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SERTYM Iš LIETUVOS •' 
LANKĖSI VATIKANE

lios audiencijos. Bet jie netu
rėjo jokios iš savo vyskupų 
rekomendacijos, tai jų noras 
nebuvo patenkintas. Jiem bu
vo nurodyta, kad jie galį da
lyvauti bendroje audiencijoje, 
ir jie taip padarė. Jokio spė

^parijocta11 Pracuzijos bombos Tuniso mie
Užmušta 78, sužeista 84 • Skundas Jungt. TautontSovietų Chruščiovas giriasi 

sputniku; Amerikos apsau
gos departamentas neapsileis Džiaugsmas Maskvai
kas paruošta kelionei į mė
nulį, o ir prieš tarpkonenti- 
nes raketas jau išrasta rakė-

Karo laivynui nepasisekė 
vėl su Vanguardu. Avijacijai 
penktadienį susprogo po tri
jų minučių Atlas raketa. Ta
čiau vasario 8 apsaugos de-

Nuo viršūnių konferencijos 
dėmesį staiga atitraukė kru
vini įvykiai tarp Prancūzijos 
ir Tuniso. Vasario 8 Prancū-

sui už tai, kad tą pat dieną 
Tuniso priešlėktuvinė apsau
ga nušovė Prancūzijos žval
gybinį lėktuvą, kuris sekė

ves lėktuvai trim bangom su
bombardavo Tuniso miestelį 

. ,_______ _ ___ ______ _ __ ____ Sakiet — Sidi — Yuossef. Esą
parlamentas rado reikalo, pa- / užmušta 78, sužeista 84. Tu

nisas kreipėsi į Jungt Tau
tas.

skelbti apie pažangą Ameri
kos raketų srityje. Ji tokia:

Aviacijos atstovas pasiskel
bė, kad šiais metais jau gali 
pasiųsti raketą į mėnulį.

Laivynas kalbėjo apie pir
mą atominį kreiserį, nuo ku
rio galima bus taip leisti ra
ketas.

Prancūzai paaiškino, kad 
tai buvo atsilyginimas Tuni-

Armija su entuziazmu in
formavo apie raketą prieš 
tarpkontinentines balistines 
raketas. Raketas, kurios 
skrenda 5000 mylių, bus ga
lima sugauti ir sunaikinti. 
Optimizmą palaikė aviacijos 
pranešimas, kad radaras pa
tobulintas ir gali aptikti ra
ketą ar lėktuvą jau už 3000 
mylių. Tai duoda 15 minu
čių laiko pasiruošti apsaugai.

Pirmas keleivis
!

TUNISO prezidentas Habib 
Bourguiba ramina savo gyven
tojus ir skundžia Prancūziją 
Jungt. Tautom

pat Tuniso sienos.

Konfliktą pagilino Tuniso 
vyriausybė, atšaukdama savo 
atstovą iš Paryžiaus ir parei
kalaudama, kad Prancūzijos 
15,000 kareivių iš Tuniso te
ritorijos tuojau pat pasi
trauktų. Prancūzų kariuome
nės Tunise vadovybė gavo iš 
savo vyriausybės įsakymą ne
pajudėti. Abidvi pusės kalba 
apie kreipimąsi į Jungt. Tau-

Aviacijos laboratorijose
Texas vasario 9 lakūnas Do
nald G. Farrell, 23 metų, iš

Incidentas tarp Prancūzi
jos ir Tuniso jau nebe pirmas.

KUR YRA INCIDENTŲ 
PRIEŽASTIS?

Priežastys yra dvi. Prancū
zija reikalavo iš Tuniso ir 
Maroko, kad tiedu kraštai 
būtų visiškai neutralūs Pran
cūzijos kovose su alžiriečiais. 
Bet Marokai ir Tunisui sun
ku neutralumą išlaikyti. 
Jiems pristato ginklų ar pri
ima nuo prancūzų pabėgu
sius alžiriečius. šitai pirmoj 
eilėj ir gadinai Maroko bei 
Tuniso santykius su Prancū
zija. jau ištisi metai, kai

santykiai su Tunisu pablogė
jo, o labiausiai nuo š. m. sau
sio 11, kada iš Tuniso išpuolę 
Alžiro sukilėliai 15 prancūzų 
nušovė ir keturis paėmė į ne
laisvę. Tai įvjrko kaip tik 
prie to paties Gakiet — Sidi 
— Youssef. Aiškindami, kad 
Tunisas duocįa prieglaudą 
sukilėliam, prancūzai laužė 
Tuniso sieną, gaudydami al
žiriečius. Tai ir privedė prie 
kruvinų susirėmimų.

Kita priežastis — tai Mask
vos veiklumas Afrikoje tarp 
drabų. Maskvos agentai kurs
to arabus per Kairo radiją. 
Paskutiniu laiku sustiprėjo 
ginklų pristatymas. Prieš sa
vaitę prancūzų karo laivai 
suėmė Jugoslavijos laivą, ku
ris gabeno iš Čekoslovakijos 
ginklus už 4 mil. dol. Nors 
Jugoslavija protestavo ir aiš
kino, kad ginklai buvę skirti 
Yemen, bet prancūzai buvo 
įsitikinę, kad pro Maroką jie 
turėjo patekti į Alžirą. Pran
cūzai taip pat patikrino Len
kijos laiv^, prie Maroko kran
tų, bet laivas jau buvo tuš
čias.

Laivų tikrinimas ar konfis
kavimas įtempia ir santykius 
tarp Prancūzijos bei Jugosla
vijos, Lenkijos.

Amerika susirūpi
nus dėl Tuniso 

įvykių
Valstybės sekretorius Dul

les pareiškė didelį susirūpini
mą ir apgailestavimą dėl 
bombardavimo Tunise. Prašė 
Prancūzijos atstovą pateikti 
jam naujausią informaciją. 
Laukiama, kad Amerika im
sis priemonių. Kokių — ne
aišku.

N. Y. Times įvykius Tuni
se vadina nepataisoma tra
gedija nes tai kompromi
tuoja Prancūziją, kuri pas-_ 
kutiniu laiku rodė taikingų 
pastangų Alžiro reikalu. Tai 
esanti tragedija ir Amerikos, 
nes tai buvo Amerikoje ga
minti lėktuvai (o ar ne Ame
rikoje buvo gaminti sunkve
žimiai, kurias bolševikai vyk
dė deportacijas, iš Lietuvos? 
Red.).

NEPAPRASTA ŽINIA APIE 
7 MALDININKUS IŠ LIETU
VOS PAS ŠV. TĖVĄ. JIE BU
VO STIPRIAI GARSINAMI, 
IR TAI PADEDA SUPRASTI 
JŲ ATSILANKYMO TIKS

LUS.
N.Y. Times koresponden

tas iš Romos pranešė, kad 
Romoje atsilankė 7 lietuviai 
ir dalyvavo bendroje audien
cijoje pas šv. Tėvą. Jie išbuvo 
Italijoje tris savaites. Prieš 
išvykdami, jie spaudai pa
reiškė anie savo atsilankymą 
pas šv. Tėvą audiencijoje sau
sio 22.

Jaunas meno studentas pa
sisakė pabučiavęs šv. Tėvo 
žiedą. Kiti, tarp jų dvi mote
rys, taip pat reiškė susižavė
jimą popiežium ir sakėsi iš 
audiencijos išsinešę gilų įs
pūdį.

Iš Vatikano — rašo NYT 
— buvo pareikšta, kad sep
tynetas lietuvių prašė specia-

dienraštis — nereikia, kada 
popiežius suteikia bendrą au
dienciją, paprastai kiekvieno 
trečiadienio rytą.

Septynetas pareiškė spau
dai, kad jie essą pirmieji ka
talikai iš savo krašto, kurie 
atvyko kaip maldininkai į 
Vatikaną, nuo pat karo pra
džios, kada Lietuva tapo So
vietų Sąjungos dalim.*

NYT pastebi, jog nėra už
registruota, kad bet kokis So
vietų pilietis, anot N. Y. Ti
mes, būtų kada oficialiai da
lyvavęs Vatikano iškilmėse.

Laikraščio teigimu, ta ke
lionė buvo stipriai išgarsin
ta. Esą Romoje ji aiškinama 
kaip naujas sovietinis ėjimas 
įsiteikti Vatikanui.

” •••

Didžipji kliūtis —
gaišinimas- biną “skristi į mėnulį”. Vie

tos nedaug: jis gali pajudin- Kodėl raketų gamyboje 
ti rankas, kelis -colius pakilti Amerika atsiliko?

Jis apkabinėtas instrumen- fo komisijoje, kuri tyrinėja 
tais, kurie matuotų, kaip jo raketų ir satelito gamybą. Į 
___________ . klausimą atsakė Donald

W. Douglas sr., kuris per 40 
žemės. Jis buvo uždarytas metų dirba karinių ir civili- 

, njų 0 dabar raketų
kabinoje srityje. Esąs pagaminęs Ame

rikos apsaugai apie 20,000 
spaudimą iki pusės, nuleido raketų.
ir temperatūrą. Cheminiu Labiausiai reikalą gaišino 
būdu visi skysčiai iš jo kūno, — kalbėjo Douglas .— oficia- 
prakaitas bus išvalomi ir per- jjų įstaigų neapsisprendimas, 
dirbami į geriamą vėhdenį. delsimas. To pavyzdys gal 

"Maitinamas specialiais prepa
ratais. Iš savo kabinos jis

organizmas reaguoja į sąly
gas maždaug 1000 mylių nuo

ir turi išbūti visas septynias 
dienas. Uždaroje J '' 
jam tuojau sumažino oro

Vanguardo trečią "aukštą".

Departamentas apie 
jautrius klausimus

Valstybės departamente va
sario 6 lankėsi Vliko pirmi
ninkas dr. A.'Trimakas ir į- 

~ teikė tam tikrą raštą ryšium 
su galima viršūnių konferen
cija. Pasikalbėjime departa
mento pareigūnai užtikrino, 
kad Amerikos nusistatymas 
Baltijos valstybių atžvilgiu 
nėra pasikeitęs. Jie aiškino, 
kad prezidento Eisenhovverio 
laiške Bulganinui minimas *

- rytų—Europos padėties. spren
dimas apima ir Baltijos vals-
tybes. Tikima, kad valstybės 
sekretorius J. F. Dulles tuo 
reikalu pasisakys Vasario- 16 
proga.

Dėl Amerikos atstovybės 
sekretoriaus lankymosi Latvi
joje pareiškė, jog tas diplo
matas neturėjo jekio pavedi
mo, ir tai buvo grynai jo pri
vatus apsilankymas.

Dėl Amerikos Balso buvo 
patirta, kad egzilam nelei
džiama kalbėti, bet gali bū
ti panaudotos jų kalbos ir

' paties Amerikos 
Balso.

OR. ROY HERZ, iš Bethesda. 
Md., sakosi, kdd jo vaistas 
‘•methotrexate” gali būti sėk
mingas kovai su vėžiu.

Kongresas minės 
Vasario sukakti

Galima spėti, kad tai ma
ža dalis sovietinės taktikos 
prieš viršūnių konferenciją. 
Tai konferencijai didžiausią 
kliūtis yra rytų Europos liki
mas. Sovietai nori sudaryti 
įspūdį, kad sovietiniame reži
me piliečiai naudojasi asmen ' 
laisvėm, net religine laisve, 
ir be reikalo Amerika kelia 
Europos rytų klausymą.

Maskva ypačiai nori pat
raukti į savo pusę Europos 
politikus, kurie yra linkę pri
pažinti status quo. kaip to 
nori Maskvą. Maldininkų ke
lione į Vatikaną Maskva nori 
duoti argumentą į rankas E- 
uropos vyram, kad jie iš savo 
pusės galėtų spausti Ameri
ką atsisakyti reikalavimo per
žiūrėti pavergtų tautų padė
tį ir duoti jom pačiom ap
spręsti savo vidaus tvarką.

būti raketa Zeusas kovai su 
raketom. Prieš dvejus metus 

nieko negali matyti. Bet jo mums rodės, kad šis ginklas 
langelį į vidų mokslininkai 
gali matyti ir gali jį stebėti. 
Jei keleivis į mėnulį neatlai-

Amerikos Balso veikimą nu
matoma susiaurinti. — rašo N. 
Y. American Journal.

yra pakankamai tikras ir ga
lima jį daryti. Bet reikalin-

Vokiečių komunistai išvalė savo bosus

Altas praneša, kad jo pas
tangom Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 40 metų su
kaktis bus paminėta Atsto
vų Rūmuose ir Senate vasa
rio 13.

Atstovų Rūmuose invokaci- 
ją atkalbės kun.
keVičius. Senate 
Brizgys.

Kongresmanai
riai pasakys kalbas, 
bus paskelbtos

MIN. ST. LOZORAIČIO 
RAŠTAS NATO

Jonas Jut-
vysk. V.

Šveicarų “Baslet Nachrich- 
ten“ paskelbė, kad Lietuvos 

, buvęs užsienių reikalų min.. 
dabar užsieny esančių diplo
matų šefas St. Lozoraitis į- 
teikė raštą Nato generaliniam 
sekretoriui P. H. Spaak. Raš
te pareiškė pasitenkinimą, 
kad Nato nutarimuose yra 
pasakyta apie sovietų paverg-
tus kraštus: “Mes konstatuo
jame šiuose kraštuose au
gantį dvasinės ir ūkinės lais
vės siekimą.“ Primena betgi, 
kad šias žodžiais ne viskas 
pasakyta, nes Lietuvos ir . ki
tų pavergtų tautų siekimas 
yra atgauti politinę neprik
lausomybę. Prašo, kad Nato 
valstybės daugiau atsižvelg
tų į šiuos pavergtųjų sieki
mus.

ir senato- 
kurios 

Kongresi
niuose rekorduose”. Pareiški
mai. tikimasi, bus išleisti at
skiru leidiniu, kaip tai buvo 
padaryta pernai.

GUBERNATORIŲ PA
REIŠKIMAI VASARIO

Senatas pritarė Dulles po
litikai dėl viršūnių konferenci
jos. Ji parėmė tiek respubliko
nai tiek demokratai.

16
Vasario 16 proga proklia- 

macijas paskelbė Califomi- 
Bulganino laišką Eisenho- jos gubernatorius Goochvin

Rytų Vokietijoje likvidavo 
gų sumų galima buvo varto- komunistų bosus, linkusius į mas iš vadovaujamų vietų 
ti tik menką dalelę. Net ir “tautinį komunizmą” ir sus* reiškia sulaužymą opozicijos, neriui paraše ar padėjo rašyti J- Knight. Illinois guberna- 
dėl raketos Thoro, kai ji bu-, 
vo sėkmingai išmėginta, mes 
laukėme nuo rugpjūčio iki 
gruodžio įsakymo padidinti 

sario 8 paskelbė raketų mėgini- šios taip reikalingos raketos 
mo apyskaita, kiek baidėsi ge- gamybą, 
rai ir kiek negerai. ---------------------------------------------

kytų sąlygų, tada kabina 
būtų tuojau atidalyta.

GERAI IR NEGERAI
Apsaugos departamentas va-

Aviacijos Thoras mėgintas 11 Jh mokykly pašali 
kartų. Penki kartai buvo visai, * r
sėkmingi, keturi iš dalies, du 
nepasisekė.

Maskvai.
Rytų Vokietijos komunis

tai centro komitete pereitą 
savaitę, nuo pirmadienio iki 
ketvirtadienio, svarstė t/pu- 
tarė pašalinti iš ce\įtro ko-
miteto ir politbiuro tris di- 
džiuosius vadus Ir eilę ma

no New Yorke 700 žesnių. Tarp pašalintųjų yra
ir garsusis teroristų vadas ir 

Švietimo valdyba ėmėsi laivų sprogdintojas Emst 
Friedrich Wollweber, kuris 

saugoti mokyklom nuo chu- paskutiniu metu buvo saugu- 
liganizmo. Ketvirtadienį lei- mo ministeris, bet nuo 1957 
do pašalinti iš mokyklų tuos, lapkričio 1 dėl nesveikatos 
kurie kelia triukšmą ir ne- pasitraukęs, 
klauso mokyklos vadovybės.

Graikijoje Sovietai padidino O Jau penktadienį paskelbė, apkaltinti norėję sudembkra- 
savo atstovybės personalą 50 Kad yra pašalinti iš pradinių tinti partiją, decentralizuoti

Armijos Jupiteris mėgintas 7 
kartus. Trys kartai visai sėk- staiga^ griežtų priemonių ap
mingi. du teko susprogdinti, vie
nas pats susprogo.

SOVIETAI 'STIPRINASI 
GRAIKIJOJE Wollweberis ir kiti buvo

ną. Aiškinama, kad išmeti-

torius IVilliam G. Stratton. 
Indianos gubernatorius Ha- 
rold W. Handley. Wisconsin 

Vcrnon W.
Thomson. Massachusetts gu-

kuri buvo susidariusi prieš 
partijos sekretorių W. UI- 
bricht, išlikimą stalinistą.

CHRUŠČIOVAS GIRIASI
Kremliuje priėmime vasa-• * * ' ina.”> i vai\di u hunud ucinaiviųio rvstci ruivviv,

rio 8 Chruščiovas kalbėjo. gajVojimą rusas taip negalįs pa- Rhocle Island gubernatorius 
••Su pasitenkinimu galime anfi > „,nnis , R,*.rts.
sakyti, kad mūsų krašto taq> 
tautinė padėtis yra gera ir F" ?
sveika. Sovietų Sąjungos j
prestižas yra aukštesnis nei 
bet kada”. Tai padaręs sput- 
nikas.

