to laiko veikėjų ir dažnai iš
kelia įę mažai žinomus nuopel
nus. /

Aprašinėdamas įvairių srovių 
žmones, autorius pripažįsta nuo
pelnus tų srovių žmonėms, pav. 
šiltai aprašo kan Fab. Kemešį 
ir kan. J. Tumą---- Vaižgantą,
bet prikiša vysk. Zverevičiui ir 
prel Antanavičiui už jų palanku
mą rusams.

Knygoje yra daug žinių apie 
Lietuvos žemės ūkį, prekybą ir 
pramonę autoriaus gyventais lai
kais. Savo plačia medžiaga vei
kalas yra nemažas įnašas į mūsų 
istorinę tautos literatūrą.

D. K. G.

Knygoje aprašyti visi Marijds pasirodymai, jos prašymai bei 
Liiirde vykstantieji, stebuklai.

Knyga 510 pusk, gražiai įrišta, kainuoja tik 1 doL

Didmiesčių gatvėse jau seniai 
užgeso Kalėdų šviesos, o žmonių 
širdyse atvėso taip trumpai jas 
šildęs kalėdinis džiaugsmas. At
rodytų, kad su paskutinių krau
tuvių uždariniu pasibaigė ir taip 
ilgai lauktos šventės.

Tačiau Putnamo bendrabučio 
mergaitės praleido adventą be- 
siruošdamos tinkamai Sutikti 
Kalėdas. Dar nebuvo giedamos 
džiaugsmingos giesmės ir nebu
vo ruošiami čia taip įsigalėję 
prieš kalėdiniai pasilinksmini
mai. Gruodžio 7 visos dalivavo-

NEW HAVEN, CONN.
M. Banevičiai, minėdami sa

vo vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį įtaisė bažnyčiai auksi
nius liturginius drabužius.

Eleonora Gutauskienė, savo 
tėvų Dzikų atminimui, Kalėdų 
proga padovanojo bažnyčiai 14 
prakartėlės stovylėlių.

Juozas B. Bumaka, 77 metų, 
mirė Milforde. Palaidotas iš šv. 
Marijos bažnyčios parapinėse ■ 
kapinėse.

Pranas Klimas, gyv. 95 View 
St, mirė ir palaidotasis šv. Ka
zimiero bažnyčios šv. Lauryno 
kapinėse. Laidojimo apeigas at
liko kleb. kun. A. E Gradeckas.

WATERBURY, . CONN. .
LDS 5-tos kuopos susirinki

mas šaukiamas sausio 26 d. 1 
vai. popiet šv. Juozapo parapi
jos senosios mokyklos salėj.Po 
susirinkimo ten pat bus pasi
tarimas . trilypės gegįižfnės— 
pikniko reikalu, kurį rugpjūčio 
24 ruoš Moterų S-ga, LRKSA 
ir LDS Belleview Grove parke, 
Lake Wood, Cbnn.

Paskutinis 5-tos kuopos su
sirinkimas buvo praeito gruod. 
22. Valdyba perrinkta ta pati: 
Petras Jokubauskas — pirm., 
Antanas Paliulis — vicepirm., 
Vincas Urbonas — iždin., An
tanas Petrauskas — sekr., An
tanas Klevas — maršalka. \

Kai skubame per gatves, kur Sausis — šalčiausias mėnuo 
grybšteli šaltesnis vėjas, sukalė- Lietuvoje
name dantimis ir nusiskundži- -------

Dabar vykstą tarptautiniai geo
fiziniai metai jau davė savo re
zultatus. * Jungtinės Amerikos 
Valstybės yra įrengusios daugel 
stebėjimo stočių ne tik pačioje 
Amerikoje, bet ir vandenynuose. 
Jos tyrinėja žemės magnetizmą 
ir kosminius spindulius. Sudė
jus davinius į krūvą, pasitvirtino 
daugelis ankstybesniu spėlioji
mų ir atsivėrė nauji, iki šiol 
dar netyrinėti plotai.

Rodos, žmogus pažįsta savo 
žemelę: apkeliavo laivais, lėktu
vais apskraidė ir jau manė jos 
tyrinėjimus užbaigęs. Tačiau 
gamtos apvaldymas žengia į nau
ją tarpsnį — jis keliasi aukš
čiau nuo mūsų žemės ir čia pra
sideda naujos sritys, dar žmo
gaus neapčiuoptos.

Pirmiausia pastebėti dideli el
ektros energijos kiekiai abejuo
se žemės ašigaliuose, labai aukš
tai erdvėje. Ši energija siekia 
šimtais tūkstančių amperų.

Anksčiau buvo spėjama, kad 
apie žemės ekvatorių esanti irgi 
didelė elektros energijos juostą. 
Dabar tai pasitvirtino. Dideliame 
aukštyje sukasi elektros'lankas 
“electro jet”. Jis keičiasi pagal 
saulės įtakas.

Tiek abiejų ašigalių, tiek ek
vatoriaus erdvėse esanti elektra 
-sudaro milžiniškus jėgos šalti-

Marijos Apsireiškimo Liurde jubiliejiniais metais 
įsigykite vysk. Petro Bučio gražiai parašytą knygą

WORC, 1310 Mtocyktoz 

’ ° patentais

lUTEDAC Gausiai iliustruota ir'parašyta 
pagal Vatikano dokumentus

Teksto 222 p»L ) Vaizdų 35 psL

tusius ir pravedė programą. Pir
moje dalyje matėme Violetos 
Mitkutės parašytą vaizdelį “Ka
lėdų belaukiant”, kurį suvaidino 
pačios putnamietės. Vaizdelis at
gaivino lietuviškų Kūčių atmini
mą sekdamas jas nuo pat plotke- 
lės laužimo iki Piemenėlių mišių 

Programai paįvairint, Rita Da
nilevičiūtė pašoko valsą, pa
gal Strausso ‘Pavasario balsai”. 
Po to akademikės visus pra
linksmino pačių sukurta “Ben
drabučio litanija”.

, „ , . Gražina Pauliukonytė paskaitė
VT - Stausko pravestose j^elės Mazalaitės apysaką ‘Kūčių 

rekolekcijose, iš kurių daug ko vakarinė”, ir mus nukėlė į var- 
papsėmėme. Taip pat kas ^aka-; gingas Kūčias pavergtoje tevy- 
r? Pne advento vainiko buvo n-e programą užbaigėm tauti- me: šalta! Tačiau pagalvokime, 
kalbamos advento maldos ir dedasi Uetuvoje?
giedamos giesmes.

Maloniai praleidusios atosto
gas ir grįžusios į Raudondvarį 
labai nudžiugome, radusios jį 
dar pilną kalėdinės nuotaikos. 
Nutarėme sekmadienį, sausio į12 
dar kartą atšvęsti Kalėdas savo 
būry.

Sekmadienio vakare buvo pa
ruošta iškilminga vakarienė, į 
kurią pakviesti Kun. V. Martin- tą patį vakarą atsisveikinti su
kus, Kun. V. Paulauskas, sės. dr. O. Labanauskaite, kuri gy-
M.“ Auguste ir dr. Ona Laba- Vendama mūsų tarpe yra daug cyp“-
nauskaitė. Po to visi išklausėme mums padėjusį Tačiau Kun. V. Sniego patalai užverčia duris 
pamaldų vienuolyno koplytėlėje, Martiniais vėl visus, pralinksmi- ir kelius, užkloja laukus ir miš-
o jom pasibaigus, susirinkome no dainomis. Ilgai atsiminsim xus. Tada vargas ateina girios
į salę. tą vakarą praėjusį taip gražioj žvėreliams. Jie bailiai slenka
- Bendrabučio seniūnė Aldona kalėdinėj nuotaikoj. sodybų, tikėdamiesi rasti

Kalvaityte pasveikino sužirto- P. Rd. kokį trupinį, norėdami prisi- ten teka šaltoji Labradoro srovė tijos jurą važinėta rogėmis. Ta-
į ir orą atšaldo. Lietuvą šildo iš aau būna ir priešingai. Dažnai

_ . • ■ Centrinės Amerikos ateinantį žiemos būna lengvos, sniego iš-
Golfo srovė. Tiesa, ji didžiuosius 'krinta labai mažai, kartais net 
savo ištekinis atiduoda kitiems kovo mėnesį pradeda viskas ža- 
Europos kraštams, bet ir Lietu- Uuoti. O garsus keliautojas Gil- 
vai tenka. Taip libert de Lenoi, kuris Vytauto

Kaune Hemą šaltesnė nei Ber- laikais net du kartus lankėsi Vil- 
lyne ar Kcpenhagoį*' b*t daug muje, rašo, kad buvo toks anks- 
longvosnė nei Maskvoje, kuri tybas pavasaris, taip, buvo Šilta, 
yra toli kontinente ir nebėgau- jog vasario 2, Graudulinėse tur
nė iš Golfo šilumos. gujejau būta šviežių daržovių.

Vilniuje žiemos vidutinė tem- K.

glausti nuo šaltų vėjų.
Žiema teikia ir savo džiaugs

mus ir savo grožį.
Kokie nuostabūs ankstybi ryt

mečiai, kai į dangų tiesiai kyla 
dūmai,, kai skliautai rausta ir iš
plaukia saulė. Kiek pramogų 
jaunimui ant ledo, ant kalniukų! 
čiuožinėjama, slydinėjama, va
žinėjama rogutėmis. Tai žiemos 
gražioji romantika, kai jaunimas 
nepabūgęs šalčių .grįžta vakare 
nuo ledo įraudęs ir garuodamas.

Tiesa, Liet yra šalčiau ne
gu New Yorke ar Chicagoje, nes 
Lietuva toliau į šiaurę. Tačiau ' vo šalta, kad iššalo daug vais- 
Siaurės Amerikoje ties ta pačia medžių, o 1712 metais bene bu- 
lygiagrete, .prie kurios yra Lie- vo pati šalčiausia žiema — net 
tava, oras kur kas šaltesnis, nes gegužės mėnesį po užšalusią Bal

sioje ištraukoje matome didelį 
gimtajam kaimui, žmogui ir gi
lių intuityvų kaimo žmogaus su
pratimą. Jis regi kaimą, neseniai 
išsivadavusį iš baudžiavos jungo, 
kuris

pergyveno karę, bado ir ma
ro baisumus", kuris "kėlė prie
spaudą ir paniekinimą, kentė 
dangaus keršto šaukiančias 
skriaudas".

brido purvą ir skendo dažnai 
neviltyje. Tik vienas kitas ūki
ninkas prasigyvenęs pradėjo 
leisti vaikus į mokslą. Tas mok
ias ne tik sunkiai ekonomiškai 
pasiekiamas, bet ir rusų valdžios 
varžomas.

Kam pasisekdavo, tai žinoma, 
pirmiausia norėdavo sūnų išlei
sti į kunigus: Autorius supranta 
savo tėvų norus, ir štai kaip ap
rašo motyvus:

“.... mano tėvelių galvose su
brendo mintis leisti mane moky
tis gimnazijon, o jei Dievulis 
duos — tai ir į kunigus.Tai buvo 

ji gaidžiai jau suvarydavo į pra- drąsi tėvų svajonė, gal net da- 
garą bet kurią piktą dvasią, skai- ' linis gyvenimo tikslas — kunigo 

\driame, šalčio įtemptam ore iš sūnaus susilaukti. Mano tė'/ą 
klojimų plisdavo linksma kultu- taip nusistatyti, berods, paskati- 
vų sutartinė, o visose kamarose no ir Skiemonių kunigas Berno- 
dusliai maurojo naminės gumos, tas, kurį tėvas su reikalu kartais 
Tai buvo darbščiųjų Užnevėžių lankydavo ir kuris jo atmintyje



Tariami priekaištai ir faktai
L ietuviy Bendruomenes Tarybos rinkimai ir demokratija

IS VISUR

Pakanka pavartyti kad ir mū
sų spaudos puslapius, ir matysi
me, kokią jau vietą užima LB 
Amerikos lietuvių gyvenime. 

