
VENEZUELOJE pasikeitirtai1: 
junto, pirm. adm. W. Larraza- 
bel (aukštai) pakeitė buvusį 
diktatorių Perez. Jimenez (apa-

saugoti nuo jiem kenksmingų 
susitarimų tarp unijų vadovy
bių ir darbdavių;

l “de- 
kodel, 
pasta-

PREZ. D. EISENHOWER| atsisveikina Australijos ambasadorius 
Percy Spencer. Jis paskirtas į tarptautinį Hagos tribunolą Olan-

NAUJOS UNIJOS bičiuliai: Egipto Nasseris ir Syrijos Kuwatly

■

- B Per 5 metus išdalino 
veltui 7 milijardus 

svarų maisto
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Washingtone šypsos, Minske grasina

Kongresas prašomas aptvarkyti unijas
, Kongresui sausio 23 įteiktas 

prez. D. Eisenhovverjo p.asiūly-
. mas įstaymui sutvarkyti savi

valiavimą unijų vadovybėse. Į- 
statymu noritaa užkirsti kelią 
korupcijai, prievartai ir pinigų 
eikvojiriiui. Siūloma siekti, kad: /

1. būtų apsaugok unijų fon
dai, skiriami darbininkų sveika
tos, apdraudos, labdaros ir pen
sijos reikalam;

2. darbininkų pinigai ■ neturi 
būti naudojami kuriem kitiem 
reikaląm, kaip tiktai jų pačių 
gerovei;

3. unijų rinkimuose turi pasi
reikšti pačių darbininkų laisva 
valia ir demokratiškumas; netu-.
ri būti falsifikacijų renkant uni
jų vadovybes;

4. darbininkai turi būti ap-

• John D. Hoblitzel vaka
rinės Virginijos gubernato
riaus paskirtas senatorium 
vietoje mirusio Mattehew 
M. Neely. Paskirtasis yra 
vak. Virginijos respublikonų 
komiteto pirmininkas. Res
publikonai dabar Senate tu
ri persvarą.

• Suvienodina ginklus vo
kiečiai, prancūzai ir italai; 
bendrai rūpinsis ir raketo
mis.

Washingtone sausio 24 su
kėlė sensaciją, kai sovietų 
ambasadorius Georgijus N. 
Zarubinas panoro aplankyti 
ir. atsisveikinti viceprez. R. 
Nixoną. Zarubinas atšauk
tas Maskvon. Ligi šiol sovie
tų ambasadoriai išvykdami 
neatsisveikindavo ne tiktai 
viceprezidento, bet ir prezi
dento. Kitų valstybių atsto
vai aplanko prezidentą. Za
rubinas aplenkė prez. D. 
Eisenhowerį pademonstruo
damas prieš prezidentą, gi 
viceprezidentui šypsojosi ir 
siūlė dažniau vieniem kitus 
lankyti... taikos labui.

Chruščiovas kitą dieną, 
sausio 25, • prabilo Minske 
visai kita kalba. Jis kalbėjo 
žemės darbininkam. Pareiškė 
kad Sovietų Sąjunga dabar 
tokia stipri, jog savo , rake
tom gali pasiekti betkurią 
žemės vietą ir duoti “triuš
kinanti smūgį”. Tuo pagra
sęs, ‘atmetė prez; D. Eisenho- 
werio siūlymą raketų nenau
doti erdvės karui, o tik moks
liniam reikalam. Dėl viršūnių 
derybų pareiškė, kad 
gančiai būtinos”, bet 
aiškiau nepasakė, tik ]

Sovietų vadų 
dvi veidiškumas

Nikalojus Pegovas skubiai išvy
ko Į Maskvą. Persija su Sovietų 
Sąjunga turi 1.200 mylių ben
drą sieną.

tė ultimatumą; pirma už
draust! atominius ginklus ir 
jų bandymus bei panaikinti 
visas JAV bazes aplink So
vietų Sąjungą, tik tada su
tiks kalbėti dėl raketų apri
bojimo.

Washingtono sluoksniuo- 
se paręikšta, kad tokie ulti- 
njatyvūs Chruščiovo* siūly
mai negali būti neį svarsto
mi.

BAZĖS RAKETOM
Nato konferencijoje buvo 

palikta apsispręsti atskirom 
Europos valstybėm, ar jos 
norėtų savo teritorijoje turė- 

- ti raketom bazes atmušti so
vietų puolimui. Dabar už to
kias bazes jau pasisakė vaka
rų Vokietija, Italija, Graiki
ja. :

PREZIDENTAS PENTEGONE
Prez. D. Eisenhoweris sausio 

25 buvo pats muvykęs į Penta
goną ir tarėsi su aukštaisiais ka
rininkais ir civiliais dėl gynybos 
depertamento ir visos gynybos 
sistemos geresnio suorganizavi- 

. mo.

DULLES LANKĖSI PERSIJOJE
John F. Duiles, valstybes sek

retorius. sausio'25 pirmą kar
tą lankėsi Turkijoje. Teherane, 
kur tarėsi ekonominės ir karinės 
pagalbos Persijai reikalais. To
kią pagalba siūlo ir Sovietų Są
junga. bet Persija susilaiko ją 
pi iimti. Sovietų ambasadorius

Venezuelos diktatorius pabėgo
viausybė neuždėtų didesnių mo
kesčių. Tačiau ir Venezuelos vy
riausybė. kokia ji bebūtų, pri
klauso nuo žibalo eksplotacijos. 
nes tai sudaro 98 proc. viso 
biudžeto .Dėl neapdairaus kon
flikto su žibalo bendrovėm ga
lėtų ir pati nukentėti.

JAV žemės ūkio departamen
tas gruodžio 18 buvo sukvietęs 
į Washingtoną konferenciją 
maisto pertekliaus reikalais. Į 
konferenciją pakviesti federali
nės valdžios pareigūnai valsty
bių delegatai, ūkininkų sąjun
gos atstovai ir labdaros organi •. v 
cijos. kurios dalina mahto pro
duktus užsienyje.

Balfą atstovavo pi minink-.j 
kan. J. Končius ir pulk. K. Ski - 
pa. vietos Balfo skyriau." pirmi
ninkas.

Iš viso konferencijoje dalyva
vo per 200 atstovų.

Susirinkimą atidarė H. P. D:-’ 
vis. maisto pertek’įaus dalinimo 
di ektorius. Pasveikinęs su iri i- 
kusius. pristatė Žemės ūkio mi- 
nisteri E. T. Bensoną. kuris 
tarp kitko savo kalboj pąb'ėžė. 
kad Dievas laimina Amerikos 
šalį, nes maisto produktų turi
me daugiau negu reikia išgali
me dalintis su tais, kurie jo turi 
mažai.

Amerikos ūkininkai negali 
parduotų visų savo produktų 
tad valdžia iš jų superka valdžios 
nustatyta kaina. Šis maisto per
teklius laikomas specialiu© e 
sandėliuose ir kada sūri erika 
dideli kiekai. visada kyla klau
simas: ar tą perteklių parduoti, 
ar dovanoti kam, ar palikti su
naikinimui.

Parduoti tuos produktas nu
piginta kaina pakenktų vietos 
vidaus rinkai, taip pat užsienio 
rinkai. Palikti juos sandėliuose 
irgi būtų nekrikščioniška, nes 
pasaulyje yra žmonių, kurie ši 
maistą įvertintų ir sunaudotų. 
Todėl pasirinktas vienas iš leng
viausių būdų: išdalinti jį tiems,* 
kurie patys nepajėgtų jo pasiga
minti ar nusipirkti.

Pirmiausia šį maistą, ypač

Perez Jiminez, Venezuelos 
diktatorius, išvaldęs dešimtį me
tų. sukilimo buvo nuverstas ir 
pabėgo į Domininkonų respub
liką. Pas Jį glaudęsis Argentinos 
nuverstas diktatorius Juan D. < 
Peron tebesuskubo priglausti 
Domininkonų atstovybėje Cara- 
case. Minia atstovybę puolė, bet 
buvo policijos atblokšta. Laiki- 
niąją vyr. sudarė admirolas 
Wolfgang Larrazabel. Pažadėti 
demokratiniai rinkimai, bet jiem 
laikas nenuskirtas. Sukilimo me
tu Caracase žuvo apie 300 žmo
nių. Gyvenimas dar negrįsta i 
normalią tvarką.

Venezuela. nepriklausoma 
valstybė nuo 1830 metų, beveik 
visą laiką buvo valdoma dikta
torių. Ji buvo neturtingiausia 
pietinės Amerikos šalis: kol ap
tiktas žibalas; šis ją padarė -ia 
turtingiausią savo biudžetu, bet - ...____
visas kraštas ir toliau liko • Popiežius Pijus XII pa- maisto dalis išdalinama užsieny- 
skurdus Dikt. Jimenez tiktai siuntė Jungtinių Tautų ko- je.nuo karo nukentėjusiuose
išgražino sostinę. Visam kraštui 
kultūrinti didesnės sumos ne
buvo skiriamos.

Pinigai daugiausia suteka iš 
amerikiečių, kurie eksplotuoja 
žibalą pagal sutarti. Kasdien iš
moka iki 2 milijonų dolerių. A- 
merikiečių žibalo bendrovės yra 
susirūpinusias, kad nauja vy-

Antibolševikinė paroda Grand Central
• ATIDARĖ ŠEN. J. JAVITS • KALBĖJO PREL J. BAL
KONAS • PIRMOJ A DIENĄ APLANKĖ 8000 ŽMONIŲ

vysk. K. Paltarokas

H ARWELL*O* laboratorija Anglijoje. Vaizdai rodo; ka>p H vandenilio gaunama elektros eneigi^a

Bnooklyne vienas lietuvis ga
vo laišką, kuriame aprašoma, 
kaip Panevėžy buvo palaidotas 
vysk. K. Paltarokas. Laiško 

' žiniomis .vyskupo kūną iš Vil
niaus palydėjo aukštoji vyriau
sybe (Kas toji vyriausybė buvo, 
laiške nenurodoma. Red.)

Atidarąs karstas buvo padė
tas Panavėžio katedroje ties 
didžiojo altoriaus grotelėmis. 
Daugybė žmonių ėjo su juo at- 

• sisveikinti ir bučiavo jo-kojas.. 
Palaidotas po katedra rūsyje.

Laidotuvėse dalyvavo p vysku
pai, keturi iš Lietuvos, vienas 
iš Latvijos; 260 kunigų ir didelė 
daugybė žmonių. Laidojant bu
vo pasakyta apie 50 atisveiki- 
imo kalbų.

Kun. Kazimieras Mikalinskas, 
gautomis iš Lietuvos žiniomis, 
mirė. Eidamas per šventorių, 
kur buvo «pašalę. paslydo, užsi
gavo galvą ir dvi dieAas pasir
gęs mirė. Jis buvo Aluntos 
dekanas..

JAMES A rriLl-feS, M Cbioa-

EGIPTO SYRIJOS UNIJA
Egiptas ir ^.Syrija sudaro 

tautinę federaciją uniją, 
kurios prezidentu būsiąs Nas
seris, o viceprezidentų — Sy- 

» rijos Shųkri al-Kuwatly. Sy- 
rijoje uždaromos visos parti
jos. Apie šią lenkišką “uni
ją”, kurią žinome iš Lietuvos 
istorijos, buvo galvota anks
čiau, bot paskubinta kaip 
demonstracija prieš Bagda
do paktą. To pakto valstybės 
dabar tariasi Turkijoje, An
karoje. Dalyvauja ir JAV — 
Duiles.

Vasario 11 Lourde. Prancū
zijoje. pradedamos iškilmės pa
minėti 100 metų Nekaltosios 
Dievo Motinos apsireiškimą. To
je stebuklingos vietoje pamal
ęs. maldininku kelionės ir kon
gresai vyks ištisus metus. Buvo 
pasklidę žinių, kad ir popiežius 
Pijus XII atvyksiąs i Lourdą. pieną ir kitus pieno produktus;

- Vatikanas tas žinias dementuo- išdalina pradinėms mokykloms.
kurių yra 71.000. ir kitoms insti
tucijoms. Tačiau didžiausia to

misijai pabėgėliams šelpti kraštuose.
2000 do’. Jie skiriami nau
jiems HcngKongo pabėgė
liams. Tos komisijos pirmi
ninkas August Lindt už au
ką padėkojo popiežiui ir pa
reiškė. kad pinigai bus su
naudoti pagal jo pageidavi
mą.

Per paskut nius 5 metus t. y. 
nuo 1952 m. kada kongresas pri
ėmė įstatymą No. 480. šiame 
krašte ir užsienyje išdalinta.per 
7 milijardus svaru maisto.

Šis maistas dalinamas Europo
je. Afrikoje ir Azijoje. Užsienyje 
dalinimą atlieka privačios lab
daros organizacijos, federalinės 
valdžios autorizuotos. Tokių or
ganizacijų iš viso yra 24. kurių 
viena yra ir Balfds.

Po jo kalbėjo Miss M. A. Hic- 
key. kuri yra viena iš Valstybės 
Departamento direktorių užsie
nio šalpos reikalams. Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus direktorė 
ir moterų žurnalo redaktorė.

Ji neseniai grįžo iš kelionės po 
pasaulį ir turėjo progos^aplanky- 
ti tautas, kurių ekonominė bū
klė labai sunki. Ji džiaugėsi, kad
tos tautos gali iš Amerikos pra
šyti pagalbos ir Amerika ją gali 

(Nukelta i 2 psl.i

koegzistencijos tikrąją p 
mę ir atkreipdamas ame ie
čių dėmesį į jos praktikos pa
darinius.

Paroda lankoma visas 24 
valandas per dieną , ir truks

ARTĖJAMA PRIE SAULES IR ŽVAIGŽDŽIU ENERGIJOS
Amerika ir Anglija sausio 24 

paskelbė, kad abiejų kraštų mo
kslininkai yra padarę pažangos, 
ieškodami, kaip galima būtų pa
kinkyti žmonių labui atominę 
energiją. Anglijoje tyrinėjimai 
buvo daromi Harivelly, Jungti- < 
nėse Amerikos Valstybėse — i 
Los Almos. Užtiktas būdas sttn- I 

Pačių eksponatų požiūriu kujį vandeni’! ihvdrogenak ku- I 
kai kurie jų galėtų būti pa
keisti įspūdingesnlaas.

Kadangi paroda yra 9 so
vietų pavergtų Europos vals
tybių jungtinis kūrinys, tur
būt, kiekvienas iš 9 PJT na
rių jaučiasi kaip ir neskriaus-

Sausio 20 New Yorke soma": 
Grand Contral žemutinėje sa- . Centro ir Rytų Ėuropos 
Įėję JV. senatorius J.K. Javits kilmės amerikiečių susiviėni- 
atidarė PJT parodą bolševikų jimo vardu parodos atidary- 
40 metų revoliucijos Rusijo- mo proga įspūdingą žodį ta- 
je ir bolševikinės koegzisten- rė to susivienijimo pirminin- 
cijos praktikai pavaizduoti, kas prel. Jonas Balkunas, pa- 
Parpda vaizduoja keturias brėždamas sovietų peršam 
temas:

1 — nuolatinis valymas,
2 — beklasę visuomenę,
3 — sovietų imperializmą, 

.4 — taikos nedalumą.
Parodos eksponatai — fo

tonuotraukos. skaičiai, sovie- iki vasario 19-d. 
tinių dignitorių pareiškimų PJT planuoja ją padaryti 
citatos, žemėlapiai, priverčia- kilnojamą ir parodyti visuo- 
mųjų darbų stovyklų tinklo se didžiausiuose JV miestuose, 
planas ir kt. Taip pat Pietų Amerikoje,

* Pirmąją dieną parodą ap- Europoje ir Azijoje, 
lankė astuoni tūkstančiai su 
viršum žmonių.

Daug kas stebėjo ir jaudi
nosi. Bet pasitaikė ir tokių, 
kurie rodė nepasitenkinimo 
paroda. Esą1 tai karo kursty
tojų prasimanymai.

Parodą atidarydamas, šen.
J. K. Javits tarpJdta ko paša- tas. nes neranda tiek savas 
kė: medžiagos, kiek norėtų. Ta-

“Td, kol anoje . geležinės Čįau visumoje paroda neWo- 
goj, poiicktoa^ padcolco . atvangos pusėje nėra laisvės, ga ir savo vaidmenį suvaidi- 2h melų praktiškam pritaiky-

viso pasaulio laHvė yra gra- na. (Kot.) mui Tuomet atsivertų neapskai-

tomi energijos šaltiniui nerijo- ' Vis dėlto tai. kas yra šiuo 
tam laikui. Toji energija slypi tarpu pasiekta, laikoma dideliu 
vandenyje, ir tik saulėje ir žvai- mokslo laimėjimu ir gretinama 
gždėse ji duoda milžiniška kai- su 1942 metais, kai buvo Įžiebta 
trą ir jėgą. atominė bomba.

Žmogus yra pakeliui i tos en- Prez. D . Efccnhovveris. pra- 
ergijos versmes, jeigu prieš tai. nešdamas anglų ir amerikiečių 
naudodamas ją sprogstamom mokslinius laimėjimus, kvietė 
bombonv neišsprogdins savo la- į tą darbą, skiriamą taikos labui 
boralotijų anksčiau, negu su- ir žmonių gėrovei, jungtis ir ru- 

ris naudojamas vandeni io bom- lauks palaimintų laiku. sų mokslininkus.
bom t H-Bomb) paversti elektros 
energija. Tam reikia jį‘gerai Į- 
kaitinti ir apvaldyti. Anglų 
mokslininkai pasiekę 5 mi'ijonų 
Celsijaus laipsnių, amerikiečių 
—6 milijonų. ’

Tai esanti tik gera pradžia.
Manoma, kad reikėsią dar bent

DERYBOS SU AUTOMOBILIU 
BENDROVĖM BUS KIETOS

Detroite ruošias kietai kovai 
W. Reutherio vadovaujama dar
bininkų unija (UAW) ir automo
bilių pramoninkai. Nutartis bai
giasi tik po dviejų mėnesių, bet 
unija jau dabar telkia 50 mili
jonu dolerių streikui. Reikalau
jama dalytis pelnu, pakelti at
lyginimą. užtikrinti 52 skaičių 
nedarbo apdraudą. Kordo ben
drovės vardu buvo pareikšta, 
kad tie reikalavimai griauna ga
mybos laisvę. Unijos vartojan- 
čios spaudimą, lygu prievartai.

KIS GYVENA NEW YOĖKE AR PRA VARIUOJA PRO NEW YORKĄ
BfTIN’l APLANKYKIT GELEŽINKELIO STOTY GRAND CENTRAL

ANTIBOLŠEVIKINĮp PARODĄ
PARODA VEIKU VISAS 21 VALANDAS TRUKS IKI VASARIO 19

viso pasaulio lafcfrė yra gra- na.



DARBININKAS

SPAUDA

sudurnavo-

SEPTYNI MILIJARDAI SVARŲ MAISTO VELTUI

POEZIJA

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
BELETRISTIKA DRAMA

SItuimIm nriež Maran Maskvai a 
ir Marttvot žygiai ištirti, ar gali

ma Motuzu toliau pasitikėti

koegsistenciją su 
tai šiuo, atžvilgiu 
kuo atsilieka nuo 
Sovietų Sąjungos

Gims tautos genijus. L. J. Voicekauskas. 80 p.
Žiurkių kamera, J. Grinius, 120 p............ .......

• Lietuvoje gamintų dvi
račių pavyzdžiai išsiųsti j 
sovietinę parodą. Japonijoje, 
Osako mieste. (E.)
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tenai nuvoktų.
Vykti | Maskvą buvo tiek pat 

kaip lįsti į lokio urvą Kai Moro- 
zas paklausė savo angelų sargų 
nuomonės, tie atsakė:

Žinoma, tai labai pavojinga. 
Nenorime tamstos gundyti ten, 
kur negalime tamstos lydėti. 
Tamstai pačiam jau tenka apsi
spręsti"#

Morozas toliau klausė jų bent 
nuomonės: ko Maskva nori, duo
dama sugestiją atvykti?

"Noras pirkti tamstos filmas 
tai tik priedanga. Patikimesnis 
dalykas — slaptosios policijos 
bosai nori pamatyti, kad įsiti
kintu, ar galima rodyti daugiau 
pasitikėjimo"^

Morozas nusprendė Į galvažu
džių lindynę Ūsu. (b. d.)

imil., ir rytų Europos žmonės, 
pabėgę į vakarus. Tokių Euro
poje yra apie 250.000.

Savo pareiškimus pailiustravo 
keliais pavyzdžiais ir įtikinėjo 
valdžios pareigūnus, kad maisto 
dalinimas tautoms nėra taip ak
tualus, kad jeigu mažinti jo kie
ki, tai mažinti valstybėms, o ne 
pabėgėliams, kurie, viską prara
dę, jau 13-18 metų gyvena pas 
svetimus stovyklose. Šalia to di
delė jų dalis negalės niekur iš
emigruoti ir turės amžių baigti 
tremtyje. Jų tarpe yra daug vi
sokių paliegėlių ir mažų vaiku
čių.

Tie “likučiai” Vakarų Europo
je iš vietos valdžios (Austrijoj 
ir Vokietijoj) gauna apie 20-25 
centus dienai šalpos. Tokiems 
Amerikos maisto produktai yra 
būtinai reikalingi, nes iš pašal
pos negali pragyventi.

H. P. Davis pinai pritarė kan. 
J. Končiaus paaiškinimams. Jis 
prižadėjo tą 'turėti mintyje, da
rydamas maisto produktų pa- 
skirtymus labdaros organizaci
joms.