CHRUŠČIOVAS MALEN- 
KOVO NEPRISIVUO

anglų buvę diplomatai ir Sovie
tų šnipai, pabėgę į Maskvą. 
Macclean ir Burgess^Taip spėja
R. Drummond (NYIIT). Laiškas x gubernatorius 
per . Eisenhovverio galvą taiko- 
mas į vakarų publiką, kurios bematorius Fostcr Furcolo. tauischer Liederschrein”. ku

rią laikraščiui pasiuntė Lietu
vos gen. konsulatas.

ANGLAI PRIEŠ POVAN
DENINI PAVOJŲ

• Vokiškasis dienraštis 
“N. Y. Staats — Zeitung und 
Herold” įsidėjo Liudviko Rė
zos eilėraštį “Iškeliavimas” 
iš dr. Jungferio knygos “Li-

Dennis J. Roberts.

Anglijos vyriausybė apsau
gos reikalam skirto biudžie- 
to didžiąją dalį nori suvarto
ti apsaugai nuo povandeni-
nių laivų.

Sovietų raportas apie 1957 ' 
ūkinę padėtį rodo, jog varto
tojam pagamintų gėrybių 
kiekis buvo mažesnis nei 1955 
buvo suplanuota dar valdant 
Malenkovui. Bet sunkioji pra
monė yra didesnė, nei buvo 
numatyta 1955. —

mokyklų 544 ir iš vidurinių ūkinę sistemą ir duoti tam 
mokyklų 100 mokinių. tikras intelektualam laisves 

Tai sukėlė vėl didelę kriti- ta pačia kryptimi kaip Len- 
vietinus leidinius. O Sovietų at- ką. Esą triukšmadariam to ir Rijoje Gomulka. Taip pat bu- 
stovas Sergejevas staiga ėmė reikia, kad jie nebūtų verčia- vo kaltinami norėję sujungti 
rodyti “palankumo” graikų orto- mi eiti į mokyklą ir kad ga- ' Vokietiją “bet kuria -kaina”, 
dofcsų religijai. Sovietai skubi- JMų trintis gatvėse. ^ Konfliktas prasidėjo nuo
naši išnaudoti graikų įdūkimą Majoras Wagneris vėl šau- 1956 po Chruščiovo kalbos už Nizoną nuo to atkalbėjo valst. 
prieš Vakarus dėl Kipro. . kia posėdį. decentralizaciją, prieš Stali- departamentas.

proc. Sustiprino taip pat propa
gandą. siuntinėdami graikų in
telektualam savo biuletini ir so-

vo kaltinami norėję sujungti
Adlai Stevtnsonas pasisakė 

šią vasarą vyksiąs į Sovietus
AR TIKRAI JIE? Scvtety buvę Anglijo* tHptonurtai

- MacLean k Burgės* c*ę podtjg •ufgsrnino laišką parašyti.

Telefonas negelbsti
Italas Ix>renzo (’hairotti 1955 

išemigravo i Ameriką ir dabar 
tarnauja aviacijoje. Italijoje pa
liko savo "sužadėtine”, kuriai 
tebuvo 15 metu. Dabar norėk) 
ją vesti. Negalėdamas nuvykti, 
kreipėsi į kleboną, ar negalima 
butų vedybas atlikti telefonu. 
Deja, jam telefonas tokiam rei
kalui nepagelbėjo Reikia, kad 
abudu jaunieji prisistatytų į 
bažnyčią.



JUPITER-C raketos vidus ir degimo varikliai

Kaip sovietai apmovė vakariečius su sputniku

Japonijos

Trys motinos keliavo sūnų pamatyti

iš.:..

apskaity- 
pasirodyti

ir policijos. vadas protestavo— 
policininko laikymu bus pa
žeista mokinių ir mokyklos gar-

Kaune naujas kinoteatras
Kaune Mokytoją Namuose, 

buvusioje prezidentūroje, atida
rytas naujas kinoteatras. Ruo
šiamasi Įrengti skaityklą ir kny
gų kioskas.

nuo 7 vai. ryto iki 11 vai. va
karo. Parapiečiai joje gali pa
likti ir vaikus. Yra visokių už
kandžių, tik* alkoholinių gėrimų 
mėra. Po metų veikimo klebonas 
jau galėjo grąžinti akcininkam

Satelito mintį iškėlė komite
tas geofiziniam metam rengti. 
Tikėjosi, kad paleistas į erdves- 
satelitas gali duoti svarbių ži- 
nių apie erdvės temperatūrą, 
kosminius spindulius ir kitas są
lygas. Amerika pasižadėjo sa- 
taktą organizuoti. Kad viso pa
saulio stotys galėtų satelito sig
nalus priiminėti ir daryti savo 
išvadas.

Popierius paragino kunigus 
vykti į pietų Ameriką, kuri ne
turi kunigų. Atsiliepdamas Į tai, 
italų kunigas Salvatore Rųffolo 
atvyko Į Puerto Rico 1954. Jo 
apaštalavimo vaizdas toks. — 
Kasdien jam t.enka laikyti po 

sekmadieniais

lionL, jos pamatė savo vaikus laidas.

■ - -ini.il r.-, a " j, -■ . ■ i ■ ... i ■■ i ■>«» i.ią jMM.ąįgin

New Yorke 918 viešųjų mokyklų, o nusikaltimų jose policija įregistiBvo OŠ? M98. 
Kai Liitle Rock devyaią vaikų apsaugai buvo pastatyta ant kojų iŠJMfc fedfetsKnės 
kariuomenės, tai Ne»v Yorke valdžia posėdžiauja ir pešasi, o sargybas savo vaikam 
organizuoja motinos.

Kiek Amerikoje tikinčių ir netikinčių

mylias derėdamiesi su sovietų 
premjerais. Rezultatai: buvo de
vyniolika konferencijų, padary
ta 40 sutarčių; iš jų raudonieji 
tik trijų nesulaužė".

Knyga bus reikalinga šiais metais visiems, lies minime 500 metų 
šventojo gimimo sukaktį. Jos kaina tik 3 dol. Užsakymus siųskite: 
Darbtaiinkaa, 910 HTDoughby Avc„ Rmoklyn 21. N. Y,.

Jei rusai leis, tikimasi varpus 
naudoti iškilmingu švenčių me
tu, o vėliau sumontuoti ir kitas 
lietuviškas meliodijas.

Padėtis susidarė tokia, kad 
kai kuriose mokyklose motinos

Kai jury komisija pasiūlė, kad 
Į visas mokyklas reikia pa
siųsti po poĮiciją. vėl švietimo 
valdyba, ir majoras Wagneris,

telito signalam priimti — Fort 
Stewart, Goergia, San Diego, 
Califomijoje; taip pat stotys bu
vo įrengtos Havanoj—Cuboj, 
Cuito —Ecuador, Lima—Peru 
ir kitur.

Kikius Amerikos lietuvių "ra
šytojus" pristato Lietuvoje

Lietuvoje žada šiais metais iš
leisti nemaža “Laisvės’ ir “Vil
nies’ bendradarbių poezijos. Jų 
eilėraščiai dažnai spausdinami 
“Tesoje’ ir žurnaluose. Juos 
nori pristatyti Lietuvoje skai
tytojam kaip Amerikos lietu
vių rašytojų svarbiausią grupę.

Neseniai buvo “Tiesoje” Jono 
Kaskaičio “JAV lietuvių poeto’ 
eilėraštis' ‘Atgal Į tėviškę — ji 
motina tikra”.

Teko netrukus konstatuoti, 
kad juosteles su signalais sudė
jus susidarytų 12 mylių ilgis. 
Galutinėm išvadom, sakė vienas 
iš mokslininkų, reikai surinkti 
dar 4-5 kartus daugiau. Prasidė
jo skaičiavimai, kurie nustatė ži
nias apie sputniką. Spaudoje bu
vo pastebėta, kad sovietai buvę 
nustebinti amerikiečių moksli
ninkų išvadų greitumu ir tikslu
mu.

tų rankose”.
Toliau šulus aiškina, kad pri

silaikant Maskvos šūkio “Vie
nybėje galybė” būtina “pagrin
dinius komunizmo principus tai
kyti sutinkamai su atitinkamos 
nacijos, atitinkamos nacionali
nės valstybės specifika”.

“Tiesoje’ ir gruodžio 29 A. 
Žcraitis buvo rašęs, kad “nieka
da taipgi nepavyks supiudyti 
Lietuvos darbo žmonių su bro
liškos Tarybų Sąjungos tauto
mis’.

sumontuota nauja meliodija— 
Dvariono “Kur Nemunas teka ”.

Butų stoka
Nors teberamina, kad po 10 

—12 metų Lietuvoje jau ne
būsią butų trūkumo, šiandieni
nė padėtis yra kritiška. “Tie
sa” sausio 7 aprašo, kaip gavęs 
orderį įsikelti į naują butą .toks 
mokytojas,, atvykęs su visais 
baldais, rado tik‘čia pat prieš ji 
įsikėlūsią “pilietę”. Mokytojas 
dėl to buto bylinėjosi teisme,, o 
pilietė “tepa”. Kol kas tebelai
mi “pilietė’. “Tiesos’ korespon
dentas A. Kadžiulis reikalauja 
vieną kartą tvarkos Kauno sa
vivaldybėje.

KAS DAROMA -PADĖČIAI PA 
TAISYTI?

Švietimo valdyba ir majoras 
šaukia posėdžius guodžiasi, kad 
ir kitur taip kalba apie vai
kų tvarkymą šeimose. Kai teisė
jas Leibowicz paskyrė jury ko
misiją nusikaltimam išaiškinti* 
tai komisija tuojau apkaltino 
New Yorko švietimo valdybos 
apsileidimą, nesirūpinimą; val
dyba atsikirto, kad dėl jury ko
misijos teroro mokyklos vedė
jas nusižudė. Apsišaudymas žo
džiais

1957 biržely Maskvoje išeinąs 
žurnalas “Radio” paskelbė pra
nešimą radijo mėgėjam, kad jei 
pasiseks satelitą paleisti, tai jis 
turės du siųstuvus, kurie duos 
signalus 20,005 ir 40,002 mega- 
ciklų dažnumo. Mėgėjai buvo 
kviečiami klausytis. Apie tai A- 
merikos mokslininkai nebuvo 
painformuoti. Visai atsitiktinai 
žurnalas “Radio” pakliuvo bet
gi į Ameriką. Nekilo mintis, kad 
Sovietų mokslininkai laužytų su
sitarimą ir signalą pakeistų. Ta
čiau dėl visako dvi naujos sto
tys (Riverhead, L.I. ir Fort Mon- 
moūth, N.J.) buvo pritaikytos 
ir sovietų nurodytam dažnumui. 
Nežinant betgi galimo satelito 
paleidimo, nuolatinio budėjimo 
nebuvo. Įsijungdavo atskiri bu
dėtojai tik atsitiktinai į rusų pa
skelbtą dažnumą.

Atsitiko, kad 1957 spalio 4d. 
20 vai. Navai Research labora
torijos budėtojas įsijungė į-20 
mgc. Staiga išgirdo signalus. 
Signalai ėjo visą laiką. Tada jis 
telefonu pranešė -laboratorijos 
vedėjui, ir už poros minučių at
gijo Riverhead, L.I. ir Fort Mon- 
mouth stotys.

SABINA GOKCEN, pirmoji 
moteris — karo pilotas. Ji yra 
mirusio Turkijos prezidento 
Ataturko adoptuota duktė. 
Amerikon atskrido naujausiu 
sprausminiu lėktuvu.

“Vadinamąja ‘nacionalinio 
komunizmo’ teorija siekiama vi
sų pirma sukurstyti žmonių, na
cionalinius jausmus. Todėl mū
sų respublikos sąlygomis, kai 
dar jaučiamos buržuazinio na
cionalizmo atgyvenos, reikia 
ryžtingai nuplėšti kaukę visoms 
panašioms teorijoms, parodyti 
jas kaip ginklą JAV imperialis-

nesm
Švietimo įstaigos pareigūnai 

padėtį švelnina tardami, kad iš 
'918 viešųjų mokyklų New Yor- 
ke 344 mokyklos neturėjo jokių 
incidentų. Taigi ne visose yra 
bloga. Vis dėlto du trečdaliai 
su incidentais.

Kai Little Rock 9 negriukų 
apsaugai, prezidento įsakymu, 
buvo sukelta ant kojų 12,000 
federalinės kariuomenės, tai 
New Yorke šimtų vaikų apsau
gai lig šiol miesto valdžia nie
ko nesiėmė, išskyrus posė
džiavimą. , -

KUR PADIDĖJUSIO CHULIGA
NIZMO PRIEŽASTIS?

Svarbią s aplinkybę, kuri pa
deda išaiškinti padidėjusį nusi
kaltimų skaičių, nurodo polici
ja: daugiausia nusikaltimų į- 
vyksta mokyklose, kur gausiau
siai gyvena negrų ir portorikie- 
čių gyventojų — Brooklyne ir 
Harleme. Nusikaltimai auga 
keičiantis gyventojų 
sudėčiaL New Yorke nuo 1950 
negrų gyventojų skaičius padi
dėjo 311,000, portorikiečių 304, 
000, baltųjų tuo tarpu sumažėjo 
720,000.

Šitas gyventojų pasikeitimas 
atnešė ir padidėjusius nusikal
timus. čia priežastis nėra rasė, 
o tik atsitiktinai su ja sutapęs 
kultūros laipsnis.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KRONIKA
Tik per paskutines sausio 

dvi savaites laikraščiai surašė 
tokią nusikaltimų kroniką:

Sausio 21 — 13 metų balta 
mergaitė buvo išprievartauta 
John Marshall jaunesnėj vidu
rinėj mokykloj Brooklyne. Prie
vartautojas negras.

Sausio 23 — prie tos pačios 
mokyklos 6 vaikų gauja už
puolė budintį policininką.

Tą pat dieną toj pačioj mo
kykloj buvo užpultas ir mo
kyklos vedėjas.

Sausio 27 tos mokyklos ve
dėjas jau kreipėsi į policiją pra
šydamas nuolatinės' sargybos.

Sausio 28 teisėjas Samuel S. 
Leibovvicz paskyrė jury komi
siją. kad ištirtų sausio 23 Brook- 
lyno viešosios mokykos Nr. 67 
mokytojos, nūs i skundimą 
jog mokinių gauja jai grasino V 
ji išsigelbėjo užsidžtydama 
kambary. Taip pat komisija ture 
jo ištirti kitos mokyklos moky
tojo sausio 20 prašymą perkelti 
jį kitur, nes jam, gauja taip pat

Amerikos statistika 1957 ko
vo mėn. apkiausinėjo savano
rišku būdu, kokio kas yra tikė
jimo. Du iš trijų amerikiečių 
pasisakė esą protestantai, vie
nas iš ketiniu — katalikas.

Kur gimė 
Šv. Kazimieras?

• Paplistai tėvai, pirmoji 
Amerikos misijų organizacija, 
šiemet švenčia 100 metų su
kaktį. Jie savo veiklą pradėjo 
New Yorke, prie 9 Avė. ir 60 
gatvės, kur dabar stovi šv. 
Pauliaus apaštalo bažnyčia. 
Vienuolijos kūrėjas buvo kun. 
Isaac T. Hecker. Dabar vienuo-

laiką, bet sulaužė primtą mgc 
dažnumą; taip pat sutaisė sa
telitą taip, kad pralėkdamas pro 
Rusiją, jis duoda daugiau žinių. 
Tai pastebėjo ir 
mokslininkai.

Pagal greitosiom 
mus satelitas turėjo 
viršum Texas. Paruošę įrankius 
jam sugauti, mokslininkai 
laukė per naktį. Rytą 5:41 vai. 
išgirdo jo signalus. Pradėjo ta
da suktis priimtuvų juostos, ku
rios užrašė visus sputniko ženk-

komitete buvo sutarti sateli
to signalai — jie turi būti siun
čiami 108 megačiklų dažnumu. 
Komitete dalyvavo ir Sovietų 
atstovai. Ir jie tuos sutarimus 
priėmė.

Amerika pradėjo satelito pro 
gramą ir davinius viešai skelbė. 
Amerika įtaisė keletą stočių sa-

KAS GYVENA NEW YORKE AR PRAVAŽIUOJA PRO NEW YORKĄ
BfTINAJ APLANKYKIT GELEŽINEI JO STOTY GRAND CENTRAL

ANTIBOLŠEVIKlNę PARODĄ
PARODA VEttilA VISAS 24 VALANDAS. TR1UW IKI VASARIO 19

grasina.
Sausio 28 minėtos Marshall 

mokyklos vedėjas nusižudė. Tą 
pat dieną po kelių valandų dvi 
Brooklyno baltos mokinės bu
vo subadytos peiliais. Jas su
badė negriukų gauja, reikalau
dama pinigų. Tą pat vakarą 
Brooklyno viešosios mokyklos, 
Nr. 20 teritorijoje buvo išprie
vartauta kita mergaitė — ne
griukė. Kaltininkas taip pat ne
gras.

Sausio 29 vėl išprievartavi-

Trys amerikietės motinos tris kartus per savaitę, maž- 
gavo pakvietimą iš kom. Kini
jos atvykti į Kiniją, kad pasi
matytų su savo sūntimis. ku
rie sėdi kalėjimuose, nuteisti 
nuo 20 metų iki gyvos galvos 
už tariamą šnipinėjimą. Tai 
buvo iš Yonkcrs. N. Y., Ruth 
Redmond. iš Lynn, Mass., Jes- 
sie Fecteau, iš New Britain. 
Conn.. Mary Downey. Gavu
sios valstybės departamente 
leidimą ir lydimos Downey 2» 
metų sūnaus, jos iškeliavo.