_ LB reikalu daug rašoma. Be in
formacinių pranešimų, infor-

St. Berzdūkas kių rinkimų nebeorganizųos ir 
Detroito Betonai tokiuose rinki-

“demokratijos parodija’. Ir ne
gali tada jų suprasti: x

į«j reguliarūs ir laisvai vyk
domi visuotiniai rinkimai yra 
"demokratijos' parodija", tai 
kas yra tada pati demokratija? 
į šį nesusipratimą atsakymo

Nebeseniai, pereitų metų gruo 
džio 7, dalyvavau LB darbuotojų 
pasitarime Chicagoje, kur buvo

• Kan. Mykolas Vaitkus, 
buvęs Kauno kunigų semi
narijos profesorius, rašytojas, 
šiais metais švenčia 50 metų 
kunigystės sukaktį, šiuo me
tu jis yra Peace Dale, R. I., 
vienuolyno kapelionas. Nese
niai pasirodė jo prisiminimų 
knyga “Mistiniame Sode”, 
kur aprašo savo metus kuni
gų seminarijoje.

nariai , apyg. valdyba, apylinkių .1 
pirm, ir kiti jų valdybų na- . 
riai. LB švietimo ir kultūros or
ganų atstovai, ir čia mano paties 
iniciatyva buvo iškeltas propor- 
cinės rinkimų sistemos klausi- .] 
mas. Ir ką gi: kai pasitarimo 
pirmininkas pastatė klausimą, 

-balsavimui, nė vienos rankos 
nepakilo už proporcinę rinki
mų sistemą visos—už asmeninę. 
Su šitokiais faktais nesiskaity- 
ti būtų ne tik neišmintinga, bet 
ir nedemokratiška. —

Todėl į naujos LB Tarybos 
rinkimus vėl yra einama asmeni
nės rinkimę sistemos principu. 
Proporcinės gi rinkimę sistemos 
šalininkams tegalima patarti vie- ] 
na: jei jie nori turėti kurios nors 
įtakos ir į LB rinkimus, iori į- 
vesti proporcinę sistemą* turi ak
tyviau reikštis ir pačiame LB gy
venime bei veikime.

/Pagaliau trečia, vienokia ar 
kitokia rinkimų sistema yra ne 
demokratijos principų laužymas 
ar demokratijos pradų nepaisy
mas. Kaip turime įvairių demo
kratijos rūšių — parlamentinę 
demokratiją, prezidentinę demo
kratiją, demokratiją su monar
chine valst. galva, pagaliau so
cialinę demokratiją, kultūrinę 
demokratiją, taip gali būti įvai
rių ir rinkimų sistemų. LB pa
sirinko asmeninę rinkimų siste
mą, ir ar ji nedemokratiška? 
ar ji nelaiduoja balsuotojų valios 
pareiškimo? ar ji neįneša į orga
nizacinį gyvenimą daugiau ra
mybės? ar ji užkerta kelią iš
rinkti LB darbui bei labui dau
giausia atsidėjusius žmones? reigų — mėnesinės Komunijos.

prel. L. Mendelis įteiks Šv. Tėvo
palaimintus rožančius. Po baž. . . , ...............................„. . , . . • mirė paskutimos imigracijos Pr.apeigų bus bendri pusryčiai. 1____________ _ _________

^yvenimą, jos veiklą ir darbus, 
mūsų spaudoje randame taip 
pat nemaža vertinamųjų, kriti- mos nebeturime, 
kuojamųjų bei orientuojamųjų m ^.kdomi
rašmtų. Jų mintys eina į mus rinMmai baa nebeh). 
V1?<>men!:T: aS?tt buU: * ““B** i“08® gyvauja 

as, o žmonių, jie neapima
visų . lietuvių gyvenamų vieto
vių ir Lt Bet dėl to jščbegali 
būti kaltinama LB. Kmtos visų 
pirma mūsų gyvenimo sąlygos, 
o daugiausia esame kalti mes 
patys savo nesįdomėjimu, abe
jingumu ir nenuoširdumu — 
skelbiamės esą demokratai, o 
esminių demokratijos, reikala
vimų praktiškai nebepaslenka- 
me vykdyti. , s

Dėl LB Tarybos rinkimų (apy
linkių ir apygardų organų rinki
mai, tuo pačiu pagrindu vykdo
mi, kažkodėl nebeužkliūva) gir
dime ir kitų priekaištų. Antai, 

DEMOKRATIJA BENDRUOi N.Y. socialdemokratai pereitų 
/ metų lapkr. 8 d. susirinkime, 

pasisakydami už 
proporcinę sistemą LB valdo

miesiems organams sudaryti,....
kalba taip pat apie LB tolimą 

nuo “pagrindinių demokratijos 
pradų” — esą “dešiniesiems 
rinkimus laimėjus, jau visai ne- 
pabojami demokratijos pradai”. 
Kita proga esame skaitę apie 
grubius demokratijos principų 
laužymus ir t.t.

Visų pirma tenka pastebėti, 
kad asmeninę, ne proporcinę 
rinkimų sistemą LB yra paveldė
jusi iš Loko, kurio sudėty taip 
pat buvo ir socialdem. žmo
nių, tad “dešiniųjų rinkimų lai
mėjimas čia yra nieko nedėtas. 
Antra, asmeninės, ne proporci
nės rinkimų sistemos nori pati Vadinasi, kai svarstome rinki- 
LB, nes tojia sistema nepartiniu mu sistemos klausima, neturime 
pagrindu sudaromai LB ^a ge- kalbėti apie “demokratijos pra- kuriuos moterim besimeldžiant, 
resnė. E tikrųjų kaipgi tą pro- du” nepaisymą, bet apie rinkimų pagamins šv. Vardo draugijos 
porcinę sistemą įvest kada per sistemos tinkamumą ar netin- 
pirmosios LB Tarybos rinkimus kamumą. Kiekviena sistema tu-

— (Ullt X\X^

tokia Detroito apylinkė grasė: ri savo pliusų ir trūkumų, bet rinkimai
LB organizuojama ne tam, kad 1'"1—;—----- -------------------- «:
Į ją būtų įvestos partinės var
žybos, ir jei LB Taryba būtų ren
kama proporcinių rinkimų būdų 
Detroito apylinkės valdyba to-

kaip paprastai mūsų gyvenime 
esti, bendruomeninio gyvenimo 
faktai viešumai ne visados tei-

dos žiūrima bendrojo labo bei 
gėrio. Būtų dar pusė bėdos, jei 
ir tendencingieji mūsų svarsty
mai būtų grindžiami džentelme
niškumo ir tarpusavio pagarbos 
principais. Kai ir jų nebėra, tai 
be žalos nieko gero neduoda.

Čia noriu žvilgteiėt i eilę fak
tų, liečiančių mūsų bendruo
menę ir mane patį, kaip jos re
prezentantą.

MENĖJE
Mes, LB darbuotojai, demok

ratiją suprantame paprastai — 
taip, kaip ją supranta daugumas 
žmonių ir kaip kad ją aiškina 
kad ir mūsoji Lietuvių Enciklo
pedija.

demokratija yra valstybės for
ma, kurioje valdžia kyla iš pa
čios tautos per reguliariai ir 
laisvai vykdomus vusuotinius . 
rinkimus. Platesne prasme de
mokratija, tos pačios enciklo
pedijos aiškinimu, yra tokia v:_ 
suomeninė moralė, kuri yra pa
grįsta laisvės, lygybės ir broliš
kumo principais, ir pati tokia

ma, kuri paremta šių principu 
realizavimu . . visuomeniniuose* 
santykiuose.

Todėl LB. vykdydama demo
kratijos printipus, yra įsivedusi 
visuotinius rinkimus savo or
ganams sudaryti? apylinkių val
dybas renka apylinkių susirin
kimai, apygardų valdybas renka 
apygardų suvažiavimai, o LB 
Taryba, vyriausiasis LB orga- 

— ganas, renkama visuotiniu, ly
giu, tiesioginiu ir slaptu balsa
vimu. Gi bendruomeninė mo- 
ralė^grindžiama tautiniu solida
rumu, kaip aukščiausiąja tauti-

DARBININKO vakare sausio 18 žmonių buvo labai tiršta. Priekyje matome minist. Vac. Sidzikauską, 
Lietuvos gen. kons. J. Budrį, T. Viktorą Gidžiūną, O. F. M., Bendruomenės Tarybos pirm. J Šlepetį.

PREL L MENDEUO 30 METŲ KUNIGYSTĖS SUKAKTIS
PreL L. Mendeliui, šv Alfonso Baltimorės Žinios 

parapijos klebonui, sausio 15 su- •
ėjo 30 metų jo kunigystės su- gėjos kviečia visas parapijos mo- 
kaktis. Per tuos 30 metų jis^daug terįs dalyvauti, bendrai praleisti 

laiką, pamėginti savo laimę. Ga
limas pelnas bus panaudotas lab
darai.

CYO Mardi Gras
Baltimorės arkivyskupijos ka

talikų jaunimo organizacija už- 
gavėninį vakarą ruoš , vasario 7 
didžiojoj Fifth- Regiment Armo- 
ry salėj. Parengimui vadovauja

• Lietuvaičių Seserų Insti
tutas. leidžia savo mokyto- 
joms informacinį biuletenį. 
Sausio numerį išleido Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserys Bro- 
ckton, Mass. Numeryje su
telkta daug įvairios medžia
gos: 3 psl. skiriama gramati- 

vietos duodama 
minėjimui, supa- 
su istorija, įdėta 
eilėraščių, aiški- ~

Vasario 16

gėjos kviečia visas parapijos mo-

nuveikė Dievo ir tėvynės labui. 
Keliom eilutėm neįmanoma nuš
viesti jo visokeriopos darbrotės.

Prelatas su tuo pačiu jaunatviš
ku entuziazmu dirba kaip kuni
gas ir lietuvis, kad jam patikėti 
žmonės išliktų ir gerais krikščio
nimis, ir lietuviais, ir ištikimais 
šio krašto piliečiais. Ypač prel.
L Mendels žinomas savo gera bendras komitetas iš 35 parapijų 
širdimi ir aukomis misijom, rau
pais sergantiem bei kitokiai lab
darai. Jo gausūs darbai iššaukia 
visu jam pagarbą’. Parapijos mo
kyklos vaikučiai tą dieną išklau
sė mišias, pasimeldė, o po to jo 
garbei paruošė programėlę, iš
reikšdami pagarbą ir meilę. Pro
grama baigta Ilgiausiais metais.

Kazenius, JAV išgyvenęs 9 m. 
Iš šv. Alfonso bažnyčios palaido
tas saus’ 16 Holy Redeemer ka
puose. Velionis kilęs iš Kybartų. 
Liūdėti liko dukterys Marijona. 
Elena. Ona. Izabelė, sūnūs Pet
ras ir Pranas ir duktė Marytė.
- Antanas Jakaitis, senos kartos 

lietuvis, mirė "sausio 14 miesto 
ligoninėj. Po pamaldų šv. Petro 
bažnyčioj, palaidotas sausio 17 
šv. Petro kapinėse. Liko anūkai 
Antanas. Pranas ir Petras.