Baigiant šalpos agentūrų at
stovai pareiškė pageidavimus, 
kad federalinė valdžia užtikrin
tų maisto produktų šalpos rei
kalams bent vieneriems metams. 
Valdžios atstovai pasižadėjo tuo 
pasirūpinti, d agentūros paruoš 
sąmatas.

Atlaidų šaltinis,.
Būk mums malonus. Kari.'F. Bartkus, 413 p

Smilgaičių akvarelė. P. Jurkus .......... ,.........
Anoj pusėj ežero. P. Andriušis. 101 p........
Mėnuo vadinamas medaus. Nelė Mazalaitė.

220 p................. .......... *........................—
Mistiniame sode. M. Vaitkus atsiminimai, 207 
Kur bakūžė samanota, A Vaičiulaitis 
Petras ir Liucija. R. Rolland, 112 p. ... . “
Tipelis. Pulgis Andriušis. Humoristinis

romanas. 240 p. .................. ........... . ..... .
Audra Žemaičiuose. VI. Andriukaitis, 218 p 
Didvyrių žemė. Karolė Pažėraitė ..........
Gabija, metraštis .............................  ...
Raudoni batukai. J. Savickis. 134 p: 
Susitikimas. J. Gailius, 155 p.........................
Don Kamiliaus pasaulis, 324 p.........................
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai, 150 p. .. 
Valentina. A. Vaičiulaitis. 142 p. -—......... :..
Siela ūž sielą. D. Pilla, 304 p. #............. .......
Algimantas. V. Pietaris, 267 p. -------;---------
Gyvačių Uždas. Fr. Mauriac 
Pabučiavimas. J Grušas

Esą, “mes neprivalome di
džiuotis”. nes duodami kitiems 
maisto produktu?, mes atlieka
me tik gailestingumo dalelę. 
Milijonai žmonių tos pagalbos 
reikalingi ir jos negauna. Todėl, 
—pabrėžė ji,—vietoj mažinti 
produkciją, ją reikia dar didinti.

Pats konferencijos vedėjas H. 
P. Davis savo kalboje užgyrė 
užsienyje veikiančias labdaros 
organizacijas, kad maisto išdali
nime talkininkauja federalinei 
valdžiai. Išdalinime dalyvaują 
įstaigos, konsulai ir I. C. A. (In
ternational Cooperation Admini- 
stration anksčiau vykdę Mar- 
shallo Planą.) Jis skaičiais įrodė, 
kad užsienyje dar yra milijonai 
žmonių, taip pat Amerikoje, ku
rie reikalingi pagalbos; 12 mil. 
vaikučių ir 4 mil. žmonių prie
glaudose.

Panašią kalbą pasakė ir Dr. 
Fuller, federalinės valdžios pa
reigūnas. kuris tvarko mokyklų 
vaikų maitinimą.

Valstybių vardu kalbėjo P. 
Brinkley, Virginia valstybės že
mės ūkio sekretorius. Jis paaiš
kino apie jų maisto išteklius ir 
jo padalinimą.

Kristaliniam karste. J. Aistis ...............
Konradas Valenrodas. A. Mickevičius, 97 p. 
Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p..............
Etapai (įrišta). J. Kėkštas, 141 p.....................
Laukų liepsnos, A. Tyruolis. 44 p.......'............
Atviros Marios. L. Andriekus, 136 p.............
Anapus teisybės. A. Gustaitis. Humoristiški 
eilėraščiai. 144 psl. ....... ..............................
Daiktai ir nuorūkos, L. Žitkevičius ............
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(Atkelta iš 1 psl.) 
suteikti. Tarp kitko ji pabrėžė, 
jog Arųerikos maistų atsargą ne
galima vadinti “perteklium”, 
nes pasaulyje maisto dar trūk-
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Naujasis Testamentas .......... y...............
Saulės giesmė, A. Maceina. 454 p. .................
Didysis inkvizitorius. A. Maceina, į22 p. .....
Marija kalba pasauliui. G. dc Fonesca, 264 p.
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras,

• Izraelyje sovietai savo 
atstovą A. Abramovą pakeitė 
M. Bodrovu. Naujas atstovas 
1948-1954 metais buvo Bul- 
garijojp, kur pravedė žmonių 
areštus ir komunistino kraš
tą. Po 1954 metų nežinia, ką. 
jisai veikė. Jo paskyrima; 
siejamas su sustiprinimu ko
munistinės propagandos Iz
raely ir kaimyniuose kraš
tuose. ' 1.00

0.70
1.00

$3.0o
1 50
2 00

Beris Morozas buvo painfor* 
muotas Soble, parvykusio iš Mas- 
vos, apie naują didelį projektą. 
Esą Maskva pritaria, kad būtų 
sudaryta Amerikoje televizijos 
bendrovė. Ji būtų didelė prie
danga sovietinių agentų ycikk.L 
Jiem vadovautų Albam, kuris 
nusimano ir apie kino paveiks
lus. Maskva sutinka net 250,000 
dol. investuoti. Tos bendrovės 
prieky numataytas Morozas, Bet 
prieš galutinai pritardama, 
Maskva nori pamatyti patį Mo- 
rozą. Konkrečiai sakant,

jį nori pamatyti Zubilino įpė
dinis naujas Morozo ir Soble vir
šininkas Aleksander Michailovič 
Korotkov.

Vykt, nevykt? Morozo angelai 
sargai sutiko, kad tai gali būti 
labai reikšmingas pasimatymas. 
Soble ėmėsi jį organizuoti. Turė
jo tai įvykti Šveicarijoje. Žene
voje.

Soble lydimas, Moroz prisi
statė 1948 rug. 23. Ant ežero 
kranto puikiame viešbutyje “Gy
vieji vandenys” (Eauxvives) susi
tiko Korotkovą. Morozui jis ro
dės didelis, rūstus. Jš pat pirmų 
žodžių prasidėjo priekaištai—e- 
są juo skundėsi Martha Stern. 
paskui iškėlė ir kitą skundą atė
jusį iš Washingtono:

esą Morozas nutautęs ir jau 
suamerikonėjęs. Bet kai Moro
zas- kalbėjo rusiškai puikiausia 
rusu literatūrinė kalba, Korot- 
kovas negalėjo šio priekaišto pa
laikyti. Paskui prie Morozo žmo
nos — kam jis vedęs ją, antiso- 
vieviškai nusiteikusią.

Jei Korotkovas būtų veikęs 
kumščia. jo argumentai būtų į- 
tikinę, bet kai jis diskutavo ar
gumentais. tai mužikas negalėjo 
ilgai ginčytis su intelektualiai 
išlavintu Morozu. Prieš Morozo 
argumentaciją Korotkovas kapi
tuliavo ir sutiko, kad Soble ra
portas ;apįe Morozą yra teisin
gas. Tada Korotkovas staiga pa
sikeitė, ir ėmė rodyti visai drau
gišką rusišką dūšią. Bet vaišes 
apmokėjo Morozas.

Dar ne kartą Morozui teko ke
liauti. Susitikinėti su Korotkovu. 
Bogomolovu ir kt. Viena tokia 
kelionė ilgam pasiliko atmini
me. Tai buvo 1949 birželio pra
džioje. Soble atskubėjo pas Mo
rozą į viešbutį Šveicarijoje. So
ble turėjo važiuoti į Maskvą, o 
Moroz rengėsi važiuoti į Vieną. 
Soble išsitraukė iš kišeniaus 
pluoštą popierių.

Koegzistencija ar 
j imas

• Traktorių stotis koibo- 
zuose nuvainikavo Chruščio
vas savo kalboje Minske sau
sio 25. Pasakė, kad jūs jau 
atgyvėnusios. Tas stotis iš
laikė valstybė. Dabar norima 
perduoti tiesiai kolbozų 
-žinion. Pasirodė, kad valsty
binis (socialistinis) ūkio tvar
kymas vis labiau griūna, ries 
neduoda to, ko laukta.

ĮVAIRIOS
Amerikos lietuvių .vardynas, 279 p. 5 00 ir 7.00 (įrištas'

Džiaukis gyvenimu. O. Swet Mardcn, 72 p......
Šventas Antanas Paduvietis. Ncllo Vian. 145 p. 
Ateitininkų ideologija, prof. St. Šalkauskis. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis. Io9 p. 
Laisvė ir būtis. Dr. J. Girnius. 151 p...... .....
Milžinas, didvyris, šventasis. Dr. Pr.

Gaidamavičius, 246 p...... ....................  ...
šventasis Kazimieras. Z. Ivinskis. 220 p. 
Aušros žvaigždė. Tyruolis, Marijos poezijos 
antologija. t 
Amžinoji auka, kun. V. Pikturna , 
šv. Jonas Bosco, kun, J. Lemoy ne. 755 psl. 
■taunystės maršas. Alfas Sušinsk as. jaunimui 

knyga. 260 psl.

"Norėčiau, kad paimtum šiuos 
popierius su savim iki Vienos. 
Ten man juos grąžinsi. Tavim 
visai pasitikiu, dėl to atiduodu".

Soble tikėjo, kad Morozas ma
žiau bus įtariamas ir mažiau bus 
rizikos. Moroz paėmė juos, ati
darė vieną iš savo dešimties la
gaminų ir pametė ant viršaus. 
“O ne, ne, ne taip. Tai pavojin
ga. Reikia juos giliau paslėpti”, 
sunerimo Soble. Morozas nuėmė 
lagaminus ir įkišo popierius į 
apatinį. Soble išsiskubino ir sa
kėsi per pusę valandos grįšiąs. 
Moroz pajuto, kad šis momen
tas jam yra lemiamas. Jis turi 
veikti greitai. Pažvelgė pro lan
gą. Jis buvo grotuotas, nes iš
ėjo Į gatvę. Kitoje gatvės pusė 
je. priešais UNESCO rūmus bu
vo sau poziciją pasirinkęs vie
nas iš Morozo angelų sargų. Mo
rozas jam davė žeųklą. Jis atbė
go. Virpančiom rankom Morozas 
jam padavė pro grotas popie
rius. Tas dingo. Jau po dvylikos 
minučių jis grįžo ir popierius 
vėl pro langą atidavė. Po de
šimt minučių atsirado ir Soble. 
Abudu išvyko ir laimingai pa
siekė Vieną. Ten Soble padėko
jo. atsiėmė popierius ir išvyko 
į Maskvą.

Popierių foto nuotraukos pa
rodė, kad tai buvo raportas Ja- 
nes Zlątovskos, kurią neseniai 
jam buvo Soble pristatęs. Gyrė 
jos didelį veiklumą. Jos ir jo 
vyro buvusio Amerikos slapto
sios tarnybos karininko. Abu- 
juos surado ir verbavo šni
pinėti garsioji Martha Dodd. Ra
porte Zlatovska suminėjo dau
gybę Amerikos slaptosios tarny
bos bendradarbiu Austrijoje ir 
išpeštas žiniąs per išgėrimus, ku
riuos Zlatovska buvo surengus 
Amerikos pareigūnam.

Soble grįžo iš Maskvos po po
ros savaičių ir parvežė llOOdol.. 
kurie turėjo būti įteikti Zlatovs- 
kai. Parvyko taip pat su idėja, 
kad televizijos bendrovei steig
ti. o taip pat Morozo pagamin
tom filmom nuomoti Maskvoje 
būtų geriausia, jei pats Morozas
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Kovose dėl Lietuvos. II d., St. Raštikis ...... 
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Nepriklausomos Lietuvos pinigai. J. Karys ....

Savo kalboje jis prisiminė ke
lis Juokingus atsitikimus.

Karui pasibaigus, Amerika pa
siuntė į Maine valstybę krovinį 
“grapefruits”, nes ten buvo pri
stigę maisto produktų ir buvo 
reikalinga skubi pagalba. Kai 
kurios ūkininkės ’ gavusios 
“grapefruits”, po kurio laiko pa
rašė į Washįn£toną laiškus, už 
klausdamos, kaip reikia tuos 
“grapefruitus” virti ir naudoti, 
nes jos tuos vaisius«».virė. virė, 
bet niekas neišėjo.

Kitas atitikimas buvo su pie
no milteliais. Žmonės, gavę juos, 
vėliau teiravosi, kaip juos nau
doti drabužiams plauti.

Karui pasibaigus, JAV pasiun
tė į Norvegija kukurūzų siuntą 
ir gavo mandagų atsakymą, kad 
amerikiečiai labai geros širdies 
žmonės, nes.net laukinių paukš
čių neužmiršta. *

šalpos agentūrų vardu kalbėjo 
M. A LeaVitt, kuris yra Ameri
kos labdaros organizacijų sąjun
gos pirmininkas. Jis savo kalbo
je paaiškino apie labdaros agen
tūrų veiklą užsienyje.

Kan J. Končius kalbėjo apie 
pabėgėlių problemas Europoje, 
Azijoje ir Afrikoje, kur dar yra 
apie 2,500,000 žmonių, reikalin
gų pagalbos.Didžiąją dalį jų su
daro kiniečiai, kurių yra per 1 
mil. žmonių, arabai, taip pat per

" Kai socialistinės Naujienos 
vis dėl to nušneka apie Katalikų 
Bažnyčios 
bolševizmu, 
jos nedaug 
socialistinės 
sudurnavojimo.

Naujienos (sausio 21) pakarto
jusios Darbininko žinią apie į- 
išventinimą Lietuvoje naujo 
vysk, . Vincento Slatkevičiaus, 
toliau taip nurašo:

“Kaip matome, tarp komuni
stinės Lietuvos okupantų val
džios ir Katalikų Bažnyčios hi- 
erachijos susidarė pakenčiami 
vienai ir ant^i pusei “koegzi
stencijos” samykiai. Kad prie to 
einama, buvo pastebėta jau 
prieš keletą metų, kai tapo kon
sekruotas vyskupu kun. Jul.ius 
Steponavičius (užmiršo primin
ti dar ir vysk. Maželį. Red). 
Despotiškos valdžios paprastai 
su bažnyčia nekovoja. Rusijos, 
bolševikai pradžioje kovojo dėl 
to, kad jie buvo sudurnavoję’.

Vienas žymus lietuvis advo
katas, anaiptol ne koks kriš- 
čionis demokratas, kai buvo pa
skirti Lietuvoje du nauji vysku
pai (dabar trečias), pasakė: “Aš 
stebiuosi katalikų rezistencija 
Lietuvoje. Tai vienintelė stipri 
rezistencija: žmonės nepaiso nė 
persekiojimo, nė priešingos 
jiem valdinės ideologijos” S Tai 
verčia bolševikus kai kada trauk
tis prieš žmonių tikėjimą, kurį 
jie puola ir griauna kiekvienam 
žingsnį.

.... 2.50
psl. $3.00

$2.00
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ta. Kur čia yra kalba apie auga
lų sielą?

Naujienos sakosi, kad tame 
savo straipsnyje sielos klausimo 
visai nelietė. Tikrai nelietė. Bet 
mes palietėme, nurodydami, kur 
veda rašymai apie gyvybės pra
sidėjimą “savaime’! Nereikia ki
tų laikyti jau tokiais durneliais, 
kad tose hipotezėse neįžiūrėtų 
ateizmo—“nelaukinių žmonių” 
tikybos. Pykdamos dėl žodžio 
“ateistas”, Naujienos tuo dar 
neįrodo savo teistinių pažiūrų. 
Jos gi ir rašo:: “girdi, krikščio
nys tiki, kad yra Dievo sukurta 
žmogaus siela”. Naujienos, mS- 
tyti, netiki.

SOVIETUOSE RINKIMAI

Sovietų Sąjungoje kovo mėn. 
renkama aukščiausioji taryba— 
bolševikinis parlamentas. Rink
ti tegalima komunistų partijos 
išstatytus ir jos remiamus kan
didatus. Jokios rinkimų laisvės 
nėra. Bet ta proga vedama plati 
propaganda.

Lietuvoje turi būti “išrinkti” 
iš anksto numatyti asmenys Į 
“Sovietų Sąjungos tarybą” ir Į 
“Tautybių tarybą”. Nei viena 
nei antra ligi šiol neturėjo jo
kios reikšmės.

Kiekviena ir mažiausia pasta
belė, kuri padaroma Naujienom, 
jų priimama.kaip “ataka”, “ka
binėjimasis”, “melas”, “keista 
pastaba”. Tiktai pačių- Naujienų 
pastabos nėra nei “atakos” nei 
“kabinėjimasis”. Jos visada tei
singos. Gerai, kad žmonės apie 
save taip mano.

Bet dėl mūsų “priekabių” vie
ną dalyką Naujienos (sausio 20) 
visz dėlto susiprato patikslinti. 
Rašydamos apie dr. Lavrence S. 
Dillono pranešimą viename 
mokslininkų suvažiavime, jos 
taip atpasakojo “žmogaus išsi
rutuliojimą iš jūros augmens”, 
kad negalima išskirti, kur čia 
jo paties mintys, kur to suvažia
vimo dalyvių ir kur pačių Nau
jienų. Darbininkui padarius pas
tabą, Naujienos pasitaisė para- 
šydamos, kad sakinys “visi 
mokslininkai sutinka, kad gyvy
bė prasidėjo spontaniškai” liečia 
tik to suvažiavimo mokslininkus, 
gi jos pačios tarp mokslininkų 
anketos nedarė. Tai jau gerai. 
Reikėjo iš pat pradžių taip ir pa
rašyti.

Bet po šito pasitaisymo yėl 
grįžo'į savo senąją liniją — ki
tus mulkinti. Apie Darbininką 
toliau taip parašė:: “Darbininkas 
tą mintį apie gyvybės prasidė
jimą vadina ateistine, nes, girdi, 
krikščionys tiki, kad yra Dievo 
sukurta žmogaus siela. Čia jis 
vėl šauna pro šalį nes siela ir 
gyvybė nėra tas pats. Gyvybė 
juk yra ir augmenyse.... Tai ar
gi medžiai, javai ir žolės taip pat 
turi sielas? Bet tai laukinių žmo
nių tikyba — animizmas, o ne 
krikščionių tikėjimas”.

Gerai, kad Naujienos . skiria 
gyvybę ir sielą, o taip pat ani- 
mizmą ir krikščionių tikėjimą. 
Iš kur Naujienos ištraukė, kad 
to neskiria Darbininkas? Jame 
buvo štai kas parašyta: “Krikš
čionių tikėjimui nėra svarbu, ar 
žmogaus fizinėrprigimtis yra ki
lusi iš negyvos gamtos (iš “že
mės dulkų”) ar iš gyvos jūros 
maurų”), Esminis reikalas yra 
žmogaus dvasia, kuri yra Dievo 
sukurta ir leista". Toliau paste
bėta, kad Dievas yra visokios bū
ties Kūrėjas (medžiaginės, biolo
ginės ir dvasinės), bet ateistai 
nei Dievo nei sielos nepripažįs-
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Lietuvos kultūros paminklai labai tiktų kitiem Europos miestam
Rytų Vokietijos žurnalistas lanko Baltijos kraštusRytp Vokietijos koresponden

tas Hemz Stern, gyvenąs Mask
voje, buvo įsileistas į Baltijos 
kraštus. Ilgus savo kelionės į- 
spūdžius atspausdino “Neues 
Deutschland laikrėštyje, leidžia- 

** mame taip pat rytų Vokietijoje.

džiuosius žemvaldžius. Dabar 
j “su broliška” pagalba vėl atsta- 
. ta Estijos pramonė.

Jis lankosi Kohtla — Jaerve
mieste, kur iš tam tikro skalos

, sluoksnio gaminamas degalas.
Korespondentas, nepažindamas
praeities, mano, kad ši pramonė les! Apkeliavo jis daugel kolcho- 
rusų buvo sukurta prieš pirmąjį

Šventvagiai prašneko apie šventvagystę
Maskva praėjusią savaitę pra- -rantelis toks pasaulyje religinio respondentas Baltijos kraštų 

šneko apie religinius arabų jaus- meno paminklas. Gi už siauručio prieš antrąjį pasaulinį karą ne
muš. Laikraščiam ir radijui bu- marių ruožo, kuris Albaniją ski: pažino. Jam šią medžiagą sutei- 
vo duotas toks pareiškimas: “Vi- ria nuo Italijos, yra viso pasau- 
duriniuose Rytuose, šalimai is- lio katalikų šventovė — šv. Pe- 
lamo šventų vietų, steigti karo tro bazilika su Kristaus vietinin- 
bazes, kaupti jose atominius ko buveine. Kaip su šia šventą- 
ginklus ir kurti atramas rakė- * ja vietą kurios pašonėje sovie

tai turi savo karo bazes?
Iš Albanijos raketomis lengva 

pasiekti bet kurią Europos, Af
rikos ir artimosios Azijos vietą 
— ir tą pačią Meką* dėl kurios 
Maskva rado reikalo parodyti 
“savo susirūpinimą”. Tasai su
sirūpinimas perdaug jau veid
mainiškas.

šneko apie religinius arabų jaus-

tora yra šventvagystė”.
Tai buvo pasakyta išvakarėse 

....konferencijos Ankaroje, Turki-

dago pakto valstybių ir JAV at
stovai. Bagdado paktui iš isla
mo valstybių priklauso Turkija, 
Persija, Irakas ir Pakistanas. 
Kadangi susirinko svartyti 
savo saugumo reikalų, tai Sovi- • 
etų Sąjunga islamiškąjį pasaulį 
dar pagąsdino, jog jisai būsiąs 
Amerikos priverstas pasidaryti 
karo lauku. O tai graso sunaikin
ti islamo tikėjimo šventas vietas.