Išbuvo ke’ionėje tris savai
tes ir jau. grįžo. Atvykusias iš 
Kinijos į Hongkongą jas api- 
puolė laikraštininkai. Pro aša- nM 
ras jos tegalėjo reikšti dekm- ,,roi,agante įmetimais, ar 
guniQ. kad po 20.000 mylių ke- gaj u-į jokias Amerikos nao-

. New Yorko mokyklos niekad pasisiūlė dežuruoti mokyklų 
nesukėlė tokio pasibaisėjimo koridoriuose, drebėdamos dėl 
kaip paskutinėm savaitėm. Po- . savo _ vaikų, 
licijos pranešimu, 1957 viešo
siose mokyklose ar jų teritori
joje įregistruota 3,298 nusikal
timai, tarp jų 515 didžiųjų nu- 
sikaltimtį — kaip užpuldinėji
mai. sužeidimai, išprievartavi
mai, mokyklų padegimai. Du 
penktadaliai visų nusikaltimų 
įvykd pamokų metu. Buvo su
imta 522 nusikaltėliai, daugiau
sia 14. 15 metų arba ir jau

1956 Portugalijoje Barcelo- 
nojė įvyko paskutinė tarptauti
nė konferencija prieš geofizi
nius metus (jie tęsiasi” nuo 1957 
liepos 1 iki 1958 gruodžio pa
baigos). Joje buvo pasidalinta 
informacijom apie tyrinėjimų 
eigą,

dar sykį patvirtintas susita
rimas dėl 108 megačiklų trans
misijos. Sovietų mokslininkai, 
primdami susitarimus, padarė 
netikėtą pareiškimą — kad ir 
sovietai rengia satelitą.

Tautinį komunizmą atmetė ir Lietuvoj
Amerikos lietuvių spaudoje 

buvo spėliojama, ar Lietuvoje 
nesudėtąja ‘gomulkizmas”, tij 
toizmas ar kitoks koks lietu
viškos formos “tautinis komu
nizmas”. “Tiesoje” sausio 12 A. 
Šulus tokias mintis pasmerkia 
ir ‘tautinį komunizmą’ atmeta. 
Rašo:'

ir mokslininkų tarptautiniame vių dovanoto “Laisvės Varpo” 
bendradarbiavime — taip, kaip buvo įruošti varpų mechaniz- 
ir politikoje. Ir šiuo atveju bus mai automatiškai pusiaudieni ir 
teisingas kongresmano Neal, vakare skambinę “Marija, Mari- 
Virginijos respublikono žodis: ja”. Ištisus pokario metus var- 

pai tvlėjo. Dabar, kompozito- Trend-rta. 40.4S4 ^aus ’ KuprertčialIS iniciatyva.

Visų amerikiečių 96 proc., ku- 25 P1-00- i1! indėlių, 
rie yra vyresni nei 14 metų, pa
sisakė priklausą vienam ar ki
tam tikėjimui, 3 proc. nepri
klauso jokiam tikėjimui ir 1 
proc. tuo klausimu neatsakė.

Skaičiais imant, protestantų 
pasirodė esą 79 mil., katalikų 
30,700,000, žydų 3,900,000 kitų 
tikėjimų 1,500,0. be tikėjimo 
3,20.000.

Tarp protestantų didžiausia 
grupė esą baptistai —23.500.000 
toliau metodistai — 16,700,000, 
liuteriai 8,40,000, presbiteri- 
jonai 6,700,000.
KATALIKYBĖ PUERTO RICO 

Puerto Rico 90 proc. gyvento
jų oficialiai yra katalikai. Bet 
ten trūksta kunigų. Vienas ku
nigas tenka tik 7,000 gyvento
jų. Tuo tarpu New Yorko arki
vyskupijoje vienas kunigas ten- 

daug ik) pora, valandų. Su jais ka 700 gyventojų. Puerto Rico 
galėjo pasikalbėti kambariūo- yra 65 katalikų parapijos, o 
se, kuriuose budėjo sargyba. New Yorke arkivyskupijoje yra 
Jų kamerų jom neleido pama- 89 bažnyčios su ispanų kalba, 
tyti. Jos tegalėjo patirti, kad 
pėr dieną vieną valandą juos 
išveda* pasivaikščioti po kalėji
mo kiemą. Kiekvienas sėdi ka
merose su kiniečiais. Viena ga
lėjo reikšti dėkingumą, kad jas 
: "nui davė dirbtinius dantis, 
bet ji turėjo nutylėti, jog sūnui dvejas mišias, 
r: .i dantys buvo iškritę nuo ttejas. Vis kitose vietose. į ku- 
r . Itaminozėa kaTėjinžp. los rias vyksta džipu, jojaraitas 
prašė Chou En-lai, kad vaikus ar pėsčias. Parapiečiu turi 
paleistų. Bet tas griežtai atsi- 17.000. Savo parapijoje jis grie- 
sakė. Motinom liko vilties plo- besi pastoracijos šalia bažny

čios. Iš bažnytinio komiteto na
rių suorganizavo kavinės akci
ninkus. moterys pasišovė kavi
nėje patarnauti. Kavinė veikia

ŠV. KAZIMIERAS gimė Krokuvoje. Vovcliopilyje. prieš 500 metų. 
Jo tėvas — Kazimieras, Didysis Lietuvos kunigaikštis ir I^enkijos kara
lius; motina — Elzbieta, iš garsios Habsburgu giminės, šioje pilyje ka
ralaitis Kazimieras augo, mokėsi, kol tėvas įjungė į valstybės darbus.

Apie tai plačiai parašyta Zenono Ivinskio knygoje °ŠV. KAZIMIE
RAS”. Ten sutelkta naujausia medžiaga iš Vatikano ir kitų archyvų. 
Knyga turi 222 psL teksto, gausiai iliustruota šventojo gyventos aplinkos 
vaizdais.

Sekant šią sputniko istoriją, Nauja, varpę meliodija Kaune 
daros įspūdis, kad be suktumo, Kauno Vytauto Didžiojo Mu- 
be susitarimo laužymo sovietai ziejaus varpinėj nepriklausomy- 
negali apsieiti net mokslo srity bės laikais šalia Amerikos liętu-

Pagal susitarimą iš anksčiau 
visam sekimo darbui turėjo va
dovauti Huston, Texas universi
tetas su savo elektronine labo
ratorija. Visos stotys praneši
mus turėjo siųsti tos laboratori
jos vedėjui prof. Hawkins. Kai 
pranešimai ėmė plaukti Hawkin- 
sui. jis greitai sumobilizavo vi
sus savo specialistus, ir per porą 
valandų jau buvo padarytos iš- 

li ja tun 221 kunigą ir 150 klie- vados: rusai ne tik nuslėpė 
rikų. nuo pasaulio satelito paleidimo

RAĖO ALMUS
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Tautinės šventės prasmė
tinės šventės metu nereikia 
sausu aiškinimų jos reikšmės ir 
praeities įvykių, nerėkia kait
rių kaitinimų patriotinių jaus
mų, nereikia pabrėžtinų skati
nimų veikti tautos labui. Visa tai 
žinoma, nes tai jau išgyvenama.

Bet .taip yra tiktai savame 
krašte ir laisvėje. Gi viso to rei
kia svetur ir nelaisvėje. Ir čia 

tėvynėje ir skardžiu už jos šie- mes susitinkame su problema, 
nų. Kova ir lūkestis nuskamba.
iš Vasario 16 minėjimo. Ar to

Lietuvai tautos sunki dalia 
atsispindi ir Vasario 16 šventė
je Anapus geležinės sienos ne
leidžiama tos mūsų tautinės 
šventės prisiminti, bet ji mini
ma tyliu susikaupimu. Laisva
jame pasaulyje ji atšvenčiama 
su pasiryžimu laisvę atgauti. 
Vienur ir kitur Vasario 16 tam
pa kovos šūkiu: tyliu pačioje

kurią dažnai sprendžiame labai 
paviršutiniškai arba visai pro ją 
praeiname.

gyventojai laikosi savo
Sąlygos, kuriose vaMė vysk Paltarokas

tikėjimo

Kovai esame palenkti prievar
tos. Gerai žinome, kad kovos ne
galime nutraukti nei pristabdy
ti, kol priešas nėra iš Lietuvos 
išsikraustęs. Tai kovai skatina
mas ir Vasario 16, ypačiai mi
nėdami Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 40 metų su
kakti. Vasario 16 minėjimo pro
gramą skiriame daugiausia pro
testui, kad Lietuvos nepriklau
somybė buvo užgniaužta, ir tel
kiame talkininkus laisvei atgau-

Mes skaitėme • . •
Mes skaitėme dar prieš Nau

jienų patarimą. Sakitėme ne iš 
Vilnies, bet iš pačios Tiesos 
sausio 5 dienos. Pakartojame 
tuos žodžius, kuriuos “Lietuvos 
TSR tautos gynimo komitetas” 
ten yra paskelbęs apie vyskupą 
Paltaroką, nes, manome, kad 
praverčia žinoti, kuo Lietuvos 
komunistai nori įtikinti savo 
skaityojus. Ten buvo rašomi tie 
patys žodžiai kuriuos mini Nau
jienos iš Vilnies:

“Vyskupas Paltarokas buvo 
kovos už taiką tarp tautų šali
ninkas. Dar 1945 metais savo 
laiške tikintiesiems jis rašė: 
‘Vardan krikščioniškos meilės, 
liaukitės (ne liaukimės, kaip ci
tuoja Naujienos) sprendę gin
čijamus klausimus ginklu. Visi 
sąžiningai įsijunkite į šalies at
statymą’. Jis įpareigojo visose 
jam pavaldžiose bažnyčiose

Mūsę minėjimai, susiję su Va
sario 16, nebeišeina iš senos ru
tinos: įprastų mitingų su meniš
ka programa. Viskas beveik iš 
anksto žinoma, nes daug kartų 
vis tas pats kartota, daug kur vis 
tų pačių asmenų ar organizaci- . skaityti maldą už taiką, 
jų ruošta ir tų pačių dalyvių/ 
lankyta. Vasario 16 neišsilieja 
į visą lietuviškąją visuomenę, 
visas organizacijas ir visas šei
mas, nepasidaro visos lietuvių 
kolonijos bendra ir didžia šven
te, kiekvieno jaučiama ir išgy
venama. Didelė dalis lietuvių pa
lieka neišjudinti, kitiem duris 
uždaro renkami įėjimo mokes
čiai. Kai kuriuos dar sulaiko ir 
suvaržo tautinei šventei teikia
mas gedulo šydas: nevalia pa- 
džiūgauti nei pasilinksminti. Jei 
tuo teisingai norima užjausti 
kenčiančą tautą, tai iš kitos pu
sės jai nepasitarnaujama stab
dant jausmų išsiliejimą, kuris 
suriša su tauta ir skatina su ja

Visa tai yra reikalinga ir bū
tina, iššaukta prievartos, kuriai 
negalime nusilenkti. Bet čia yra 
dar vienas lietuvių tautai nuo
stolis, kuris mūsų beveik neuž
simenamas. Nuostolis yra tas, 
kad mūsų tautinėm šventėm a- 
timama jis paskirtis. Jas nu
stelbia reikalas kovoti, kai tau
tinių švenčių paskirtis yra įsi
jausti į praeiti ir. pasiskatinti 
naujiem kūrybos darbam. Kaip
galima būtų šiuos momentus gyventi ir dėl jos gero kovoti

1950 spalio 16-18 d.d. vy sku
pas K. Paltarokas dalyvauja an
trojoje visasąjunginėje Taikos 
šalininkų konferencijoje Mask
voje ir pasako joje kalbą, smerk
damas karo kurstytojus.

1951 m. rugsėjo 9 d. vysku 
pas K. Paltarokas dalyvauja Lie
tuvos TSR respublikinėje Tai
kos šalininkų konferncijoje ir 
sako per Maskvos radiją kalbą

taiką. Giįžęs iš Maskvos,

vyskupas K. Paltarokas organi
zuoja Lietuvoje tris kunigų kon
ferencijas, kuriose propaguoja 
taiką tarp viso pasaulio tautų.

“1952 m. gegužės 6-15 d.d., 
vyskupas Paltarokas dalyvauja 
Maskvoje įvykusioje visasą 
junginėje bažnyčių susivieniji
mų konferencijoje, kuri buvo 
skirta kovai už taiką.

‘Vyskupas Kazimieras Pal
tarokas buvo įsitikinęs kovoto
jas už taiką. Lietuvos TSR tai
kos gynimo komietas, su liūde
siu pranešdamas apie jo mirtį, 
reiškia užuojautą velionio gimi
nėms ir artimiesiems”.

Naujienos, remdamosi Vil
nies teigimu, Tiesoje rado dar 
tokius žodžius:

“Vyskupas Paltarokas Lietu
vos tikintiesiems žmonėms~bū- 
vo mylimiausias dvasiškis. .Ger
bė vyskupą Paltaroką tarybinė 
inteligentija, taipgi Tarybų Lie
tuvos valdžios pareigūnai”.

Mūsų turimame Tiesos eg
zemplioriuj tokio pasakymo nė
ra. Jo vietoje yra kitas. Būtent:

“1958 metų sausio 3 d. savo 
bute Vilniuje, eidamas 83-uosius 
metus, mirė Panevėžio vyskupi
jos valdytojas, Vilniaus arkivy
skupijos kapitulos vikaras vys
kupas Kazimieras Paltarokas”.

Taigi Darbininko informaci
jos šaltinis ir. Naujienų informa
cijos tarpinis šaltinis kalba ne 
visai tą patį. Atkreipiame į tai 
dėmesį, kad būsimas biografas 
nebūtų klaidinamas.

kimo, mes ątkreipėme dėmesį 
ir | kitus šaltinius, kurie nušvie
tė plačiau sąlygas apie tas “tai
kos konferencijas”, aprašomas 
Tiesoje. Jos mums nebuvo pa- 
slaptis. Paltaroko 1952 metų nu
gabenimas į Maskvą buvo Dar
bininke aprašytas 1952 birželio 
3. Tom sąlygom priminti kai ku
rias ano pranešimo dalis pakar
tojame.

“Paskutinėmis iš Lietuvos 
gautosiomis žiniomis, bolševi-

pirmuose oficialiuose konferen
cijos posėdžiuose kartu su ko
munistų simpatikais iš komin- 
formo kraštų, Olandijos, Dani
jos ir Austrijos. Gegužės 12 d. 
buvo paskelbta, kad vysk. Palta
rokas pasirašė Bažnyčios ir Tau
tos vardu Stalinui ‘Garbės ir pa
dėkos aktą bei pasaulio taikos 
komitetų bendradarbiavimo de- 
kliaraciją”, kurioje Vakarų val
stybės buvo pasmerktos už karo 
kurstymą, bakteriologijos karo 
vedimą Korėjoj ir tt, o taip pat 
‘atsišaukimą į visas pasaulio ti
kybas ir bažnyčias’, kuriame į- 
dėti grasinimai Vatikanui ir 
Kat Bažnyčios vadovybei

“Gegužės 10-12 d. minimoj 
konferencijoj ėjo diskusijos, ku
riose betgi vysk. Paltarokui ne
buvo leista dalyvauti Už tat bu
vo paskelbta, kad ‘jo ir Lietu-

RICHARD NIXON, JAV vice
prezidentas, prisideda prie va
jaus parūpinti Vietnamo 100 
tūkstančių našlaičių apavo ir 
rūbų

pikčiausiai išnaudoja Lietuvos 
katalikų vadovybės vardą. Ypač 
ir spaudoje, ir viešuose pareiš
kimuose, ir filmose piktnaudo- 
jamas vysk. K. Paltaroko var
das.- Vysk. Paltarokas buvo ge- 

(gužės 3 d. išvežtas MVD iš Vii- vos katalikų vardu dalyvavo lis. Lietuvos sov. respublikos 
niaus į Maskvą ir priverstas da- Kauno arkivyskupijos valdyto- R. Kat. Bažnyčios misijoje ku- 
lyvauti giegžės 9 d. 11 vaL ryto jas kan. J. Stankevičius, o Tel- (Nukelta į 5 pus.)

šių vyskupijos — kan. P. Mažę*

už

ir galvojome
Prieš darydami išvadas iš 

‘taikos gynimo komiteto pareiš-

vis dėlto pabrėžti?

Tautinei šventei pats pagrin
dinis dalykas yra nusiteikimas. 
Jos laukiama ir ji išgyvenama. 
Savam laisvam krašte tai savai
me ateina ir spontaniškai prasi
veržia. Krašte išsilieja džiūga
vimas, jis persunkia visus žmo
nes nuo jauno iki seno. Jie pa
junta praeiti dabartyje. “Tai lai
kas, kada pažįstama be proto pa
stangų, kada jaučiame be jaus
mų apsunkinimo ir kada vei
kiama nejaučiant medžiagos at
sparumo (Hengstenberg). Tau-

tės paskirtis.

Vasario 16 esamom sąlygom 
mums yra ir palieka pirmiau
sia kovos šūkis, bet su juo kartu 
turime jungti ne tik tai skatini
mą kovoti, bet ir veikdymą pa
triotinių jausmų, kad jie būtų 
visada gyvi kad jie spontaniškai 
lietusi iš lietuvių visuomenės 
kūrybine linkme. Tai yra Vasa
rio 16 šventės paskirtis. Nepra- 
leiskime jos, panaudoję tik ki
tiem prisistatyti Panaudokime ir 
grynai lietuviškam reikalui

Tai yra kaip tik tautinės šven

EARL WARREN, vyriausias teisėjas, papuošiamas skautų ženk
leliu Arlington, Va.