Pranas Zungaila, ilgą laiką gy
venęs Rock Hali. Md. mirė saus. 
10 Chestertovvn ligoninėj. Mies
telio šv. Marijos bažnyčioj atlai
kytos mišios ir sausio 13 palai
dotas šv. Marijos kapinėse. Liko 
sūnus Pranas, duktė Emma ir 
sesuo Sofija Matukaitienė.

Diana Žemaitytė mirė sausio 
15.. nuo žaizdų, kai jos mašina

pritaikytų
narni Lietuvos valstybės žen
klai, spausdinamos vienos 
dainos ir giesmės gaidos, pri-

biliejus. Gale sudėta įvairūs 
klausimai iš lietuvių kalbos, 
istorijos, papročių ir t.t. Nu
meris išleistas paties vienuo
lyno nauja spausdinimo tech
nika, panašia į mimiografą, 
pavadintas \ “LSI švyturys”.

Sodaliečiu šventė
Vasario 2, sekmadienį, soda- 

lietės eis bendros šv. Komunijos. 
Visom, kurios neapleido savo pa-

vyrai. Bus taip pat trumpa pro
gramėlė, po kurios seks naujos

kiekviena savo vietoje: neparti- " .......
nei LB tinkamesnė asmeninė 
sistema, politiniu pagrindu ren
kamam seimui gal tinkamesnė 
proporcinė. (B.d.)

Bingo vakaras
Saus. 31 šv. Alfonso mokyklos 

salėj sodalietės ruoša linksmą 
biago vakarą. Pradž. 8 v. Ren-

Tikimasi susilaukti per 5000 jau
nimo. Šios organizacijos narių 
arkivyskupijoj priskaitoma apie 
8000, visoj Amerikoj — per 7 
milijonus.

Musę mirusieji
Po sunkios ligos sausio 10 mi

rė Ona Juškelienė. gyv. Leeds 
Avė. Po gedulingų pamaldų šv.
Alfonso bažnyčioj, palaidota susidūrė su sunkvežimiu. Buvo 
Holy Redeemer kapuose sausio mėginta vežti Į šv. Agnietės li- 
13. Nuliūdę liko vyras Vincas, goninę, bet ją pasiekė tik lavon- 
brolis Liudvikas, seserys Kotry- as- Laidotuvės buvo švį Petro
na ir* Marija. bažnyčioj, palaidota Holy Re-

Ilgesnį laiką negalvęs. išgyve- deemer kapuose saus. 21 Gi
nęs 83 metus, saus. 12 namie kam liūdesy liko jos tėvai.

Jonas Obelinis

PHILADELPHIJOS ŽINIOS

• Kan. A. Steponaitis ko
vo -23 mini savo auksinį ku
nigavimo jubiliejų. Jis dabar 
gyvena Los Angeles, Calif., 
ir darbuojasi šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje.

• Kun. dr. V. Cukuras Ro
moje atspausdino dvi savo 
dizertacijas “Religinis neri
mas Dostojevskio kūryboj” 
ir “šv. Jono nuo Kryžiaus

leido Gregorianumo univer-
sitetas. o antrąjį — Angeli-
cum universitetas, šiuo me-

kosi Vokietijoj ir šio mėnesio
pabaigoje grįžta į Ameriką.

ne dorybe.
Reikia pabrėžti, kad LB.-įsf- 

vedusi visuotinius rinkimus sa
vo organams sudaryti, imasi di
delio demokratinio auklėjimo 
uždavinio: tokie rinkimai trau
kia į visuomeninį gyvenimą ko 
daugiausia žmonių, skatina jų troito, bet taip pat iš kaimyni- Smagrauskaitės, apšvietimas — 
aktyvumą, kelia susidomėjimą, nio'Windsoro bei tolimesnių vie- Algio šimoliūno, technikinis va- 
pratina prie tarpusavio susi- tovių — Chicagos, Clevelando, dovas — Leopoldas Heiningas, 
klausymo bei bendradarbiavimo, Lansingo, Toledo ir kitur. Savo pranešėja — Danguolė Seputaitė 
sudaro natūralias sąlygas vado-, atsilankymu lietuvių visuomenė — - - 
vaujančiųjų žmonių atrankai, parodė didelį pritarimą bendruo- 
Tad kas jau kas, o demokratinių menės dirbamam darbui. Detroi- 
principų skelbėjai ir išpažinėjai to apylinkė jų irgi neapvylė.
tokiai bendruomeninio gyveni- Programoje matėme LJ. Liu- 
mo formai turėtų, rodos, nuo- tvano montažą^ “Kenčianti

PRO ŽIŪROVŲ AKIS PRASLENKA KENČIAMI TAUTA
Sausio 11 lietuvių bendruo

menės Detroito apylinė suruo
šė vakarą, į kuri atsilankė gau
sus būrys žiūrovų ne tik iš De-

• Jonas Norkaitis, filoso
fijos daktaras. Tuebingeno 
universitete. Vokietijoje, bai
gė ekonomijos mokslus ir ga
vo diplomuoto ekonomisto 
vardą.

. Lietuviu Bendruomenės Phila- Naujoji L. Bendruomenės val- 
delphijos apylinkės susirinki- dyba pareigas pasiskirstė taip: 
mas įvykęs sausio 19. buvo sėk- prbf. Jonas Puzinas — pirminin- 
mingas. Iš anksto pasiruošus, ši kas, teis. Jonas A Stiklorius — 
kartą be didelių sunkumų buvo 
išrinkta valdyba, kurion be senų 
visuomeninkų įėjo ir jaunosios 
kartos atstovų. Išrinkta komisi
ja pravesti atstovų rinkimus į 
Pasaulio Lietuvių Seimą ir Į L. 
Bendruomenės Tarybą. Išklausy-

■ tas pranešimas Vasario 16 minė
jimui ruošti komiteto apie pasi
ruošimus artėjančiam minėji
mui. Susirirfkimui pirmininkavo 
prof. Alfonsas Jurskis. sekreto
riavo Marija Raugienė.

šv Kazimiero 500 metę su
kakties minėjimui aptarti vy- Vasario 16 minėjime.
čių sukviestame susirinkime Jaunimas organizuoja Pennsy- 
dalyvavo 17 asmenų, daugumoje Ivanijos lietuvių delegaciją pas 
atstovavusių organizacijas. Iš- P 
klausius nuomonių bei siūlymų.
sutarta, kad be specialių sukak- , Ankstyvesniais metais tokio žy 
čiai skirtų pamaldų lietuvių baž- /
nyčiose. reikėtų suruošti šventą- tais jiems talkon eina studentai.

Ir Baltas išsirinko naują val
dybą. kuri pareigom taip pasi
skirstė: Sofija Romanauskienė— 
pirmininkė. Justina Gečauskas 
— vicepirm.. Henrikas Misliau- 
skas — sekretorius. Juozas Lu
kas — iždininkas. Viktoras Kla-

• Kun. Br. Liubinas, lietu-
vių darbo kuopų kapelionas 
Vokietijoje, suprasdamas Va
sario 166 gimnazijos sunkią 
padėtį, pradėjo dėstyti loty
nų kalbą, neimdamas už

vicepirm.. Vyt. Maciejauskas 
— vicepirm., Vladas Norkus — 
iždininkas. Loreta Petrauskaitė 
—radijo valandėlės iždininkė. 
Antanas Impulevičius - sekreto
rius. Rita Žukauskaitė — po
sėdžių sekretorė, inž. Edmundas 
Binkis — kartotekos tvarkyto
jas ir Elena šaulytė — socialinių 
reikalų tvarkytoja. Kontrolės ko- 
misijon išrinkta Algis Danta. P. 
Jonkus ir Petras Mitalas.

Alvidas Karaša, jaunas daini
ninkas iš Baltimorės. dalvvaus

tai jokio atlyginimo.

• Vilniaus, krašto lietuviai 
tremtyje nusprendė išleisti 
Vilniaus albumą. Jis bus iš
leistas 45 metų Vilniaus Vy
tauto Didžiojo/ gimnazijos 
sukakčiai apžymėti — tos 
mokslo įstaigos, kuri lietuvy
bės išlaikyme Vilniaus kraš-

nimą žaliosiose giriose. Tai pa
triotinis montažas, stiprinantis 
lietuvių dvasią tremtyje ir pa
rodantis mūsų jaunimui, kiek 
daug kančių pakėlė Lietuva ir 
lietuvis.

Montažą išpildė 74 dalyviai— 
artistai, tautinių šokių šokėjai ir 

Penkių paveikslų montaže jv. Antano parapijos choras. 
Reikia sveikinti bendruomenės 
skyriaus pirm. Leopoldaą Hei- 
ningą ir visą jo vadovaujamą 
valdybą Už sugebėjimą sutrauk
ti tiek daug gražaus jaunimo 
bendram lietuviškam darbui Į- 
skaitant ir technikinius darbi- _______ _____
ninkus, i darbą buvo Įtraukti ją valandą Philadelphijos kate

droje. reikėtų pasiųsti delegaci
ją pas Philadelphijos arkivysku
pą. reikėtų suruošti šv. Kazimie
ro minėjimą akademiją. Išrink
tas minėjimui ruošti komitetas, 
kurio garbės pirmininku sutiko 
būti prel. Ignas Valančiūnas. Ko-* patauskas — vald. narys.
initetą sudaro: Mykolas Bigenis NaujyiV Metę sutikimas, nioš- 
—pirm, naria — prof. Anta- įas L Bendruomenės Balso nau- 
nas Salys, kun. Leonas Pcčiukc- 
vičius. Juozas Janulaitis. Julija 
Jurskicnė* Elena šaulytė. Algis 
Lukas.

. DETROIT, MICH

—Galinos Gobienės, dekoraci
jos — Al. Barakausko ir V.

prieš akis praslenka ilgas Lie
tuvos istorijos laikotarpis, Čia 
matome spaudos draudimo me
tą, kada knygnešiai slapta ga
beno knygas iš Prūsų, Lietuvos 

širdžiai pritarti. Deja, daugau- tauta”. Montažo režisorius — nepriklausomybės savanorių ko
šia jų spaudoje tenka skaityti, akt Justas Pusdešris, dainos — vos žygį, linksmą ir laimingą 
kad tokie visuotiniai LB Tarybos varg. Alberto Mateikos, šokiai nepriklausomos Lietuvos gyve-

BOWLING
SPORTO

VIETA

VASARIO

94 asmenys.

. Ypač gražų Įspūdį paliko ne- 
■ priklausomos Lietuvos gyveni- 
? mas ūkyje, kur pabaigtuvių pro- 
; ga buvo vainikuojamas šeimi- 

dainos ir su- 
tie mūsų 

ir šokėjos tikrai gražiai
X ’soko .Ne vienas išsitarė, jog 
Z dabar mums nereikės importuo- 
Z tis ansamblių iš kitų vietovių. 
Z Tikrai linkėtina, kad jie visi kar-
1 tu kasmet bent po vieną mon-
2 lažą pastatytų. Tikrai nematėme 
Z iki šiol tokio didelio dctroitiėčių 
Z- būrio rampos šviesoje, bet. tur-

JEBSEY TWD9S Z būt. nematėme ir tokiu*puikių

ninkas. skambėjo dairi 
kosi tautiniai šokiai. O

GROJA

189*2 NEW YORK AVIU
NEWARK, N 1

Jaunimas organizuoja Pennsy-

Pennsylvanijos gubernatorių 
Vasario 16 minėjimo proga.

gio Imdavosi vyčiai, šiais me-

1958

te buvo stipriausia tvirtovė. ’ 
Redakcinį kolektyvą sudaro: 
V. Aseika. J. Cicėnas, S. Nar
keliūriaitė ir K- Baronas.