Vadinasi, nei su Amerika nei 
su Didžiąją Britanija nesidėkite. 
Didžioji Britanija priklauso Bag
dado paktui, o Jungtinės Ameri
kos Valstybės yra pasiryžusios 
teikti visokeriopą karinę pagal
ba. Dėl tos pagalbos sovietai ir 
prašneko apie šventvagystę, bet 
tuo pačiu dar kartą ryškiai pa
rodė savo veidmainiškumą.

Prievartos smerkimas dar la
biau išduoda sovietų veidmai
niškumą Pirmiausia prievartą 
tektų panaikinti pačioje Sovietų 
Sąjungoje ir jos užimtuose kraš
tuose. Visi tie kraštai yra pri
versti kęsti ne tiktai bolševiki
nę okupaciją, bet verčiami pri
imti ir jų ateistinę ideologiją bei 
karines bazes su gausia kariuo
mene. Tai pikčiausia prievarta.

Arabų pasauliui Amerika nei 
savo valdymo sistemos nei ka
rinės jėgas neprimeta. Jį siūlosi , 
padėti gintis nuo galimo sovietų 
puolimo. Kad bolševikam tai ne
priimtina, suprantama. Bet čia 
JAV valstybės departamentas 
taikliai atsakė.

“Yra neįtikimas akiplėšišku
mas, kad tie, kurie giriasi pri- 
versią visą pasaulį priimti jų 
ateistinę sistemą ir siekimus, 
skelbiasi einą prieš prievartą ° 
bet su tokia doktrina, kad ją

Bolševikų kaip šventųjų vie- priėmusieji būtų prigauti ir 
tų niekintojų ir tikėjimo perse- mažiau saugūs nuo tų agrėsyvių- 
kiotojų niekam nereikia prista
tyti. Jie jau seniai prisistatė vi
sam pasauliui savo šventvagiš
kais darbais. Bet šiuo atveju 
vertas dėmesio slaptas praneši
mas, kad bolševikai savo raketų

_ bazes turi Albanijoje ir Bulgari
joje. Albanija yra islamiško ti
kėjimo kraštas, o Bulgarijos sos
tinėje nuo viduramžių pradžios 
yra garsi Sofijos bažnyčia — vie-

Veidmainystė bolševikų pa
reiškime pasirodo dviem atžvil
giais: vieną kad patys pikčiau
si XX amžiaus šventvagiai pra
šneko apie kitų šventvagystę: 
antrą kad patys žiauriausi prie
vartautojai dedasi kitus apgin
sią nuo prievartos.

Lankydamas visus tris kraš
tus, jis kalbėjosi ir su valdžios 
atstovais ir su žmonėmis. Mum 
aišku, kad korespondentas ne
turėjo judėjimo laisvės. Visur, - -t ■ -
kaip ten įprastą lydėjo sargai kar^- 
ir vedė teą kur buvo valdžios Tačiau tai yra nepriklausomos 
įsakyta. Be to, atrodo, kad ko- Estijos darbas, per antrąjį karą 

kiek nukentėjęs.
Korespondentas susižavėjęs 

rašo, kad rusai atnešę revoliu
cinę pažangą ir savo penkmečio 
planus ir vėl į darbą paleidę bur
žuazijos sužlugdytą pramonę.
Tep^s pasikalbėjo ir su dviem 

-darbininkais: x su rusu ir estu. 
Rusas gyrė padėtį degalų va
lykloje, nes anksčiau čia buvę 
daugiau sunkumų, nei duonos. 
Estas gi prisimena “senus ge 
rus laikus”, kada buvo galima 
daugiau pirkti. Korespondentas 
tuoj pateisina: — tai prarasto 
miesčioniškumo apgailėjimas.

Aplankė jis ir žemės ūkį.
Prieš karą Estijos žemės ūkio

kė lydėję rusai pareigūnai, vis
ką pasukdami į savo pusę, pa
vaizduodami, kad tik rusai at
nešė kultūrą į šiuos kraštus.

ESTIJOJE
Savo kelionę pradėjo nuo Es

tijos. Korespondentas pažymi, 
kad prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą čia buvo rusų išauginta in
dustriją o vėliau “piktieji kapi
talistai” vakarų Estiją pavertė 
agrariniu kraštu. Estijos buržua
zija bijojosi darbininkų klasės, 
todėl ir sustabdė fabrikus, dar- 

~bininkus išvarė dirbti pas di-

produktai buvo išvežami į Euro- čia apie nepriklausomos Latvijos 
gyvenimą sako, kad tai buvęs 
vargas ir skurdas, susmukusi 
pramonė, nedarbas, didžiųjų 
žemvaldžių įsigalėjimas. Dabar 
gi esą kitaip: duonos ir darbo 
kiekvienam užtenka!

Plačiau jis aprašo Rygą, pa
jūrį žvejų kaimą Rygoje radęs 
net madų saloną ir jį aplankęs. 
Jos vedėja nupeikusi Paryžiaus 
ir Amerikos madas. Jų sukurtos 
esančios praktiškesnės, tik už
sakymų reikią laukti iki pusės 
metų.

Aplankęs kolchozus ir jais pa
sidžiaugęs, kaip įprasta, išvyksta 
į Lietuvą. \

LIETUVOJE
Pirmiausia 'jis sustoja ties 

Vilniaus klausimu ir teigia, kad 
tik rusų galybė, kuri stengiasi 
palaikyti mažas tautas, atitaisė 
šią klaidą. Prisimena ir sugrį
žusius iš kitų kraštų lietuvius, 
žinomą jo palydovas pašnibždė
jo, kad jų tokių yra “tūkstančiai’

Pas generolą Vitkauską
Aplankė ir generolą Vetką— - 

Vitkauską ,kuriam skiria daug

pos kraštus. Dabar tai jis už
miršta. Nupeikęs praeitį, pra
deda girti kolchozinę sistemą. 
Rusai savo tyrinėjimais padarę 
didelės įtakos, kolchozus sukul
tūrinę, išmokę kaip auginti kiau-

zų ir vienoje vietoje išdrįso pa
sakyti:

"kai kurie atrodo neperge
riausiai".

Iš kultūrinio gyvenimo pla
čiau sustoja prie “Estonia te
atro, giria jį kaip išmanydamas, 
visur pabrėžia rusų-estų draugy
stę ir prideda tokį sakinį: ‘Tie 
ponai egzilai estai, kurie, sėdami 
Švedijoje, stengiasi sustabdyti 
estijos kultūros žlugimą, tegu 
pamato šį teatrą”. Tačiau mieko 
nepasako, kad teatras rusų rau
gu persunktas.

LATVIJOJE /
Iš Estijos nukeliavo į Latviją. 

Korespond. taip mažai orien
tuojasi geografijoje, kad jis sako 
— važiuodamas ne į pietus, bet 
į vakarus, pasiekęs Latviją. Lat
vija gi yra Estijos pietuose. Ir

vietos. Pirmiausia nupasakoja 
jo karjerą ir visas aplinkybes, 
kaip iškilo. Tai atsitiko todėl, 
kad > generolas laiku susiprato 
“stoti į darbininkų ir ūkininkų 
pusę”. Korespondentas paklau
sė, ką generolas galvoja apie 
Vokietijos 4(vakarų) atkuHamą 
kariuomenę. Generolas lakoniš
kai atsakęs: kad vokiečiai dar 
nepasimokę iš praeito karo. 
Vitkauską aprašo šiltais žodžiais 
ir charakterizuoja kaip dide'į 
humanistą.
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje

Vilniuje aplankė ir garsiąją 
šv. Petro ir Povilo baroko baž
nyčią ir labai nustebo, kad Lie
tuvoje esą tokiy kultūros pa
minklu, kuriuos kiekvienas Eu
ropos miestas mieliausiai pasi
imtu.

Korespondentas jau tiek ne
išsilavinęs, kad nepažįsta baro
ko ir jį priskiria viduramžiams.

Kutuzovo aikštėje
Vilniaus aprašymai baigiami 

apmąstymais Kutuzovo aikštėje. 
Tai yra anksčiau vadinta Napo
leono aikštė.

“Mes aplankėme ir buvusius 
valdžios rūmus,” rašo korespon
dentas. — “šiuose rūmose buvo 
sustojęs Napoleonas Bonaparte 
savo žygio metu į Maskvą. Taip 
pat, atstumiant prancūzus, gy
veno ir maršalas Kutūzovas. Da
bar šituose gražiuose rūmuose 
yra Vilniaus karininkų klubas. 
Pilsuckio laikais aikštė buvo pa
vadinta Napoleono vardu, dabar 
— Kutuzovo. Tai pats savo akim 
matai ir apmąstai. Kas garbino 
kitų taut. paglemžėjus ir agreso
rius, kaip buvo Napoleonas, tam 
jis atrodė didelis didvyris. Bet 
kuris žino kad mes išstumiame 
kiekvieną, kas į mūsų namus 
įsibriauna, tam Kutuzovo as
menyje mato sujungtą teisingą 
išsilaisvinimą ir laisvės karą.”

Prie šio apmąstymo jis nepri
jungia, kad ir Kutuzovas lietu
viams yra toks pat kaip ir Na
poleonas — įsibrovėlis.

Važiuodamas per kolchozus, 
jis vėl toks pats netikslus ir 
džiaugiasi tariama pažanga.

Visi straipsniai buvo i’ius- 
truoti nuotraukomis. Kas įdo
mu. kad iš jų tik viena jo fo
tografuotą o kitos — paimtos 
iš archyvo. Tad nežinia, ką tos 
nuotraukos iš tikrųjų vaizduoja.

Reikia dar pastebėti, kad iš 
jo rašinio matosi, jog Baltijos 
kraštai dar nėra visai subolše* 
vikinti. Juose dar yra daug va
karę kultūros ir civilizacijos.NAPOLEONO, dabar Kutuzovo ai kiti. Deiinėje — Vilniaus karininkų ramovž. Karininkai

turi kentėti siela, kada ji jaučia

■ / •

mano gyvenimą valdantiems 
dėsniams, kuo aš turėčiau tap
ti?

Nuotr. V. Augustino

jų ateistų”.
Taigi, * ateistai staiga pra

šneko apie tai, kad reikia pa
gerbti žmonių tikėjimą į Dievą 
ir religines šventoves. Nuo kada 
veidmainiai pasikentė? Kaip yra 
su tom šventovėm, kurias ligi 
šiol ir be raketų sugriovė arba 
suniekino, kaip ir Vilniaus ka
tedrą su šv. Kazimeiero koply
čia?

PAMESTIEJIHERRE MAURICE

(8)
'—Jūs domėjotės šituo jaun

uoliu, ponia, ir, kada įvyko šis 
nelaimingas atsitikimas, aš be
veik norėjau jums-parašyti. AŠ 
galvojau, kad jūsų vyras galėtų 
sulaikyti šitą neteisybę. Bet pa
galiau, prisipažinsiu, paabejo
jau.

Ir, Žiūrėdamas į Enguėrrandą: 
—AŠ žinojau, pone, kokias 

jūs ginate idėjas. Tuomet aš 
sau tariau: vargšo provincijos

Toliau jūs jau žinot...
— Ir, be abejo, Baurainas 

kaltino norėjus jį užmušti!
—Taip, ponia.
— Tai per daug! Ir niekas 

negalvojo pasipriešinti?
— Aš norėjau, bet manau, 

kad tik būčiau daugiau paken- 
mus taip supintus, jog sumaišo kęs Danieliui. Klebono pasiprie- 
juoda su baltu. šinimas! Ak, ponia, jūs nepa-

— Ta mergaitė, apie kurią žįstate mūsų krašto! Tai yra to
jus kalbėjote, ar tik nebus ta, kie žmonės, kurie daugiau šau- 
kurią aš dažnai matydavau su kia, negu klauso. O, Baurainas 

-Danielium? moka labai garsiai šaukti! Ir pa-
— Taip, ponia. Kaip tik ji galiau, ar jūs manote, kad kas 

norės gadinti sau nuotaiką dėl 
prieglaudos berniuko?

— Bet, klebone, prieglaudos 
berniukas, kaip jie sako, yra ly
gus juk su kitais padarais.

—Jums, ponia, man, taip, be

vestas vienašališkai Kaip vie- 
- nintelė liudininkė ištardyta ma

ža 14 metų baili mergaitė, kuri 
drebėjo, kai ją klausinėjo. Ak, 
jei ji žinotų, vargšė mažytė, 
kad jos parodymai daugiausia 
pakenkė jos broliui, p numirtų. 
Ką gi, tardytojai duoda klausi-

būtumėt turėję pasiduoti pir
majam savo norui. Mano žmo
ną kuri ruošia studiją mūsų . _
laikraščiui apie moralines ir ir yra priežastis, dėl kurios Da- 
materialines -sąlygas, kuriose nielius dažnai triukšmavo. Ji 

buvo priežastis ir to įvykio, ku
ris jos vyresnįj brolį nuvedė 
kalėjimam 

—Kaip?
—Baurainas ją kankino. Tai 

matydamas Danielius ėmėsi gin-

pone. Taip, aš žinau, jūs pasa
kysite man, kad aš turiu reikalą 
su bedieviu, bet tikėkite manim, 
kad tai — ne įrodymas, kad 
Dievas pašalintas, jei tamsta no
ri jį pašalinti! Kad jūs ir norite 
jo nežinoti, bet Jis labai gerai 
jus žino. Jis dažnai atveda prie 
savęs labai užsispyrusias sielas, 
priveikdamas eiti jo valios pa
ruoštu keliu...

— Aš linkiu, kad Šis pagei-

gyvena neteisėti vaikai, paste
bėjo pereitais metais tą jauną 
augintinį ir susidomėjo jo gy
va prigimtimi. Ji man pasakė 
daug gero. Ji pažinojo, be to, 
Baurainų šeimą; moteris gera, 
bet silpną vyras žiaurus. Ji ta- ti savo seserį ir kartą pamiršo 
da save paklausė, ar tik jaunąjį sukaikyti savo pyktį.
Donadieu nebus neteisingai pa- —Tačiau ji buvo malonaus

vo idėjų priešą tikriausiai ne- smerkę. Jūs ką tik, mums būdo.
bus maloniai primtas. priimdamas, atsakėte iš anksto —- Ponia, tai pilnas pasišven-

— Klebone Jūs gerai pašte- į šituos spėliojimus. Ąr negalė- timo ir gražaus elgesio vaikas, 
bėjote, kad aš nepalaikau jūsų tumėte jūs tiksliai papasakoti tą bet girtuoklis to nesupranta, 
idėjų. Aš su jomis atvirai ko- . nelaimingą istoriją .* Jis išrado, kad ji labai daug
voju. Bet tikriausiai mes turi- —Dėkoju, pone, už jūsų pa- valganti ir nepakankamai dir-
rne, vienas ir kitas, širdyje tą reiškimą ir jums, ponia, tai da- banti. Gegužės mėn. vakarą, ka- 
patį. teisingumo jausmą. Negalė- ro garbę, kad manėte Danielių da įvyko šis įvykis, kurį aš pa 
jo būti jokitį kliūčių tam, kad galint būti auka bjaurios ne- šakoju, jis norėjo ją mušti. Da- 
mudu susitiktuva bendroje sri- teisybės. Ten būta lygiomis Ii- nielius ją gynė. Pasiutęs iš pyk
tyje, ne gailestingumo (ne! aš. kimo ir blogos valios*žmogaus, 
nepriimu to žeminančio

čio, Baurainas pagriebė plytą ir 
nepriimu to žeminančio žo- kuris nekentė savo augintinio, norėjo sudaužyti augintiniui 
džio), bet filantropijos, kurt yra Iš tikrųjų, Danielius tik teisiu- galvą Tas turėjo pilną teisę

neapykantos, rodos, nori pa
vergti ir nusilpninti vistą, kas 
dar yra gera. Ir pagaliau, kaip 
atsispirti prieš tas juodas min
tis, kurios kiekvieną minutę ap
ninka? Aš esu galutinai išskir
tas iš visuomenės, kur išdidžiai 
viešpatauja garbingumas!

Žinok, yra čia nusikaltėlių, ku
rie norėtų pakilti. Bet kaip? ar 
jie nebus persekiojami tik iš- 

,, , - ėję iš kalėjimo, paženklinti, ar
davimas neįvyktų. Sugriuvus nebus jjems atimta 'galimybė už- 

sidirbti kasdieninę duoną? Tuo
met jie darys kaip tie, kurie te
trokšta laisvės vien tam, kad 
vėl galėtų pradėt dalyti smūgius 
kurie pirmiau nebuvo pataikę. 
Kiek kartų aš girdėjau sakant: 
kad Žuvęs, tai žuvęs: tad risiuos 
šlaitu žemyn!

Kiek kartų, sesute, mane už
tinka nusiminimas, begalvojant 
kad, išėjus iš kalėjimo, slėgs 
mane du kryžiai: mano gimimas 
ir mano nuteisimas. Bet šitose 
nusiminimo minutėse pasirodo 
Dievas, ir gimsta ramybė. Tr 
paskui man atneša daug pa
guodos. jei tave prisimenu .Ir aš 
galvoju: o kam gi! Argi pasau
lis. kuriuo*aš rūpinuosi nesu
telpa viename asmenyj. tavyje? 
Tavo širdingumas išvaro visus 
mano tamsius susirūpinimus, ir 
viltis, kad vieną dieną vėl tave 
atrasiu, padeda man pakelti sa
vo ištrėmimą;

(Bus daugiauj

dėl jos dabar aš esu labai ra
mus.

Enguerrandas tylėjo... Paskui 
jis pakėlė galvą:

— Pasakykit man, klebone 
ar iš to vaiko jūs sužinojote 
visas smulkmenas apie tą įvykį, 
kuris nuvedė Danielių Dona
dieu į kalėjimą?

— Taip, pone.
— Ar pasitikit jos atvirumu?

—Aš visados tą vaiką ste
bėjau labai arti, ji neturėjo no
ro meluoti.

Enguerrandas pagalvojo ir 
tarė:

—Kleboną jei taip yra, kaip — žmogum, kuris rastų pu- 
jūs sakote, tuomet ir aš sutinku, siausvyrą ir ramybę!
kad Danielius Donadieu buvo 
neteisingai pasmerktas. Kadan
gi jis buvo pasmerktas už baus-.

abejo! Bet daugeliui — ne. Bū- stius dalykus, mes nieko nega
li iš prieglaudos —tai baisi 
gėda. Vaikas yra varginga sa
lelė vidury siuntančių marių.
Be tikro gynėjo... Bet kas jums, 
ponia? Jūs tokia išbalusi...

— Klebone, jūsų kalba apie 
tuos vargšus vaikus mane giliai 
sujaudino.. Ir kas pasidarė su 
mažąja Terese?

— Skausmas, kurį ji pergy
veno, sužinojusi apie savo bro
lio nuteisimą, buvo toks gilus, 
jog ji rimtai susirgo. Turėjom • — j 

ją vežti į Neverso ligoninę, i§ klebonas, nė nežinau, kaip iš- nenaudėlis. Nes tu žinai, kaip
kur ji dar ne labai seniai išėjo, reikšti savo dėkingumą. Aš esu
Jai būnant ligoninėj, mirė ma- laimingas, kaip ten bebūtų, kad aplink save tik vagystes ir nusi-
ma Baurainienė. Neverso se- mano idėjų priešas eina man kaitimus! Veltui stengiesi, kada *

1 ——Dievas jus laimins, apsupąs oras ’pritvinkęs melo ir

MANO MAŽOJI SESUTE 
Fresnesų kalėjimas, lapkričio 
mėn.
Sesute,

Tavo praneštoji žinia man su
teikė didelį skausmą. Vadinasi, 
mūsų gerasis klebonas mirė. 
Mes tiek daug jam esame sko
lingi! Aš esu ypatingai jam dė
kingas už pamokymą pasitikėti 
geruoju Dievu, kuris saugo ap
leistąjį ir duoda, anot jo, jam 
pasitaisyti. Ak. sesute, jei aš ne- J 
turėčiau tikėjimo, aš būčiau ta
pęs po to,1 kai čion patekau, ,

Aš, vargšias provincijos maištininku. 19 metų aš būčiau

lime padaryti. Tačiau būtų ga
lima, jei jūsų globojamasis tu
ri* kalėjime gerą vardą, suma
žinti bausmę. Aš jums prižadu 
tuo pasirūpinti, aš pats pasaky
siu, kad greičiau jį išleistų.

Ponia Enguerrand atsisuko į 
savo vyrą su tokiu jausmu, ku
rio niekas megalėjo išreikšti:

— Ačiū, mano drauge, aš ži
nojau tave turint kilnią širdį.

Ir kunigas VieiUot tarė:

bendra visiems žmonėms. Jūs gal gynės. Tardymas buvo pra- gintis, jo atokirtis buvo žiaurus, serys paėmė Teresę su savim; į pagalbą



KADA MOTINA IR TĖVAS PALEIDŽIA VAIKĄ E RANKŲ

Soliste Maria Callas

KĄ ŠIAIS METAIS VALGYSIME?

Patobu

ROMI*

• Vanda Augustaitytš, prieš 
pusantrų metų atvykusi į Ame
riką, kovo mėn. vėl išplaukia į 
Vokietiją, kur gyvena jos tėve
liai. Ji yra baigusi kalbų institu
tą ir dirba kaip vertėja vienoje 
įstaigoje New Yorke.

Nuo 1955 metų pradėta griež
čiau kovoti už tokį pat atlygini
mą tokiame pat darbe kaip vyro. 
Tik 1955 metais buvo įteikta 
200 įstatymo projektų atskirom 
valstybėm sulyginti moterų at
lyginimą.