DIEVAS TEPRIARTINA TIKROSIOS LAISVĖS RYTA
Mieli Tautiečiai,

Šiandieną minime džiaugs
mingą įvykį, kai prieš 40 metų 1 
vasario 16 iš Vilniaus pasigirdo 
seniai lauktoji naujiena: lietu- I 
vų tauta laisva ir Lietuvos ne
priklausomybė stojosi kūnu. — 
Tuo aktu nutraukta ryšiai, ku
riuos lietuvių tautai buvo pri
metę rusų carai. *

Tą dieną, metai iš metų, tarp 
abiejų pasaulinių karų — Lie
tuva pasipuošdavo savo trispal
ve. Miestuose ir miesteliuose 
laisvų piliečių eisenos pakiliai 
žygiuodavo su giesme ir daina 
į maldos namus sudėt maldą 
Aukščiausiajam už nepriklauso
mybės palaimas; prie Nežinomo
jo Kareivio ’ kapo — pareikšti 
pagarba, už iškovota laisvę ir 
ištikimybę žuvusiųjų idealui; į 
sales — apžvelgti Lietuvos pa
darytą pažangą; į pokylius — 
pakelti taurę už atgimusią laisvą 
nemirtingą Lietuvą.

Taip buvo seniau. 0 šiandie
na? šiandieną trispalvė, deja, 
nebeplevesuoja savo tėvynėje. 
Ji okupanto sutrypta arba lietu
vio giliai paslėpta. Eisenos baž
nyčion uždraustos. Tyla viešpa
tauja prie Nežinomo Kareivio 
kapo. Trimito garso ten nesigir
di ir Laisvės Varpas nebeskam
ba.

Tautiečiai! Jūsų nuo okupan
to akių paslėptos Vasario 16 
nuotaikos laisvam pasauliui ži
nomos. Mes to pačio esame ka
mieno ir jaučiame vienodai. To
dėl, minėdami šią sukaktį, mes

Juozo Kajecko, Lietuvos Char- 
ge d'affaires a. i. Žodis, pasaky
tas lietuviu tautai per Amerikos 
Balsą. Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo 40-ties mėty su
kakties proga.

keletą blokų nuo lietuvių tau
tos prispaudėjo ambasados. Lie
tuvos pasiuntinybėn renkasi sa
vi ir svetimi pasveikinti laisvos 
Lietuvos atstovą, jūsų atstovą, 
ir palinkėti jo tautai kančios 
galo ir laisvės.

Pavergtieji broliai ir sesės! 
Aš giliai ir nuoširdžiai sveikinu 
jus šia garbingą jubiliejine pro
ga. Aš linkiu jums nepalaužia
mos vilties bei ištvermės jūsų 
bandyme. Aš jums kartu ir dė- 

žomai giedamas jo sukurtas Lie- kojų. Jūs ir jūsų tėvai išsaugojo 
tuvos himnas, kuris giedoti sve- tautos siekimus, kurie sudarė 
timūjų tėvynėje uždraustas. pagrindą. Vasario 16. Jūs savo 

Už trejetos dienų ir Adomo kančia, patiriama skriauda ir iš- 
Jakšto 20 .metų mirties sukak
tis. Jūs daugelis jį pamenate. 
Anot Vaižganto, jis yra trečias 
lietuvių tautos šulas greta Ba
sanavičiaus ir Kudirkos. Jis iš

vengė Sibiro tik dėlto, kad spėjo __________ ________
laiku Lietuvos sutemų išvakare- dirkos jubiliejiniais metais pa
se numirti. sisemkime stiprybės iš Lietuvos

Šiandieną laisvasis lietuvis garbngos praeities: “Iš praei- 
atnaujina pasiryžimą dirbti ir ties Tavo sūnūs, Te stiprybę se 
aukotis dėl Lietuvos šventųjų mia’.

liūdime dėl jūsų dalios ir jus gi
liai užjaučiame.

Mes minime šiemet ir Vinco 
Kudirkos 100 metų gimimo su
kaktį. Visuose kontinentuose 
šiandieną laisvų lietuvių nevar-

tautos siekimus, kurie sudarė

tverme tebeliūdijate pasauliui 
kad lietuvių tautos siekimai te
bėra gyvi ir todėl okupacijos ne
pripažinimas teisingai atatinka 
jūs norą.

Šiais Nepriklausomybės ir Ku-

teisių ir šviesesnio jos rytojaus. . ,. , . ,
Mes tuo nepalaužiamai tikime. Pasisemkime stiprybes bei pa- 
Tikėkite ir jūs!

Lietuvos diena visoj Ameri
koj švenčiama plačiai ir didin
gai. Reiškiama padėka Jungti
nių Amerikos Valstybių vyriau
sybei už smurto Lietuvoje ligi 
šiol nepripažinimą Lietuvos 
trispalvė garbingai plėvesuoja Te Dievas globoja jus per 
prie Lietuvos pasiuntinybės šiuos jubiliejinius metus ir pri- 
Washingtone jūsų teisei ir artina jums tikrosios laivės ry- 
skriaudai priminti. Ji plėvėsuo- tą, kuris jūsų kančia su kaupu 
ja didingai ir nevaržomai vos nepelnytas.

guodos ir iš šių metų dar vieno 
garbingo jubiliato — šv. Kazi
miero. šiemet 500 nuo jo gi
mimo dienos. Pas Dievą Lietu
vos užtarimas Jo yra galingas 
ir tikras. Lietuva jam arčiausia 
širdies.

PIERRE MAURICEPAMESTIEJI
ROMANAS

(12)
— Kiek kartų aš galvoju, — 
Enguerrandas per daugelį pasi
kalbėjimų man tai pastebėjo
je! yra Dievas, kodėl jis leidžia 
tiek vargo ant žemės? Kodėl jis 
tave leido pasaulin tokią naš
laitę?...

—Danieliau, aš tave prašau, 
nutilk!

Ji pakėlė galvą. saugok ji aš tave prašau.... tu nau, kad aš daug kentėčiau.
— Tad aš nieko nesuprantu. įrašysi ant jo dieną.... Mat kada
Ir jos aiškus žvilgsnis pasken- klaųsdavai ramunę spie savo

vyresnįjį broli ji tau pasakyda-
lėti. Tu gerai žinai mano mažoji įsiviešpatavo keista tyla, ty- ^°’ labai myli Bet yra 
Terese, kad tu esi mano antrasis }a,^riojedvasiaplasnoja, kaip dar daug Sflesnė Prasme-
tikėjimas. Pasitraukdamas Diev- karvelis vydamasis pluoštą !r, imdamas jos rankas, tarė: 
„ _ spindulių. -Terese, žiūrėk į mane...

Paskui Teresė, ištiesusi ran
ką, nuskynė vieną iš didelių ra
munių, kurios lingavo pievos pa
kraštyje, ir su vaikišku šypsniu 
tarė:

tikėtumei į Dievą, man rodos,
kad aš tavęs daugiau nemylėčiau

— Terese, nesakyk taip! Prie
šingai reikėtų mane labiau my- do į Danieliaus akis.

tuo karštabūdžiu, be abejonės, 
tai būtų tik aliejaus pylimas į 
ugnį. Bijodamas dar blogesnių 
dalykų, jis gaišo.

Donadieu? Tarp Makso ir au
gintinio jis jaučia augant ne- - 
apykantą. Maksas nepraleidžia

as ir tave atims. Geriau aš no
rėčiau tuojau čia mirti prie ta
vo kojų... Tu būsi paskutinis 
mano ramstis, kuris sulaikys 
mane krentantį į bedugnę, nes,mingų pasišnekėjimų pas pp.

Enguerrand. Jie man neduoda manoJTeresyte, aš... aš-tave my- 
daug pasitikėjimo žmonių jaus
mais. Tuo tarpu mums tas, ku
ris mus myli ir vadovauja, nesi

liu... tu matai aš tave labai my
liu!...

— Tad kodėl dabar nevadini

Gerai pažiūrėsime!.

PERSEKIOJAMAS ŽVĖRIS 
Rugsėjis. -—
Enguerranda susimąstęs sėdi 

savo darbo kambaryje prieš pra
dėtą rašyti straipsnį ir nori su- 
'“‘Šiauria jo žmona. ***“ progos » pažeminti. »

Ir Teresė, pasinerdama Danie- Ji pasidarė keista, nervinga, 
liaus žvilgsnyje, išskaitė pas- beveik neurastininkė. Jis ilgai 
laptį, kurią pažadino vargšas ieškojo to dalyko priežasčių, ir 
ramunės lapelis. Ji iš naujo pri- visuomet ateidavo į jo lūpas vie- 
glaudė galvą į Danieliaus petį, nas žodis: Danielius Donadieu!

nuomone, žmogus iš prieglau
dos —tai jau visiškas nevy-
kėlis. Be to, argi augintinis ne
buvo kalėjime? Donadieu, iš sa
vo pusės, nesivaržo atsakyda- 

— Ar tai dėl to aš jaučiau ta- Jis jautė, kad daugelis jos min- mas’ ir ,tai var^lna Enguerran- 
čių sukasi apie šį jaunuill irve tokį atsargų?

keičia; jis visuomet tas pats. manęs daugiau * mano sesute , 
Bet tu man kalbi apie Dievą kaip pirmiau? Buvo taip gražu!

kažkokiu keistu balsu... žiūrėk 
į mane...., ar daugiau manęs jau 
nemyli?

—Dažnai aš apie tave galvo- Danielius tylėjo. . •
ju, mano mažoji Terese, vargin- —Darnėliau, aš tave prašau, at- žoji sesute!
gas žaisleli, kuriuo naudojasi simink mūšų Tracy kleboną, ku- Ir atidarydama savo ranki- 
šeimos; jei aš išnykčiau, kas ris mums buvo tėvu... Jei ponas nuką: _
tave palaikys? Enguerrandas nori išplėšti tau ’. ~ “

— Dievas. Ką man reiškia tikėjimą, tai geriau yra pabėgti! nis laiškas.
žmonės! Jie eina, jie ėjo; Dievo Ginkis, broli, aš tave maldauju!
atžvilgiu jie yra taip pat apleisti. Ar nebijai* kad mūsų gerasis
kaip mes; jie ne labiau yra ver- klebonas išeitų iš kapo prikai- 
tinami, kaip mes. Tu pasakysi, šioti tau už svyravimus?
kad juos palaiko šeimynos ry- —Palik mane, mano mažoji.
šiai, prigimta meilė. Nelaimė, Terese! Yra tokių valandų, kaip
kad jie dažnai pamiršta Dievą tu matai, kada išblaškyta dva-
ir, kada visa ta meilė išyra ir šia nežino, kur įsikabinti. Man _______, ________
išnyksta, jie randa tik beribę atrodo, kad į mane leidžiasi nak- manęs daugiau nemyli?..

‘ tuštumą. Gerai kad manęs ne- tis... ------------ ~
—Oi! Danieliau..., jei tu ne- Kaip tu gali taip galvoti?

dą. Be to, juk Maksas yra jo 
sūnus!

Prie to susirūpinimo Maksu 
būtų turėjęs prisidėti dar ki
tas, jei tik tėvas būtų stebėjęs 
savo sūnų. Tas be sąžinės su
tvėrimas baisiai persekiojo Te
resę Brunotaitę. Pyktis griau
žė Danieliaus širdį. Jis jautėsi

Nenusakomas jausmas nudažė
Danieliui skruostus.

—Atsimeni, prieš trejus me
tus, ant Luaros kranto..., tu man

- Ai nežinau, kodėl! pasakei, kad nuplėšiant lapelius
-Tačiau, kol aš tave sutikau, Pask“Uni0 galima gauti ai

tu man dar rašydavai: mano ma- k galėri vieną
da išvažiavau į Neversą, aš daž- dieną sustoti prie pirmojo ra- 
nai klausiau ramunę, ar mano munės lapelio?

— Bet kaip tai padarysi?
— Klausyk !Jei tu kuomet

—Taip, tai tiesa... Bet kada “ Ir ką adydavo? . įsivaizduotume!, kad Danielius, 
aš Lijono stotyje tave pamačiau man visuomet atsaky- tavo didelis Danielius, galėtų
prieš $ave, nežinau, kas atsitiko? davo, kad tu mane myli labai, vesti...
Mano sesutė dingo... — O Šiandien? Teresė staiga atsistojo.

Ji paliko švelni kaip kituo- — Pradedu: jis mani myli... —Ak, Danieliau, su tavųn
met, ir, atremdama galvą į petį truputį... labai... vidutiniškai., vesti!... Ne... ne... aš nenoriu, 
to, kurį vadino broliu, tarė:, Teresės veide pasirodė liūde- ” ®®t. kodėl?

— Vadinas, Danieliau... tu sys. Ji vėl atsisėdo ir tą kartą pa- _ _ .
—Ak, Danieliau! tu mane dėjo galvą ant savo didžiojo labai peiktinas. Lorotas dauge- Enguerrandas nuvijo šalin 

lyje pasikalbėjimų sifilo įsikišti visus rūpesčius ir tęsė pradėtą-

Danielius nuleido galvą:

—O tu, mano mažoji Terese? tai j| kurčiai pykino, šiame iš-
— Ak, Danieliau, leisk mane, f ‘

aš niekuomet netyriau savo šir- kie keisti dalykai! Ne, jis žino 
dies!

— Ar tu nori, kad aš pa-

tvirinisiame amžiuje vyksta to-

ją esant perdaug dorą! Gal ji 
liūdi jausdama Danielių nepa-

- Štai, žiūrėk, tavo paskuti- ar mano brolis manęs neužmir- 
šo! )

K7 '* l tave, laaHai nuriteikust’ Gai būt! Bet
I r; , -------’ vis tiek jinai per toli čia eina.

Danielius Donadiėta juk iš viso 
tk — tarnas, netgi ne koks k visai teisingai lyg įžeistas 
tolimas gentis. Ir po kielių nu- Makso žvilgsnių, kuriais jis per- 
nučių, kada jo minty* buvo ki- sekiojo tą, kurią jam ramunė 
tur nuklydusios, jis vėl galvoja: buv0 paskyrusi sužadėtine. Te- 

—Reikia pagaliau sykį su ja
pasikalbėti Aš pasakysiu, kad kirtimo, nepasakė jam, kad ji 
neverta niekams eikvoti savo tą jauną niekšą kiek sykių jau 
gražios žmonių meilės. 01,0 pavarė ir uždraudė

Maksas? Pagerėjimas, kurio paskui ją sekioti.
jis tikėjos iš jo laikymosi ne- K viso, nežiūrint visų tų neži- 
atėjo. Nuomonės kaskart vis nomų smulkmenų, vaizdas ma- 
pažangesnės . Elgesys labai ir ža teikė vilties.

resė. bijodama smarkaus susi-

1^ viso, nežiūrint visų tų neži-

— Ak, mano mažoji Terese! tik myli., jau nebėrą... labai! Danieliaus širdies:
—Terese, saugok lapelį...., —Kodėl?.... kodėl (b. d.)



MRŠfj. PAT KELLY, pirmininkė moterų, remiančių Pan Ameri
kos Uniją, tos unijos - genferalį^o sekretoriaus dr.Oose A. Morą 
(Urugvajaus) apdovanojama 3RižymSjimo diplomu

VASARIO 16 ŠEIMOJE
Pasiruošimai Vasario 16 mi-

MjgR I ’ASAVIY
LIETUVE AUKŠTOSE VALSTYBINĖSE PAREIGOSE

- t KULBOKIENĖ
\V __________ ■ ,______ į

jei nori ir nepamiršta. O laiko 
nėjimam jau užpildo laikraščių tam dar yra. Galima iš anksto 
skiltis. Iš jų sužinome, kur ko- pasirūpinti Lietuvos vėlevėlew 
kie gubernatoriai ar senatoriai jei jos neturime, ir pastatyti 
kalbės, kas sakys pagrindines 
kalbas, kokia bus meniškoji pro
grama. Visa tai skiriama plates
nei visuomenei, o taikoma dau
giau suaugusiom.

Mokyklos taip pat ruošiasi

garbingoje vietoje; lietuviškais 
audiniais, gėlėmis ir k. Pasirū
pinkime taip, kaip rūpinamės 
Kūčiomis, Kalėdomis, Velyko
mis. Tai mūsų tautos Prisikėli
mo šventė, šiemet ypatingai ją

Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį minėti, bet jos mažiau 1 
skardenas!.

Visai gi nieko nesigirdi, kas 
daroma mažiesiem, kurie nei 
prie mokyklų programų negali 
pritapti, nei į suaugusiųjų mi
nėjimą nueiti. Jei ten su mama 
ar tėčiu nueina, nelabai mėgia
mi ir nelabai pageidaujami. 
Jiem ir patiem nuobodu, ne jiem 

S /taikoma.
Ar jiem iš tikrųjų nieko nega

lima pritaikyti? Tai klausimas 
motinoms.

šiemet Vasario 16 laimingu 
' . būdu pataiko į sekmadieni. Jei

kuri motina ir dirba, yra laisva. 
Jei ir reikia nueiti į bendrą mi
nėjimą, tai dar lieka laiko. Jo 
turi likti nuo susirinkimo ir nuo 

f banketo — turi likti mažiem šei
moje, nes ir joje reikia taip pat 
atšvęsti Vasario 16. Reikia pri
minti Lietuvą, parodyti jos vaiz
dus, pasakoti ką nors vaikiškai 
iš praeities ar savo gyvenimo 
laisvoje Lietuvoje, sudainoti dai
nelę, duoti muz. bent iš plokš
telių. z2odžiu, galima rasti siš 
tas, kas mažiem patiks, nuteiks 
ir paliks atminty.