N<>rwoo<L Mai
Vasario 16 minėjimas .

♦ Lietuvos nepriklausomybes 40 
metų sukakties minėjimą ruo
šia Federacijos 10-1 .ak skyrius 
sekmadieni, vasario 16. §v. 
Jurgio bažnyčioj 9 vai. bus šv. 
Mišios už žuvusius bei kenčian
čią IJctuvą. Popiet 3:3(\ vai. 
lietuvių parapijos svetainėj į-
v y k s minėjimas. k a Ib o s

----- — . Z si) jaunosios pajėgos.
PRAD21A 9 VAU VAK.

AUKOJAMA $1,25

dai.- davė 189. 34 pelno.
Moksleiviai Ateitininkai iš sa

vo iždo paskyrė $10.00 Liet. lai- 
____________________________ svinimo reikalams. Jie žada da

lyvauti ir rinkliavos pravedime 
lėse lietuvybės išlaikymo prob- Vasario 16 proga 
lema skaidrėja.

Po programos didžiulėje uk- - “' ■
dekoracijų, kurias paruošė mū- rainiečių salėje, kaip lietuvis- • Prancūzijos lietuviai iš- 

. • kuosc atlaiduose, vyresnieji ir i' *
Montažui pasibaigus, malonus jaunesnieji linksminosi ir vai- 

jausrnas kuteno žiūrovu širdis, šinosc.
žinant, kad visa tai padare jauni- 
maš — mūsų jaunimas* Turint visų atmintyje. " didatu pulk. J. Lanskoroas-

. .✓t tokį jaunimą bendruomenės ei- _ V. Kutkus kis. Į

K. C.

rinko atstovus į pasaulio! lie
tuvių seimą. Išrinkta korės 
pondcnciniu būdu: O.’ Bač- 

šis vakaras dar ilgai pasiliks kienė. kun. J. Petrošiui. kan

meninė programa, kurios par
uošimu rūpinasi seserys ir^var- 
gonininkas V. Kamantauskas.

Visi nonvoodiškiai ir apylin
kės lietuviai raginami dalyvau
ti pamaldose ir minėjime Mūsų 
pareiga gražiai .paminėti lietu- • 
viams ta brangią dieną. :

šv. Vardo
draugijos bendra Komunija , 

ir pusryčiai bus vasario 9 d. 
šv. mišios draugijos narių in
tencija ir bendra komunija bus 
8 vai Pusryčių metu kalbės 
svečias. Žvalgas
.- 1 . - - ' w
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SIUNTINIAMS | LIETUVA!
Tamsta rasi dūlei) pasirinkųną vilnonių medžiagų vyrų kostiumą rus 

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

» ■ z tvvholesale) kainomis.

K and K FABBICS
1158 East Jersey Stf^L Elizabetlu N. J.

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius ,

IJETl’VOJE. LATVIJOJE. ESTIJOJE. GUDIJOJE. J
UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE! “

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam ; j
Muitas už .-Klaikas yra mažesnis. už pasiūta.-*. sukneU-s j :

’ilnun-v ni.-dž'sK-s* ritiniu ir ail.nkas p»ei<kii> pi-i«*inatui;*iu>>*>ui k.iiiumi i
MSHtn mi*st*- siilln :1 stambios krautuvas * -į

118-125-130 ORCHARD ST^ d
•t cor. CKiancey. N*C. (JR 5-4525 [į

R*ck*nsr*in<> krautuvas* k.-i|h.-i>»>s rusiškai, lenkiška* ir ukralnietiškai ! I
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS H 

šeštadienius, nuo ? ryw> iki 6:30 vakaro
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas ! '

■į*-- 1

<tf KO KOI

KEISTI VARDAI
Lietuvoje dabar komunistai 

* 'kalba:
— Einu į Kapsuką. ,■
—Gyvenu Kapsuke.
—Sėdžiu Kapsuke ir nuobo

džiauju. . atvažiuok aplankyti; 
pamatysi, kokią pažangą » pa
darė Kapsukas.

—Kapsukui reikėtų daugiau 
švaros.

—Kapsukas pradėjo rinkimi
nę agitaciją ir pasveikino drau
gą Paleckį.

—Kapsuką reikėtų dar ge- 
. .rokai aptvarkyti.

Bet kaip jis galėtų draugą 
Padleckį sveikinti arba kaip 
jį galima būtų aptvarkyti, jei
gu mirtis Vincą Mickevičių- 
Kapsuką jau seniai sutvarkė?

Dar daugiau: kaip galima 
būtų Kapsuke gyventi ar sė
dėti? Kad būtų nuobodu—tai 
aišku be aiškinimų.

Tai koks čia galas: Kapsu- 
~ kas. Kapšiukas ar Kipšiukas?

Na, Kapšiuke taidar gali
ma būtų lindėti, kaip kokioj- 
tarboj (tarybų Lietuvoj), o 

L Kipšiukas galėtų sveikinti ne 
tiktai Padleckį, bet ir patį 
girtuoklį Chruščiovą. Bet kaip 
su Kapsuku?

Gi to bolševiko vardu (jis 
pirmas Lietuvą puolė z dar 
1919) yra pavadinta gražioji 
Marijamplė. Žinia, bolševikai 
gali , vadinti, kaip jiem galvon 
trenkia.. Bet kam lietuviam 
lasisvajame pasaulyje primti 
tą niekšingą vardą ir rašyti 
taip:

“Kapsuko (Marijampolėje) 
statoma nauja autobusų stotis 
ir nauji pašto rūnyi”.

Kas čia mums svarbiau ir 
kas turėtų būti suskliausta: 
Kapsukas ar Marijampolė?

Meskim balon tas bolševiki-

ŽINIOS E LOS ANGELES, CAL
\ • a ‘ 'v.

V”"to 18 mirtiiiro 
Vasario 16 minėjimas ren

giamas vasario 15 ir 16. Va
sario 15 šeštadienį, vakare 
įvyks bendras minėjimas su 
menine programa Patriotic

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
įvyks iškilmingos pamaldos 
su tai dienąi skirtu pamoks
lu Šv. Kazimiero f lietuvių 
bažnyčioje. Sekmadienį po 
pietų bus iškilmingi pietūs 
viename iš Los Angeles vieš
bučių. Minėjime dalyvaus 
Vykdomojo Komiteto pirm. 
L. šimutis ir eilė žymių ame
rikiečių. .

Naują lietuvių respubliko
nų valdyba

Sausio 12 tuoj po sumos 
šv. Kazimiero par. salėje įvy
ko lietuvių respublikonų vie
neto metinis > susirinkimas. 
Vieneto pirmininku perrink
tas Leonardas Valiukas. Ki
ti į valdybą išrinktieji, kurie 
pareigomis pasiskirstys vė
liau, yra šie: dr. Grigas Va
lančius, Aleksandras Dabšys, 
Juozas Andrius, Jurgis Rude
lis, dr. Juozas Varnas ir Ka
zys Lukšis. Kontrolės komisi
ją sudaro: Juozas Truškaus- 
kas, Jūra Jodelienė 'ir Bro
nius Stančikas. Susirinkimui 
pirmininkavo dr. Grigas Va
lančius, sekretoriavo — Alg. 
Gustaitis.

Minima, kad jos tėvai atvykę 
iŠ Lietuvos į Kanadą 1926 
metais, prieš 10 metų persi
kėlę gyventi į Los Angeles. 
Suminėta eilė filmų ir televi
zijos programų, kuriose Rū
ta . Kilmonytė yra turėjusi 
rolių. Los Angeles. Lietuvių 
gyvenime Rūta Kilmonytė 
yra tikrai veikli: priklauso 
Lietuvos vyčių kuopai ir Ka
lifornijos lietuvių respubli
konų organizacijai. .Dides
niuose vakaruose ji visad va
dovauja meninėms progra
moms. Ji priklauso taip pat 
ir šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijai.

T s 
Diskusijos Lietuvos laisvi
nimo jėgų konsolidacijos 

klausimu
Lietuvių Fronto Bičiulių !

Los Angeles skyrius ruošia 
diskusijas sausio 26 d. 1 vai. 
po pietų šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos salėje. Įvai
rių palitinių grupių nusista
tymą išdėstys: dr. P. Rauli- • 
naitis, dr. G. Valančius, dr. 
P. Pamataitis ir J. Kojelis. 
Lietuvių Fronto Bičiulių Los 
Angeles skyriui vadovauja 
pirm. J. Ąžuolaitis, sekr. J. 
Kojelis.

Nauja patarlių, priežodžių 
ir posakių knyga

Losangelietis
girdas (slapyvardis) paruo
šė ir išleido patarlių, priežo
džių ir posakių knygą, tu- Vyt. Žmuidzinas) padainavo ke
rinčią arti dviejų šimtų pus
lapių. Knygą atspaude “Bon- 
nie Press” spaustuvė; išleis
ta autoriaus lėšomis. Knygos 
kaina $2.50,

Pranas Lubinas latvių 
spaudoje

Latvių žurnalas “Tilts” 
1957 metų lapkričio mėn. 
numeryje— Nr. 23, leidžia
mam — Minneapolis, Minu., 
skiria arti poros puslapių žy
miajam lietuvių krepšinin
kui Pranui Lubinui. Įdėta 
didžiulė Prano Lubino su 
Anšlavs Eglitis (straipsnio

MOTINA slaugo savo sūnų Paul Sową 19 metų, kuris jau 13 me
tų miega. Prabudinamas tik pavalgyti. Berniukas visais atžvil- 
gaife normalus, tik jo “smegenys miega”. Daktarai mano, kad 
jis taip gali gyventi iki 50 m. (Chicago, III.).

ROCHESTER, N. Y
Lietuvių radijo klubo 

vakaro programą sausio 11 
išpildė muz. P .Armono vado
vaujamas vyrų kvartetas, solistė 
VI. Sabaliauskienė ir viončele 

. ... P. Armonas.Jonas Mm-

Tarptautinis koncertas ir 
balius

Įvairių tautybių respubli
konai, ruošia didžiuli koncer
tą ir kartu balių, kuris įvyks 
sausio 25 d., 8 vak vakare St. 
Nicholas salėje, 2300 West 
3rd. Koncerto programoje 
dalyvaus ir lietuviai. Lietu
viams šiame vienete atstovau
ja: L. Valiukas, A. Skirtus ir 
K. Lukšis. šokiams gros vie
nas iš geriausių Los Angeles 
orkestrų Danny Stewer and 
bis orchestra, kuris grojo 
Lietuvos vyčių suvažiavimo 
baliui Statler viešbutyje. Bi
lietų kaina 1.50 vienam as- autoriaus) nuotrauka Strai- 
meniui.