Moterų teisės su vyrais išly
gintos 1920 metais, kai leista 
balsuoti. Tada įsteigtas ir mote
rų skyrius Darbo departamente. 
Dabar moterys turi lygias tei
ses visur ir gali verstis bet kuria 
profesija

sukakties proga

Ne vienoje tik Amerikoje, bet 
ir Europoje pastebėta, kad šei
mų židiniai yra pasidarę tik
tai tėvų ir vaikų susitikimo vie
ta naktigultai. Peranksti gyven- 
nimas tėvus ir vaikus išskiria. 
Tėvai užimti darbo, vaikai — 
mokslo. Abu dalykai reikalingi 
ir abu pertempiami. Yra motinų, 
kuriom nereikėtų dirbti, bet jos 
verčiau atiduoti vaiką darže-

• Sesuo Nora, vienuolė lie
tuvaitė, ilgus metus buvusi 
Queen of Angels ligoninėje kli
nikų direktorė, Los Angeles 
mieste, Calif., neseniai perkelta

Šiomis dienomis toji pati ner
vingo balso solistė dainavo Chi- 
cagoje. Sako — sekėsi: buvo 
20 kartų įšaukta 3,500 žmonių.*

(Antarktį), karinę mokyklą West 
Pointe ir FBI — aktyvioje tarny
boje (sekliai).

Vienoms moterims darbas y- 
ra būtinybė, kitom — dėl to kad 
nėra kas namie veikti, trečiom 
— prabangai. 1955 metais 8 mo
terys iš 10 buvo priverstos dirb
ti, kad išlaikytų save, šeimą ar
ba gimines. Yra ir individuali
nių motyvų darbui: vienos iš to
kios pat vyro algos ir su tokia 
pat šeima prasiverčia, kitos ne
gali jokiu būdu prasiversti.

pakelti. Ji turi būti taip pat są
žininga ir nenešti iš šeimos ir 
apie šeimą plepių kalbų.... Šei
mininkai ir darbdaviai turi tei
singai laikytis darbo įstatymų,

Užuot valgius galvijinius keps
nius (steikus), teks dažniau

“Moterų grupėje buvo viena, 
kurią aš sutikau dar antrojo 
Didžiojo karo pradžioje. Tai 
Ludmila Pavličenko. Jau tada 
ji buvo Sovietų armijos unifor- 
moje.Dabar jos^ilaukai buvo pra 
žilę, pati sustorėjusi. įsivilkusi 
į žvaigždėtą uniformą, kuri rodė 
ją esant Sovietų Sąjungos kar
žyge... Aš jos negalėjau pažinti, 
kol neprakalbėjo. Ji atrodė pa
tenkinta mane vėl sutikusi. Mes 
prisiminėme aną studentų kon-

Maria CallSs yra operos so
listė, italė, kuri dainuoja ne tik 
savo gerklės švelniom stygom, 
bet ir savo nešvelniais nervais. 
Neperseniausiai ji dainavo Ro
moje, operoje “Norma”. Pirma
me veiksme jai kažkas nepati
ko: publikos šnabždesys ar kas 
kita. Ji atsisakė toliau dainuoti, 
nors ložėje sėdėjo pats Italijos 
prezidentas. Publika susikivir
čijo: vfeni už solistę, kiti pieš 
ją. Nusiavę batus, vieni kitiem 
pradėjo ir pakaušius tašyti. Įsi
kišo policija. Operos direkcija 
turėjo gražinti pinigus už bilie-

mie ii* už namų, leidę pažinti 
savo darbą, kiek tai buvo įma
noma. Ogi tie vaikai, tėvai sa- 
vaikam “neturėjo laiko”, nenu
sivokė, kas jie užaugę bus, arba 
ir griežtai pasakė, kad jie neno
rėtų to paties dirbti, ką jų tėvai 
dirba. Kokios iš to išvados?

Bendro dėsnio iš to negalima 
išvesti, bet vienas dalykas vis 
dėlto išryškėja:tėvai tik tada sa
vo vaikus paveikia, kai yra su 
jais. Tai kartais apsisprendžia 
ir jų profesiją, jei vaikas iš pri
gimties neturi kurių ypatingų 
linkimų arba nesusidaro jame 
aversija (priešingumas) tėvų pro- 

psichologijoje fesijai. Yra atvejų,kai gydytojo 
sūnus ar duktė apie mediciną 
nė užsiminti nenori arba iš to
lo purtosi karininko profesijos. 
Bet ir ne profesija tiek svarbu. 
Iš anų apklausinėjimų išlenda 
kitas vertas dėmesio dalykas: 
tarp tėvų ir vaikų nutrukęs dva
sinis ryšys dar ankstyvuose me
tuose. Kodėl taip atsitinka?

Yra visuotinai žinoma, kad 
maži dar yaikai seka savo tėvus. 
Mažas berniukas nori būti toks, 
kaip jo tėvas, mergytė — kaip 
jos motina. Pirmasis dažnai pa
sako: “Aš būsiu toks didėlis ir 
stiprus, kaip mano tėtė, antro
ji išsitaria: “Kai užaugsiu, ir aš 
galėsiu visa daryti, kaip mama”. 
Savo vaikiškuose žaidimuose 
vaizduodami suaugusius, taip 
pat vaidina tėvą ar motiną. Juos 
seka ir iš jų mokosi dar tada, 
kai nesimoko iš jokios knygos. 
Pirmojo knyga jiem yra tėvo 
ir motinos pavyzdys ir žodis. 
Traukia ir tėvų užsiėmimas.

Šitoje vaikų 
prigimtis yra padėjusi pirmąjį 
vaikų auklėjimui pagrindą. Jis 
turi būti tinkamai suprastas ir 
išnaudotas tam, kad tėvai gale 
tų vaikam turėti geros įtakos. 
Jei to nebus paisoma, vaikai iš
truks iš tėvų rankų, ir juos auklė 
ti bus žymiai sunkiau. Tarp tė
vų ir vaikų pasidarys plyšys žy
miai anksčiau, negu tai ateina 
su bręstančiais metais. Kaip tai 
gali pasidaryti?

ties trūko, tai buvo išsivyčiusi B 
gėdinga vergija. Ir dabar ji pasi
reiškia ten, kur žfnogaus nuo 
žmogaus aklai priklauso, kad ir B 
keliom valandoto.... Reikia abi- AR Ta pati?

Vienoje aukštesnėje mokyk
loje buvo apklausta 500 paau
gusių berniukų, o kitoje —tiek 
pat mergaičių. Berniukai buvo 
16 metų, mergaitės — 14met. 
Gauti duomenys buvo labai nes
magūs nebe vaikam, o tėvam. 
E 500 berniukų tiktai 10 pasi
sakė, kad jie norėtų verstis to
kia pat profesija, kaip jų tėvai; 
iš 500 mergaičių tik 15 pareiškė 
noro dirbti tą pati, ką ir jų mo- 
tnios. Profesijos tos buvo labai 
įvairios '.daktaro, inžinieriaus, 
advokato, dailininko, žurnalisto,

VIENUOLE? Ne, ištekėjusi, tik 
vienuolės rolėje. Artistė Aud- 
rey Hępburn

AUTOMOBILIO NELAIME? 
VisHIkal ne! Savo iunų aprieta. 
Dr. Paala OHver su savo vy
ru Les Angeles laikė 10 vokiš
kos veislės šunų, kurie “suki
lo** Ir abudu šunininkus apkan
džiojo.

viršininkės pareigoms į Elgin, 
UI. Sesuo Nora gerai kalba lietu
viškai ir yra daug padėjusi vie-: 
tos lietuviams, kurie apgailes
tauja netekę geradarės.

• Dr. Ona Labanauskaitė, il
gą laiką dirbusi Draugo dienraš
čio redakcijoje, o dabar gyve
nanti Montrealyje, Kanadoje, 
sunkiai susižeidė. Amerikoje ji 
nusipirko mašiną ir važiavo į 
Kanadą ir ties Bedefordu, P. Q., 
turėjo katastrofą. Mašina sudu
žo, o ji pati paguldyta Bedforde 
į ligoninę. Montrealyje ji dirbo 
Amlito bendrovėje kaip buhal
terė.

• Birutė Pundytė dalyvavo 
Liet Katalikių Moterų kongrese 
Buenos Aires, Argentinoje ir at
stovavo Rosario jaunimą. Kon
gresas įvyko gruodžio 7-8 d. d. 
Jos sesuo Angehta iš ispanų or
ganizuoja tautinių šokių grupę, 
kuri pasirodys Vasario 16 minė
jime.

• Buenos Airės lietuvės mo
terys paminėjo 50 metų nuo 
Liet. Kat Moterų draugijos įsi
kūrimo. Ta proga buvo sušauk
tas Argentinoje gyvenančių lie
tuvių katalikių moterų kongre- 
sėlis.

o Dana Stankaitytė ir Roma 
Mastienė dalyvavo Cavaleria Ru- 
sticana operos spaktaklyje, Chi- 
cagoje. Pirma dainavo Santuzzos 
rolę, antrą Lotos.

Moterų Sąjungos 5-ji kuopa 
reiškia gilią užuojautą savo na
rėms ir jų šeimoms jų didžio 
liūdesio valandoje.

Linkime greit pasveikti po- 
žmonų pažeminą, nes jis nuo gerbti tarnaites ir tarnus ir niom Karsokienei ir protokolo 
kito priklauso. Tą mintį plačiai jiem užtikrinti privalomą ap-^-J^štinikei M. Puzarienei, ku- 

draudą. Tarnaitės įgyja - teisę neišvyko gydytis į ligoninę, 
būti aprūpintos šeimos ištek- Susirgus kuopos primininkei 

Marcelei Watkins, pirmąjį šių 
metų susirinkimą pravedė vice
pirmininkė N. Thompson. At
silankė centro pirmininkė Julė 
Mack, ji buvo pasveikinta 25 
metų vedybinio gyvenimo su-' 
kakties proga ir įteikta dovana.

•<. Mack padėkojo už šią staig
meną ir ragino kuopą įkurti 
stipendijų fondą, pabrėždama, 
kad tik tos organizacijos išsi-

MINTYS 
isabelle Kaiser (1925)

ŠALDYTUVAI
ir automatiniai skalbtuvai (au- 

tomatk washers) kiek pinga. Y- 
ra nemaži jų kiekiai kuriuos 
norima išparduoti. Šaldytuvų ................
pasidairykite dar šį mėnesį, pavabarinb ekiyMŠNI mė- j® tikrai susiras progą ir pa- 
skalbtuvų— pavasarį ir rudenį. Ai pariMefa Nau YeN» tinginiauti.

KAIP PATINKA? Sis naujau
sias vakarinis apsiaustas buvo 
rodomas New Ycrko madų pa
rodoje. Pavasariniai modeliai 
rodomi sausio 28. —

Meksikoje praėjusią visą sa
vaitę užtruko mergaičių ir jau
nų moterų suvažiavimas, vykęs 
sostinėje — Mexico City. Suva
žiavimą organizavo katalikių 
moterų organizaciją. Jo tikslas 
buvo pasvarstyti klausimus, su
sijusius su jaunimo pasiruoši-

Muzika ir poezija yra musę gy
venimo sekmadieniai

kosi tie vaikai, kurių, tėvai jiem 
turėjo didesnės įtakos. Tie tė
vai, pasirodė,su. savo vaikais 
daugiau buvo praleidę laiko na-

JAV motery tipai
Dr. Susan B. Riley, buvusi 

Amerikos moterų akademikių 
pirmininkė, savo tautietes isto
rijoje ir dabartyje suskirstė į 
keturias kategorijas, kurios se
ka viena po kitos, būtent:
, 1. Moteris pionierė (Woman 
the Pioneer) — keliautoja už
dengta vežime, ant savo kelių 
turinti vaiką ir šautuvą.

2. Moteris savininkė (Woman 
the Possession) — namuose tū
nanti ir juos saugojanti, vaidi
nant Viktorijos eros damą, bet 
vyro valdoma.

3. Moteris sukilėlė (Woman in 
Revolt) — bruzdanti visuome-

Maisto kainos tebekyla. Tai Jautiena ir veršiena bus dar 
priklauso ne nuo to, kad maisto brangesnės, bet kiaulienos ir 
Amerikoje būtų mažiau pagami- paukštienos rasis daugiau ir gali
nama. Kyla dėl pačios gamybos ma bus pigiau su ja išsiversti.
pabrangimo. Darbininkam kelia
mi atlyginimai, o maisto supir-

liui ir eina į fabriką. Yra tėvų, 
kurie neturi darbui saiko, o vai
kam — laiko. Net ir grįžę iš 
darbo nebenori su jais užsiimti. 
Laisva valandėlė su vaikais šeš
tadieniais ar sekmadieniais pa
sidaro nuobodi. “Nelįsk tu čia 
man į akis savo klausinėjimu 
ir zirzenimu; pažiūrėk, ana, te
levizijos arba eik su vyresniu 
broliuku į kiną”! — pasako ir 
tėvas ir motina vaiko nusikraty- 
dami. Kai mažuose metuose jo 
nusikrato, paaugusio jau nebe- 
pagauna. Vaikai ima gyventi 
savo gyvenimu, o tėvai — savu. 
Rytys nutrūksta.

Rm. N-gė

Motery veikla 
Worcester, Mass,

Savo patarėjomis ir vadovė
mis meksikietės moterys buvo 
pasikvietusios iš Europos kata
likes olandės, belges ir prancū
zes. Tais klausimais jos turi di
desnį patyrimą. Ypač Olandijoje 
gražiai veikia katalikių moterų 
organizacijos.

Gerai valdo balsą, 
bet nevaldd nervų

nėję, paraduojanti gatvėse, mo
suojanti vėliavom, besibeldžian
ti į kitų duris.

4. Moteris (Woman) — be jo
kio pridėtinio vardo, mėgstan
ti namus ir vaikus; bet su skry
bėlė ant galvos, nes reikia bėg
ti viešumon su kokia nors misija.

pinusios seimos 
židiniu

Džiaugsme žydime, kentėjime 
bręstame.
Tikriausia musę laimė yra lai
mė kitu.

Ludmila Pavličenko yra vete- ferenciją .kuri vyko Hyde Par- 
ranų komiteto pirmininkė So- ke (Londone; ta bolševike taip 
vietų Sąjungoje. Ji apdovanota pat tada lankėsi ir Amerikoje, 
aukštais ordiniais. Ųz ką? Praė- Red.).. Ji ir jos vyras, matyti 
jusio karo mėtų vadovavo par- gerai laikosi jei turi net 4 kam- 
tizanam Sevastopolyje, Kryme, barių butą ir gyvena ti su vie- rau se^iai ir gyvępimu šeimoje. 
Paimtus į nelaisvę vokiečių ka- na jos motina. Si mane šiltai Pavyzdžiui, viena temabuvo na
rius pati šaudė. Laikoma “nuo- pasveikimo, kai apsilankiau.... grinėta tokia: Kotias mergaitės 
pelnu’, kad nužudė net 309 vo- Bute mačiau prabangą. Ji man renkasi profesijas ir kaip tos ar 
kiečius. Už tą “nuopelną” turi pastebėjo, kad didžiąją dali sa- ^tos profesijos darbas gali at- 
dabar gerą gyvenimą. vo pajamų išleidžianti valgiui... spiepti ir atsiliepia seimai .

Apie tai rašo Eleonor Roose- Pasakojosi turinti pakankamai Kalbėta taip pat klausimais: sei- 
velt, kuri praėjusią vasarą lan- vaisių, mėsos, daržovių. Pakan- socialine atsa
kėši Sov. Rusijoje. Aprašymą karnai esą ir arbatos bei duonos. *omj ir 
imame iš “The Evening Bullet- 
in” (1957 spalio 10. Philadelphia

nuolat duoda minčių. Dabar jis 
kuopai skyrė mintį: 
linkite save ,organizacija tada 
savaime liks tobula”. Užimda
mas svarbią vietą kanceliarijoje, 
nepraleidžia prųgos supažindin
ti kanceliarijos aukštuosius pa
reigūnus su lietuvių būdu ir 
menu. Neseniai prel. T. 0- 
Connellio sidabrinės kunigys- 

įteikė 
penktosios kuopos vardu lie
tuvišką kryžių. Prelatas pa
dėkojo laišku ir pareiškė, kad 
kryžių nuolat laikys tarp savo

šalės pagarbos. Tarnaitė į savo JtoynPtoHtfrt, ii brangių atmintinų daiktų,
tarnybą turi žiūrėti kaip į tarny-

Drabužiai tebebrangstą. Pata
riama naudotis išpardavinėjimo 
sezonais. Su šia savaite baigiasi 
sausio mėnuo, kai didesni kie
kiai išparduodami nupigintom 
kainom vyriškų eilučių — siutų 
ir moteriškų drabužių, ypač Qr- 
lon-Dynel.

Dirbančiu j ę nė šeimoje mote
rų skaičius Amerikoje nuolatos 
didėja. Praėjusiais metais tokių 
moterų buvo 22 milijonai neį- 
įskaitant dirbusiųjų ūkiuose, ar
ba trečdalis vyriškos darbo jė
gos. Po septynerių metų, mano
ma, pusė moterų dirbs už namų: 
apie 19 milijonų visą laiką ir 16 
milijonų^— dalį laiko; viso apie 
35 milijonai.

Moteris galima rasti visuose 
darbuose ir visame Amerikos 
plote, išskyrus pietinį ašigalį

• Montraalio L. K. Moterys, 
sausio 19 buvo surengusios dr. 
Jono šemogos paskaita aktua
liais medicinos klausimais. Po 
paskaitos aptarė organizacinius 
reikalus.

• Niolė Mokytė, iš Brooklyno, 
baigė aukštuosius mokslus. Stu
dijavo botaniką.

• Irena Banaitytė, New Yorke 
baigusi aukštuosius mokslus, da
bar dirba “Ateities redakcijoje.

Mūsų vyresnioji karta krinta. 
Netekome M. Grigaitienės, il
gametės sąjungietės, kuri pasi
žymėjo savo gailestingumu: iš
augino ne tik savo šešetą vai
kų, bet priglaudė ir išauklėjo 
vienuolika našlaičių. Po kelių 
dienų dvi sąjungietės neteko 
savo vyrų.

Po ilgos ir sunkios ligos mi
rė Valteris, mūsų ilgametės fi- 

-TTTn A m A TbiKT a a a nansų raštininkės M. Delionie-POPIEzIUS APIE TARNAIČIŲ DARBĄ nės vyras. Staiga mirė Antanas, 
Tamaičię ir tarnų darbas A- bą Dievui žmogaus asmenyje., gražiabalsės Onos Grei- 

menkoje nėra populiarus. Vie- Tada jai bus lengviau daug ką J
na, tik turtingos šeimos gali tu
rėti tarnų ir jiem mokėti tiek, 
kiek uždirbama fabrike; antra, 
yra plačai įsisvyravusi nuomonė, 
kad tarnaitės ar tarno darbas

laiko SY70®- kurios ko nors j^ėjai, jo paruošėjai ir pardavė- griebtis viščiukų. Žiemą piges- 
siekia. ruo mausimu išklausyta jaį kclia kainas 
įvainų nuomonių. U.T. Daukan- .
tienė pasiūlė pritarti stipendi- Seimininkė, kuri nori išsivers- Diden kiekiai bus pigios kon- 
jų fondui ir nuo kiekvieno pa- ti, neturėdama pertekliaus pini- žuvios (tuną), kuri ge-
rengimo jam skirti tam tikrą gų maistui, turi ieškoti kiek pi- rai atstoti mėsą.
sumą.' Reikalas bus toliau svars- gesnio: ne to. ko nori ar kas Kiaušiniai šią žiemą pabrango, 
tomas. šeimynai patinka, o kas yra pi- Vaisiai nebrangūs. ypatingai

Kun. J. Jutkevičius, kuopos £iau- tačiau tiek pat maistinga, dideli kiekiai pagaminami šal- 
dvasios vadas, apmąstymams dytę vaisię.

paskleidė bolševizmas, kuris 
labiausiai žmogų pažemina ir pa
vergia. Katalikų Bažnyčia kitaip liaig 
į tuos reikalus žiūri ir juos ver- 
vertina. Ne darbas žmogų paže- 
mina, jei tik yra doras, o nedo- O 
ras žmogus primetama kitam sa- 
vo priepauda ir niekinimu. Tai 
ypač patiria tarnaitės iš šiurkš
čių ponių.

šiomi$ dienomis popiežius Pi
jus XII šv. Petro bazilikoje kai- B 
bėjo 15,000 tarnaičių, kurios B 
Italijoje sudaro organizažiją 
“Tra Noi” (Tarp mūsų). Si or
ganizacija dabar stato Romoje 
tarnaitėm didelius namus. Eu
ropoje apskritai tarnaičių yra 
nemažai, ir dauguma mergaičių 
bei moterų yra patenkintos sa
vo darbu šeimoje, namų ruošoje 
ir įstaigose. Popiežius štai ką 
pasakė apie šį darbą:: “Kiekvie- 11 
nas darbas yra kilnus ir vertas 
žmonių pagarbos... Darbas šie- * ■ 
moję ir namų ruošoje yra tuo « ■ 
kilnesnis už kitus, kad čia tar
naujama žmonėm, o ne daiktam 
... Bet reikia vienos sąlygos tam 
darbui, kaip ir kiekvienam ki- ■ 
tam, kur žmonės sutinka: įsisą- ■ 
moninti, kati žmonės yra Dievo H 
vaikai.... Kai seniau tokios min-

VIENI APIE KITUS 
Vyrai apie moteris:

Jei nori moterį tikrai pa
žinti, tai nebūtina ją apkabinti. 
Daug geriau ją pažinsi, jeigu 
stiklą raudono vyno išliesi ant 
jos naujos suknelės, ar jos aky
se paginsi jos konkurentę. Ta
da ji parodys tikrą savo veidą.