Vasario 16 turėtų būti jau
čiama visoje šeimoje. Reikia bu
tą papuošti taip, kad primintų 
retą šventę ir sudarytų nuotai
ką. Moterys sugeba tai padaryti,

Sako: tu mužike?

išskirkime iš ktių! E. M. 
----------------------- ---------------------

Stipresnė už savo likimą
Dažnai nusiskundžiame sun

kiu savo likimu. Mrs. Thelma 
Keitlen iš Massachusetts turė
tų pagrindą skųstis labiau,už 
kitas. Vieną dieną ji apako. Ne
matė daugiau nei savo vyro nei 
dukrelės. Atsidūrė amžinoje 
naktyje, bet išlaikė stiprią dva
sią. Nuvykusi į Los Angeles, ak
lųjų institutą, pramoko dirbti, 
jodinėti, plaukioti, golfą mušti 
ir net slidėmis čiuožti. To spor
to pramoko Šveicarijoje, Vill- 
ars-Bretaye sniego kalnuose, sa
vo linksmumu ir gera nuotaika 
visus žavėdama. Bet geriausias 
jos draugas vis dėl to yra šuva 
palydovas.

ta Massachusetts valstybės Imi
gracijos ir. Natūralizacijos įstai
gos viršininke.

Minėtoji įstaiga veikia Bos- 
' tone prie ^rietimo departamen

to, jos tikslas yra rūpintis į ši 
kraštą atvykusiais naujakuriais, 
teikiant jiems vosokeriopą pa
galbą pilietybės ir kitais reika
lais.

šioje įstaigoje apie 30 metų 
dirba Bostono lietuviams gerai 
žinoma, kilniaširdė lietuvė P. 
Teofilė Tattan. Ji pradėjo čia 
darbą aline tarnautoja, vėliau 
pasiekė laikinės, o dabar ir nuo
latinės viršininkės vietą, šio į- 
vertinimo ji sulaukė už savo są
žiningai ir garbingai eitas pa
reigas. Eidama eilinės tarnau
tojos pareigas, ji attikdavo jas 
ne eiliniu būdu. Ji stengėsi pa
dėti kiekvienam visa širdimi, į- 
sigilindama į pačo reikalo es
mę, duodavo tinkamų patarimų 
ir nurodymų, tarytum, arti- ■ - -
miausiam savo asmeniui. Tad jaumDU tietuvų, o jų tarpe
nenuostabu, kad T. Tattan la
biau už kitus, lygius jai tarnau
tojus, visada būdavo apgulta in
teresantų. Ir kiekvienas, turė
jęs su ją tarnybinių reikalų, mi
ni jos vardą su didele pagarba 
ir dėkingumu.

Teofilė Kielaitė gimė ir augo 
Lawrence, Mass. Jos tėvai — 
Elena Žėkaitė ir Kazys Kiela— 
kilęs iš Suvalkų krašto, į Ameri
ką atvyko prieš 60 metų. Tėvas 
jau miręs, motina ir dabar gy
vena Lawrence. Kietos užaugi
no du sūnus ir dvi dukteris, ku
rių viena yra Teofilė.

Pradinius mokslus Teofilė iš
ėjo gimtiniame Lawrence, vė
liau studijavo Bostone, Sim- 
mons ir Bostono kolegijose ir 
Harvardo universitete.

■.A’-: JjM
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ALRK Motery Sąjungos 
centro valdyba 1958—59 met. 
sudaro: pirmininkė Marija Ka- 
sevičienė, vicepirmininkė 
Albina Poškienė. II vicepirnū-- 
ninkė Marcelė Watkins, raš
tininkę Victoria Leone, iždi
ninkė Donna Kamm. iždo glo
bėjos Mary Drųktenis, Natalie 
Šatunienė. Didesnė dalis cent
ro valdybos narių gyvena Chi- 
cagoje pirmininkė Detroite.

Marijona Vaičiūnienė, iš
buvusi Moterų Sąjungos centro 
valdybos raštininke 30 metų, 
iš savo pareigų pasitraukė. Ji 
savo veiklą Moterų Sąjungoje 
pradėjo Brocktone, Mass., kur 
raštininkavo 15 kuopoja Vė
liau persikėlė Grand Rapids,, 
Mich., į Chicagą. Visą laiką bu
vo uoli sąjungietė, pradėjo or
ganizuoti kuopas, seimus, su
telkė nemažą pinigų sąjungai. . _ 
Gimusi Pennsylvanijos valsty
bėje ir ten lankė mokyklas. Vy
ras mirė prieš keletą metų. Da
bar vėl grįžo gyventi į Brock- 
ton, Mass.

Jadvyga Čepulienė Chicagos 
21 Moterų Sąjungos kuopai pir
mininkauja 30 metų.

Dail. A. Tamošaitienė su 
savo austais kilimais dalyvavo « 
Queens universiteto Kingsto-

namažas skiieus amerikiečių..
Pasakyta daug gražių kalbų, 

bei sveikinimų. Kalbėjo garbės 
konsulas adv. Antanas šalna, 
adv. Antanas Jankauskas, lietu
vių bendruomenės vardu dr. J. 
Leimonas, sveikino Pabaltijo 
Moterų Draugijos Bostono sky-

kalba 
augu- 
lietu-

Lietuviškai P. Tattan 
puikiai, tarytum, ji būtų 
si Lietuvoje. Kultūrinniu 
vių gyvenimu P. Tattan domisi 
ir jame dalyvauja, dažnai lydi
ma savo vyro žurnalisto Mr. G.
S. Tattan, už kurio ji ištekėjo riaus pirmininkė J. Gražulienė, 
1932 T. Tattan kilnoję asmeny
bėje visąda ryškiai spindi jos 
lietuviškoji dvasia ir noras pa
dėti savo tėvų žemės vaikams.

Tad nenuostabu, kad T. Tat
tan asmeninį laimėjimą lietu
vių visuomenė sutiko su dideliu 
džiaugsmu. Kilo noras atatin
kamai ją pagerbti. Tam tikslui 
buvo sudarytas įvairių Bostono 
lietuvių organizacijų atstovų ko
mitetas, vadovaujamas P. K. Na- 
maksienės, komitetas sausio 26 
surengė gražioje Šheraton Pla- 
za viešbučio salėje pokylį. Di- 
džiulė viešbučio salė buvo pil
na žmonių. Susirinko ne tiktai 
Bostono, bet ir apylinkių senų-

komiteto pirmininkė K. Na- 
maksienė, sveikindama susi
rinkusiųjų vardu, įteikė T. Tat
tan dovaną.

šiltais žodžiais T. Tattan svei
kino pokylyje dalyvavę: guber
natoriaus vardu jo adjutantas 
pulk. Vasil, Senato daugumos 
vadas Povvers, švietimo vadovas 
Bostone dr. Kiernan, Tarptau
tinio Instituto vardu Pauline 
Gardescu, gubernatorius Fur- 
colo atsiuntė sveikinimą ir raš
tu.

Kalbėjusieji pabrėžė Teofilės 
Tattan ypatingą nuoširdumą 
einant savas tarnybines parei
gas ir kiek daug gero ji yra pa
dariusi ne tiktai ateiviams lietu-

PARY2IUJE 1957-58

T. TATTAN-KIELAITfi

viamas, bet lygiai ir kitų tau
tybių žmonėms. Iškėlė T. Tat
tan nuopelnus, kaip lietuvės 
įnašą kuriant Amerikos gyveni
mą.

T. Tattan, nuoširdžiai dėko
dama visiems už pagerbimą ir 
dovanas, pareiškė didelį pasi
tenkinimą savo profesiniu dar
bu. Padėdama naujai besiku
riantiems šiame krašte, ji ga
linti prisidėti prie Amerikos ge
rovės kūrimo.

Kalbų protarpiais pokylio da
lyvius džiugino dainomis solis
tai Daiva Mongirdaitė ir Stasys 
Liepas, kuriems akomponavo J. 
Gaidelis ir J. Kačinskas, ir smui
kininkas Izidorius Vasyliūnas, 
akomponuojamas sūnaus Vyte
nio. Grojo V. Strolibs orkestras.

TURIU SU TAVIM DAR ŠIANDIEN PASIMATYTI
Emilijus tą vakarą grįžo žy

miai anksčiau, šiaip jau sun
ku buvo pasakyti, kadai bus
namie. Jei ir pažadėdavo grįžti
laiku, tai paskambindavo telef- 
nu: “Brangute, turiu labai svar
biu reikalu pasikalbėti su p. Ė.
Užtruksiu*. Vakar Aniceta ne-
iškentė ir pasakė: “Imu abejoti, 
ar esu tavo žmona. Pareini tik 
kaip svečias.”.
šiandien Emilijus parėjo anks

čiau, nelauktai. Bet namie nera-
do Anicetos. Niekada jam nesi- 
taikė, kad namai būtų tušti. Pe
rėjo per visus kambarius ir pir
mą kartą pajuto, kad vienam 
labai nejauku net ir savo na
muose. Kur ji būtų galėjusi iš
eiti? ■ • . '

Ant stalo buvo palikta rašo
moji mašinėlė. Čia pat gulėjo 
keli jo rašiniai, kuriuos žmona 
kai kada perrašinėjo. Vienas la
pas buvo nukritęs ant grindų. 
Emilijus pakėlė ir norėjo dėti 
prie kitų, bet jo akys užkliuvo 
už teksto:

“Mylimoji, turiu . su Tavim
dar šiandien pasimatyti. Pa
skambinki, kada ir kur galėtume 
susitikti. Neversk ilgai Tavęs 
laukti, nes man labai sunku. Tu 
esi man vienintelė pasaulyje, 
žavi ir miela, mano paguoda. AŠ 
tai norėčiau kartoti be paliovos, 
ir bučiuoti, bučiuoti be atlydos.... 
Tavasis amžinai’.

Emilijus iškaito. Pradžioje pa
juto didelį skausmą, paskui Į-
žeidimą, pasipiktinimą: pagaliau labai patenkinta, tik norėčiau 
užvirė širšinu ir kerštu. “Tai to- dažniau ir ilgiau su juo būti, 
kia? Niekada nesitikėjau. Vadi-, 
naši...

IŠ ŠEIMOS GYVENIMO

Susmukęs į kėdę, Emilijus pa-
sijuto baisiai nuskriautas ir 
vienišas, kaip niekada. Galės 
pareiti keliom valandom anks-
čiau —jo nebelauks. Ne, jis da-
bar nepareis iki vidurnakčio!
Ir ji nepareis. Jei pareitų, tuo
jau išvytų. *

Kieme pasigirdo Anicetos 
žingsniai. Duris pravėrė sma
giai ir švilpaudama. “Matyti, pa-
tenkinta”. Emilijus pašoko ir 
atsistojo prie lango.

— Tai jau namie?
— Namie.... — numykė Emi

lijus,
— Nelaukta! Gal kas išvijo?
— Manęs tai niekas nevaiko. 

Bet tu vaikaisi kažin ką ir ka
žin kur....

— Aš?

NANCY VALENTINĘ, artistč, 
išs:skyr5 str savo vyru dėl to, . 
kad ją pavadino “kalm ete” 
(mužike). Prie* tai buvo nute
kėjusi už Indijos maharadžų.' 
Kažin, kain ji* ją vadino, kad 
Ir tą metė?

NEREIKIA NUSIMINTI
“Nedaryk to šiandien*. ką ga

li padaryti rytoj'” —turi savo • 
šūkiu amerikiečių ‘Delsėjų klu
bas” Philadelphijoje. Jis taip pat 

. renka gražuoles, kaip ir kai ku
rie lietuvių laikraščiai ir piknin- 
kai. Neseniai tas klubas išrinko 
“1956 metų gražuolę”, bet pa
vardės dar neskelbia, nes vis 
nutaria, kad tai gali padaryti ry
toj. Tos merginos, kurios dar 
nepateko į gražuoles, tegu ne-

Emilijus matė, kad laiškas 
buvo šiandien rašytas. Vasario 
11 “Kaip jis galėjo ant grindų 
atsirasti? Matytil iškrito iš ran
kinuko beskubant į tą pasima*

nuorašą radai nukritusį ant že
mės.

— O kur originalas?
— Originalas? Originalas ati

tinka muorašą:,
“Tu mano vienintelė, miela 

ir žavi’ —užniūniavo Emilija. 
— Eime! aš nieko nuo tavęs ne
slepiu, kaip ir savo meilės tam 
“Mano amžinajam”.

Aniceta nusivedė Emilijų prie 
laiškų dėžutės. Rausvais ir mels
vais kaspinėliais buvo suraišio-

REKOLEKCIJOS MOTERIM
Kun. Dr. A. Nekrašas sutiko 

vesti uždaras rekolekcijas mo
terims Nekaltai Pradėtosios Vie
nuolyne, Putnam, Conn.

Rekolekcijų dienos: vasario 
21,22 ir 23 d.

Kviečiamos ir laukiamos vi
sos moterys norinčios tinkamai 
pasiruošti Didžiajai Velykų 
šventei. Apie savo atvykimą 
prašome pranešti laišku arba te
lefonu: Sisters of Immaculate 
Conception Convent, R.F.D. 2, 
Putnam, Conn., tel. Walnut 8- 
5828.

ti jų meilės laiškučiai Vieną 
paėmusi padavė.

.— Skaityk! Gal pažinsi? —
nusijuokė.

Emilijus skaitė savo paties 
laišką, paskutinį prieš vedybas, 
ir raudo.

—šiandien lygiai dveji me-
tai mūsų vedybom. Gal pabu- yra be tekančio vandens; centri-

Tik jau ne aš? Nesitikėjai, \®uos*-
kad pareisiu. \ V v

—Kad visada taipbytų. Ži
nai gi, kaip' tavęs pasilgstu. Na, 
pabučiuok!

— Bučiuok tą, kuris tau ra
šo: “tu esi mano vienintelė, Ža
vi ir miela’', paskaityk!

—žinau ir neskaičius. Tai
labai mieli žodžiai. Ar pirmąjį 
kartą juos girdi? ir pats jų ne
rašai? '

— Tik suvedžiotojai taip ra
šo! — nukirto Emilijus. —Kam 
čia dar mane už nosies vedžioji? 
Sakyk, ar jau šernai prilipo?

— Bus jau antri metai. AŠ

•Vengrijoje uždraudė groti 
Ravelio “La Bolero”. Paaiškino, 
kad tai “seksuali muzika”.

•e Prancūzijoje arti dviejų mi
lijonų šeimų, daugelis po 6 as- 
menis, gyvena vieno kambario 
bute. Prancūzijoje 63% butų

— Tai eik ir būk! Mbn tavęs 
daugiau nereikia. Tavęs laukia

-v- Ir aš jo laukiu, Prisipažin
siu atvirai. Taip pat pastebėjau, 
ne nuo šiandien kad, tau manęs 
nereikia, aau maloniau Imti kį-

je, negu mano, 
nusimena, nes yra vilties būti nęs ji daugiau nesulauks. Jie tu- Man,lieka tik prisiminimai. Per 
išrinktai to klubo, kad ir po 50 rėš skirtis. Kitaip ir buri nega- ištisas dienas būdama viena,
metų.... . , ,li”. „ . ' fIi”,

INdRID WteNDELL, 
imu nurašinėti ląįškus. Vieną cedmtovakųoje. kūr

< v V. ' ■ ■ '

nį šildymą turi tik 10% ir vo- 
Lk. nias — 10%

o Mrmą premiją Bratislavoje, 
nhr čiuožimo turnyras

v \

MADOS
Niekas nepasensta

Praėjusio rudens (1957) ir 
šios žiemos (1958) mados Pary
žiuje, kaip matome aukštai, pri
mena 1925-1927 metus. Daug 
kas grįžta, kas buvo laikoma pa
senę, bet niekas negrįžta nepa
sikeitęs. Grįžtančioji senovė pa
daryta moteriškesnė ir elegan
tiškesnė, dėl to ir moderniška— 
nauja.

Žiemos sezono spalvos
Šiuo , metu daugiausia vyrau

ja septynios spalvos:

1. durpinė ruda, šiltų tonų, 
viršutiniam apsiaustui ir žiemi
nei eilutei, su tamsiais apvadais, 
paltui — juosva kailio apykak
le;

2 tamsiai žalia (eglės) išeigi
niam, trumpam švarkeliui ir 
suknelei, taip pat su tamsia 
apvadais ir apykakle;

3. tamsiai melsva (enziano)— 
apsiaustam ir eilutėm:

4. pilka — trijų atspalvių: 
tamsi, ūkanota, šviesi; taikoma 
“jaunom” ir ‘amžinai’ jaunom;

5. raudona (campari) — va
karinėm suknelėm įvairių me
džiagų:

6. gelsva — šios žiemos auk
sinė spalva suknelėm, reikalin
ga stiprios šviesos, kad atsi
spindėtų, taikoma daugiau bru
netėm ir rusvaplaukėm;

7. žalsva, švelni, ir traukian
ti, vakarinėm suknelėm jaunom 
moterim ir mergaitėm.

Brangūs Ievos rūbai
Zsa Zsa Garbor. kino artistė, 

nuo galvos iki kojų įsivilko į 
nailoną. Už visą tą savo apran
gą sumokėjo 5000 dol. Pasiro
džius jai televizijos programo
je, po 2 minučių vaidinimas bu
vo nutrauktas, nes stiprioje 
šviesoje rūbai jos nedengė.