PRIE CITY SAVINGS BANK Tel. EL 4-1711
ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL VAKARO

Mūšy kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

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

bei vietinės vilnonės ir maišytos medžiagos, suknelių bei

Stasys Masiulis atidarė nekil
nojamojo turto pirkimo ir parda
vimo įstaigą vardu North Side 
Realitor, St. Masiulis, Hudson 
Avė.

Petras Bliudnikas, veiklus lie
tuvių bendruomenės ir kitų or
ganizacijų narys, jau kuris lai
kas kaip serga ir gydosi ligoni
nėje, kur gydytojų priežiūroje 
jaučiasi žymai geriau.

Gudyno posto moterų skyriaus 
kortų vakaras įvyks sausio 24 d. 
šv Jurgio lietuvių parapijos sa
lėje.

Šiuo metu labiausiai perka
mos knygos: M. Katiliškio “Miš
kais ateina ruduo”. Balio Sruo
gos “Dievų miškas’, Paul. Jur
kaus “Smilgaičių akvarelė’ ir 
kt. Lietuvių spaudos kioskas vei
kia liet, parapijos žemutinėje sa
lėje, 10 — 1 vai. p.p.

Padidėjo namų savininkai 
f Praeitų metų pabaigoje į

nuosavus namus persikėlė K.
tus, o V .Zlotkienė dar pridėjo Sabaliauskas, Vyt. Žmuidzinas, 

polyje puikiai aprašoma Pra- ’ F J Antanas Januškevičius, Jonas
no Lubino veikla JAV ir Lie- Vlrsaus aoL 
tuvos sporto gyvenime.

Pranas Lubinas yra gimęs 
ir augęs Los Angeles mieste. 
Jo komanda 1936 iškovojo 
JAV pirmą vietą krepšinyje. 
Jis 1939 metais vadovavo Lie
tuvos valstybinei krepšinio 
komandai, kuri Lietuvai iško
vojo pirmą vietą Europos 
pirmenybėse, įvykusiose Kau
ne. Pranas Lubinas yra daž
nas lankytojas lietuvių pa
rengimų Los Angeles mieste.

T.T.

Vyru kvartetas(J. Adomaitis, 
A. Cieminis, Pr. Puidokas ir

lias lietuvių ir svetimų autorių 
dainas, kurios praskambėjo dar
niai ir pakiliai. Populiariąją ita
lų dainelę Funicula (solio atliko 
VI: Sabaliauskienė) kartojo. P. 
Armonas violenčele pagrojo tris 
didesnius dalykus. Sol. VI. Saba
liauskienė padainavo keturias 
amerikiečių autorių dainas. Bis- 
sui K. Kavecko “Na, tai kas”. Po 
koncerto buvo šokiai..

Ona Mockevičienė ir Veronika 
Zlotkienė, žinomos Rochesterio 
lietuvių bendruomenės ir liet, 
parapijos veikėjos, Įstojo nariais 
į lietuvių radijo klubą ir nario 
mokesti sumokėjo už visus me-

paltų medžiagos, šalkos.
Mes parduodame geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

DUODAMA SPECIALI NUO LAIDA UŽ MEDŽIAGAS 
SIUNČIAMAS į LIETUVĄ

200 Orchard St. Hew York 2, N. Y. 
Kampas Houston St 

* Telef. AL 4-8319

Sputniko darbas

Vr*-ršui vaikeliui dėl to davė

S.B.

d raudos reikalais, fcderaliniy ir vals-

2<-ro>—meniškos fotografijos

i TEL. M 7-4477

A

LIGI MARSO ILGAS 
KELIAS

I

ilfcTKETU SEIMUS. VAIKU, ĮVAIRIU PKUGŲ 
»-*Tuvių. krikšiynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan. i 
xt’< ’TRAI'KU: nonte .atnaujinti ^eną iutograriją*’ 

ium> sąlygomis padarys

. V1T. MAŽELIS <

Tr»nwlhi»t* H stiprio* raHtjn atotiev WU>A, k.tlor.vrles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NITO !;»» IKI 2:00 VAL 
1*1 norit* IrtoJ* radijo programoje skelMIs. kreipki!** adr*«u

KNIGHTS OF IJTHUAN1A W1jOA 
BRADDOCK. PA

niuKą. Visiškai normalu! Bet 
tas naujagimis pirmu kartu 
pravirko pirmojo rusų sputni
ko “bip bip’” panašiu garsu.

__ ______ į •

’ilnonės bei ?
skaroms. ?

Sputniko vardą.
Tai nutiko ne Rusijoj, ne 

kokiam krašte už geležinės 
sienos, o Baldin Park, Kali

fo baa KHapw«MMl, Bmuklya. N. 1 
Skambinti teL HYadm 7*4677

~ fomijoj.
Ne visi amerikiečiai tokie 

dumi, kad ^avo vaikus vadintų 
“sputnikais”.

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vi 

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.
Visa, ką norite siųsti j Lietuvą gausite:

ĮSI Orchard Street, New York 2, N. Y. 
TeleL GB 5-S16S

Kai Marsas priartėja ar
čiausiai žemės, susidaro apie 
.40 milijonų mylių. Maždaug 
tokį kelią aplink žemę pada
rė pirmasis sputnikas, paleis
tas spalio 4 ir sudegęs sausio 
4. Per 92 dienas jis apsisuko 
aplink žemę 1,400 kartų ir 
nuskrido 37 milijonus mylių.

Rūta Kilmonytė “TV Gai
de* žurnale

Turįs apie 7 milijonus tiraž. 
paskutiniame savo numeryje 
(sausio 13-19 dienomis) , ski
ria porą puslapių Rūtai Kil- 
monytei. Viename puslapyje 
įdėta didžiulė, per visą pus
lapį, spalvota jos nuotrauka, 
gi kitame puslapyje labai 
puikus aprašymas apie ją.

Pittsburgh, Pa.
šv. Kazimiero lietuvių pa

rapijos Užgavėnių pobūvis — 
vakarienė bus vasario 18 
(antradienį) parapijos salėje. 
Vakarienė prasidės 5 vai. vak. 
IŠ rengėjų teko patirti, kad 
savo apimtimi ir savo pobū
džiu šis pobūvis bus neeilinis. 
Pobūvio programoje bus šis 
tas, ko nevisada būna. Bus 
taip pat, vyresniųjų ir jauni
mo mėgstami lietuviški žai
dimai, dainos, šokiai su lie
tuviška muzika. Fr Žilionis.

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

Antanas Janųskevicius, Jonas 
Gurauskas, B. Apanavičius ir kt 
Jiems namus įsigyti padėjo ne
kilnojamojo turto tarpininkai: 
Stasys Masiulis ir A. Beresne
vičius.

Ir Rochestey pradėjo reikštis 
nedarbas, šiuo metu Rochestery 
ir apylinkėje yra apie 10.000 be
darbių. Daugelis Įmonių vis dar 
atleidžia iš darbo. Automobilių 
pardavėjai paskelbė, kad praei
tais metais mažiau buvę parduo
ta automobilių, bet leidimų nu
merių buvę išduota kiek daugiau 
kaip 1956 metais.

Retėja senųjų lietuvių eilės. 
Per 1957 metus Rochesterio ne
gausi lietuvių bendruomenė ne
teko 26 senųjų lietuvių. Daugu
ma iš jų buvo veiklūs lietuviai ir 
daug dirbę vietos lietuvių drau- 

Naujajai valdybai tenka pa- gijose.

Dramos mėgėjų būrelis pra
dėjo repetuoti A. Rūko 3-veiks- 
mų komediją Bubulis ir Dundu
lis. Režisuoja A. Cieminis.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas ivyks Vas. 16 d.. 3 
vai. p.p. šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos salėje. Pagrindiniu kal
bėtoju pažadėjęs atvykti prof. 
Kazys Pakštas. Meninę progra
mos dali atlikti yra kviečama 
Zenonas Nomeika ir muz. Petro 
Armono vadovaujamas liet, ben- 

"druomenės choras.

Nauja Balio skyriaus valdyba Detroite
Sausio mėn. 12 Detroite Įvyko iždo globėjai ir Antanas Sukaus- 

Balfo 76-to skyriaus visuotinis kas — kandidatas, 
susirinkimas, kuriame paaiškėjo 
kad šis skyrius pereitais metais linkėti sėkmės. V. Kutkus 
BaKo centrui pasiuntė 5284 dol. 
pinigais ir 1575 svarus rūbų bei 
avalynės. Dar apie 1000 svarų 
rūbų yra surinkta; jie artimiau
siu laiku bus su lėti ir išsiųsti. 
Už 1957 nic tis ta io mokestį 
užsimokėjo 416 at. ienų ir 9 
organizacijos. Be to, 24 doleriai 
nario mokesčio gauta už anksty
vesnius metus.

Susirinkimui ninihkavo 
buvęs pirm. Petras Pagojus, o 
sekretoriavo - Vladas Staškevi
čius. Susirinkimas nutarė ir 
šiais metais suruošti 2 vakarus, 
gegužinę ir viešą rinkliavą.

I naująją valdybą išrinkti ir 
pareigomis pasiskirstė: Kostas 
Jurgutis — pirmininkas, 12325 
Griggs, Detroit 4, telef. WE 4- 
5224, Roza Ražauskienė —vice
pirmininkė. Pranas Martinkėnas 
—vieepi m.. Kazys Ražauskas — 
—vicepirm. ir-rūbų reikalų ve
dėjas V. Staškevičius — sekreto- _ 
rius.. 7130 Webb. Detfoit 4, tel. * 
TE 4-0223, Alfas Sukevičius — 
finansų sekr., Vadovas Kriau-

I liūnas iždininkas, Petras Pa- 
gojus Ir Albinas Grigaitis —

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap-

tybitiiy taksy (Income Tax) užpildy
ti. pirkimui piniginiu perlaidu (Mo- 

>ncv Ordcrs)
Kreintis —

joseph Audrusis Insurance
87-09 JAMAICĄ AVĖ,. IVOODHAVEN 21, N. Y.

šiokiad:<-niais — 9 vai. ryto ligi 9 vaL vak., 
Mckmadicniahi — 1 vai. p.p. ligi 5 vai. vak.



BANGA TELEVISION

ryto iki 7 vai vakDarbo valandos: kasdien n;to

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain. Michigan

Šutė.

Lietavią Amerikos Pilieči ų Klabąs

4. Lietuviški maisto gaminiaiAtletas.
5. Naujai išpuošta šokių salė.

! mNNNOSIVVVVVVVVV’VVVVVVVVM
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N«w*rk,N. J. 
MtteM 2-2452

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

Apygaritinėms krepšinio 
pirmenybėms praėjus

Sausio 1| ir 12 cLd. įvyku
sios

11001 jos. ca 
Detroft 12.

GEORGIAN COURT COLLEGE, Lakewood, N. J. Sisters of Mer- 
cy, Mother Mane Auna, Presid enL Sister Mary Giovanni Dean 
250 Stųdents. A. B. B. S. Degte es. Day and Boarding, Tuition 
$550. Board and Room $800. A ddres Secretary or phone LA- 
kewood, (N. J.) 6-0940.

Nuoširdžiai dėkoja.
T. T. Pranciškonai 
Darbininko Leidėjas

Su didele nuolaida parduodami ir laisom

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gaminamas 
Jono ir Angelines Andriuliu ir jų šeimos, Fountain, Mich.