. Moterys apšo vyrus:
Vyrai pasirodo visai kiloki 

nei moterys, kai jie pasigeria.
Vyrų posėdžiavimas visuo

meniniais reikalais'reiškia su
sitikimą vyrų, kurie nieko ne
gali padaryti bet kurie tik drau
ge susirinkę prieina išvadą, kad 
padaryti jie nieko nęgaH.

Darbštų vyrą £ karto pažinsi:



Gulbinų kaimo gulbinas
, A. a. kun. Jono Petreno šviesiam prisiminimui

PRIEKAIŠTAI IR FAKTAI (2) ST. BARZDUKAS

Pažinau tave, kunige Jonai, 
dar tada, tai nebuvai kunigas.

Leonardas Žitkevičius

mus prieš 30 metų.
Regiu kaip šiandien: eini Pas

valio gatve su knygų glėbeliu.

Buvai tada šešiolikametis 
Dar dėvėjai trumpas kelnes, 
nors kitus tavo klasės draugus 
mačiau jau dėvint ilgas.

. Tada nežinojau, kas toks esi. 
Bet greitai paaiškėjo.

Paaiškėjo, kad nesi eilinis

Tėviškės liūdnas atšlaimas.
O buvo ten, , buvo gražu.
Poeziją mėgai ir ja domėjais.

Visokio plauko lietuvių lyrika 
ir neiyrika tau buvo pažįstama. 
Su nevienu poetu ir draugavai.

Tu supratai jaunus nepriklau
somos Lietuvos poečiukus, pa
žinai jų jausmus ir silpnybes.

“Tai tu, Pranute, verksi ber-

skritai moksleivių) susirinki
muose tu būdavai vienas svar
biausių programos dalyvių. 
Tai jau turėjo šį tą reikšti.

ir dirbti svetur šu svetimais. 
Juo labiau tai turėtų būti sun
ku tremtiniui kunigui. Nes jis < 
ir tarp svetimųjų turi išlika 
toks pat kunigas, kaip ir tarp 
savųjų , ir nevalia jam būti trem
tiniu, kuriuo iš tikrųjų jis yra. 
Tai dėl to, kad kunigas pasi
šventęs apaštalauti visur, ir nėra 
jaip svetimų žmonių. Tai didelis 
pasišventimas.

Tavo pasišventimas, kunige 
Jonai, buvo juo didesnis.’ Trem
tyje pastoracijos .darbą. dirbai 
tarp nelietuvių (ir jie Dievo vai-

i kai, kaip ir mes). Bet išlikai Jie- 
, tuvis, didesnis už daugelį kitų.

Nesiskundei likimu. Bet šir-

Kun. J. Petrfenas prie 
„ knygų Ir raštų

tu, tu buvai mums tikras kūrė
jas: monologų rašytojas ir jų 
sakytojas.

Tuos susirinkimus gyvai pri
simenu. Rodos, matau juos ir 
girdžiu. Pirmiausia girdžiu pa
skaitininkus, bet mažai jais do
miuosi (permažas buvau domė
tis). Paskui išeina Bernardas 
Brazdžionis humoristinių eilė
raščių skaityti —tai jau labai 
įdomu. Išeina jis pats ir dai
nuoti (girdėjau tik vieną kartą). 
Dainuoja labai juokingas — 
kaipgi nebus įdomu.

Pagaliau išeina ir Jonas Pet- 
rėnas savo sukurto monologo 
sakyti. Gerai sukurta, gerai ir 
vaidinama. Klasė plyšta juo
kais — labai visiemspatinka.

Tų monologų, kunige Jonai, 
nemaža tada sukūrei. Vėliau 
juos gal ir užmiršai. Užmiršau 
aš jų turinį. Bet jis turėjo būti 
ne betkoks. Turėjo pataikyti į 
gimnazisto jausmus. Į jo psi
chologiją.

Buvai, kunige Jonai, juok
darys. Juokdarys scenoje, juok
darys ir gyvenime (labai gera 
to žodžio prasme). Toks likai ir 
vėliau.

juokaudamas poetei Pranei 
Aukštikalnytei, tuo "metu visai 
nelinkusiai verkti. Tas tavo po
sakis tiko mums visiems. Mes 
visi, jauni poečiukai, verkdavom 
beržus apsikabinę. Kartais ir dis tau nerimo. Tu buvai tas 
nevisai taip, bet labai panašiai. 
Tie beržai buvo iš “tėviškės 
liūdno atšlaimo”. Jie buvo po
etų ir tavo draugai.

šių dienų poečiukai apsika
bina jau ne beržą, o, sakysim, 
kokį pašautą paukštį, kokio nors 
daikto ay nedaikto šukę ar ske
veldrą. Tai irgi yra. poetų silp
nybė. Redaguodamas “Ateitį”, 
kunige Jonai, tas silpnybes ma
tei, bet jos tau buvo mielos, 
kaip ir kadaise beržai.

Aš tada nė neįtariau, kad sto
si į kunigų seminariją ir būsi 
įšventintas kunigu. Man tada 
atrodė, kad tik rimti ir Besi
šypsą žmonės tinka būti kuni
gais. Tave aš laikiau nerimtu 
(žinoma, gera prasme).

Keistas, bet mielas jausmas 
mane apėmė, kai pirmą kartą 
pamačiau tave laikantį mišias.

Kai atsigrįžai į žmones ir ta
rei Dominus vobiseum, tavo 
balse girdėjau tą pačią gaidą, ku
ri skambėjo anuose mono
loguose, tavo sakytuose.

Buvai toks pat, kaip ir anuo
met (patraukliai nerimtas.) nors 
jau ir kunigas. x

Ąš apsirikau. Tai nebuvo ne
rimtumas. Tai Vbuvo tavo cha
rakteris.

Vėliau jau aš ėmiau tave 
gerbti kaip kunigą idealistą, ir 
užmiršau juokdarį.

Ir vėl apsirikau. Likai ir ku
nigas, ir juokdarys (aišku, pa
čia geriausia to žodžio prasme) 
visą neilgą savo gyvenimą.

Rašei daug straipsnių (o kas 
gi juos surinks?) aktualiais 
klausimais: religiniais ir tauti
niais. Daugelyje tavo straips
nių iškildavo ta pati, anksčiau 
minėtoji, gaida.

Ta gaida buvo gva ir tau, 
labai sava.

Tu, kunige Jonai, turėjai po
eto širdį. Aukštaitiškas lyriko 
jausmas trykšte tryško iš tavęs. 
Tavo poezijos (nors jos ir ne-

Beržai nepatiko bolševikams. 
Jie prievarta kišo Į poeziją Sta
lino saulę, kurios tu. kunige 
Jonai, nekentei, kurios ir visa 
lietuvių tauta nekenčia.

Kai Lietuvą užėmė bolševi
kai. mūsų liaudis jau žinojo, 
kas bus. Ji tarė tumpai drūtai: 
"Bus velnias" (taiklūs žodžiai 
iš Alės Rūtos romano "Trumpa 
diena”).

Taip ir buvo. Nereikėjo ilgai 
laukti. Sužinojome netrukus, 
kad ir tu. kunige Jonai, jau už 
grotų. Iš kalėjimo jau negalėjai 
į mus probilti. O ir mums .nebu
vo valia nieko apie tave žinoti.

Alės žinomome. kąd komu
nistai žmogaus dvasią kalėjime 
palaužia. Bet jie nepalaužė ta
vęs.

Aš mačiau tave, kunige Jo
nai. ką tik išėjusi iš kalėjimo. 
Ėjai Kauno Laisvės alėja kartu 
su kunigu Alfonsu Sušinsku. ir
gi kalėjime sėdėjusiu, ir visi jus 
sveikino. Žiūrėjau iš vieno Lais
vės alėjos balkono ir bežiūrėda
mas rodos, ėmiau net pavydė
ti tau. Pavydėjau gal ne kan
čių, kurias kalėjime kentėjai, 
bet tos ištvermės, kuri neleido 
tau palūžti. Pavedėjau ir to di
delio jausmo, kurį turėjai jaus
ti išėjęs Į laisvę visai ne pagal 
bolševikų planą. .

gulbinas, kuriam ankšta Chica- 
goj, ankšta Washingtoūe, ankšta 
ir N. Y. be Gulbinų kaimo 
(be Lietuvos). Neveltui kartais ir 
pasirašydavai Gulbino slapyvar
džiu.

Ėjai ir dirbai su lietuviais 
dažnomis ir įvairiomis progomis. 
Lietuviams Kristaus šviesą sklei
dei (redagavai lietuvių kunigų 
žurnalą *Lux Christi”).

Rengei didžiojo Lietuvos vys
kupo Kaz. Paltarokas mono
grafiją; to vyskupo, kurio veide.

kaip sakei, buvo susikaupęs vi
sas pavergtos ir kenčiančios Lie- po karo tai daroma jau orgam- 
tuvos skausmas zuotos LB pagrindu ir vardu.

Užgesai nespėjęs parengti mo- Kiekvienam lietuviui, norin- 
nografijos. Tau užgesus, netru- čiam ir siekiančiam į vieną tau
kus užgeso ir vyskupas. Tokia tinę šeimą sutelkti pasaulyje pa
buvo Viešpaties valia.

Bet ar iš tikrųjų, kunige Jo
nai, užgesai?
... Brooklyno šv. Mikalojaus baž. 
matau tave prie altoriaus 
ir komuniją bedalinantį. Matau 
ir prisimenu tavo pirmąjį Domi
nus vobiseum. Mielas jausmas 
apima mane. -

Kaip rinksim atstovus į PLB seimą ■
Šiais metais įvyksta PLB sei- mo konstituciją (jai pritarė ir 

mas. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais buvo šaukiami viso pa
saulio lietuvių kongresai. Vadi
nasi. pripažinome tarpusavio 
ryšio bei organizuoto bendra
darbiavimo reikalingumą. PLB 
seimas — ano darbo pratęsi
mas, tik jau platesniu ir dar 
daugiau organizuotu būdu, nes

sklidusius lietuvius didiesiems 
tautiniams tikslams bei uždavi
niams, nebegali būti-vistiek. pa
siseks šis seimas ar nepasiseks.

Mūsų visu rūpestis turėtų bū
ti, kad seimas pasisektų ir kad 
jo svoris, reikšmė ir balsas bū
tų dideli.

Tai iš dalies turį priklausyti 
Ir vėl matau tave toje pačioje ir nuo atstovų, kurie Į šį seimiį 

bažnyčioje, gulintį karste. Žmo
nės verkia. Bet ar iš tikrųjų už
gesai?

Kunige Jonai, katras tu esi iš 
tų dviejų: ar komunįja dalinan
tis. ar gulintis karste?

Aš tikiu, kad komuniją dali
nantis. Mirtis yra trapi. Ją nu
gali prisikėlimas.

susirinks. Todėl atstovų rinki
mui iš tikrųjų yra rodoma ne
maža dėmesio.

PLB seimą organizuoja spe
cialus JAV ir Kanados bendruo
menių centrinių valdybų suda
rytas Organizacinis Komitetas, 
pirmininkaujamas prel. J. Bai- 
kūno. žinomo Amerikos lietuvių 
veikėjo. Pagal komiteto pri- 

Ir tu prisikelsf. kunige Jonai! imtą ir paskelbtą laik. PLB sei-

ANYKŠČIAI. Šventosios upe plaukia sieliai. Gilumoje — apaštalo iv. Motiejaus parapini bažnyčia, kurio
je a. a. kun. J. Petrčnas buvo vikaru. Nuotr. V. Augustino

LITUANUS ŽURNALUI REMTI KOMITETO PRANEŠIMAS

IŠ VISUR Į

Susitikau tave Bamberge, Ba
varijoj ,linksmą ir šaunų, kaip 
visados. Karo audra jau buvo 
praūžusi. Galvojom ką nors veik
ti, tik nežinojom, nuo ko pra
dėti. Tu davei mintį: suruoštam 
prof. B. česnip minėjimą.
‘ Mes to nežinojom, bet tu mum 
pranešei: prof. B. Česnys jau 
miręs. Prieš pat mirtį tu buvai 
jį susitikęs, ir jis tau sakė: Jei 
mes~, ir žūtume, kad tik išliktų 
lietuvių tauta!

Minėjimo kažkodėl nesuruo- 
šėm, bet vėliau skaitėm tavo 
straipsnį apie velionį nebeatsi
menu, kuriame laikrašty); ja
me pakartojai tuos brangius ve
lionio žodžius: Kad ttk išliktų 
lietuvių tauta!

Tuųs pačius žodžius mes kar
tojame ir prie tavo karsto. Nors 
tu, kunige Jonai, ir mirei, kad 

rašei) tematika ryškiausiai nu- tik išliktų lietuvių tauta. Gyvas 
būdamas, jai tarnavai, dėl jos 
kentėjai ir aukojaisi.

sako tavo pamėgtas Bernardo
Brazdžionio posmas:

Ne pasakų tolimas kaimas 
Paskendo migloj pamažu: Nėra lengva lietuviui gyventi

.• Prof. A. Macoina Frei- 
burgo i% Br. universitete, Vo- ' 
kietojoje, ir šiais metais skai- 
to paskaitas ir veda semina-’ 7? 
rą. Paskaitų ir seminaro te- .. 
ma — komunizmo idėjiniai 
pagrindai.

visos eilės kraštų LB valdybos) 
seimo atstovus turėjo rinkti 
atskirų kraštų LB tarybos savo 
posėdžiuose .slaptu balsavimu 
balsavimu paprasta balsų dau
guma. Šitaip atstovus į seimą nu
sistatė rinkti jr JAV LB Taryba, 
kuri nutarė juos įvykdyti ko
respondentiniu būdu ir šiam 
tikslui sudarė adv. R. Skipičio 
pirmininkaujamą rinkimų ko
misiją. Dėl to kilo nepasitenki
nimas. Buvo ypačiai du pagri- 
niai priekaištai: L B Tarybos 
rinkti atstovai nebeturė: ią rei
kiamo autoriteto ir tokie rinki
mai esą nedemokratiški.

LB darbuotojai dabar svars
tė: jei atsiranda pačiai LB ne
naudingo ir nereikalingo erze
lio. tad geriau jo išvengti, juo 
labiau, kad demokratinis pa
grindais besitvarkančiai LB ne
begali nerūpėti pačių LB žmo
nių nuoširdus susirūpinimas 
PLB seimo pasisekimu. LB Ta
ryba tada ši klausimą balsavo 
korespondenciniu būdu. Nutari
mas

už visuotinius atstovu rinki
mus į PLB seimą pasisakė 19 
LB Tarybos narių iš 21 balsa
vusiojo.

Taigi, atstovų klausimas iš
spręstas. Belieka pačius rinki
mus sėkmingai įvykdyti. Tai vėl 
nuo mūsų visų priklauso.

Atstovų rinkimai bus vykdo
mi kartu su LB Tarybos rinki
mais 1958 bal. 27.Esu informuo
jamas. kad kandidatų jau yra pa
siūlyta ir sutikusių 83.

KITI LB RŪPESČIAI
LB turi ir daugiau rūpesčių. 

Apibendrinant juos galima su
vesti dar į tris:

organizacinis augimas, dir
bančiųjų žmonių suradimas, fi
nansinis stiprėjimas.

LB Amerikoje dar nėra tiek 
išaugusi, kaip jai derėtų ir pri
klausytų. Organizaciniu atžvil
giu turime nemaža tuštumų, o 
ir ten. kur jos apylinkės ir apy
gardos jau suorganizuotos, jai 
dar toli gražu iki visų lietuvių 
apėmimo. Didelė, sunkiai spren
džiama problema, ateities sva
jonė ir idealas. Didelė taip pat 
problema LB kadrų suformavi
mas: ten. kur atsiranda žmonių 
su iniciatyva, su pasiryžimu, su 
pasiaukojimo dvasia. LB pajėgia 
spręsti ir atlikti savo kultūri 
nįus. švietimo, socialinius užda
vinius. kur jų trūksta — belieka 
merdėjimas.

Graži idėja lietuvį prie lietu
viškos šeimos pririšti, jei ne kuo 
daugiau, tai bent kasmet pasto
viai dedamu tautinio solidaru
mo Įnašu. Mūsų noras — kad 
bent 50 tūkstančių lietinių A- 
merikoje kasmet dėtų po 1—2 
dol. savo bendruomenės reika
lams. ir iš šių mažų individualių 
sumų susidarytų tie pinigai, ku
riais mes spręstumę ir vykdytu
me degamuosius mūsų švietimo 
ir kultūros reikalus. Deja, pi
nigai patys nebeateina, o jų iš
rinkti nebėra kam.

Bet tai vis labai platūs klausi
mai. prie kurių ilgėliau stabte
lėti nebėra laiko.
PRIEKAIŠTAI PIRMININKUI 

r Esame žmonės su trūkumais.
tad imdamiesi kurių nors dar
bų. ypačiai didesnio masto, ne
beišvengiamo ir klaidų. Ne be jų 
ir aš. kaip LB Centro Valdybos 
pirmininkas. Dėl to galimi ir su
prantami klaidų nurodymai, pa
tarimai. hti pabarimai. Tačiau

S. publicistinei mūsų kritikai daž-
S. niausiai ne tai rūpi —ja rūpi

smogti, suniekinti, sukompro
mituoti. Tai paskuthiiu metu vi
su nuogumu patyriau ir aš. ap
skelbtas Vliko priešu, kuriam 
kaip tik tenka vykdyti Vliko 
1949 birželio 14 d. priimtos Lie
tuvių Chartos deniai - rūpi
nimasis Lietuvių Bendruomene. 
Tenorėčiau savo kritikus pa-

mė redaguoti akademikų 
skautų ir skaučių žumak^Z L 
“Mūsų Vytis” vieton par
traukusio sktn. Eug. Vilko.

• Philadelphijos studentai 
savanoriškai pasikėlė nario 
mokestį iki 2 dol. Dalis tų 
pinigų eina Lituanus reikalams.

Pabaltiečių federacijos 
taryba Kanadoje nutarė visų 
trijų kraštų 40 metų neprik
lausomybės sukakčiai pami
nėti išleisti bendrą leidinį.

• Pranas Valiulis, sulau
kęs 70 metų, mirė Vokietijo
je, Tuebingene, gruodžio 24 
d. Jis buvo Lietuvos seimo 
kanceliarijos direktorius, dir
bo teisingumo ministerijoje, 
pirmosios bolševikų okupaci
jos metais ėjo Aukščiausios 
tarybos informacijos — sta
tistikos skyriaus viršininko 
pareigas. Iš patyrimų šioje 
srityje vėliau davė'išsamius 
parodymus JAV kongreso 
vad. Kersteno komisijai apie 
bolševikinių rinkimų kome
diją Lietuvoje. _

• Donatas Januta sausio 17 
Chicagos aukštesniųjų mokyklų 
čiuožimo varžybose laimėjo pir
mąją vietą seniorų klasėje. Var
žybose dalyvavo 400 mokinių.

• A. L. Mokytoju Sąjunga y- 
ra paskyrusi premiją už geriau
sią knygą jaunimui. Premijos 
komisiją sudaro pirm. St. Tamu- 
1 airis, sekr. A. Šimaitienė, nariai: 
D. Augienė. Gr. Tulauskaitė ir . 
Pr. Razminas.

'Laiškai Lietuviams", jėzu-
itų leidžiamas mėnesinis žurna
las. nuo sausio mėn. pakeitė sa
vo viršelį ir visam numeriui su
teikė daugiau puošnumo. Pap
rastai viename numeryje deda 
vieno dailininko iliustracijas, 
šis numeris iliustruotas dail. V. 
J. Jonyno kūryba, šiame nume
ryje: širdiesjperlai-laiškai ar ga
lima meluoti, meilė yra auka 
destruktyvioji emocija, libera
lizmo klausįmu. nepasaulėžiūri- 
nė politika, filmai, knygos.

PREL. P. M. JURUI DĖ
KOJA UŽ GAIDAS IR KNY

GAS
Punsko lietuviško liciejaus 

dainų mokytoja V. Pajaujie
nė mokyklos vardu nuošir
džiai dėkoja prelatui už jo 
išleistas ir mokyklai dovano
tas knygas: A. Maceinos Jo
bo dramą. Didįjį inkvizito
rių, kun. A. Sušinskio Maršą 

jaunystei. Ypač džiaugiasi, 
sakydama, kad kaip iš dan
gaus būtų kas nuleindęs. 1 
Banaičio 100 liaudies dainų 
gaidas. Dabar kaip tik orga- 
nizuoja mokinių chorą. Gai
dų buvo reikalingi, bet jokių 
neturėjo.

žės mėn. Būdamas Chicago- 
je. Komitetas atliko šiuos 
darbus: a) atspausdino 20. 
000 laiškų skirtų lietuviams 
jų supažindinimui su žurna
lu, jo tikslais ir vajaus reika-

dol Jaunimo Kongreso pelno, 
ir atskaičius vajaus išlaidas, 
viso LITHUANUS žurnalui 
pajamos susidarė 6.388.83 dol.

L. R Komiteto tikslas bu
vo suorganizuoti aukų vajų 

Stud. S-gos valdyba 1957 ko- lingumu; b) atspauzdino 1, JAV-bių teritorijos mastu, 
vo mėn. sudarė komitetą, ku- 000 laiškų, skirtų lietuviš- 
rio tikslas buvo sukelti 5.900 
dol. LITHUANUS žurnalui 
paremti per 1957 metus ir

L. R Komiteto sudarymo 
idėja iškilo maždaug prieš 
metus laiko, kai 1955 rudenį 
Liet. Studentų Sąjungos na
riai susirinko į Chicagą savo 
metiniam suvažiavimui. Liet.