“NEMATOMA MOTERIS“ 
VARŠUVOJE

Lenkijoje pirmą kartą po ka
ro buvo surengta madų paroda, 
kurioje dalyvavo dvi modistės 
iš vakarų — abi vokietaitės. Iš 
vakaru Vokietijos jas alkvietė 
prekybos ministeris Mieczyslaw 
Ix\sz. Paroda buvo surengta pre
kybos ministerijos rūmuose. 
Vieni rūbai buvo rodomi visiem 
tos ministerijos tarnautojam, ki
ti — tik moterim. Lenkaitės no
rėjo žinoti ir tai. ką vakarų mo
terys dėvi “nematomo”. Bet kai 
jos panoro vieną kitą dangalą 
įsigyti, pasirodė, kad ministeris 
su savo kolegom tas ‘slaptybes” 
jau buvo išpirkę savo žmonom.

Izmkija iš Vokietijos užsakė 
moteriškų drabužių už vieną mi
lijoną dolerių ( ar tik nepasko
lintą iš JAV?). To užsakymo pa
skirstymas smulkiai prekybai 
yra prekybos ministerio Leszo 
rankose. *

.. , ■ ---- : v
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ne, Ont., surengtame dailės 
festivalyje, kur savo audiniais 
patraukė lankytojų dėmesį.

Marija Dumčienė mokyto
jauja šeštadieninėje mokykloje 
Windsore, Ont. Mokyklą lanko 
12 vaikų.

S. Lukošiūtė Hamiltone, 
Kanadoje, pradėjo studijuoti 
žiurnalistiką.

Viktorija Kulbokienė Vy
tyje redaguoja skyrių — mer
gaičių pasaulis.

T. Daukantienė iš Worcester, 
Mass. mums rašo, kad praėjusi 
metų Darbininko Nr. 87 įdėtas 
vaizdas su parašu, kad tas Mote
rų Sąjungos suvažiavimas 1914 
gruodžio 13, buvo klaidingas. 
Turėtų būti: 1915 birželio 29-30.

Svečius priimąnt

Stiklinės moterim ,kurios 
negeria

Europos rinkoje pasirodė 
stiklinės vynui ir kitiem gėra
lam. kurios moterys, pasisriub- 
Čioja ir vėl pastato. Tų stiklinių 
negalima statyti, kai jos pilnos: 
griūva ir išsilieja. Nauda dvejo
pa: viena, moterys be raginimo 
priverčiamos arba visa išgerti 
arba visą laiką laikyti rankoje: 
antra, kai jau rankoje neišlaiko 
ir stato — ženklas, kad yra jau 
Įkaušustos. Vadinasi, laikas eiti 
namo.

Patogu nakvindinti svečius
Jeigu butas mažas, o nakvy

nei svečių susiranda daugiau, 
negu yra gultų, tai galima pasi
naudoti prancūziĮ nauju išradi
mu: dviaukšte sulankstoma lo
va. Ji patogi tuo. kad lengvai pa
statoma, neužima daug vietos, 
antras aukštas neperaukštas. 
o svarbiausia tai. kad galima gu
lėti ir Šnekėtis vbą naktį su se
niai nematyta drauge.

v



■'i. š:
J

Popiežių enciklikos apie Marijos garbinimą ir Liurdą
Vasario 11 prasidėjo 100 moty sukakties iškilmės

i

1S VISUR
Mūsų amžius dažnai yra vadi

namas Marijos amžiumi. Nieka
da anksčiau popiežiai' taip uoliai 
neragino tikinčiųjų melstis į 
Dievo Motiną, kaip dabarties 
didžių sukrėtimų laikotarpyje.

• Tik per pirmuosius 50 metų iš
leido apie 500 enciklikų, skirtų 
Marijos garbei.

Popiežius Leonas XIII 1901 
rugsėjo 8 išleido encikliką “Par- 
ta humani generi” (Gimdytoja 
žmonių giminei), kurioje 20 am
žių pavedė Nekaltai Pradėtajai. 
Proga tai enciklikai davė Liurdo 
šventė, kurioje buvo konsekruo
ta 15 altorių šv. Rožančiaus pas
laptims priminti. Po dviejų me
tų (1903 V 26) išleido naują en
cikliką “Da molte parti” (Iš dau
gybės vietovių), kurią paskyrė 
keturius kardinolus suruošti Ma
rijos šventiesiems metams.

Leono XIII pavyzdžiu pasekė 
kiti šio amžiaus popiežiai. Pop. 
Pijus X savo 1903 rugsėjo 14 en- su pasitikėjimu Nekaltai Pradė- 
cikliką “Abbiamo appreso” (Su
žinojome) skyrė Liurdo švento
vei, pavesdamas save ir visą 
Bažnyčią Nekaltai Pradėtosios 
globai Kad Liurdo šventovė pa
siliktų visados gyva jo atminty
je, kita savo 1904 sausio 21 en
ciklika “La premiere foE” (Pir
mą kartą) įsakė Vatikano so
duose pastatyti tobulą Liurdo 
grotos reprodukciją. Ryšium gi 
su Marijos šventaEiais metais 
Eleido dar* 8 enciklikas.

Vos pasibaigus vieniem Mar- 
rijos šventiesiems metams, to 
paties skelbiami kiti — 50 metų 
nuo Marijos apsireEkimo Liur
de. Tam tikslui parašomos net 
3 enciklikos. Be to, pop. Pijus X 
savo ganytojEkame laEke 1914 
balandžio 12 pabrėžė, kad “pa
maldumas Dievo Motinai Liur
de veda prie nepaprasto ir karš
to pamaldumo mūsų Eganyto- 
jui”. Gi savo kitame ganytojE
kame laEke (1911 bal. 23) taip 
rašė: “Vienintelė Liurdo šven
tovės garbė yra ta, kad ten Ma
rija patraukia žmonių minias 
garbinti Jėzų Kristų švenčiau- 
siame Sakramente, ši šventovė, 
būdama Marijos kulto centru, 
tuo pačiu yra Euchristinės pas
lapties sostas ir. atrodo, savo 
garbe riršyja visas katalikiško 
pasaulio šventoves.”

Popiežius Benediktas XV. pa
lyginti trumpai popiežiavęs, 
pirmojo pasaulinio karo metu 
parašė 92 enciklikas, skirtas Ma
rijos garbei Dvi E jų skirtos 
Liurdo šventovei. Vos pasibai
gus karui, 1919 sausio 20 Elei
do encikliką “Cum annus” (Ka
dangi metai), kuria skelbė jubi
liejinius Marijos metus.

Nemažesni pamaldumą Mari
jai rodė popiežius Pijus XI. pa
rašęs 175 enciklikas, tiesioginiai 
liečiančias Mariją; E jų 3 skir
tos Liurdui. Jo popiežiavimo me
tu 1933 metais buvo švenčiami 
didieji žmonijos atpirkimo ju
biliejai. Ir šis popiežius, geisda
mas, kad tikintieji kuo daugiau 
pasinaudotų Kristaus atpirkimo 
vaEiaE. pasirinko kelią per Ma
riją. kuri yra visų Kristaus at
pirkimo nuopelnų dalytoją. At
pirkimo jubiliejų jE sujungė su 
Liurdo apsireEkimų 75 metų ju
biliejumi, parašydamas 1933 
sausio 11 encikliką “Septuagin- 
ta ųuinųue” (Septyniasdešimt 
penki), o 1933 gruodžio 8 pas
kelbė IJurdo apsireiškimų regė
toją Bernadetą šventąją.
^DabartinE popiežius Pijus XII 

yra pareiškęs, kad ‘‘Mūsų širdis 
ir visa siela yra nukreipta Į Liur
dą. kur tik ketveriems metams 
praslinkus nuo Nekalto Prasidė
jimo dogmos paskelbimo, ji pati 
antgamtiniai apsireiškimais ir 
stebuklais patvirtino popiežiaus 
neklaidingą sprendimą”. “Om- 
nium Ecclesiarum" 1954 m.

15) \ Popiežius Pijus XIIrugp.
jubiliejinius nuo Kristaus gimi
mo metus jungė su Marijos Dan
gun Paimtosios dogmos paskel
bimu, šiai dogiriaP pagrindu ėmė 
Nekaltai Pradėtosios dogmą,. 
“nes tos dvi dogmos yra glau
džiai tarp savęs susijusios (Mu- 
nificentissimus Deus”. Popiežius 
Pijus XII taip pat paskelbė šven
tuosius Marijos metus (1954),pa
minėti šimtmečiui nuo-Nekalto 
Prasidėjimo dogmos paskelbi
mo* Savo enciklikoje “Fulgens 
corona” (Žibąs vainikas), rašy
toje 1953 rugsėjo 8, jE mini, 
kad Liurde vykstą-^stebuklai 
“stebina vEą pasaulį Ir tiegia, 
jog katalikų tikėjimas yra vie- 
nintelE pasaulyje paties Dievo 
užtvirtintas”.
, Su didžiu susirūpinimu, bet ir

tąją šv. Tėvas sutinka kitą ju
biliejų — 100 metų nuo Liurdo 
apsireiškimų, kuris prasidėjo va
sario 11. Savo enciklikoje, rašy-

toje 1957 lapkričio 1, ragino ti
kinčiuosius švęsti šiuos jubilie
jinius Marijos metus, pasekant 
Marijos dorybėmE.

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
dogmos paskelbimu prancEko- 
nų ordinas rūpinosi apie 600 me
tų. PrancEkonai taip pat skati
no ir ėmė Marijos garbinimo są
jūdžius. Prie šv. Antano univer
siteto Romoje jau seniai suor
ganizuota tarptautinė Marijos a- 
kadėmija, kuriai vadovauja 
prancEkonai. Tos akademijos 
dėka buvo pasiektas Dangun Pa
imtosios dogmos paskelbimas.
Ji organizavo Nekalto Prasidėji
mo jubiliejini šimtmetį, jai pa
vesta taip pat pravesti ir šiuos 
jubiliejinius Liurdo metus. Kad 
jubiliejaus proga nebūtų vien 
pasidžiaugta praeities laimėji- 
maE, ši akademija ruošia rimtas 
studijas ir ryškina naujas Mari
ją liečiančias tiesas.

šių jubiliejinių Marijos metų

porte. Maine. Tūksančiai mal
dininkų kasmet aplanko šią gro
tą, kurią pastatė Tėv. Kęstutis 
Butkevičius, O. F. M.
' Šventieji phrdo (Marijos mė-

proga rugsėjo 13-17 įvyks tarp
tautinis moksliais kongresas, ku
rio pagrindine studijų tema bus tai Kennėbunkporte bus šven- 
“Maiija ir Bažnyčia”. Bus ryš
kinamas Marijos santykE su ku
nigyste. Eucharistija. Atpirki
mu. Dievo maloniu dalinimu 
ir k.

Ir Lietuvos pranciškonai, sek-

čiami ypatingai Ekilmingai. E | 
anksto jau organizuojamos mal- j 
dininkų kelionės vasaros sekma- 1 
dieniaE pagarbinti Marijai ku
rios rankas dangiškasis Tėvas I 
dalina žmonėms visas malones

darni savo ordino tradicijomis, 
dar 1953 metais primieji šiame 
kontinente šventuosius Marijos 
metus atžymėjo didžiu pamin
klu - Liurdo grota Kennebunk-

(Iškilmingas Liurdo šventųjų 
metų minėjimas Kennebunkpor- 
te Įvyks liepos 12 ir 13 d.d.)

KALBĖS MlNlST. V. SIDZIKAUSKAS
Paterson, N.J.. Lietuvos ne

priklausomybės atkūrimo 40 
metų sukaktis bus minima vasa
rio 23 d., sekmadieni. Iš ryto 10 
vai 30 min. šv.. Kazimiero baž
nyčioje bus mišios už kenčian
čią Lietuvą, o 3 vai. p.p. Ekil- 
mingas minėjimas lietuvių pi
liečių klubo salėje. Pagrindinę

LIUHDO GROTA Kennebunkport, Maine. Iš pašventinimo apeigų 1953 m.

kalbą pasakys kovotojas dėl Lie
tuvos Elaisvinimo, vienas iš Pa
vergtųjų Tautų vadovaujančių 
asmenų ministeris Vaclovas Si
dzikauskas. Meninėje dalyje da
lyvaus šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas muz. V. 
Yusto ir vyrų kvartetas, vado
vaujamas muz. Bagdonavičiaus 
E Nevvarko. Minėjimo komitetą 
sudaro: Garbės pirm. Kleb. kun. 
J. Kinta ir A. Rugys, vicepirm. 
A. GudonE ir E. Klupšienė, ižd. 
J. SprainaitE, sekr.., kun. Vyt. 
DemikE ir nariai J. Jakubavi- 
čius ir J. Bieliūnas.

VEi lietuviai prašomi minė
jime dalyvauti ir paremti Lietu
vos laisvinimo darbą. Patersono 
kolonija dar vis pirmauja vEoj 
New Jersey savo aukonūs Lie
tuvos laisvinimui ir laukiama, 
kad* ir toliau pirmaus. Lietuvių 
piliečų klubas jau paskyrė šiam 
reikalui 50 dol.... Dalyvaukite ir 
paraginkite kitus dalyvauti.

Jurgis Ežer.

Petras ir Marija Papeikęs

• Darbininkas kitą savaitę ry
šium su \Vashingtono gimtadie
niu išeis tiktai trečiadieni, vasa
rio 19.

LIETUVOJE GYVENTOJAI LAIKOSI SAVO TIKĖJIMO
ševikinė informacija ir ko siekė, 
kalbėdama apie vyskupo Palta
roko dalyvavimą “taikos konfe
rencijose”. Iš tos visos informa
cijos mūsų galvojimas duoda 
tokias išvadas apie bolševizmo 
santykius su Katalikų Bažnyčia:

1. Bolševikai labai gerai su
prato ir įvertino Katalikų Bažny
čios jėgą, priešingą boEeviz-

čiu laiku vad. Tautinės LTSR mui. Jai sunaikinti ėmėsi smur- 
bažnyčios komitetai veda nuo to: deportacijų, kalėjimų, žudy- 
Vatikano atsiskyrimo akciją.
PaE Vatikanas apšaukiamas ka- 2. Bolševikai įsitikino, kad 
ro kurstytoju, imperialistų a- 
merikiecių ir anglų sandarbi- 
ninku....

(Atkerta iš-3 psl.) 
ri pagal MVD režisūrą buvo pa
siųsta Maskvon, dalyvavo dar 5 
kunigai, kurių pavardėmE buvo 
vEur operuota ir jiems priskir
ti bolševikinių gestapo agentų 
3 patarėjai tarp jų MGB-OSZ re
liginių su užsieniu ryšių vedėjas 
Smimov ir LTSR religinių kultų 
Tarybos 2 valdininkai.... Tuo pa

pa- 
toli

ne-

mų.

vyskupų ir kunigų martirologi
ja nesunaikina tikėjimo tikin- 
čųjtį masėse. Tada bolševikai 

“Tačiau tikintieji gerai su- taklik« Pakeitė: O-žosc užsidėti 
pranta bolševikų kėslus ir tin- tikėjimui palankumo kauke ir 
karnai įvertina dalykų padėti. 
Nepaisydami viso bolševikinio 
teroro, dėl kurio turėtų protes
tuoti ne tik laisvėje gyvenantie
ji lietuviai, bet ir viso laisvojo 
pasaulio atstovai, Lietuvoje gy
ventojai laikosi savo tikėjimo 
ir kiek galėdami šalinasi pradė
tos organizuoti bolševikinės vad. steigti “tautines bažnyčias” ir 
‘tautinės katalikų bažnyčios". organizuoti "pažangiųjų katali-

Turėdami prieš akis šitą lie
tuvišką informaciją, mes geriau 
suprantame, ko verta yra bol-

versti bažnyčios atstovus, kad
Į tikinčias mases tikėjimo 
vardu leistų sovietinius Šukius. 
Tam buvo reikalingos visos "tai
kos konferencijos" ir dekliara- 
cijos.

3. Tuo pačiu melu, kad su
naikintų Vatikano įtaką, ėmė

Mie'iems
Izabelei ir Juozui l^aučkoms

gilaus f liūdesio valandoje, mirus brangiam sūneliui 
JUOZUI, nuoširdžiai užjaučiame

Marija, Stasys ir Vida Lūšiai

kų” sąjungas i Lenki Įosc “Rax")
4 Netruko bolševikai įsiti

kinti. kad “tautinės bažnyčios" 
neturi pasisekimo ir kad Katali
kų Bažnyčia tebėra tikroji jėga, 
kurios įtaka tikintiesiem yra di
delė. Tada atėjo naujas mėgini
mas — duoti žmonėm šiek tiek 
laisvės, taigi ir religinės laisvės, 
kad juos padarytų palankesnius 
režimui. Toliausiai ta kryptimi 
nuėjo Lenkija, šiek tiek žymių 
yra ir IJetuvbje. Bet kaip Lenki-

jos kardinolas WyszynskE 
žymėjo šiemet, padėtis yra 
nuo tikėjimo laisvės.

Mūsų galvojimo išvados
sutampa su Naujienų galvoji
mu. Gal jos ir nepasirūpino “pa
mąstyti. darydamos iš Tiesos 
pasakymo išvadas, kad Lietuvo
je Katalikų Bažnyčia su bolševi
kais “koegzistuoja" ar “koliabo- 
riioja.

Naujienos gali sau tikėti, kaip 
. jos ir seniau tikėjo, kad “bažny

čia ir religija nesudaro jokios 
kliūties jų (bolševikų) valdžiai 
ir kad bažnyčia dažnai jiems net 
padeda laikyti žmones klusnu
me". Gali tikėti ir ta savo in
formacija. kad "Lietuvos vysku
pams bus mokamos algos iš 
valstybos iždo ir duodami pini
gai jų kanceliarijoms".