Mišrios Valstija*—A. Kindurys, 
Cicero, HL, Mis. $ Kurelaitis, 
Mrs. A. Walters, Baltimore, Md., 
ZJuknis, Otonogon, Mich., A. 
Vanagas, Mrs. A. Papeckis, Day- 
ton, Dhio, Mrs. M. Stanulonis, 
Newton Falls, Ohio, Mrs. M. 
Kurtinaitis, Cle Elum, Wash., 
Kun. J. Dakin, Ferndale, Wash., 
Mrs. M. Kyekshas, Būrus, Oreg., 
P . Savickas, Nashua, N.H. J. 
Jodelis, Armstrong Creek, Wisc., 
L Valančius, E. Chicago, Ind.,
J. Jasaitis ,A. Misiūnas, Holly- 
wood, Fla., L. Niuniavą, Rivera, 
Calif., Mrs. P. Kundrotienė, 
Lewiston, Me., M. Zakarevičius, 
Sudbury, Ont., Canada, J. Rovas, 
Toronto, Ont, Canada, A. Keb- 
lys, Monreal, Canada, K. Skrins- 
kas, Vancouver, B.C.
K. Bagpnis, Sykesviįle, Pa., R. 
Butkus, Paterson, N. J„ P. Joku- 
bauskas, J. Jokubauskas, V. Lag- 
minas, K. Matulionis, K. Valuc- 
kas, Pr. Kuzminskas, Waterbu- 
ry, Conn., Mrs. V. Bonalis, Hud- 
son, Mass.

jo: G. Šveikauskas, F. Kon- 
tautas ir J. gtorinskas. šis 
laimėjimas laiduoja lietu
viams antra vieta BostonoZi jf . s-A.ę Į

Gintarui — nepavejama.

MICHIGAN FARM CHEESE D AIRY. INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN. MICH.

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ 
IR JŲ ŠEIMOS

PRITYię
YORKE

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

DARBAI GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS 
ŠIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW

Kiek ankščiau yra išėjęs 
Chicagoje vienkartinis lei
dinys — "Lietuviškasis Krep
šinis”. Ir šis leidinys iliustruo
tas. Ne vienas ras pažįstamą 
veidą bei baugiau prisimini
mų. * Knygos kaina tik $1. 
Galima įsigyti pas A Bag- 
džiūną, 188 Logan st, Brook
lyn, NY. TeL: MI 7-0935.

- GEORGE GALONAS 
14M Cartiff. Detroit. Mich\

Lfetuyįų.B sulopė su Har
vardo klubu lygiomis 214— 
2^>. Po tašką uždirbo G. kuo
dis ir A Karosas, pusę gi 
pridėjo S. Kasląnskas, 
- TorontoB lygoje Vytis su
dorojo Aušrą 5J4-14- Tarvy
das įveikęs Petrauską; Ra
manauskas — Genčių, šalt- 
miras — Matulionį, Ciplijaus
kas — Rukšį, Kuzmarskis — 
šlapšį, o Sinikas su Mačiu- 
laičiu sulošė lygiomis.

Aušra su vengrais užbai
gė 3-3. Po tašką pelnijo Pet
rauskas, V. Genčius ir B. 
Genčius.
- Bostono Sunday Globė, 
sausio 19 d., išvardindamas 
vietas, žaidžiamas šachmatais 
Bostone, mini lietuvių klubą 
“the very active, strong and 
prosperous Lithuanian Chess 
Club of SĮputh Boston”.

Romanas Arlauskas, kuris 
dabar dalyvauja tik kores- 
pondeciniame lošime (lošia 
I lentoj Australijos koman
doje, kuri įsikvalifikavo į pa
saulio koresp. pirmenybių 
baigmę) žada šiais metais 
aktyviai dalyvauti šachmatų 
turnyruose, po 5 metų per
traukos. Laiške jis mums pa
sisako: “Skaitant apie Jūsų 
šachmatinį aktyvumą, aš gai
liuosi, kad ir aš nesu ten su 
Jumis Amerikoje”.

Bisguier ir Lombardy, abu 
iš N. Y. išvyko į Bogotos šach
matų turnyrą, Columbijoje.

Ispanija. Po Madrido tur
nyro, kurį laimėjo vokietis 
Darga, kitas turnyras įvyko 
Tarragona' mieste, čia pir
muoju baigė belgas ©Kelly 
su 8-1, Rossolimo (Prane.)

651 Albaay Avė. 
Hartford, Conn. 
'CHapel 7-51*4

121 S. Vermont 8L 
Loa Angeles, Calif.

DUnkirk 5-6550

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose pate1—r- 
■; prieinama kaina. 

TeL Čllape) 6-1377

TALARSK1
FUNEKAL HOME.

AUKŠTYN I
ŠIRDIS

Kun. J. Prunskis f 
“Pavyzdžius iš . šventųjų 1 

ir kitų heroiškų asmenų gy-Į 
venimo, žmonės ilgiau atsi- g 
mena; tie pavyzdžiai darol 
didelės ir geros įtakos”. I

Tie pavyzdžiai yra sutelk-1 
ti šiame leidinyje. E jų gali I 
sužinoti: ar mes žinome, I 
kur skubame? ar perskaitei | 
laišką Tėvo? Kas yra meilė | 
ir draugiškumas? i

Kaina: 2 dol. 262 psl. I
Gaunama Darbininko ad- j 

ministracijoje 910 Wilk>ugh-1 
by, Brooklyn 21, N. Y. g

•^Sąžhhigai įvertindama siuntinį. (Siuntinio gavėjas neturės primokėt muito Sovietų 
' Sąjungoje).

• Eūpestfiigai sutvarkydama visus dokumentus.
• Gera įpakavimu užtikrinckuna saugų gavimą siunčiamų daiktų.
Siuntiniai, siunčiami iš įvairių yietų,
įstaigas asmeniūkai Sąskaitos pastai

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite’ pamėginimui. 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 Sūri, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

mas prieš Quincy, Bostono 
lygos p-bėse. Baltais lošė 
Frazter, juodais — Storins- 
kas. Partija — Karaliaus — 
Indiška.

J-jfm 2.c4 g6 3.2c3 Rg7 
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R:c5 b:p5 23a4 Va5 24.213 
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Starinskas

832 N. 7tb.8t 
Philaclelphta 23, Pa.

WAInut 3-1747

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

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. B, MI

KALAUSKU asmeniškai ar telefonu EV 4-6672 
arba pas pavad. K. VaitaMj t

$104)0 
$ 54)0

STANLEY MĖTRICI 
UH W. 47th SL, Chicago, I1L 

JOHN SHURNA 
5418 So. Albany, Chicaga, HL

• ALLAN STEWART
431* No. Broad SL, Phibu, Pa.

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

VICTOR ABECUNAS 
351 Park Street, New Britain, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS 
634 N. Denison Street, Baltimore, Md. TeL Longwood 6-26». 

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

tars savo žodį ir bendrose A- 
merikos lietuvių žaidynėse. 
Iš LAK gal tik vienas Kury- 
la neapvylė, kaip žinome, 
antrasis pirmenybių ratas, 
įvyksta vasario 8 ir 9 d.d. 
Bostone, todėl namie laimėję 
vos 5 taškų skirtumu, atle
tai į ateinančias rungtynes 
žiūrės kiek rimčiau.

Vyrų grupėje Worcesterio 
Vyties laimėjimas nenustebi
no, nes buvo laukiamas. Nu
stebino t&s komandos ramus 
ir apgalvotas žaidimas, ko 
pirmiau bent Worcesteryje 
pasigesdavome. Aišku, kad 
JVorcesterio Vytis bent New 
Yorko LSK ir Waterburio

♦ LITUANUS 
laukia talko*— surask jam 
už 1 doL naują skaitytoją 
916 WW1*^Hij Ara, Braofc- 
lynH, N. Y.

raerikoje, galįs duoti krepšt?. 
nio pkiįtfts visose klasė”*!!- Pri
siminus, kad ^Vatįprburto 
Gintaro futbolininkai savo 
lygoje pirmaujančią rolę vąi- 
dina, prieš šio vieneto vado
vus, rėmėjus ir sartininkus 
tik kepurę nusiimti reikėtų. 
Tikrai pavyadinga orgąnjsa- 
cija tokioje mažoje vietoje.

Visą pirmenybių organiza> 
cigę ir administracine naštą, 
galima drąsiai tvirtinti išne
šė beveik vienų vienas LAK ' 
sporto y vadovas BagcSttOnas. 
Kitų LAK narių, ypač vyres
niųjų, daugiausiai burną au
šinančių, taip ir nematėme, 
žiūrovų toks New Yorkas taip 
pat galėjo daugiau duoti, vie
ton poros trejeto šimtų per 
abi dienas.

Vasario 8 ir 9 d.d. antrasis 
ratas pravedamas Bostone, 
čia varžybos turėtų būti dar 
aštresnės, nes turės paaiškėti 
nugalėtojai, o taip pat ir tei
sę turintieji į Clevelando žai
dynes važiuoti. Jau dabar su 
nekantrumu gailina laukti 
Brooklyno LAK: Waterburio 
Gintaro rungtynių. Bostono 
Dainava pilname sąstate ir
gi nežada lengvai pasiduoti, 
bent Brooklyne taip teko 
nugirsti. Bostoniškiai matys 
dar geresnių kovų, negu bro- 
oklyniečiai.

Killens Tavern : LAK 59:53
Rungtynės tarp LAK ir Ki

llens Tavern, YMCA pirme
nybėse, buvo sį kartą neblogo 
lygio. LAK atrodė geresnėje 
formoje, kaip paskutinėse sa
vo rungtynėse. Ypač geras 
buvo Kuryla, ryžtingai kovo
jęs po lentomis. Ketvirto ket
virčio viduryje gerokai pri
trenktas Daukša turėjo apleis
ti aikštę. Neilgai trukus už 

, . , , . baudas išėjo ir Kuryla. Ke-gera etapą, kun be abejo tuTiese aOetal
mi šešių taškų skirtumu 
žaidė: Bačanskas I — .16; 
Kuryla — 15; Daukša — 12; 
Bačanskas n — 8; Šlepetys Darga (Vok.) 6*4.

Jono Starinsko partija su 
Frazier -buvo lemtina. Nuo 
jos parėjo lietuvių laimėji-

LSK futbolininkai šį sek-

100 rublių .... 
Pentantiuias
Perlaidos didžisirda suma 

- $56. Ts8au gafite siųsti 
perlaidų kiek norite.

Pinigai siunčiami į Sov. Są- 
Pibrni garantuota 

jungą, Lietuvą, Latviją, 
EstiM-

Pristatome per 2 savaites. tokią pat greitą eigą, kaip ir atnešti į mūsų 
w siuntėjams tą pa^ą dieną.

PACUGE EZPRESS COMPAKY, INC.
nejaučia reikalo užtikrinti savo klijentus dB aukštos kokybės ir patikimumo mūsų darbo, 
nes tai jau yra žinoma. Mūsų klijentai fealino mi» praplėsti šį biznį ir mes esame jiems 
dėkingi . .

Moterų klasėje New Yor
ko Lietuvių Sporto Klubo 
krepšininkės, kitos jau žai
džiančios net treti metai, ne
turėjo vargp su Waterburio 
Gintaro neprityrusiomis kre
pšininkėm, net pačios sau 
£repšį įsimetusioms. Vien

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

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

Pagrindinė mūsų firmos kontora yra
1530 BEDFORD AVĖ., kampas LINCOLN PI*, BROOKLYN 

Laikydamosi savo pastovių tradicijų

Mūsų gausių klijentų pasitikėjimas ir parama Įgalino

PACKAGE EKPBESS COMPANY, IHC.
išsiplėsti, įgyjant didžiausią firtną siuntimų į Sov.' Sąjungą. Tad nuo šiol

PABCELS TO BUSSIA, INC.