Tas ir buvo atsiekta per LR 
K įgaliotinius mūsų asmeniš
kai parūpintus arba Liet. 
Stud. . S-gos skyrių paskirtus 

kartu paruošti dirvą kitų, siuntinėta apie 12,000 asme- sekančiose vietovėse: *Gr. Sa- 
metų vajui. Komitetui pirmi- niškų laiškų, iš kurių tik baliūnaitė (Chicago)). V. Va- .

A.
D.\_

E. Skni-

koms organizacijoms; c) su 
L. R. K-to įgaliotinių bei L. 
S. S. skyrių pagalba buvo iš-

riakojis (Los Angeles). 
Grigolaitis (Rochester) 
Kuodytė (Bostone).
pskelytė (Hartforde). I. Ba- 
naitytė (Brooklyne). B. Vaš
kelis (Toronto). J. Sauru- 
saitis (Baltimorėjc).. Krivis- 
kaitė (Washingtone). A. že
maitaitis (Waterburyje), T. 
Masiony tė (Patersone),
Simoliūnas (Detroite).
Miškus <ir A. Totilas (Oma-

L. R. K-to vajus tikrumo- c) lietuviškuose laikraščiuo- hoje), L. Mockūnas (Phila- 
je prasidėjo tik 1957 gogu- se patalpinta keletas tuzinų delphijoje). A. Malcanaitr

ninkauti buvo pakviesta inž. 500 (4 procentai) atsiliepė 
Vytautas šliupas ir lietuviš- ir prisiuntė aukų 2,334.21 
kų studentiškų bei visuoiūc- dol.; d) išsiuntinėta apie 5000 
niškų organizacijų atstovai: laiškų lietuviškoms organiza- 
Ignas Budrys — ' 
ateitininkų, Vida Gaškaitė — 
studentų alumnų, Stasys
Daunys---- Liet Bendruomc- tūrinės, profesinės, d raudi-,
nes. Vytautas. Vidugiris — mo ir jaunimo organizacijos; 
studentų santariečių, ir Zig- su liūdnumu tenka pastebė- 
mas Viskanta — studentų ti. kad lik viena partinio po- 
skautų. būdžio grupė prisiuntė auką):

šventojo Kazimiero 500 metę sukaktam jubiliejuje negalima apseiti be
A a

studentų cijoms bei klubams.' iš kurių 
tik 68 vienetai atsiliepė ir 
aukavo 2,375.35 dol. (tai kul-

JAU GALIMA GAUTI

"Draugo" premijuotą

KAULIAI S JURKAUS

AG^TlVfTT?!? A C Gausiai iliustruota ir parašyta 
paga) Vatikano dokumentus 

Kata* 3 d oi. Tek»te 222 p»l. Vaizdų 35 p*L
Gauaana Darbininko administracijoje. 910 VVilloughby Avė., BroOklyn 21, N. Y’.

(Clcvelande), P. Pelrušaitis 
(Ratine), M. Juodeika (Wa- 

per Chicagos Tautinių šokių shingtonfe). P. Baltakis tPit- 
Fpstivalį pravesta rinkliava, tsburge). J. Dėdinas (Onk- 
atnešusi 624.07 dol. pelno, mounte) ir S. Užgiris (Sprin- 
ši suma buvo pavartota va- gfieldc).
jaus financiftėms • išlaidoms 
padengti.

, y Priskaitant šiais, metais 
gautus prieš vajų 813.80 dol. 
ir kitas , smulkias sumas, 1,000 (Nukelta į 8 psl.)

vajui pritaikytų straipsne
lių ir radijo pranešimų; . f)

SMILGA l<: IV 
A K V A K E I. R

527 pusi.

KAINA $5.00

Kiekvienas Įgaliotinis ga- klausti.
,o laito nuo laito bent 5 m- “."T”
strukcinius laiškus, kuriuose ."** 7* 
buvo smulkiai nurodyta. kas !rJ?***’" LBįgyvendinti?

. (bus daugiau)

Kreiptis i Darbininko 
administraciją

!»l« Ull.lX>l'<inBY AVĖ



DARBININKAS

ROCHESTER, N.Y.

SHENANDOAH, PA
MIRĖ JONAS IVANAUSKAS

WORCESTER ,MASS.

A. LALIO

Kaina $14

Rūtvilė lyvavo

jau i-ikurė v Los lietuviškos or
ganizacijos.

soo
viskas dainas.

K and K FABRICS

BrooWyn21, N;'Y,910 IVIIIoughby Avė.

Vartų parapijos su jose esan
čiomis draugijomis. Minėjimas 
Įvyks tą pačią dieną 3 v.p.p. 
Junior High School. Providence

DR. D. PILKA

nėti šv. Kazimiero ir Aušros

nionis ir kt. Salia akademikųGaunama DARBININKO admnstracijoje

SIMONE SCOZZARI, 1923 ir.e 
tais nelegaliai atvykęs i Ame 
rikį, dabar traukiamas i teis 
mą.

Po chorų koncerto, pasirodė 
estų, latvių ir lietuvių tautiniu 
šokėjų grupės, kurios pašoko po 
tris liaudies šokius. Didžiausio 
dėmesio susilaukė lietuvių tau
tinių šokių grupė. Stiprūs vie
netai buvo estų ir latvių.

Lietuvių tautinių šokių grupės 
vadovas Stasys Ilgūnas, draugiš-

vus Lietuviu Namus, kuriuose

Programa buvo pradėta JAV 
estų, latvių ir lietuvių himnais. 
Dainavo jungtinis trijų tautybių 
choras, 'vadovaujamas muz. P. 
Armono. Visi choristai buvo pa
sipuošę tautiniais rūbais.

Juozas Jurkus, bendruomenės 
skyriaus veiklusis pirmininkas, 
pasveikinęs gausiai susirinku
sius į pirmąją Baltijos dieną pa
grindiniu kalbėtoju pakvietė 
Joną Morkūną, skyriaus valdy
bos narį, kuris, pasveikinęs ALT 
vardu vakaro dalyvius, trumpoj, 
bet vaizdžioj kalboje nusakė 
Baltijos tautų istoriją ir jų da
bartinę likiminę kovą už tautų 
laisvę. Jonas Morkūnas kalbėjo 
anglų kalba.

Koncertą pradėjo solistė V. 
Sabaliauskienė, kuri padainavo 
Talat Kelpšos “Ne margi šaka
lėliai”, ariją iš Puccini operos 
Madam Butterfly ir latviškai 
“Teici to stundu, to bridi”.

MRS. RUTH ROWLAND NICHOLAS New Yorke pasiekusi mo
ters aukščiausią rekordą — 51,000 pėdų. Skrido taip pat po 871 
mylių per valandą. Jai asistavo pulk. Fr. H. Hook. Lakūnė yra 
56 metų.

Šaltas oras padaugino anglių 
vartojimą. Anglių sandėliai pra
dėjo išsekti ir anglių kasyklos 
turėjo padidinti savo kasimo 
darbą, kad nepritrūktų anglių. 
Angliakasiai džiaugiasi.

Studentas D. Lauraitis šven
čių metu turėjo parašyti apie 
lietuvių persekiojimą ir kanki
nimą koncentracijos stovyklose 
pas nacius. Jis surinko medžia
gos ir parašė atitinkamą darbą 
savo prof. Duųuense Universite
te. '■ Rasa

Šv. Kazimiero Seserų draugi
jos valdybos atstovės sausio 5 
buvo nuvykusios į Vilią Joseph 
Marie aukštesnę mokyklą New- 
tovvne ir dalyvavo visų Rėmėjų 
apskričių susirinkime.

L. K. Moterų Sąjungos sky
rius savo susirinkimus kvies re
čiau, bet kiekviename susirinki
me turės daugiau Įdomumo ir 
įvairumo, kad patenkintų naujų 
ir senų narių teisingus norus. 
Pirmininkė ir sekretorė ypatin
gai uoliai rūpinasi visais drau
gijos reikalais.

Šv. Vardo draugijos vyrai ren
giasi apskrities iškilmėms ir pa
vasario paradui.

Sodalietės jau numatė savo 
apskrities konferenciją.

Karo veteranai katalikai ren
gia kortų vakarą vasario 20.

Kun. J. Karalius, šv. Jurgio 
par. klebonas, ragina lietuviškas 
šeimas nepamiršti lietuviškos 
spaudos, ypač lietuviškų katali-

11 SS East Jcrsey Street, Elizabeth, N. ]<

vin- 
tepri- 

A.G.

p pat galina gauti naują leidinį Juozo Vaičrliūno Svečių buvo iš Clevelando. To
ronto,- N'ew Yorko ir Detroito a- 
pylinkiu; jų tarpe — dr. J. Kau
pas. skautininkai V. Kilaitis, Pr. 
Karalius. K. Kod.nitiertė, A. Ba-

• Adelaidės, Australijoje, lie
tuviai džiaugiami į-įgiję nuosą-

I.IETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR U2KARPAC1O RUSIJOJE!

Sausio 18 šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėse buvo surengta 
estų, latvių ir lietuvių Baltijos 
diena. Programą sudarė koncer
tas, liaudies meno dirbinių paro
da ir šokiai. .

Nors sausio 18 vakare Ro- 
chestery siautė neįprastos snie
go pūgos, bet į ši pirmą Ro- 
chesterio trijų tautybių vakarą 
susirinko nelauktai daug pabal- 
tiečių ir jų draugų: vengrų, len
kų, ukrainiečių, rusų, vokiečių 
ir amerikiečių spaudos ir radijo 
atstovų. Matėsi daug svečių iš 
Hamiltono. Buffalo. Syracuse ir

iš anksto nustatomi polinkiai 
Vienas prancūzų kompozitorius, 
sūkūręs daug populiarių dainuš
kų, gatvėje buvo sulaikytas ir 
paklaustas vienos čigonės, kaip 
galėtų savo sūnų tokiu garsiu 
kompozitorium padaryti. Jis ir
gi mėgstąs muzika.

— Jau pervėlu —- atsakė ta 
garsenybė. — Bet kai sulauksi 
antro sūnaus, gali iš anksto ži
noti. Duok jam blizgantį pinigą 
ir smuiką. Jeigu ims pinigą, tai 
bus vagis. Jeigu griebs už smui
ką. tai bus muzikas. Jeigu čiups 
ir vieną ir antrą, tai bus kompo
zitorius....

lizingo* p.ir«hi<»>l.itno« grirtlui nmio

kūmo ženklan, estų ir latvių tau
tinių šokių grupių vadovams pa
dovanojo JAV ir Lietuvos tau
tines vėliavėles. Liet. Tautinių 
šokių grupei armonika grojo Z. 
Šipaila.

Šv. Jurgio lietuvių pradžios 
mokyklos vienoje klasėje buvo 
surengta estų, latvių ir lietuvių 
liaudies meno dirbiniu paroda. 
Čia visos trys tautybės gana gau
siai sutelkė gintaro, medžio, juo
stų, kilimų, pagalvėlių, liet, 
koplytėlių ir kt. rankdarbių. 
Taip pat buvo gausus pašto 
ženklų ir lietuviškų pinigų bei 
knygų skyrius. Meno parodą 
tvarkė ir jai vadovavo dail. A. 
Dargis, lietuvių skyriui paaiški
nimus teikė Janina Armonienė, 
pasipuošus tautiniais rūbais.

ši pirmoji Rochesterio pabal- 
tiečių diena praėjo su nelauktu 
pasisekimu, publikos buvo atsi
lankę labai gausiai. Didžiausia 
padėka priklauso komitetų pir
mininkams, o ypač bendruome
nės pirm. Juozui Jurkui.

A. Sb.

Ilsėkis, mielas Jonai, rainy- 
kraštą, beje, o tavo gyvenimo 

gių išvargintą sielą 
glaudžia Aukščiausias.

„ . , , ., vasias žinias gilino.visiems Detroito akademikams ° •?.
Būdamas jautrus lietuviš-

manoma žinoti ir apie lietuviš
kus reikalus. Dar negalėtų būti 
viskas žuvę lietuviškai knygai ir 
laikraščiui ir šioje apylinkėj, 
nors sąlygos pasikeitusios ir ga
linčių skaityti eilės ir retėja. Juk 
šiose vietovėse gimė daug lie
tuviškos spaudos.

Medicina ir maldą
Antanas Edenas, buvęs Bri

tanijos ministeris pirmininkas, 
kartą vedėsi į parlamentą nau
ju paskirtą ambasadorių. Jam 
pakeliui aiškino:

— Be atstovų, ten tamsta dar 
pamatysi gydytoją ir kunigą. 
Jie visada yra posėdžių metu.

— Suprantu, — atsakė am- 
bsadorius, — gydytojas būtinai' 
reikalingas, kai įkarštėja disku
sijos. Gali kalbėtoją širdies 
smūgis ištikti. Bet kam kunigas?

—Jis reikalingas, kad mūsų 
visų širdies smūgis neištiktų.

—Kaip tai suprasti? — pa
klausė ambasadorius.

—Labai aišku. Gydytojas ga
li suteikti pagalbą tik vienam 
atstovui. Kunigo malda ją tei
kia visiem, kad jie ko pikto 
kraštui nepadarytų.

kaip ir estų, bet silpnesnis savo 
daina.

Lietuvių bendruomenės cho
ras, vadovaujamas P. Armono, 
padainavo keturias lietuvių kom
pozitorių kompanuotas daii’.os: 
J. Gudavičiaus ‘‘Kur giria žaliuo
ja”, K.V. Banaičio “Po aukštus 
kalnus” B. Budrumo “O, Ne
mune ir J. žilevičaus “Anoj 
pusėj ežero”. Dainos praskam
bėjo galingai ir darniai. Roches
terio bendruomenės chorą su
darų apie 60 choristų ir jis šiuo 
metu yra ar tik ne savo geriau
siame sąstate, turtingas dainų 

tų choras, nors nedidelio sąstato, repertauru.
bet pasirodė stiprus, darnus ir 
gerai susidainavęs vienetą^. To
dėl ir publika už jų gerai padai
nuotas dainas nepagailėjo plo
jimų. . z

Latvių choras, vad. V. Daržini 
taip pat padainavo tris latvių 
kompozitorių kompanuotas dai
nas. Choras panašaus dydžio.

U’ilsonas vienos savo knygos Į- 
žangoje Įrašė tokius žodžius:

Į Naujausia Jono Aisčio poezijis knyga

J Kristaliniam Karste

Maskvos biologijos institute 
profesorius atsinešė “partinę

Sausio 18 d. Detroito ASS sky
rius, vadovaujamas t. n. D. še- 
putaitės surengė ASS dešimt
mečio minėjimą

Į jaukią International Insti
tute saliukę susirinko apie 70 
Detroito studentų bei skauti-

i -i i . .. .- - ninku. (Tuo metu Detroite vy- skautams kurie prie šio rengi-
kiskų laikraščių; juos skaityti ir jęO į0 rajono skautininku šuva- mo prisidėjo kiems reikalams, nestovėjo
palaikyti. Be lietuviško katali- davimas). ' J
kiško laikraščio skaitymo nei-

Sausio 11 po ilgos ir var
ginančios ligos, aprūpintas 
šventais Sakramentais, amži
nai užmigo Viešpatyje Jonas 
Ivanauskas, sulaukęs 69 me
tų, gyvenęs Philadelphijoje.

Velionis buvo kilęs iš gau
rės Lietuvos, Šiaulių apskri
čio.

Nenorėdamas tarnauti ca
ro armijoje, kurį laiką slaps
tėsi, o 1912 metais atvyko į 
ši laisvąjį Amerikos 
čia sukūrė lietuvišką šeimos 
židinį, vedęs Adolfą Vaitekū- 
naitę ir ‘sulaukęs dukros Re
ginos ir sūnaus Jono.

Nors velionis Lietuvoje, 
valsčiaus mokykloje tegavo 
vidutinį išsilavinimą, atvykęs 
Amerikon nesudėjo rankų, 
bet įvairiomis progomis sa-

šv. Jurgio parapijoje 1957 me
tais krikštų tuno 49, vedybų 25. 
mirčių 60, pirmąją Komuniją 
priėmė 69, per metus šv. Komu
niją priėmė 48,(KM), pradžios mo
kykloj mokinių buvo 339: viena 
mergaitė įstojo į vienuolyną ir 

/vienas berniukas į kunigų semi
nariją. Kelios dešimtys lietuviš
kų šeimų išsikėlė iš parapijas ri
bų dėl stokos darbo ir pragyve-

Pinigus siųsti kartu 

užsakymu

• V. Kvedaras atstovauja lie
tuvius Kanados Baltų Federaci
joje. kuii nori bendrai paminė 
ti visų trijų Pabaltijo tautų ne
priklausomybės 40 metų sukak-

BHJSŪNK1

skautų matėsi ateitininkų ir san- 
tariečių, kas, pailiustruoja, kad 
akademinės organizacijos De-

If šis laikraštis buvo ilga
metis velionies nuoširdus ii 
laukiamas draugas.

“Tau. mano nuolatinio triūso 
didysis akstine, kuris su manimi 
viską dalinies ir kuriam aš nie-

(Daržins). Latvė pianistė -Ska- 
drite Stakle pianu paskambino 
Mėdins “Dainos preliude” ir A. 
Žilinskio “Vetraini nakti.” Abi 
solistės gana skaitlingos pub
likos buvo priimtos labai karštai 
plojimais ir rengei u andovanc- 
tos gėlėmis. Sol. V. Sabaliaus
kienei akompanavo muz. Zeno
nas Nomeika.

Po pertraukos estų choras va
dovaujamas T. Vettik, padaina
vo tris estu liaudies dainas.Es-

I.ietuvių-Anglų ir

Anglų-Lietuiių

kada negaliu atsiteisti, nes vis 
lieku skolingas, tau, Amerikos 
mokesčių kolektoriau skiriu šią 
savo knygą”. . 1

sielą paaukota per 160 šv. 
Mišių.

Velionis žemiškojo poilsio 
vietą rado šv. Kryžiaus kapi
nėse. , ■

Didelis būrys giminių ir 
artimųjų palydėjo velionį į 
kapines ir su giliu skausmu 
širdyje paskutinį kartą atsis
veikino.

Dabar jis musei nutraukė ko
jas ir liepė šokti Į dešinį delną. 
Musė nekrutėjo.

—Matote. — vėl aiškino pro
fesorius. — čia mes turime aiš-

tus skrieja^
UETUVI MPŽMOO
N-J- WOIOL*JWggOT Ktt 
RIS .IEŠKO ATSIGAIVINIMO UE- 
TUVIŠKAME2D0»E Dt DAINOJE.

DABAR- . _ •

Po antro pasaulinio karo 
lietuviams atsiradus tremty
je, tuojau ištiesė krikščioniš
ką pagalbos ranką, pasikvies
damas Amerikon nepažįsta
mą šeimą su trimis mažame
čiais vaikais ir iki pat mir
ties nuoširdžiai jąja rūpino-

kią mokslinę tiesą: jeigu musei 
nutrauki kojas, tai ji netenka 
klausos.

E-<k--nr-tfino krautuvas.' kalbama nmiškai. 1,-nkiAksu ir ukraini^tiAkai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDilEN. IR SEKMADIENIAIS. IŠSKYRUS 

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

musė”, vadinasi, tokią kuri 
klauso Įsakymų. Jis studentam 
ją parode, padėjo ant savo deši
nio delno ir liepė šokti jai ant 
kairio. Musė nušoko.

akademikės. Švedams užkan
džiaujant, šen. V.Mantauskas j 
perskaitė tradicini humoro lai- ♦ 
kraštelį “Sumuštinį", po to sve- ; 
čiai ImksmirKFf iki vėlumos. ;; 
šokdami be dainuodami lietu- ;

troite gerbia viena kitos tradici
jas ir gražiai sugyvena.

Už tokį gražų ASS minėjimą 
padėka priklauso Detroito ASS 
valdybai: D. šeputaitei, D. Bul- 
garaųskaitei ir V. Memėnui ir

Tau, mano mielas'.
t Amerikietis rašytojas E.

Tumi • r.t— <li«l,-lj pagirt niurna vilnonių medžiagų vyri) k«wt>wnam* 
i. 4y:i k:>n.?< nioivrn eilutėm*, suknelėms bei Avjirk-im*

Aiškus įrodymas
Dabar visais pašaliais kalba

ma t apie rusų mokslo pažangą. 
Kaip jie to pasiekė, aišku iš šio 
pavyzdžio:

St. Meninę programą ruošia 
meno rateli?, vadovaujamas J. 
Beinoro. Minėjimo rengimo 
komiteto garbės pirmininku 
yra prel. K. Vasys ir kun. J. 
Bakanas. Darbo komitetan įei
na: Pr. Pauliukonis — pirm., 
Marcele Watkins — vicepirm., 
Albinas Gražulis —raštininkas. 
Prašome, kad tą dieną visi lie
tuviai drauge minėtų ir nesL 
skaldytų į grupeles.

.Minėjimą atidarė D šeputai- 
tė. pakviesdama Į garbės pre
zidiumą LSS vyriausią skauti
ninke v. s. L. Čepienę iš Bosto
no. LSB vyriausią skautininką 
prof. Stp. Kairį iš Toronto. Liet. 
Stud. S-gos Detroito sk. pirm. 
J. šoliūną, ateitininkų studen
tų atstovą J. Polikaitį, Santa
ros atstovą M. Gilvydi, svečią 
iš New Yorko R. Kezį, kuris bu
vo pakviestas vesti vakaro pro
gramą.