Tai Naujienų tikėjimas, jis 
mums atrodo tiek pat paremtas 
faktais, kaip ir Naujienų tvirti
nimas anksčiau, kad kan. Kapo
čius /iinc: ikoje organizuojąs 
“naują tikybinę sektą", "naują 
lietuvių bažnyčią", kuri "netu- 
rė-ian'i ryšio su katalikybe’.
Tai vis Naujienų tikėjimas, ku
ris vargiai tini net tiek pase
kėjų. kaip bolševikų organizuo
jamos 'tautinės bažnyčios".

Atsiimti neturime

I’o pagalvojimo Naujienos 
siūlęDarbininkui atsiimti "ne
kultūringus plūdimus"

Jei Naujienos kalba apie "ne-

PHILADELPHIJOJE
Stasio Baranausko koncertą 

rengia žurnalas “Į Laisvę”. Kon
certas Įvyks vasario 23. Progra
moje dalyvaus taip pat rašyto
jai — poetai, tremties laureatai.

KANADOJE
Lietuvių Kultūros Fondą su

daro pirm. J. Kralikauskas. vice
pirm. dr. A. Šapoka, prot. sek. 
V. Abromaitis. Tautiniam kultū
ros skyriui vadovauja dr. A. Ša
poka, nariai: dr. A. Kulpavičius. 
A. Kuolas. T. Valius; švietimo 
skyriui vadovauja I. Matusevi
čiūtė, nariai O. Gailiūnaitė, J. 
Gustainis, kun. B. Pacevičius: 
finansų skyriui vadovauja V. U- 
župE. J. NovogrodskE.

.Bridgeville, Pa.
Bridgeville, Pa., šv. Antano 

parapijos nariai Petras ir Marija 
Papeikoš (Papeaka) vasario 18 
mini savo vedybinio gyvenimo 
50 metų sukaktį. Jie gyvena 
Auddy nfieste. 12 mylių nuo 
Pittsburgho.

Petras Papeika gimė k augo 
Lietuvoje. Nenorėdamas tarnau
ti rusų kariuomenėje, pasitrau
kė E Lietuvos ir 1903 atvyko 
Amerikon. Jo žmona Marija at
vyko 1906 m. Susituokė 1908 m. 
vasario 18 ir apsigyveno Auddy 
miestelyje, anglių kasyklų rajo
ne.

— Dirbdamas anglies kasyklose, 
išaugino gražią katalikEką šei
mą; du sūnus ir 10 dukterų. 
Vaikai visi gy vi.

Sūnus Petras yra šios parapū 
jos narys ir ją remia pagal sa
vo Egales. Margarita gyvena pas 
tėvus ir parodo nuoširdumo vi
suose parapijos lietuvEkuose 
darbuose, yra Pittsburgho vyčių 
kuopos narė. Dolores, jos jau
nesnė sesuo, irgi uoliai darbuo
jasi. Mrs. Anna Magdich su sa
vo šeima uoliai padeda parapi
jai. jos berniukai yra mEių pa
tarnautojai. o duktė gieda para
pijos chore. Mrs. Edith Kelmins- 
kas yra dosnūs rėmėjai, uolūs 
darbininkai. Mrs. Mary De Mar- 
co su šeima priklauso mūsų pa
rapijai ir ją uoliai remia. Mrs. 
Mathilda Ghelarducci nors ir to
li gyvena, bet priklauso mūsų 
parapijai, parodo daug pasiauko
jimo ir leidžia savo dukteris Į

• Kun. Titas Narbutas, Kuni
gų Vienybės Centro Valdybai 
prašant, sutiko laikinai redaguo
ti žurnalą Lux Christį. Raštus 
siųsti adresu: Rev. Titas Narbu
tas 862 Manhattan Avė. Brook- 
lyn 22. N. Y.

• Sesuo Juozapa^v. Dvasios 
vienuolė, lietuvaitė Karazaus- 
kaitė, 62 m., mirė Providence. 
R. L Palaidota Putname, Conn. 
Ji buvo kilusi E Mahanoy City, 
Pa., kurį laiką dirbo New Ha- 
vene prie lietuvių parapijos ir 
dėstė lituanEtiką mokykloje.

• Draugo romano premiją lai, 
mėjo Jeronimas IgnatonE už ro
maną. "Ir nevesk mus į pagun- <. 
dą”. J. Ignatonis Lietuvoje buvo 
mokytojas. -

o Lietuvių Istorikų draugija, 
įsikūrusi Chicagoje, išsirinko 
valdybą: pirm. V. Liulevičius, 
reikalų vedėjas kun. dr. K. A.

MIC, * redaktorius 
A- 
M.

, Matulaitis
Česlovas Grincevičius. sekr. 
licija Rūgytė, ižd. dr. Al. 
Račkus.

sa-• Liet. Rašytoju Draugija 
vo premiją skiria visų narių bal- 
savimu.BaEus reikia pasiųsti i- 
ki vasario 21. BaEų tikrinimo 
konūsiją sudaro: J. Augustaity- 
tė-Vaičiūnienė. St. TamulaitE ir 
A. Valentinas.

e Lietuvos vaizdu paroda ati
daryta Jaunimo Centre* Chicago- 
je. Etatyta dail. A. Varno. A. 
Rykštelės, P. Babicko. V. Vijei- 
kio piešiniai bei Lietuvos vaiz
dų nuotraukos.

• Naujas Lietuvių Dienų ? 
numeris ypatingai “puošnus ir 
įdomus. Viršelį puošia lietu
vaitės iš
Valiubus. nuotrauka. Yra ir

Floridos, Marcelės

daugiau visa eilė puošnių ir

katekizacijos pamokas lietuvE- 
koje parapijoje. Kiti vaikai gy
vena toliau ir nepriklauso šv. 
Antano parapijai.

Šios sukakties proga, vasario 
15. 10 vai. ryto bus Ekilmingos 
pamaldos, kuriose dalyvaus vi
sa šeima — vaikai. 30 anūkų ir 
vienas proanūkas. Mišias aukos 
parapijos klebonas T. Aleksan
dras žiubrys. OFM. Tuoj po mi
šių bus pusryčiai, o vakare E- 
kilminga vakarienė parapijos 
salėje, kur dalyvaus šeima, gi
minės. draugai, pažįstami. Mi
šios bus ir vasario 18.
Sveikiname sukaktuvininkus ir 
linkime ilgiausių metų!
Korespondentas iš Brid^evillės

idomių nuotraukų E viso pa
saulio lietuvių gyvenimo. Įdomi 
ir žodinė šio numerio dalis. Ra

tė. V. Seirijis, Wm; Chase. D. 
Cibas. M. KatiliškE, dr. A. Tri
makas ir kit.

• Mergaičių sekstetas yra or-
ganizuojamas Toronte. Jam va
dovaus solistas V. Verikaitis.

• Dail Arbit Blatui šiaE 
metaE sueina 50 metų, 
yra baigęs Kauno meno mo
kyklą. dabar gyvena New , 
Yorke. kur turi savo studiją.

Jis

HARTFORD, CONN!
Lietuvių Studentų Sąjungos

kultūringą plūdimą’, tai jos, 
tur būt. prileidžia, kad gali būti 
plūdimas ir “kultūringas".......
Tur būt taip: kai plūstamos Nau
jienos. tai plūdimas yra nekul
tūringas; kai plūsta Naujienos, 
tai plūdimas yra kultūringas.... 

"Kultūringo plūdimo” pavy
džius Naujienos tame pat pusla
py demonstruoja, Clevelando
bendruomenės susirinkimą taip Hartfordo skyriaus pirmininkė 
apibūdindamos: “susirinkimas Diana Papievytė uoliai ragina 
buvo sušauktas tikslu apšmeižti visus savo skyriaus narius daly- 
. . .. — —m « • - •- vauti vasaros metu lituanEtikos

studijose Fordhamo universite
te. New Yorke. Visiems studen
tams pažadėtos stipendijos. Iš 
Hartfordo ruošiasi vykti Į Ford- 
hamą šie studentai: Diana Pa
pievytė. Danutė Giedraitytė. 
Kristina Raščiūtė. Liuda Jucė- 

"nekultūringas plūdimas". Bet naitė. Algis SimonaviČius. Gintas 
Darbininkas to nevartojo, tai ne- SimonaviČius. Vytas Raškevičius 
turi ko nė atsiimti. ir Stepas Zabulis. (A. V.)

ir išdergti Naujienų redaktorių. 
Barzduko simpatizatoriai vieša
me susirinkime melavo, šmeižė 
ir pylė pamazgas ant Nau
jienų redaktoriaus" . ...Tai Nau
jienų "kultūringo plūdimo’ pa
vyzdžiai. Jei tai būtų vartojęs 
Darbininkas, jau būtų buvęs

Ieškoma Magdalena Drangi- 
nytė. gimusi 1912 metais Pits- 
ton. Pa. Po metų su tėvaE iš
važiavo Lietuvon—Į Budos km.. 
Balbieriškio par. Jos dėdė Ado
mas DranginE vėl ateikvietė 
ją 1931-32 į Ameriką. Nuo 1933 
metų gyveno Brookiyne. N.Y. 
Turėtų būti Etekėjusi. Dėdė su
sirašinėja su motina Lietuvoje; 
Motina norėtų surasti dukterį. 
Kas turi apie ją kokių žinių ar 
ji pati prašoma rašyti adresu: 
Mr .Adomas DranginE. 7966 W. 
Ilort St.. Detroit 9. Mich.

JAU GALIMA GAUTI
“Draugo" premijuotą

Mylimam sūnui ir broliukui a. a. JUOZUKUI miros,

Izabelei ir Juozui Laučkoms
ir dukrelėms nuoširdžią užuojautą reiškia

E. P. Minkūnai 
E. P. Vainauskai

Juozui ir Izabelei l^uiekoms
. v
ir jų dukrc’čms. dėl jų sūnaus JUOZUKO mirties, gilią 
užuojautą reiškia »

Pranė ir Joną* Jautei

PAULIAUS JURKAUS



mos sporto

kėši Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune, Aukštoje Technikos 
mokykloje Stuttgarte ir baigė 

ir New Yorke Columbijos universi
teto inžinerijos mokslus, yra A- 
merikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų S-gos New Yorko 
skyriaus narys.

Skyriaus nariai džiaugiasi da
bartinės skyriaus valdybos ener
ginga'bei sėkminga veikla ir su 
dideliu susidomėjimu susirenka 
išklausyti jau ne pirmos paskai
tos. Valdyba ateityje nariams 
žada parūpinti tokių Įdomių pas
kaitų ir daugiau. K. K.-

Iš New Yorko Bet inžinierių veiklos
New Yorko Lietuvių Inžinie

rių ir Architektų Sąjungos sky
riaus nariams sausio 31 susirin
kime inž. Algimantas Snieginis 
kalbėjo apie ’ lėktuvų
valdomų raketų automatinius 
navigacijos principus. Praneši
me brėžiniais, formulėmis ir pa
veikslais patiekė automatiškai 
vairuojamų lėktuvų bei raketų 
istorinę ir bendrą apžvalgą, jų 
tarpusavio palyginimą; apibūdi
no lėktuvų kontrolės paviršius, 
uždaros grandinės Servo mecha
nizmus, pagrindimus raketų val
dymo Įrengimus, integratorius, 
automatinius pilotus ir veikimo 
principus.

Užgavėnių pobūvis 
Waterbury, Conn.

NEW HAVEN ,CONN.
Neptiklausomybės minėjimas

Pirma jo dalis įvyko vasario 
9. Visi buvo susirinkę prie mies
to riūmų, kur burmistras uždegė

Lietuvių Fronto Bičiulių sam- Lietuvos laisvės ugnį. Bažnyčio- 
būris Waterburyje vasario 15 je buv0 pamaldos ir 3 v. p.p. 
ruošia Užgavėnių pobūvi šv. Juo- ir tradiėinis bendras minėjimas 
zapo par. salėj. Svečius palinks- kuriame kalbą pasakė preL M. 
minti ir patį pobūvį paįvairinti Krupavičius.
pakviestas humoristas Vitalis

Ar žinai, kad...
• Amerikiečiai įvairiem kve

palam išleidžia tris kartus dau
giau pinigų nei amerikietės. 
Taip paskelbė dr. O. Morton A- 

salėje rengiamas iškilmingas menkos 
didžiulis banketas su programa 

ir apylinkės lietuviai kviečiami Įr šokiais. Kvieaami pasirodyti 
draugų būryje jaukiai praleisti bankete visi. Kviečia Alto ir LB 
vakarą, pašokti prie geros muzi- skyriai.
kos, paįvairintos lietuviškomis Kleb. kun. Gradeckas, prieš 
dainomis ir susitikti su pažįsta- išvykdamas į ligoninę, sausio 

25 buvo sukvietęs parapijos dar
buotojus, kolektorius ir choris
tus į kleboniją ir paskui į Tivo- 
lio restoraną, kur buvo vaišės 
su kalbom ir programa.

N.H.

Žukauskas, šokiams gros new- Vasario 16 bus pamaldos 10 
jorkiškis Romo Butrimo orkos- vaL ir vakare 6 v. sv. Kazimiero 
tras. Veiks gausus Įvairiais ska
nėsiais bufetas. Waterburiečiai

mais.
Pobyvis prasidės 7 v.v. Mok

sleiviams ir studentams Įėjimas
pusė kainos.

DEM ES10
Jau išėjo iš spaudos Darbininko dramos konkurse 

premijuota ANTANO ŠKĖMOS

Kaina $2.00
Užsakymus siųsti: DARBININKAS, *
910 WHoughby Avenue, Brooklyn 2 L N. Y.

ŽODYNAS
A. LAL1O

Lietuvių-Anglų ir 
Anglų-Lietuvių

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu .

DR. D. PILKA 
546 E. Broadway

SENIAUSIAS PASAULY GYVŪNAS
Australija garsi ne tik kengū- typus — žindo pienu. Kadangi' 

romis, gausybe triušių, bet įr la- jis daugiau laiko praleidžia van- 
bai keistu, retu gyvūnu,’ kuris denyje ir geriau plaukioja už 
vadinamas platypus. Jis nėra žuvį, ar nebus žuvis. Tačiau jis 
nei gyvulėlis, nei paukštis. Gal kvėpuoja oro ir nakvoja žemėje, 
geriau tiktų jį pavadinti proto
tipu, nes jis pats seniausias šio 
kontinento gyventojas, išsaugo
jęs savo senąją struktūrą. Jis 
gyvena tik Australijoje, kitur jo 
perkelti nepavyko, kaip nepa
siseka persodinti seno medžio.

Kai zoologai gyvūniją skirs
tė grupėm, gerokai turėjo vargo, 
kuriai grupei skirti šį australie- 
t į— platypų. Jis turi puošnų, 
ūdrą primenanatį kailį, yra ke
turkojis, ir daugiau pretenduo 
ja į gyvulį, bet deda kiauši
nius. Tai jis paukštis! Paukštis 
gi savo jauniklius lesina, o pla-

Jis turi geroką anties snapą, pa-

buhalterijos knygas ir atlieka vi
sų rūšių apdraudimus.
Darbo dienomis suinteresuotus 
priima nuo M vai. vakaro, o 
šeštadieniais nuo 12-8 vai. vaka
ro.

Skaitykite "Aidus"' 680 Bust* g 
wick Avė. Bro^ctyn 21. N. Y. £

Viešas pareiškimas
JAV Lietuvių Bendruomesės 

Clevelando apylinkės susirinki
mas, įvykęs 1958 sausĮo 12 ir 
išklausęs LB centro valdybos 
pirmininko Stasio Barzduko pra
nešimo apie bendruomenės ta
rybos rinkimus,. PLB seimo at
stovų rinkimus bei kai kurioj 
spaudoj paskelbtus užsipuoli
mus prieš pirmininką St. Barz- 
dūką ir bendruomenės veiklą 
apskritai, nusprendė pareikšti 
viešai, kad susirinkimas visuo
tiniu pasitikėjmu remia prin- 
ninko St. Barzduko ir bendruo
menės organų darbus, didžiuo
jasi jos ryškiu gyvenimu ir 
veikla Amerikos lietuvių išeivi
joj ir vienbalsai smerkia kai ku
ras spaudos skelbiamus piktus 
švežtus apie bendruomenės 
centro valdybos pirmininką ir 
jo veiklą, kviesdamas visą A- 
merikos lietuvių visuomenę vie- 
mingai burtis Lietuvių'Bendruo
menės eilėse.

Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt. Tą gar
bę gavome užgimę — už ją ko
vosim ir niekad jai neleisim žūt

K.S. Karpius, 
susirinkimo pirmininkas, 

M .Ratkus ir J. Stempužis, 
atstovai

Jonas juodis
INSURANCE BROKER AND 

ACCOUNTANT
664 JamakaAve. (tarp Logan 
ir Nonvood gatvių), Brooklyn
8, N.Y. TeL: AP 7-9454, pūdo fi-

.... eralinius ir valstybinius mokės- , 
galėtai ir pavadino jį, duodami čius (IncomeTax), suveda biznių | 
ančtasnapio vardą. ...................... * ‘

Jis gyvena labai saugiai Iš 
vandens gilumos slaptu tuneliu 
nusliuogia į savo buveinę, kuri 
yra aukščiau vandens lygio' ir 
gerai įrengta. ' -

Jei kiltų ginčas, kuris mūsų 
žemės kontinentas senesnis, tai 
platypus galėtų būti liudininku 
ir pasakytų, kad Australija yra 
visa krūva metų senesnė už Eu
ropą. šis platypus siekia anuos 
laikus, kai upės dar neplovė 
durskos ir nenešė į jūras, kai 
dar nebuvo nei mamutų, nei di
džiųjų banginių.
Geologai pagal Išplautą Į jūras 

durską apskaito, kad mūsų že
melė visai sukietėjo prieš du 
bilijonus metų. Tą patį patvir
tina daviniai pagal atomų spin
duliavimą. Tad platypus galėjo 

-gyventi prieš trejetą bilijonų 
metų.