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works 
v JULIUS MALDUTI^

nybių su Elizabeth SC, į Far- 
£hers Grove N. J. Priešinin
kas,. turėdamas vos du taš
kus viršaus už mūsiškius, su
kinėjasi 9 vietoje. LSK gali 
būti pasivytas. Tada mums 
nutoltų baimė iškristi iš ober- 
lygos. Rungtynių pradžia 2, 
30 vai. Rezervinės ten pat 
žaidžia 12,45 vai., jauniai — 
1130-

Mūsų sporto spauda
Pasirodė ■ < pirmas “Sporto 

žinių” numeris, darąs neblo
go įspūdžio. Gerame popie
riuje spausdintas ir gana 
gausiai iliustruotas. Jis turė
tų tapti būtinu svečiu kiek
vieno sporto mėgėjo ir bi&u- 

tik Buzėnaitė sudarė geresnį 5^^ nitams 2 JO doL, 
vaizdą. New Yorkas, negalė- Faske registruotiem sporti

ninkam — $ 2. Galima užsi
sakyti adresu: Sporto žinios; 
1247 Bender st., East Cleve- 
land 12, Ohio.

78 2ad Avė.
New York 3, N. Y.

ORogon 4-1*40
Avė.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Mrait, Mich.—Mra E .Blass, 
Č. Lubeikis, A. česekas, A.

Arminaitę.
VatoriHirio Gtatares ' ’ria- 

nok iš nedausĖdto khtiMi A-
krepšinio 

pirmenybės, kaip jau anks
čiau minėta, buvo vienas iš 
svarbiausių įvykių lietuviško
jo Brooklyno sporto istorijo
je. ,Dalyvavusios aštuonios 
komandos, varžėsi vyrų, mo
terų bei jaunių grupėse, šeš
tadienį pristačius dalyvau
jančias ekipas, sportinėms 
varžyboms pritaikintą invo- 
kaciją skaitė Tėvas Pranciš
kus Giedgaudas O.FJM. Ati
daromą žodį tarė konsulas 
V. Stašinskas. Korp. Neo — 
Lithuania paskirta pereina
mąją taurę trumpu žodžiu 
perdavė atstovas Lisauskas. 
Be to trumpai kalbėjo apygar
dos vadovas A. Vakselis, Lie
tuvių Atletų Klubo pirminin
kas Lapšys bei varžybų vy
riausias teisėjas Andrulis. 
Prieš atidarymą ir po daly
vių parado vykusiai įterpti 
tautiniai šokiai, kuriuos at
liko jaunųjų šokių grupė, va
dovaujama J. Matulaitienės.

Pačios rungtynės paliko 
neblogiausio įspūdžio — jo
kių nesusipratimų nebūta ir 
viskas vyko sklandžiai, nes
kaitant trumpo pavėlavimo 
pirmąją dieną. .Vyrų grupė
je pirmavimą užsitikrino 
Brooklyno LAK, nors Water- 
burio Gintaras užkuteno ne
mažą pasipriešinimą. šių 
varžovų kova ir vainikavo 
visas pirmenybes. Brookly- 
niečiai, vyravę po lentomis 
dėka pranešesnio ūgio, o taip 
pat geriau mėtę, neprilygo 
svečiams iš Connecticuto ka
muolio valdyme bei dengime. 
Aišku, kad Atletai be Vyš- 
niaus nebe tie. Krito akin 
watėrburiečiai Antanaitis su 
švelniu, bei ramiai dirigavęs 
žaidimą Ambrozaitis. Gali
ma tvirtinti, kad rytų apy
garda praturtėjo dar viena

16.de
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reikalų vedėjų, susitrųkdžius 
jo išvažiavimui iš Kaliforni
jos, ketina New Yorke būti

B.ARASEVIČIUS ir SŪNUS* į
FUNERAL II O M E j 

i 
254 W. Broadway »

South Boston, Mass. }
JOSEPH BARACEVICIUS į 

Laidotuvių Direktorius | 
TeL ANdrew 8-2590 |

apylinkės, įvyks sausio 26, 5

Programoje dalyvauja: J. Aistis, 
A Baužinskaitė, V. Jonikas, R.

Darbininko redakcijos narys, 
sausio 18 sunkiau susirgo. Gydo
si namie, dr Sa^gcko priežiūroje.

Smetoną ,A Škėma, J. Tysliava, 
L Žitkevičius, P. Jurkus, akto-

kaip anksčiau pranešta, vyk
sta visą sausio mėn. iki vasario 
l.Visi šiame krašte gyveną ir ne

tienės vadovaujama tautinių šo
kių grupė, M. Liuberskio ved. 
skautų vyčių oketas. •

Po programos. šokiai, 
kuriems groja R. Butrimo orkes
tras. Geriausiems šokėjajams 
bus skiriamos premijos. Veiks 
bufetas su užkandžiais ir gėri
mais. Įėjimas 1 doL auka. Pra-. > 1? vsį Pamaldas organi- 
dedama punktualiai. Pelnas ski-

truoti. Registracijos kortelės 
gaunamos pašte.

Už vysk. K. Paltaroką,
mirusį sausio 4 Lietuvoje, ge

dulingos pamaldos 30 dienų po 
mirties bus laikomos vasario 1, 
Apreiškimo parapijos bažnyčio-

PAŽADĖTOSIOS ŽEMĖS rei. Ip. TvirbutuF {teikiamos gčlčs. Gėles {teikia Vida Lužytė ir D. Minkūnaitė.' Nuotraukos V. Maželio

Dail. Albinas Elskus
dalyvauja ART U.S.A. 58 tapy

bos, skulptūros parodėje Madi- 
son Sųuare Garden. šioje paro
doje tarp 1500 išstatytų darbų, 
jis išstatė tapybą pavadintą “Po 
liętaus”. Vas. mėn. jis dalyvaus 
City Center galerijos parodoje 
ir išstatys “Jūra ir dolos”.

Laimėj imy vakarą
rengia Angelų Karalienės pa

rapijos tretininkų kongregacija 
sekmadienį, sausio 26 d., 5 vai. 
p.p. parapijos salėje. Vakaro 
pelnas skiriamas parapijos rei
kalams. Kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti. ,

Liurdo minėjimas
Vasario 8, Marijos apsireiš

kimo Liurde 100 metų sukak
ties proga, Apreiškimo para
pijos bažnyčioje iškilmingos 
pamaldos bus 9 v. Pamaldas

pamokslą sakys Tėv.Leonar-
das Andriekus, O.F.M., solo 
giedos Lionė Juodytė — Met-

zuoja Kunigų Vienybės New 
Yorko ir New Jersey provinci
jos valdybą. Kviečiami pasimels
ti už tautos didvyrį. Mišias au
kos kleb. kun. N. Pakalnis, dia
konu bus—kun. dr. Titas Nar
butas, subd. kun. Petras Totorai
tis.

Bent po vieną lietuvišką knygą
Kreipiamės į lietuvišką visuo

menę, prašydami lietuviškos 
knygos broliams lietuviams Len
kijoje, Vokietijoje ir kituose 
kraštuose. Esate girdėję atėjusį 
iš anų* kraštų lietuvių prašymą, 
padėti jiem nugalėti dvasinį 
skurdą, kuris iškilo be lietuviš
kos knygos. Tuo pačiu bus pa
laikyta lietuvybė lietuvių jauni
mo sielose. Todėl Amerikos 
Lietuvių Bendrasis šalpos Fon
das ryžosi padaryti lietuviškoje 
visuomenėje knygų rinkliavą ir 
jas pasiųsti tautiečiams. Kvie
čiami visi aukoti. Knygas siųski
te šiuo adresu: United Lithua- 
nian Relief Fund of America, tiems, kurie dar vis gerai
Ine., 105 Grand St, Brooklyn 11, apie Sovietų sąjungą ir 
New York. siekia koegzistencijos, žodelį ta-

Liet. Bendruomenės rė ir rašytojo Leono Tolstojaus 
duktė. t

Grand Central antibolševikinč paroda į 
kuris vaizduoja bolševizmo smur 
tą bei terorą. Iš Lietuvos yra 
Praveniškių žudynių scena. Kiti 
skyriai skirti bolševizmo impe
rializmui parodyti.

Pavergtos Jungtinės Tautos ry
šium su bolševizmo 40 metų su
kaktimi surengė didelę antiko
munistinę parodą New Yorkė, 
Grand Central geležinkelio sto
ties apatiniame aukšte. Paroda 
iškilmingai atidaryta sausio 20, 
dalyvaujant apie 500 žmonių, 
spaudos, televizijos, filmų kroni
kų atstovams. |

Atidarant trumpą žodelį tarė
Pavergtų Jungtinių Tautų pir- įį' proga. Sųręngė sūnai, ir po- 
mininkas. įspūdingą kalbą pa- kylyje dalyvavo per 50 giminių 
sakė senatorius Jawitts, pabrėž
damas kad tik su gerom kalbom 
taika nesukuriama; kol nebus iš
laisvinti pavergti kraštai, tol ne
bus ir taikos. Jis taip pat pami
nėjo, kad ši paroda aiškiai pa
vaizduoja koegzistencijos gali
mumus ir jos padarinius.

Taip pat įspūdingai kalbėjo 
centro ir Rytų Europos kilmės 
amerikiečių federacijos pirmi
ninkas prėl. J. Balkūnas. linkė
damas kad ši paroda atidarytų

ELIZABETH, N.J.
Šiomis dienomis buvo sureng

tas pokylis Essez House įstaigo
je, Newarke, Salomėjos Budreck 
ytės-Brazaitienės 75 metų sukak-

ŽINIOS ĮBBg

New Yorko pirmosios apylin- 
hews. Tą dieną pirmą' kartą kės metinis narių susirinkimas Parodoje yra išstatyta iš pa-

rūbai, kurių įsigijimu rūpi
nosi Amžinojo Rož. draugi
ja, vadovaujama E. Kašetie- 
nės. Sekmadienį, vasario 9,

įvyks vasario 9, 2 vai. Apreiš
kimo parapijos salėje (ne sausio 
26, kaip buvo skelbta anksčiau).

vergtų tautų po vieną paveikslą,

W a i t k 11 s ♦ 
FUNERAL H O M E j 

1 
197 Webster Avenue J 
PRANAS WAITKUS 1 

Laidotuvių Direktorius | 
ir Balsamuotojas } 
Cambridge, Mass. Į 

NOTARY PUBLIC ’ {
♦ 

Patarnavimas dieną ir naktį t 
Nauja modemiška koplyčia šer- J 
meninas dykai. Aptarnauja Cam- ♦ 
bridge ir Bostono kolonijas že- 
miausiomis kainomis. Kainos tos ‘ 
pačios ir į kitus miestus. «
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434 | 

iPašventino vėliavas
Sausio 19 šv. Petro pąrąpi- 

jos salėje įvyko jaunųjų 
i skautų iškilminga sueiga, ku

rios metu buvo pašventintos 
paukštyčių ir vilkiukų drau
govių vėliavos.

I 

išreiškė padėką
Sausio 19 klebonas kun. 