Po vėliavų įnešimo ir him
no akademikių skaučių Detroi
to sk. pirm. D. Bulgarauskaitė 
pravedė tikrosios narės pasiža
dėjimo apeigas. Spalvos buvo 
uždėtos D. Memėnaitei ir J. 
Miltakytei. Po Įžodžio tylos mi- 

„ . nute buvo pagerbta a. a. L. Pe-
K.ro Veferany porto moterys transkattė> uoli 0^, Ass 

rėmėjos sausio 1« turėjo savo - narė minBi rieš 2 metūs 
susirinkimą, kuriame gražiai pn- •
siminė lietuvius tremtinius Sibi- garbės svečių sveikinimų 
re ir pasimeldė už juos. pagrindinę vakaro kalbą pasa-

Lietuviai gyvai atsimena sa- prof. Stp. Kairys. Jis vaiz- 
vus okup. Lietuvoj ir Sibire,rašo tižiai išdėstė miniažmogio cha- 
jiems laiškus ir siunčia dovanų, rakteringas žymes. nurodė. 
Tik senesniems sunkiau ka gau- ^’P J°s -vra apscdtisios šio kon- 
ti. kad parašytų laišką i Lietuvą, tinento p’ačąja risncrienę ir 
Mokantieji eina iš namų į na- reik i ik’ ėdikams pa
muš ir rašo laiškus i Lietuvą, kilti virš : > i iii iž ogio ir sa- 
tuo patarnaudami lietuviams. payyzt-'-*« svic Ii «p inkai. 
Pirmoj vietoj peikia pažymėti la- Sugiedojus Gaudeamus. iškli
bai paslaugu p. Viktorą Visocki. niingoji programos dalis buvo 
Jis tikrai daug gera žmonėm baigta, 
padaro. SENATO KOMISIJA toliau teboaiikina suktybes unijose. San 

FTancisco. vienos unijos (Operating Enginers Local 3) sąskaiti
ninkas Elvvcod L. Garrctt (dc*.) klasto o rinkimu davinius, o iž
dininkas E. Vanderwark — iftlaidy dokumentus.

Negailestinga mirtis išsky
rė iš mūsų tarpo ši taurų 
lietuvį, bet visų atminime ve
lionis ilgai pasiliks.

Gedulingos-? pamaldose da- 
kunigų, o už jo

X. z. salia, aktyviai dalyvavo tai 
----------- chore, tai parapijos gyveni- 

remdamas lietuvišką 
spaudą.

Vasario 16-tą ruošiasi pami-
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tokia darbotvarkė:
Suvažiavimo atidarymas,
Prezidiumo rinkimai, 
Mandatų komisijos ir

klubų

Fasko

teisino

atstovų

statuto

rinkimai,

Amerikos Lietuvių sporto 
klubų atstovų ir sporto dar

buotojų suvažiavimas 
įvyksta Rochesteryje vasa

rio 1-2. Suvažiavimui numa
tyta 

D
2)
3)

rezoliucijų komisijos rinki
mai,

4) Fasko narių pranešimai, 
diskusijos;

5) Fasko sporto apygardų 
vadovų pranešimai,

6) 'Fasko revizijos komisi
jos pranešimai, diskusijos;

7) Sporto 
pranešimai.

8) Naujo 
svarstymas,

9) Garbės
10) Einamieji reikalai:
a) Fasko pagelbinių komi

tetų paskiroms sporto šakoms 
klausimas,

b) “Sporto žinių” — spor
tininkų laikraščio — ugdy
mo reikalai,

c) Mūsų sportinių varžybų 
organizaciniai reikalai,

d) Mūsų sportinės organi
zacijos santykiai su kitomis 
lietuvių visuomeninėmis bei 
kultūrinėmis organizacijomis 
ir institucijomis,

e) Pabaltiečių 
deracija ir mūsų

f) Mūsų ryšiai 
su AAU 
Union),

g) Lietuvių sportinės re
prezentacijos fondo reikalai,

h) Sportinio prieauglio or
ganizavimo problemos,

i) Sportininkų stovyklos, 
pasitobulinimo kursų ir pan. 
klausimai.

j) Administraciniai reika
lai,

k) Kiti einamieji reikalai, 
klausimai, sumanymai

11) Rezoliucij ų priėmimas.
12) Suvažiavimo uždarymas.

Faskas

Sporto Fe- 
veikla joje, 
ir santykiai 

(Amateur Atletic

Tinklinio — stalo teniso 
pirmenybės Hartforde

Vasario 1-2 Hartforde, 
Conn. Įvyksta Fasko Rytų 
sporto apygardos tinklinio ir 
stalo teniso I-jo rato pirme
nybės. Pirmenybių vykdyto
jas sporto klubas “Grandis’’ 
praneša:

1. Sportininkų registracija 
vyksta vasario 1 nuo 9.00 vai. 
ryto šv. Trejybės parapijos 
salėje, kampas Broad St. ir 
Capitol Avė. Kviečiami nesi- 
vėluoti.

2. Tinklinio pirmenybės 
pravedamos dviejų minusų 
sistema.

3. Stalo teniso komandą 
atstovauja 3 žaidikai.

4. Smulkesnė pirmenybių 
programa bus išsiuntinėta 
kiekvienam Rytų sporto apy
gardos sporto klubui.

5. Visais pirmenybių reika
lais kreiptis į Steponą Zabu- 
lį 59 Dean St. “Grandis”

Rytų apygardos
krepšinio ir tinklinio II ra

to pirmenybes rengia vasario 
8-9 So. Bostone LSK Daina
va. Dalyvių laukiama iš Bro- 
oklyno LRK, Waterburio Gin
taro, Worcesterio Vyties ir 
Hartfordo Grandies, plius 
Bostono Dainavos. Sporto 
klubai dalyvius registruoja 
iki vasario 1 d. Varžybos pra
sidės šeštadienį 1 v. p.p. P. 
Gavin mokyklos patalpose ir 
bus baigtos sekmadienį nuo 
2 v. p.p. Municipal Building. 
Sportininkų subuvimas su šo
kiais įvyks šeštadienio vaka
re, tautininkų namuose. •

KUO SKIRIASI AFRIKA NUO AMERIKOS? Gi tuo, kad 4 me
tų liūtuko motina buvo laukinė Afrikos džiunglių karalienė, o jos 
vaikas, atsiradęs jau Amerikoje, “lanko” kolegiją su savo šeimi
ninku Russ Hensley (Los Angeles).

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke paieškomi asmenys

Balandis, Albinas ir Algir
das, sūnūs Danieliaus, iš 
Skuodo vai.

Banaitytė — Sibitienė,
Magdalena, ir vyras Sibitis, 
Jonas

Bortkevičiūtė — Denis, E-
milė

Budrys, Pranas, iš Palan
gos

Buinauskas, Petras, sūnus
Petro

Bulkaitytė, Alė, mokėsi Pil
viškių progimnazijoje

Čepulis, Lionginas, sūnus 
Antano, iš Smilgių vai.

Cibulskas, Kazys, iš Omuš- 
kio, Trakų ap.

čiučiulka, Antanas, čiu-
čiulkienė, Ona, čiučiulka, 
Pranas, ii’ čiučiulkaitės, Ane
lė ir Aloyza

Denis — Bortkevičiūtė, E-
milė

Galbuogis, Antanas, sūnus
Prano

Gerkaitė — Tulkus, Julija,
gyvenusi Čikagoje

Kragas, Albinas, sūn. Ka
zio ir Agotos Grigaliūnaitės

Kraupienė, Sofija
Kručas, Napoleonas, sūn.

Adomo, iš Gegužinių k., Ši
monių vai.

Lažauskas. Kazys, sūn.
Jono, iš Juškų k., Paežerėlių 
vai., šakių ap.

Maksvytat, Eerta
Malinauskas, sūnus Prano,

iš Onuškio, Trakų ap.
Matulienė — Vilkevičiūtė, Consulate General of Li- 

ir jos sesuo Zajenčauskienė, thuania 41 VVest 82nd Street 
Stasė New York 24, N.Y.

Mikalauskas, Juozas, iš Pa- 
šlavančio k., Marijampolės 
ap.

Ordinas, Vladas, sūn. Dzi
doriaus, kilęs iš Jegeliškių 
km., Kriukių v., šakių ap.

Pakinkis, Antanas, ir jo 
sūnūs Antanas ir Vincas, iš 
šakių apskr.

Petrauskas, Juozas, sūnus 
Vinco ir Martišiūtės

Rakauskas, Jonas, sūn. 
Juozo, g. 1925 m., Ručkūnų 
k., Vilkijos vai.

Raugelienė, Veronika, d. 
Mateušo, ir jos sesuo Valai
tienė, Elzbieta

Sakalauskas, 
nuškio, Trakų

Sibitienė -
Magdalena, ir vyras Sibitis, 
Jonas )

Rimas, iš O- 
ap.
/ Banaitytė,

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po $ 10.00 — K. Baltrušai

tis, Kennebunkport, Me.
Po $ 9;įOO — A. šembrotas, 

Chicago, III.
Po $ 5.00 — Kun. C. A. Va- 

sys, Worcester, Mass.
Po $ 4.00 — Mrs. E. šeškaūs- 
kas, Cambridge, Mass., Kun. 
S. Laurinaitis, Columbus, 
Ohio., Mrs. O. Mazurkevičie- 
nė, Mt. Carmel, Pa., Mrs. F. 
Avižonis, Dumont, N. J., J. 
Račkus, Newark, N. J., Mrs. 
W. Šimkus, Scranton, Pa., K. 
Poderys, Ozone Park, L. I., 
N. Y.

Po $ 3.00 — V. Urbonas, 
Richmond Hill, N. Y., Mrs. 
J.JBartašius, Mt. dermei, Pa., 
Mrs. M. Miklasevičienė, Broo
klyn, N. Y.

Po $ 3.50 — Mrs. E. šva- 
biene, Mrs. U. šašis, Mrs. K. 
Vitkus, Brooklyn, N. Y.

Po $ 2.50 — Mrs. U. ' šar- 
kus, J. Rajeckas, Brooklyn, 
N. Y.

‘ Po $ 2.00 — Mrs. L. Kop- 
pas, Mrs. T. Mažonis, E. Gut- 
manas, Mrs. A. Baužinskienė, 
Brooklyn, N. Y. L. Bajorūnas, 

' J. Suopys, Detroit, Mich., J. 
Venckus, 
Paszkus, 
Mrs. J. 
Mass., J. 
Mass., 
Haven,
čius, Norwood, Mass., J. Ado
maitis, Breckville, Ohio, K. 
Vasiliauskas, Dorchester, 
Mass., J. šalinis, Detroit, 
Mich. A. Akelaitis, Pittsburgh, 
Pa., J. Matyckas, Richmond 
Hill, N. Y.

Po $ 1.50 — B. Pocius, J. 
Savickas, B. Giržadas, Mrs. 
M. Sabis, Mrs. P. Plaktonie- 
nė, Mrs. A. Veršelis, Brook
lyn, N. Y., Mrs. K. Grajaus
kienė, Toronto, Ont., Cana- 
da.

Po $ 1.00 BROOKLYN, N. 
Y. — Mrs. L. Baker, A. Nad- 
zeika, Mrs. U. Yanush, Mrs. 
B. Draugelis. MASPETH, N.Y. 
— K. Budris, Mrs. J. Rinke
vičius, J. Černius. RICH
MOND HILL, L. I., N. Y. — 
Mrs. J. Gurklys, Mrs. D. Kli
mas, K. Motuzą. WOODHA- 
VEN, L. 
šauskas, 
šinskas. 
YORK
monis, Kun. P. Jonaitis, Al- 
bany, Mrs. J. Stirna, Roches- 
ter, Mrs. M, Stelmok, Frank- 
lin Square, A. Kisielius, Ams- 
terdam, J. Butkus, Belle Har- 
bor, J. Andrijauskas, Bronx, 
Mrs. N. Milach, Nesconset, 
D. Vaičius, Hudson. KEAR- 
NY, N. J. — Mrs. A. Bylaitis, 
J. Vaiskus, Mrs. O. Dabra- 
valskis. MIŠRŪS NEW JER- 
SEY — J. Strimaitis, Eliza- 
beth, D. Skuja, Kenilwoth, 
A. Strazdas, Roselle, A. Vit
kauskas, Harrison, F. Vaškas, 
Newark, Miss. T. M. Grybai
tė, Nutley, Mrs. A. Legis, So. 
Orange.

Po $ 1.00 — MIŠRŪS PEN- 
NA. — J. Dailidėnas, M r S. M. 
Savukynas, Mrs. O. Rumšie- 
nė, Pittsburgh, A. Poškus, Du 
Bois, Mrs. M. Venkūnas, Phi
la., R. Gruodis, Greencastle. 
MIŠRŪS CONN. — 
Mikalauskas, New 
P. Deimantas. V.
Waterbury, Mrs. A. Macknis, 
Ansonia, V. Marijošius, New 
Britain, Mrs. A. Skrupskelis, 
Hartford, V. Malinauskas, 
Midlebury, St. Lipčius, Plain- 
ville, J. Moteunas, Manches- 
tcr. SO. BOSTON, MASS. — 
D. Lipsky, M. Alukonis, M. 
šimavičius, Mrs. U. Sadui- 
kis, J. Kulpanas, J. Baraus
kas, J. Galvydis, J. Vembrė. 
WORCESTER, MASS. — M. 
Verbašius, Mrs. O. Sidabrie
nė, Mrs. A. Naikelienė. V. 
Barysas. DORCHESTER, 
MASS. — Mrs. A. Jacewicz. 
Mrs. V. Boderick, A. Sanda, 
V Galdikas. Mrs. C. Sebcika.

Laučius.

BANGA TELEVISION
340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y. 

Tel.: APplegate 7-0349

Su didele nuolaida parduodami ir taisom

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

J. Marčelonis, J. 
So. Boston, Mass., 
Belsky, Haverhill, 
Vaitkūnas, Canton,

M. Benevičius, New 
Conn., D. Razulevi-

Stražničkas, Juozas, sūn. 
Adomo, iš Lačionių k., But
rimonių vai., Alytaus ap.

Tulkus — Gerkaitė, Julija, 
gyvenusi Čikagoje

Valaitienė, Elzbieta, d. Ma- 
teušo, ir jos sesuo Raugelie- 
nė, Veronika

Zajenčauskienė — Vitkevi
čiūtė, Stasė ir jos sesuo Ma
tulienė

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:

I. , N. Y. — J. Ali-
J. Dailidė, K. Kru-

MIŠRŪS NEW
— Mrs. K. Tu-

NAUJI HERDERIO LEIDINIAI
Pabaigę spaudinti “Der Gros- 

se Herder” enciklopediją, Her- 
derio leidykla ėmė leisti Staat- 
slexikon (Valstybės žodyną) ir 
Lexikon fuer Theologie und Re- 
ligion (Telogijos ir religijos žo
dyną.

Valstybės žodynas apima aš
tuonis tomus, kurių kiekvienas 
turės 624 puslapius. Jo turinį 
sudaro žinios apie valstybes, a- 
pic teisę, visuomenę ir ekonomi
ją. Kadangi tie dalykai turi daug 
šakų, jiems skiriama išsamūs, 
platūs straipsniai, pavyzdžiui, 
minėtini yra šie dalykai: socia
linė filosofija, socialiniai moks-' 
lai, katalikų ir evangelikų socia
liniai mokslai, antropologija, so- 
cialogija, socialinė psichologija, 
tautologija. teisių filosofija, tei
sių mokslas, politiniai mokslai, 
valstybės filosofija, valstybės 
mokslas, ūkio mokslas, ūkio is-

to rija, statistika, gegorgrafija ir 
t. t.

Valstybės žodyno pirmas to
mas jau išėjo. Jis apima raides 
A, B ir dalį C. Tame tome pla
čiai apibūdintas darbas, darbi
ninkų klausimas ir visa, kas tai 
sričiai priklauso. Kiekvienas to
mas kaštuoja 69 vokiškos mar
kės. Galima Įsigyti ir išsimokėti
nai, mokant kas mėn. devynias 
vokiškas markes. Kortelės užsa
kymui gaunamos pas dr. J. Ja
nuškevičių, 213 Fairvievv St., 
Riverside, N. J.

D r. J. Januškevičius

Ieškomi Juozas Skerevlčius 
ir Jonas Cižeika iš Virbalio 
par. Kaupiškio valšč.. Vilka
viškio apskr. Prašo atsiliepti: 
John Arminas, P. O. 104, 
Oakville, Conn.

ADVOKATAS '
Z 4

37 Sheridan Avė.
Brooklyn 8, N. N.

Tel A Pp legate 7-7083

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

ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAS LIURDE
Knygoje aprašyti visi Marijos pasirodymai, jos prašymai bei 

Liunlc vykstantieji stebuklai.
Knyga 510 pusi., gražiai įrišta, kainuoja tik 1 dol.

• Užsakymus siųsti:

FRANCI8CAN FATHERS
KENNEBUN'KPoAT, MAINE

MIRUS MASS. — Mrs. A. 
Kapchus, J. Banys, Cambrid
ge, Mrs. A. Razmus, Mrs. A. 
Hintendorf, Stoughton, J. 
Voega, Mattapan, K. Pauža, 
Westboro, Mrs. A. Lucas, Ja- 
maica Plain, A. Samson, Npr- 
wood, M, Gumauskas, Law- 
rence, Mrs. K. Gedrim, R.

'^Smetona, Canton, BROCK- 
TON, MASS. — J. Petkūnas, 
Mrs. V. Klevas, J.
MIŠRŪS ILLINOIS — P. Lič- 
kus, VI. Karpuška, Chicago, 
J. Gaižaūskis, Peoria. CLE- 
VELAND, OHIO — Mrs. J. 
Savickienė, Mrs. J. Vaicekaus
kienė, V. Kasakaitis, A. Mė- 
lynis, G. Juškėnas. MIŠRIOS 
VALSTIJOS — D. Bernata
vičius, Providence, Mrs. E. 
Jurgutąitienė, Kansas City, 
Kans., K. Matulionis, Racine, 
Wisc., V. Gadeikis, Manches- 
ter, N. H., Mrs. P. Dodienė, 
St. Louis, Mo., St. Jackus, 
Sudbury, Ont., Canada, Mrs. 
V. Frankieher;Baltimore, Md., 
V. Rastoms, Kansas City. 
Kans., M. Waitkewicz, Ore- 
gon City, Oregon, J. Dižba- 
lis, Hamiltcn, Ont., Canada, 
Mrs. J. E. Casserly, Los An
geles, Calif...

Nuoširdžiai dėkingi.
T. T. Pranciškonai 
Darbininko Leidėjiai

y'oėse kai-

CO.
Dept. 9

I£

į

DARBAS GARANTUOTAS, AT LIEKAMAS 
ŠIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NE\V

Darbo valandos; kasdien nuo ‘J vai. ryto iki

PRITYRĖ
YORKE

7 vai. vak

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

F U N E K A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLE AVENUE, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

Tel. CHapel 6-1377

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS 

savininkas

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

937 GRAND STREET
BROOKLYN 11, N. Y.

TONO IR ANGELUOS ANDRULIU 
IR JŲ ŠEIMOS

NEBŪK ŽILAS
Stebuklingos gyduolės, kurios pa

naikina žilumą, plaukų slinkimą ir 
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, sUn- 
ka, arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
nėra dažai. Nėra nieko už jas gores
nio iki šiol išrasta. Kreipkitės neati
dėliodami ilgiau. Ka na S2.00. Jeigu 
nebū'ite pilnai patenkintas, jums pi
nigai bus sugrąžinti.

PASTABA: Su orderiu siųsk’te ir 
pinigus, kitaip vaistų neslunčiam.

Kanadoje ir kitose vais 
na §2.50 su prisiuntimu.

FLORAL HERB
Bgx 305, Clinton, Ind.,

PADĖKOS LAIŠKAS
Aš, radęs Jūsų Florai Herb Co. 

skelbimą laikraštyje dėl žilų plaukų 
pašalinimo, abejojau. Maniau, kad ga
li būti tik pasipelnymo tikslais.

Dabar, panaudojęs Jū~ų Florai 
Herb, įsitikinau, kad Jūsų skelb:m"s 
buvo tikrai teisingas ir naudingas 
žmonėms, kurie nenori būti ž lais 
plauka:s.

Aš dabar turiu plaukus tokius, ko
kius turėjau būdamas 15-20 metų. 
Dabar jau naudoju tuos vaistus vie
ną kartą savaitėje ir žilų plaukų ne
pairojo.

Aš už tą Jūsų malonumą labai esu 
dėkingas tam, kas tuos vaistus išra
do. Taip pat patariu, kas nenori būti 
žilas, gali p'lnai pasinaudoti Jūsų 
vaistais ir bus Jums taip pat dėkin
gas, kaip ir aš.

Tariu Jums širdingai ačiū, šį ma
no padėkos laišką, jei norėtumėt, ga
lite ir laikraščiuose paskelbti, tik ne
norėčiau. kad būtų mano pavardė 
skelbiama.

Su padėkos pagarba — J. š.

LDS CENTRO VALDYBA

Mrs. A. 
Britain, 
Vaitkus,

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas 

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vadas

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 Flaherty Way

So. Boston 27, Mass.
Pirmininkas

Vincas J. Kudirka 
37 Franklin St. 
Norwood. Mass

Vice Pirmininkai 
Vladas Paulauskas 
Juozas Glavickas

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Norvvood, Mass.
Finansų Sekretorius 

NelI Meškūnas
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

Iždininkė
Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
Labdarybės ir Stipendijų 

Komisija
Kun. Jonas, Vaitekūnas 

350 Smith Street 
Providence, R. I. 
Bronė Mičiūnienė 
Revizijos Komisija 
Danielius Averka 

Teklė Mittchcl 
Benediktas Jakutis

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

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

REIKALAUKITE TIK .MICHIGAN FARM SŪRIO
Jeigu abejojate, paprašykite pamėginimui. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt spiendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams ir geresnėms krautuvėms 
kad Jūs tiek išpopuliarinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame ir toliau jums gaminti tik 
patį geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTA1N, MICH.