Pr. Virmauskis parapieciams 
pateikė visų metų apyskaitą. 
Ta proga nuoširdžią! padė
kojo už aukas, kuriomis iš
laikoma bažnyčia, /klebonija, 
vienuolynas ir dvi mokyk
los.

Pabalį iečię vakaras'
Tradicinis pabaltiečių studen

tų vakaras įvyks vasario 15, šeš-

NEW YORKAS

"Pažadėtoji Žemė"
Bostone bus vaidinama vas. '
3 v.p.p.1 So. Boston High 

School salėje. Vaidina Hartfordo 
Dramos Ratelis, kuris sėkmingai 
gastroliavo Waterbury ir Nevv 
Yorke. Režisuoja-Ipolitas Tvir- 
butas.

Vaidinimą pakvietė Lituanisti
kos mokyklos tėvų komiteras. 
kuris, nuoširdžiai remiamas pa
rapijos kleb. kun. Pr. Virmaus- 
kio, uoliai rūpinasi tos mokyklos 
išlaikymu.

Susidomėjimas vaidinimu yra tadienį, 7 v.v. Tautos namuose, 
didelis, nes šiemet Bostone dra
mos spektaklių dar nebuvo.

"Pažadėtoji Žemė” patinka ir 
vyresniosios kartos lietuviams ir 
vėliau atvykusiems, nes čia daug 
gyvų scenų, įdomių situacijų ir 
net linksmų momentų, o veikale ____ __  _
vaizduojamas gyvenimas prime- įtud'entaf įrašomi būtini d^y- 
na mūsų padų įsikūrimą šiame vau{į

Vladas Barkauskas,

TeL EVergreen 7-4335

2, Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

ir artimųjų draugų.

S. BRAZAITI EN Ė

Bus Įdomi meninė programa, 
vaišės ir šokiai. Kviečiami visi 

• studentai ir būsimi studentai.

Liet. Stud. Sąjungos
> Bostono skyriaus susirinkimas 

įvyks sausio 26, sekmadienį, 4
! v. p.p. Tautos namuose. Visi

Tel. STagg 2-5043 i * Į

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL HOME

ALB. BALTRCNAS-BALTON 
Reikalų Vedėjas

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

krašte.
Įšventins kunigu gyv. 88 G St.. So. Boston^

NEWARK, N. J.
šiuo metu čia vyksta gana sėk

mingai Balfo rinkliava, kuri bai
gsis po savaitės. Praeitą sekma
dienį švč. Trejybės bažnyčioj, 
mielai sutikus prel. Ig. Kelmelui, 
per visas mišias buvo renkamos 
Balfui aukos. Gauta nemažai.

Balfo 35-to skyriaus komitetas 
nuoširdžiai dėkoja prel. Ig. Kel
meliui ir kun. P. Totoraičiui už 
jų paramą.
Newarko Liet. Demokratė klu
bas praeitą trečiadienį turėjo 
metinį susirinkimą. Klubas na
rių turi per 200, finansinis sto
vis neblogas. Susirinkimas esti 
kas mėnesį, išskyrus liepos ir

maino į vienos šeimos ar į mažą Sus seses ir brolius lietuvius Si- rugpjūčio mėn. rimta katalikė, savo šeimą Bau-
Iš valdybos pranešimo paaiš- gino katalikiškai Jos brolis ti

kėta, kad klubas aktyviai reiškės nomas veikėjas Ig. Budrekis ir

nė su Liurdo sukakčiai skir-

Balfo centras
gavo iš Amerikos episkopa

to (WCWC) 50,000 svarų 
drabužių ir 10,000 svarų ava
lynės. Siuntos gautos supa
kuotos ir pasiųstos tiesiai 
Vokietijoje likusiems lietu
viams pabėgėliams .

Parduoda 6 šeimų namą arba

Baltas ir mokesčiai
Bendras Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondas, sutrumpintai va
dinamas BALF, angliškai gi U- 
nited Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine., sutrumpintai— 
ULRA, yra Amerikos federali
nės valdžios užgirta labdaros or
ganizacija ir užregistruota De
partment of State No. V. F. A.— 
033.

Visi, kurie šiai organizacijai 
duoda auką, yra už tą sumą at
leidžiami nuo mokesčiųf tax ex- 
empt). Mokėdftni dabar taksas 
valdžiai, atsiminkite varge esan-

šv. Kryžiaus katedroje, Mass., pasirgęs 2 savaites mirė 
Bostone, vasario 3 arkivysk. nuo širdies miesto ligoninėj ~ Ji- 
Richard J. Cuching suteiks sai buvo kilęs iš Šeduvos, tarna- 

Sukaktuvininkė gimė Nekra- kunigystė sakramentą tosto- vęs caro kariuomenėj ir buvęs 
šunų kaime, Radviliškio par., niečiui lietuviui Jonui Pau- Lietuvos nepriklausomybės kovų 
Šiaulių apskr. Į JAV atvyko lauskui. Naujasis kunigas savanoris. Amerikon iš Vokieti- 
1901 m. ir apsigyveno Elizabeth pirmąsias šv. Mišias, aukos jos atvyko 1950. Jam afidavitus 
Sunkiai dirbdama, išaugino tris vasario 9 šv. Petro bažnyčio- išdavė J. Lukas iš Dedham, 
sūnus: Kazį, Antaną (Fordo kom- je. • Mass. Velionis visą laiką gy-
panijos dirbtuvių Rohway, N.J., „ x___ veno ir dirbo So. Bostone. Lie-
medžiagos užpirkimo direktorių) 
ir Bonifacą (kariuomenės švieti
mo skyriaus pulkininką) ir duk- 
terį Salomėją. Turi 10 anūkų ir 
yra sena Darbininko ir bendrai 
lietuviškos spaudos skaitytoja.

Kai vaikus užaugino ir gerokai 
prasigyveno, prieš karą lankėsi 

• Lietuvoje, kur pasidžiaugė jos 
pažanga. Visa laiką priklausė gygmimo sukaktį vasario 2, 
moterų organizacijoms ir jose jų intencija bus šv. Mišios 
veike kiek leido sąlygas. Yra parapijos bažnyčioje 10 vai.

Skyri,t tavoje yra likę du jo broliai, 
vartotų drabužių rinklia- *

va pratęsė dar porai savaičių. 
Aukojamus drabužius reikia 
sunešti į šv. Petro parapijos 
pobažnytinę salę.

kurių vaikams velionis siunti
nėjo pakus.

Zigmas ir Magdalena
William J. Drake

Dragūnas
švenčia 50 metų vedybinio f LIETUVIS ADVOKATAS 

' Telefonas JAmaica 6-7272

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. B. S h a 1 i n s - Į 
Ša 1 i n s k a s

Laidotuvių Direktorius
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie*Fore.«t Parkway Station)
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves, j
Koplyčios nemokamai visose t
miesto dalyse; veikia ventiliacija |

Tel VIrginia 7-4499 {

ūkį Savininkė — našlė: Kreiptis bire, Lietuvoje, Lenkijoje, Vo- 
angliškai ar lenkiškai telef. EV- kietijoje ir Austrijoje. Nudšir- 
ergreen 5-8019 džiai esate prašomi būti galias- įįįZ Jereev 'euteraatoriaLTR

. . .T7 . INew Jersey guoernatonaus n. seserys Makutiene ir Salikliene 
tingais saviesiems, kurte tukstn- Mevner rinkime. Gubemato- nrod<nrvonn«<w

paaukojo 50 dol.
ergreen 5-8019 Petras ir Pranciška Janis a

Išnuomojamas suaugusiem 5 čiais maldauja mūšy pagalbos, 
kambarių butas su apšildymu. 
Tuščias bus nuo vasario 1 d. Tei
rautis: 92 Hale Avė., Brooklyn, 
New York-

B. Meyner rinkime. Gubernato- ypg gerai prasigyvenusios, 
rius klubui nuoširdžiai padėkojo.

Aukas siuskite: ŲLRFA, 105 
Grand St. Brooklyn 11, N. Y.

i Balfo Centras

Bnakėlo metu sveikino visi
švenčia 40 metų vedybinio g 

gyvenimo sukaktį. Jų inten- J

R e p u b 1 i c

Latest DMdend Dedared ai the

Į klubo valdybą išrinkti: Pr. vaikai,, brolis, seserys ir artimie- cija šv. Mišios bus vasario 2 
Sneider—pirm., Agnės Borey— ji draugai, įteikdami vertingų <1 8 vai. ryto.
Borekienė — vicepirm., Jieva dovanų. Buvo ištekėjusi už poni- -------------------------------------- '
Trečiokienė — protokolų sekr., ' * “ ....
St. Augunas—finansų sekr..Mar-' 
celė Svetikienė — ižd., Ona Gri- 
malauskienė — maršalka.

Jieva Trečiokienė

faco Brazaičio, kuris mirė prieš CAMBRIDGE MASS *
keliolika metų. .. |.. , ’ , ,, ... Nele. Prasidėiimo parapijos ?

Ilgiausių metų sukaktuvmmk- metinė vakarienė tas vasario I6
e>! ■ d. 5 v. v. Liet. Katalikų klubo i

Wine & Liųuor Store
322 l-nion 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

Rateof

31/4%.
(3% regular pluslU% extra)

SVARBU NEWARKUI IR APYLINKEI " 1
Žinoma siuntinių siuntimo firma.—

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

Save Kere — And Profit More — Right Now!

veikianti 25 metus Ir turinti skyrius Phlladelphijoje, New Yor
ke Chicagoje, Bostone, Los Angeles, Clevelande, Rochesteryje ir 

Detroite, pareikalavus saviems klljentams
ATIDARO NAUJ^ SKYRIŲ NEWARK, N. J.

‘ 2 kiai dirba, kad būtų didesnis pa- 
" sisekimas. Kleb. kuii. Pr. Juškai- 
| tis ir kunigai vikarai nuošir- 

džiai kviečia parapiečius atsilan- 
Y kyti.

LDS 8-tos kuopos metinis su-

WINTF.R G ARDEN TAVERN Ine

VYT. BELECKAS savininkas

135 Broadway at Bedford Avenuo
539 Eartem. Parkeray ai NoMnmd Arenos

" Utairaiyklte naują adresą:
f GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
| 39 RAIMOND PLAZA WEST, NEWARK, NEW JERSEY

(PrleSaia Pennsylvahijos stot)) Tel. Ml 2-5334
Mes siunčiame siuntinius | visas SSSR respublikas ir Lietuva. 
Skubus patarnavimas' — Prieinamos kainos — Oficialus pranešimas 
apie pristatymą garantuojamas — Ypatingas džmesys atsluntu- w 
slems siuntinius iž kitų miestų. — Oro paitu siuntiniai lislunčiami Įl 
tuojau. MOsų {Stulgoje galite gauti visokiausių daiktų siuntimui. 
{staiga atidaryta Ir SoOtadlonlate nuo 9 vaL ryto Iki 5 vak.

sirinkimas šaukiamas sausio 26 
po paskutinių, mišių. Laukiama 
ne tik visu narių, bet ir naujų 
įstojant Metinis nario mokes
tis 6 dol., įskaitant ir Darbinin
ko prenumeratą.

Emilija Santackienė mirė ir 
palaidota iš Nek. Prasidėjime 
bažnyčios.

Karšt. Pdr.

Bura*. Sale vestuvėms, 
p;i rengi ina ms. si įsi ri n k h

mams etr.
1M3 MAOfSON ST: BROOKLYN 27. N. Y.