Aptarnavimui ir informacijai rytuose prašome kreiptis:

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.

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS 
Mass. Tel. 
GALONAS

Tel. TW 4-8087

Tel. BA 3-1342

Longwood 6-2622

24 Prospect Street, Įlydė Park,
GEORGE 

Caniff. Detroit. Mich.
STANLEY 

W. 47th St., Chicago, III.
JOHN SHURNA

So. Albany. Chicago. III.

1400

1804

5418

4310 No. Broad St.. Phila.. Pa

METRICK

Hyde Park

Tel. T. O.

Tel. Yards

Tel. Grovehill

Tel. Glazstone

3-3975

8-7062

7-8393

6-7783

5-1310

W Ą A' A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas
1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis

tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne 
mokamai.

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

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino
mis.

4. Lietuviški maisto gaminiai

5. Naujai išpuošta šokių salė.

Nuomavimo reikalu kreipkitės j manegerį V. E. Ml-

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitj Vi
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Tėv. Jurgis GailiuSs, O.F.M. 
pranciškonų provincijolas buvo 
atvykęs keliom dienom į pran
ciškonų vienuolyną Brooklyne.

( Atkeltas iš. 5 pusi.) 
yra daroma, kas numatyta 
ateičiai. kaip ir kam siųsti 
prašymus, kaip geriausiai 
pravesti vajų apylinkėse ir t. 
t. Kiekvienas įgaliotinis buvo

■ prašytas pranešti LRK-tui, 
kas jo apylinkėse yra daro
ma. ir. bendrai informuoti 
mus apie veiklą. Deja, į šį

nn
ŽINIOS.

BOSTON, MASS.

pakviesta dėstyti meną New jo-kantata 
York City Kolegijoje ir taip pat 
suruošti ten ir savo darbų paro
dą

Alto rengiamas
Lietuvos nepriklausomybės 

. 40 metų sukakties minėjimas į- 
vyks vasario 16, sekmadienį, 4 
vai. popiet Webster Hali, New 
Yorke.

i Kun. dr. St. Valiušaitis
iš St Francis parapijos Brook

lyne perkeltas į St. Agatha pa
rapiją 702 48 St., Brooklyn 20, 
N. Y. Nuo gruodžio 7 jis įkardi- 
nuotas į Brooklyno vyskupiją.

Sol. Verikaičio kvartetas
ir jiš pats New Yorke kon

certuoja balandžio 12 Ateities 
žurnalo rengiamame vakare 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Balandžio 13 jis koncertuos 
Waterburyje .

Pabaltijo Moterų Taryboje
pirmininkavimą iš estės Mali 

Jurma perėmė Lidija Biliukienė. 
Ji pirmininkaus metus. Tarybos 
susirinkimas įvyko sausio 20 es
tų namuose. Lietuvių dar daly
vavo M. Kregždienė, B. Didčma- 
nienė, ir S. Narkeliūnaitė, kuri 
išrinkta Tarybos spaudos sky
riaus vedėja.

Studentų registraciją
lietuvių kalbai ir literatūrai 

studijuoti Columbia universite
te š.m. pavasario semestre vi-

PROGRAMA

Koncertas, rengiamas pasau
lio lietuvių seimo metu Nevir 
Yorke, įvyks rugpiū&o 31 d. 
2v.p.p. Carnegie salėje. Prog
ramoje numatyta: I dalyje ‘JAV . 
fr Lietuvos himnai, religinės prašymą labai mažai kas iŠ 
poemos dalis — Br. Markaičio, 
“Mano pasaulis” poema 
—VLJakubėno, Vytauto Didžio- 

i — J. Žilevičiaus, an
troje dalyje — ištrauka iš kan
tatos apie Gediminą — J. Gai
delio, ištrauka iŠ op. “Radvila 
Perkūnas” —J. Kamavičiaus 
ištrauka iš op. Pasgirėnai —

įgaliotinių atsiliepė.
Ypatingo pagyrimo verti 

už aktyvumą ir kooperaciją 
yrą Los Angeles LITUANUS 
Remti Komiteto nariai su 
pirmininku V. Variakoju. šis 
skyrius pilnai suprato vajaus

buvo įmanoma tinkamų re
zultatų - pasiekimui. Puikiai 
su mumis kooperavo ir se
kančios apylinkės: Racine, 
Omaha, Chicago, New Yor- 
kas, Washingtonas, Paterso-

su tėvyne kantata —St. Šim
kaus. Baigiama giesme “Lietu
viais esame mes gimę’”.

Kamerinės muzikos koncer
tas taip pat numatytasUis vyks nas, ir Clevelandas. Su gai- 
Carnegie Recital Hafl salėje. T 
Dalyvauja instrumentalistai.

Lietuvių dailininkų . paroda 
vyks Riverside muziejuje. Ati
daroma rugpiūčio 28 ir tęsis _______
dvi savaites. Bus išstatyta apie Springfielde jokio atsakymo 
100 lietuvių dailininkų kūrinių. 
Juos atrinks lietuvių ir muzie
jaus jury komisija.

lesčiu tenka pripažinti, kad 
iš įgaliotinių Bostone, Ro- 
chesteryje, Hartforde, Toron
te, Oalosounte, Baltimorėje, 
Waterburyje, Detroite, Phila- 
delphijoje,, Pittsburge ir

Architektūros parodą norima 
surengti atskirai. Jei bus gau
tos patalpos,eksponatai bus at
vežti iš Brazilijos, kur neseniai 
Sao Paulo mieste vyko liet, 
architektūros paroda. wJa rūpi
nasi architektas J. Mulokas. 
Prie jos, jei bus didesnės pa
talpos, bus galima dar surengti 
dailės apžvalginę parodą ir net 
filatelistų parodą.

Studentę skautų
Vyties korporacijos sueiga 

bus šį trečiadienį,sausio 29, 8 
v.v. R. Kezio bute, 130 Hend- 
rix St., Brooklyne. Sueigos me

stose trijuose kursuose (pradi- tu apie tarporganizacinį bend- 
niame, viduriniajame ir auk- ravimą Studentų Sąjungoje

žurnalo tiražą

į mūsų laiškus negavome ir 
nežinome, kas tose apylinkė
se buvo padaryta.

Bendrai sutrauktai peržvel
gus LRK vajų, reikia paste
bėti, kad nuo 1957 pradžios 
į LITUANUS kasą įplaukė 
6,388.83 dol. iš to skaičiaus 
5,575,03 dol pelno po vajaus 
paskelbimo, ši suma įgalina 
LITUANUS
praplėsti iki užsibrėžto skai
čiaus ir tuomi patenkinti vi
sus įtakinguosius užsienie
čius bei jų institucijas šiuo 
žurnalu besidominčius. Su 
pasitenkinimu tenka paste
bėti, kad LITUANUI remti 
1957 metų vajus, pradžioje 
taip skausmingai pradėtas, 
pamažėle įgavo vis didesnį 
pajėgumą, lietuviškosios vi
suomenės atjautimą ir metų 
pabaigoje ne tik kad pasiekė

MRS. VIRGINIA HUSTON, 35 metų, iš Bellington, Wash„ New 
Yorke išrinkta šių metų “polio motina”. Paralyžiuota ji susilau
kt jau antro kūdikio.

Taupymo ir skolinimo draugija 
Keamy, N. J.

Vilniaus Krašto
Lietuvių Sąjungos Bostono 

skyrius vasario 9, 3 v. p. p. Liet. 
Taut. S-gos namuose (484 E 4 
th St) So Bostone rengia dr. Jo
no Basanavičiaus mirties 30 me
tų sukaktuvių minėjimą. Paskai- 

t—' tą skaitys Vilniaus Krašto Liet.
S-gos centro valdybos pirminin
kas advA. Juknevičius — “Dr. 
Jono Basanavičiaus dvasinis pa
likimas lietuvių tautai”, o dr. 
Marija Gimbutienė — “Lietu
vių Mokslo Draugija Vilniuje ir 
dr. J. Basanavičiaus”. Be to, ra
šytojas Stasys Santvaras pas
kaitys ištraukas iš paskutinių sa
vo kūrinių, o Zita Zarankaitė ir 
Irena Nikolskytė padeklamos 
dienai pritaikytus eilėraščius.

Įėjimas laisvas.

CYO beno dalyvių tėvai 
rūpinasi ja palaikymu. Jie

-nupirko 21 colio RCĄ spalvo- 
. tą televizijos apafątą, kurį 

balandžio 19 padovanos tam, 
kuris turės laimingą numerį.

CYO sudarė tris krepšinio 
komąndas: mergaičių ir dvi 
berniukų. Vyresnių bemiu-

- ’kų komanda, kuri pereitais 
. ~ metais buvo išsikovojusi ar

kivyskupijos CYO čempiona
tą, šiais metais paskirta at-

- stovauti katalikišką jaunimą 
Bostono sportininkų tarpe.

1
BARASEVIČIUSir SŪNUS 
FU NĖRAL ROM E

254 W. Broadway

(
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius

| TeL ANdrev 8-2590

F U N E R A L HOME

197 Webster Avenue
PRANAS WATIKUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NOTA R Y PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite; Tel. TR 6-6434

NEW YORKAS

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

Kemey lietuvių koloni
ja didžiuojasi turėdama stip
rią ir finansiniai pajėgią tau
pymo ir skolinimo draugiją 
“Schuyler Savings and Loan 
Association of Keamey, N.J.” 

Draugija sausy turėjo sa
vo susirinkimą, kuriam pir
mininkavo pats draugijos 
pirmininkas Julius Paknis. 
Pranešimus padarė draugijos 
sekretorius ir reikalų vedė
jas R. Velevas, vicepirm. J. 
Katilius, Andr. Salvest, iž
dininkas J. Belza ir kt.

mas sutaupąs yra saugu čia 
laikyti. Ypač lietuviai savo 
sutaupąs turėtų čia dėti, nes 
tai yra mūsų pareiga remti 
savuosius. Už sutaupąs mo
kama 3?ė metinių procentų, 
kurie išmokomi du kartu 
per metus, čia pat priimami 
pinigai ir už elektros šviesą 
bei gazą ir atliekami kiti ban
kiniai reikalai. Draugijos vi
sas personalas grynai lietu
viškas — kalba lietuviškai ir 
gauni greitą ir malonų pa
tarnavimą.

‘ Draugija buvo įkurta 1924 1958 metų draugijos, val-
metais Pradžia buvo sunki: dybą sudaro: pirm. Julius

Svarbu mergaitėm
Regis College praneša, kad 

visos mergaitės, kurios atei
nantį rudenį norės įstoti į 
šią kolegiją, prašymus turi 
paduoti prieš kovo 1. Gi tos, 
kurios norės gauti kolegijos 
pilną ar bent dalį stipendi
jos, prašymus turi paduoti 
iki vasario 15.

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-5043
Mątthew P. Ballas

(BIELIAUSKAS)

ALE. BALTRŪNAS-BALTON

niame, viduriniajame ir auk- ravimą
štesniajame) vyks nuo sausio 31 kalbės dr. V. Vygantas?” 
iki vasario 4 Low Memorial Li-
brary, 116th and Broadway, Litoratūros vakaras tikslą bet ir ii _. .
New York, N. Y. Informacijų Sekmadienį, sausio 26, Apreiš- doleriu neržen<rė trūko pinigu, pasitikėjimo, Paknis; vicepirm. Jurgis Ka-
reikalu kreiptis tėl. UN 5-4000. ^o parapijos saleje įvyko N. oraeiti reikia na? užėjo sunkūs krizės metai, tilius; reikalų vedėjas Petras
ext 2229 Y. LB pirmosios apylinkės vaka- l praeių, reikia pa- J . ----------

sakyti, kad LRK-tas per pas
kutiniuosius metus stengėsi 
atlikti jam pavestą darbą ir

PTA susirinkimas
Sausio 23 šv. Petro para- ! 

pinės mokyklos mokinių tė- ] 
vų ir mokytojų (PTA) susi
rinkimas išrinko naują val
dybą, kurion įeina: F. Seluk,

660 Grand Street
Brooklya, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Ateities žurnalo
ras. kurieme dalyvavo jaunimas 
ir New Yorke gyveną rašytojai. 
Savos kūrybos skaitė: L. Žitke
vičius. R. Kisielius, V. Jonikas, 
P. Jurkus, J. Gerdvilienė, J. Ais
tis. Deklamavo Irena Sandana- 
vičiūtė — P. Babicko “Lietuva”, 
R. Kulytė — B. Bradžionio 
“šiaurės pašvaistė”, Marytė San- 
danavičiūtė — V. Namunėlio“Į 
tėviškėlę — visas eiles planiniu
palydėjo J. Audėnaitė. D. Vii- ledai pralaužti ir mūsų kai 
kutaitytė padeklamavo Maironio kurios padarytos klaidos ne- 
“Jūratė ir Kąstytis”. Vakarui bekartotinos.

pravesti vajų kuo sekmin- Draugijos pajėgumas ir pa- 
giausiai. Pinigus šiais metais J-—
surinkome ir kartu daug ko 
pasimokėme taip, kad atei
nančių metų vajaus komite
tas galės šį darbą pravesti 
daug sėkmingiau, nes pra
džia jau padaryta, pirmieji

sausio mėn. numeris jau at- 
spaudintas ir išsiuntinėtas skai
tytojams. Numeryje spaudina- 
ma — Ateitininkų Federacijos 
Valdybos žodis, kuriame prisi
menamos šių metų* svarbiausios 
sukaktys; kun St. Yla — ateiti
ninkų įžodis; kun.V. Bagdanavi- 
čius — Dievo išreiškimas; Au
relija Kudnaitė — Kuo moks- 

’ leivis ateitininkas gali prisidėti 
prie lietuvybės išlaikymo; VI.
Ramojus — Vyskupo lazda; Ties vadovavo Vitalis Žukauskas, pa- Komiteto narių vardų nuo- 
lietuviškuoju pajūriu; Ged Nau- šakojęs anekdotų, paskaitęs ak- širdžiai dėkoju visiems tiems, 
jokaitis — Nauja pusnis; prisi- . tualių proginių eilėraščių ir su- kurie savo energija, triūsu ir 
menami mirusieji — kan. J. vaidinęs, kaip Rooseveltienė lan- brangaus laiko aukojimu prl- 
Meškauskas ir kun. J. Petrėnas; kosi Kremliuje. Programą užsi- sidėjo prie našaus savanoriš- 
toliau sąjungų veiklos apžvalgos, tęsė tik pusantros valandos. Pub- ko darbo. Lietuvių visuome- 
kreivos šypsenos. Numeris gau- likos buvo susirinkę gana gau- nei ir organizicijoms padėka 
šiai iliustruotas žiemos stovyklų šiai. Vėliau vyko šokiai, grojant tenka, nes tik jų dosnumo 
vaizdais. R. Butrimo orkestrui. dėka bus galima ir toliau

sklėisti lietuviškosios kultū
ros spindulius po platųjį pa
saulį. Taip pat didžiulė va
jaus padėjėja buvo lietuviško
ji spauda ir radijo stotys, 
kurios mielai ir be kompen
sacijos skelbė mūsų žinias ir

Perkant .- parduodant namus, ar is-
nuomojant butus, įvairiausiais ap-
draudos reikalais, federalinio ir vals
tybinio takso (Income Tax) užpildys
ti, pirkiniui piniginių (Mo
ney Ordcrs),

Kreiptis

HAVEN REALTY
Joseph Audrusis Insurance

87-09 JAMAICA AVĖ., WOODHAVEN 21, N. Y.

TEL. VI 7-4477

bet lietuvis spaudė dolerį prie Velevas; iždininkas • Juozas 
dolerio, dėjo į savąją draugi- Belza ir reikalų vedėjo padė- 
ją ir tuo būdu ją turtino, j ėjas S. Dasker.

Draugijos direktoriais yra: 
Andr. Salvest, dr. S. A. Mic-sitikėjimas kilo, šiandien ji

stovi lygiagrečiai su kitomis kevičius, Julius Paknis, Jur- 
šios rūšies draugijomis. Jos Katilius, Mykolas Ciū- 
aktyvas paskutiniais metais rinskas, Kazys Nakrošis, Vla- 
augo taip:

1953
•1954
1955
1956
1957
Pąlyginus

metais,, draugijos aktyvas pa

das Plikaitis. Juozas Belza. 
$ 832,974.96 Viktoras Mikionis, Petras Ve- 
$ 947,541.00 levas, Jurgis Bezgela ir nau 

$ 1.047.056.63 jai išrinktas, vietoj VI. Šukio, 
$ 1,264,831.82 Fr. Gelinitis.
S 1,630,721.67 Draugija turi savo nuosa- 

1953 su 1957 namus 24» Davis Avė.
Keamey. NJ, telėf. KE 2-7260 

didėjo beveik dvigubai, o pa- Taupytojų Indeliai yra ap
lyginus 1956 su 1957, aktyvas draustl $ 10.°00 Federal 
pakilo net $'365,890.05.' Tai Savings and Loan Insurance 
didžiausias padidėjimas, koks Corporation, Washington, D. 
ligi šiol yra buvęs.

Dėmesio verta ir paskolų 
(morgičių) pozicija:

1953 
1954 
1955 
1956 
1957
šią įstaigą pažįsta ne tik 

lietuviai, bet ir svetimtaučiai.

ky ir Joseph Aleksiūnas.

Mirusieji
Po gedulingų pamaldų iš 

šv. Petro parapijos bažnyčios 
palaidoti:

Joseph Garszva
G R A B O R I U S 

^ALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. . ’ 
Brookhkn, N. Y. |KatarinavMikėnienė (sau

sio 17) 57 m. Velionė gyveno 
179 Milteni St., Dorehester 
Mass. Nuliūdime paliko vy- 
ją, sūnų ir dvi dukteris. Pa- » ogi 1 •
laidota N. Kalvarijos kapinė- ♦ J. B* b 113 1 1 11 S

! Š a 1 i n c Una
^.Laidotuvių Direktorius

CAMBRIDGE, MASS.
ALRK Federacijos 16 skyrius 

rūpinasi Lietuvos nepriklauso
mybės 40 metų minėjimu. Minė

jimas ruošiamas vasario 16 Liet 
Kat. klubo patalpose.

Draugija yra narys Fede-
ral Home Loan Bank. J.M.. ®

84-02 JAMA1CA AVĖ. 
(prie Forest Parkway Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingąs-Jaidotuves.

. Koplyčios nemokamai visoje į 
miesto dalyse; veikia ventiliacija |

TeL Vlrgtaia 7-4499 *

$ 735,671.50 g
$ 829 15912 SKELBIA VAJŲ • g
$ 928 69299 Bostono Lietuvių Bendruo- | 

$ 1 135 19533 men^s valdyba pastebėjusi, g 
$ 1 480 43514 kad žymi lietuvill dąr C 

iki šiai dienai nėra įsirašiusi B 
į Bendruomenės aktyviųjų g

R e pu b Ii c 
Winc & Liųuor Store

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

ireri ’ icitikinn kari turi’- narių skaičių, skelbia, narių ragino tautiečius Į patrioti- Šie irgi. Įsitikino, kad tun- vaų)n
nį darbą, už tai šiems mūsų 
talkininkams tariu nuoširdų 
ačiū.

MAMYTES SŪRIS

įsirašymo vajų sausio ir va
sario mėnesiais. Valdyba ra
gina, kad neliktų nė vieno

Dabar gaminamas kelių susipratusio ir geros valios
Vytautas J. Šliupas, skirtingų skonių. Vartoto- Hetuvio, neįsirašiusio J akty*

LITUANUS Remti Komiteto jams nesunku pasirinku, šiai vil^ Lietuvių Bendruome-
pirmininkas gamybai tvarkyti pakviestas ngs nari4 skaičių. Įsirašymo

iš Kanados pabaltietis prity- v*e^os:
I. Liet, Bendruomenės ižd. 

A.. Vilečinskis, 5 Adams St.
Algimantas Oilapas

baigė inžinerijos mokslą City ręs meisteris.
College of New York, gatTda- Mamytės sūrį galite gau- 
mas B.C. laipsnį. U visur. Paskiausis naujas r<

atstovas Hillside, Newarke, 
B^yonnc ir apylinkėje yra: 
C. Balčiūnas, 346 Princeton 
Avė. IlilMde, N. J. teL MU 
6-5810. Čia jums bus praneš
ta kaip galite gauti Mamyte

2. Br. Kalvaitis ir D. Stel
mokas. 389 W. Broadway, So.

SAV. M. IR J. JOKUBAK1AI
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg

tinių. konjakų, midų šventėms bei 
kitoms progoms

WINTER G \RDEN TAVERK !n<

VYT. BELECKAS savininku *'

Viktoras Krisulevičhis, sū
nus Gabrio, kilęs iš Daugų 
parapijos, Vėžionių kaimo. 
Ieško jo jjėdė Antanas Kri- 
sulevičiųs, gyvenąs 42 Con- sūrį. Brooklyno,- N. Y. jau 
cord Avė., Norvrood, Mass. nuo seniau atstovauja S ir M

Jis pats, arba žinantieji Quality Market 483 Grand 
apie pratomį prstoetti jo SU tai. EV ■ 8-4608, antroji 
MM • krautuvo — 148 Grand St

Bara>. Sale vestuvėms,
|Nirengimams, susi rinki