Gal koks mokslininkas supy
kęs jį pavadintų spekuliantu, 
kuris paspruko pro Kūrėjo ran
kas ir laimingai išvengė griež
tos specifinės paskirties ir iki 
šiol tebegyvena Australjoje. Gy
vena ne šiaip sau — jis vienas 
griauna Darvino mokslines te
orijas it rodo jų menkystę.

ir *;
chorvedžių
de mesi ui

Išleista H laida

Kalėdų Balsai
, - ■ V ’■ • - -------- j

30 kalėdinių giesmių

Surinko ir sutvarkė
JONAS J. ŠA.UČICNAS

Kaina $1.00, 36 pūst

Gaunama:

DARBININKAS, 
910 Willoūghby Avenue, 

Brooklyn 21, N. Y.
S. ČĖSNA, AUSTRALIJA

chemines draugijos 
kongrese. Esą amerikiečiai ode
kolonui ir kitiem skystimam, ku- . 
riuos vartoja prie skutimusi, iš 
leidžia per metus 270 mil. d oi.; 
tai yra daugiau nei amerikietės 
išleidžia kvepalam ir lūpų pieš
tukam bei pudrai.

LDS CENTRO VALDYBA 

Garbės Pirmininkas

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 
Nonvood, Mass.
Vice Pirmininkai

Vladas Paulauskas , 
Juozas Glavickas

Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 

Nonvood, Mass.
Finansę Sekretorius

Nell Meškūnas 
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

Blanche Kapochy 
409 W. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Komisija
Kun. Jonas Vaitekūnas 

350 Smith Street 
Providence, R. I. 
Bronė Mičiūnienė 
Revizijos Komisija 
Danielius Averka 
. Teklė Nittchel 
Benediktas Jakutis

Every Savings 
Bond you buy
is a share in

America
andsąferž&an c<di/

“In more ways than one, this great country of 
ours is a govemment of, by, and for the people. 
And, because iL is, its economic security de- 
pends greatly upon the financial security of

“So when you’re saving for your own fam- 
ily’s security, you’re also helping your country. 
And one of the best ways to do this is by 
investing regularly in United States Series E 
Savings Bonck”

These Bonds are one of the safest invest- 
ments you can make. They’re guannteed safe 
by your Government That means 170,000,000 
Americans stand solidly behind the valtie of 
every Bond you bųy.

What’s more, if a Bond is lost,stolen or 
destroyed, the Treasury will replaceit for you ' 
without charge. That’s why people say Bonds 

(are safer than pask
Bonds pay good interest, too—31/4% when 

hdd to maturity. And they now mature in 
only eight years and 11 months.

So you can see there are many good teasons 
to save for the big things in your life through 
United States Savings Bonds. Whynot start 
buying your Shares in America today? Buy 
Savings Bonds through the Payroll Savings 
Plan at work or regularly where you bank.

Safe as America ...U. S. Savin® Bonds
fhc U. S. Gnvrmmcnt doru nrrt pay for fhit mfnrtfmng.

The Trmmtry Deparfmrnt thnnk». for thrv fUriotic

BANGA I ELLVIoION
340 Ri<fg*wood Ava^ Brooklyn 8, N. Y. 

Tel.: APplegata 7-0349 * A

Su didele nuolaida parduodami ir taisoni

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

DARBAS GARANTUOTAS, ii LIEKAMAS P.dTiii 
ŠIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW VORKE

Darbo valandos: kasdien n: o « va!, rvta iki 7 va- vak

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

F U N E R A L HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MAPLEAVENUE, HARTFORD, CONN.

Maloniai patarnauja 1 etuviams naujai įruoštose patalpose 
prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision V/orks
Kiltis MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET

BROOKLYN 11, N. Y.

JONO IR ANGELUOS ANDRIULIU 
IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪKIS
Fotantain, Michigan

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

REIKALAUKITE TIK MICHIGAN FARM SŪRIO
, Jeigu abejojate, paprašykite pamėgintai ui. Jūsų skonis jum.<- 

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

MICHIGAN FARM CHEESE DA1RY, INC.
Vieninteliai šio sūrio gamintojai FOUNTAIN, MICB.

Aptarnavimui ir. informacijai rytuose prašome kreiptis.

TeL BA J-1M2

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

' VICTOR ABECCNAS 
351 Park Street, New Britata, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS
634 N. Denlson Street, Baltimore, Md. TeL Longwood 6-2622 

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospect Street, Įlydė Park, Mass. TeL Byde Park 3-3975

TeL TW 4-8887

GEORGE GALONAS
1496 Caniff, Detroit, ftlich. TeL T. O. 8-7662

STANLEY METRICK
1894 W. «tb SU, Chfcago, UL TeL Yards 7-8393 

JOHN SHURNA
5418 S®. Albany, Chleage, HL TeL Grevehin 6-7783

ALLAN STEWART
4319 Na. Broad S t- Phila~ P* Tel. Gla«tM«wie 5-1319

Lietuvių Amerikos Piliečių Klubas |
1. Lietuvių visuomeninių organizacijų (nekomunis

tinių) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne* 
mokamai.

>:
j® 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 į manegerj V. E. MI

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



ŽINIOS

NEW YORKAS

PALAIDOTAS MYKOLAS MORKŪNAS

NOTARY PUBLIC

Newarke kalbės

William J. Drake-
Dragūnas

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

New York, N. Y,119 East llth Street,
Pagrindinę kalbą pasakys:

VYT: BELECKAS savininkas
Taip pat kalbės ir

parengimams, susirink
mams ctr

Rengia NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

254»W. Broadway 
South Boston, Mass.

Brocktonan atvyksta prel. Krupavičius

Jaunavedžiai apsigyvens

Vasario 15 d., 6 vai. vak., vių Taryba kviečia Brocktono

“SLAPTAS GINKLAS”. Tik dabar buvo ištrauktas ii archyvo ir 
paskdbats šis išradimas: šaltas ginklas (geležiniai lankai ir gu
minis stūmoklis), kuris nušauna 80 jardų

Stud. ateitininkę 
susirinkimas bus vasario 15, 7 
v.v. pas Banaičius, 192 Arling- 
ton Avė.; išlipti Cleveland sto
tyje važuojant Jamaica Line.

Iglg®
IBIO

Vasario 16 minėjimo
t iškilmingas susirinkimas So. 

Bostono aukštesniosios moky
klos salėje bus vasario 16 d., 2 
vai. p.p. Reikia ateiti laiku, kad 
atvystant gubern. Foster Furco- 
lo su žmona salė jau butu pilna. 
Jie atvyksta labai punktualiai. 
Pagrindinę kalbą pasakys prel. 
M. Krupavičius. Po trumpo ir 
įspūdingo minėjimo bus banke
tas Lietuvių Piliečių Dr-jos salė
je. Pradžia 6 vai. vak. -

JOSEPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tek ANdrew 8-2590

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Vasario 16 minėjimą ruošia kų Bendruomenės Centro salėje Tad kovo mėn. 2 d., sekmadie- 
Lietuvių Bendruomenės Keamy įvyks susirinkimas Paskaitai -nį, skirkime mūsų tautos reika- 
—Harrison apylinkė kovo mėn. skaityti kviečiamas iš Lietuvos 
2 d. Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centro salėje 6 Davis 
Avė. Keamy, N. J.

Minėjimas bus pradėtas iš
kilmingomis pamaldomis, kurios 
bus Sopulingosios Dievo Moti
nos bažnyčioje 10:30 vai. ryto, 
o vakare 5 vai. Lietuvių Katali-

Visi apylinkės lietuviai kvie
čiami atsilankyti ir savo auka 
paremti Lietuvos laisvinimo žy-

penktadieniais iki 3 v. p. p. 
savaitgaliais uždaryta. Išsta
tyta 20 dailininkės kūrinių.

186 L SL
Vasario 2 d. Jonas Grinke

vičius su Nijole Adomkevičiū-

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų Šventėms bei 

kitoms progoms

Gubernatorius pasirašė 
proklamaciją

Vasario 6 gubernatorius Fos- 
ter Furcolo priėmė Alto skyriaus 
atstovus ir prie jų pasirašė pro
klamaciją, kuria vasario 16 
skelbiama Lietuvos Nepriklau
somybės diena Massachusetts 
valstybėje.

Mirė
Valteris Jakševičius, 36 metų, 
gyvenęs 796 Logan St., Brookly- 
ne, staiga mirė. Pašarvotas ša- 
linskų laidojimo koplyčioje, lai
dojamas ketvirtadieni, vasario 
13, iš Apreiškimo par. Bažny
čios 9 v. šv. Karolio kapinėse. 
Paliko žmoną Genę ir du vaiku
čius.

karus. Ne vienam jų čia atvy
kus, padėjo įsikurti. Labai sie
lojosi Lietuvos likimu ir niekad 
neabejojo, kad senoji tėvynė- 
turės sulaukti laisvės.

Mykolas Morkūnas buvo vien
as iš tų, kurį mėgo kaimynai, 
mylėjo šeima, giminės ir kiti 
artimieji. Velionį, kuris buvo 
pašarvotas laidotuvininko Ko*

pneme:
Vasario 1 d. Vincentas Lu

kas su Mikalina Januškevičįū-

Vladas Pauža,
kuris Detroite turi spaudos pla
tinimo kioską ir knygyną, buvo 
atvykęs į New Yorką, ir apsi
lankė Darbininko redakcijoje.

lams ir visi kaip vienas atsilan
kykime į ruošiamą Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimą. Lau
kiama svečių ir kitų apylinkių 

įėjimas nemokamas.
J. M.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4499

Kun. Lionginas Jankus
naujasis Balio reikalų vedė

jas, jau atvyko iš Kalifornijos 
ir pradėjo eiti savo pareigas.

Fordhamo universitete
ir šią vasarą bus lituanis

tiniai kursai, kurie studentų 
tarpe susilaukė gyvo susido
mėjimo. Iš Hartfordo žada 
juose dalyvauti 8 studentai.

Meninę dalį atliks OPERETĖS choras, vad. muz. M. CIBO, ir N. Y. Moksleivių Tau
tinių šokių Grupė, vad. J. MATULAITIENEI, šokiams gros Jbe F. Thomas orkestras

Moksleivių tautinių šokių 
grupe 

vadovaujama Jadvygos Matu- 
‘laitienės, repetuoja ir smarkiai 
ruošiasi ateinantiems pasiro
dymams. Vasario 15 šokėjai 
pasirodys Maironio šeštadieni
nės mokyklos abiturientų iš
leistuvėse. Gi Vasario 16 mi
nėjime Webster Hali irgi ją 
matysite. Bus pašokta dar nie
kad New Yorke nematyta “Sa
dutė”. Grupė taip pat yra pa
kviesta vėliau pavasary pasi
rodyti tėlevizįjos “Polka Time” 
programoje.

BARASEVIČIUS ir SUNIKS
FUNERAL HOME

New Jeršey gubern 
Robert B. Meyner

Gimė
Renatai ir Tadui Alins- 

kams vasario 7 gimė sūnus.

Lietuvių Tautinis Akademinis 
Sambūris

vasario 15 Piliečių Klubo pa
talpose, Brooklyne, rengia tra
dicinį Užgavėnių pobūvį su Lie
tuvos Nepriklausomybės pami
nėjimu. Gros J. Vedegio orkes
tras. Įėjimas: suąug. — 3 dol., 
jaunimui — 1 dol. Kitų rinklia
vų nebus. Kvietimų , bus galima 
gauti prie įėjimo.

Pradžia — 8 vaL vakare. (St.)

Buvo išvyką į laidotuves
Iš New Yorko į Washingtoną da
lyvauti Laučkų sūnaus, laidotu
vėse buvo nuvykęs dr. Pranas 
BagdanaviČhis su žmona, dr. H. 
Lukaševičius ir Petras Minkū- 
nas. Iš Bayonnes, NJ. taip pat 
dalyvavo kun. dr. Starkus.

Kun dr,. J. Vaišnora, MIC, 
buvo atvykęs iš Chicagos, kur 
jis paskutiniu laiku gydėsi. Da
bar išvyko į Philadelphiją iš ten 
keliauja į Bostoną Liet Enciklo
pedijos reikalais. Į Romą išplau
kia vasario 14 iš New Yorko. 
Ten jis pastoviai gyvena, eida
mas marijonų vienuolijos cen
tre atsakingas pareigas. Kun. dr. 
J. Vaišnora yra parašęs plačią 
studiją apie Marijos kultą Lietu
voje. Knyga jau surinkta, pa
taisytos korektūros ir greit pa
sirodys. Leidžiama Romoje.

Ved. Verikaifio kvartetas
Ateities žurnalo koncerte Brook
lyne, balandžio 12, dainuos AL 
Mrozinsko specialiai jiems pa
rašytą tango ir komp. J. Žilevi
čiaus kūrinius.

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME
M. P. BALLAS—Direktorius 
ALE. BALTRŪNAS-B ALTON 

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street

Paskaitą skaitys mokytojas J 
Vaičaitis. Meninę dalį išpildys 
J. Gaidelio vyrų choras ir mer
gaičių skaučių tuntas iš Bostono, 
į kurį yra įsijungusi ir Norwoo- 
do mergaičių skiltis.»

Norvvoodo ir apylinkės lietu
vius kviečiame gausiai dalyvau
ti Alte Sk. Valdyba

Antano Škėmos 
drama “žvakidė’, kuri yra ga
vusi Darbininko premiją, yra 
jau atspausdinta. Viršelį piešė 
dail. Romas Viesulas. Kaina -t- 
2 dol., gaunama Darbininko ad
ministracijoje.

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas JAmaica 6-7272

New Jersey Lietuvių Taryba 
Lietuvos nepriklausomybės 40 
metų sukakties minėjimą ren
gia vasario 16, 3 v. p.p. šv. Jur
gio liet, salėje, Nevvarke (180-2 
New York Avė.). Minėjime kal
bės valstybės gubernatorius Ro
bert B. Mayner. Be to, dar mi
nėjime. dalyvaus ir kalbas pa
sakys:. miesto ir valstybės pa
reigūnai, Philip E. Gordon — 
patarėjas, kongresmanas Peter 
W. Rodino.jr., W.F. Laukaitis 
— pašto viršininkas, A.A. Sal- 
vest — NJ. valstybės gynėjo 
padėjėjas,. Jonas Valaitis, dr. 
B .Nemickas.

Meninėje programoje daly
vauja “Rūtos” ansamblis, vad. 
A. Kačanausko; solistai: Diana 
Mockeliūnaitė, L. Stukas. Fred 
Lucką.

Wine & Liquor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL EV 7-2089

Laisvinimo Komiteto prelegen
tas, o meninę dalį atliks vietinės 
jėgos: parapijos choras ir Lietu
vių šeštadieninės mokyklos mo
kiniai.

Lietuvos Nepriklausomybės 
itiinėjimai visada buvo gausiai 
čia lankomi. Tikimasi, kad ir šie
met nebus pamirštas šis svarbus 
tautos testamentas — Vasario 
16. Nors kartą metuose susi
kaupkime ir šią šventę tikrai 
nuoširdžiai atšvęskime.dzoi koplyčioje, per visus šer

menis gausiai lankė ir už jo vė
lę užprašė daug šv. mišių.

Palaidotas vasario' 1 šv. Jono 
kapuose po trejų gedulingų šv. 
Mišių V. J. Atsimainymo parapi
jos bažnyčioje. Prie didžiojo 
altoriaus šv. Mišias aukojo prel. 
J. Balkūnas, kuris jautriame at
sisveikinimo žodyje pareiškė, 
kad per 25 metus M. Morkūno 
asmenyje turėjęs labai gerą kai
myną ir pavyzdingą parapietį.

Į kapus velionį, palydėjo šei
ma, gimines, kaimynai ir kiti 
artimieji. Kapuose laidotuvių 
apeigas atliko kun. Bulovas, pa
dedamas vargoninko A. Vismi-

VVintrhopo mokyklos salėje bei kitų apylinkių lietuvius mi _ . _
(478 Main St) Brocktono Lie- nėjime gausiai dalyvauti. etoje moterystės sakramentą 
tuvių Taryba "rengia Lietuvos J. C.
Nepriklausomybės 40 metų pa
skelbimo sukakties minėjimą. 
Pagrindinę kalbą, skirtą tai 
dienai, pasakys buvęs Vliko 
pirmininkas preL M. Krupa
vičius.

Po kalbų bus meninė dalis, 
kurioje pasirodys sol. D. Mon- 
girdaitė ir So. Bostono vyrų 
choras, vadovaujamas ‘ kompo
zitoriaus J. Gaidelio.

Ta proga Brocktono Lietu-

Žiūrėkime televiziją
O. Tvaškienės rūpesčiu per 

Channel 4 Big Brother progra
moj, kuri būna nuo 12 vaL 15 
min. ligi 1 vai. Vasario 15, šeš
tadienį, bus rodomi lietuvių 
taut. šokiai Nepriklausomybės 
šventės proga

Radijo programa amerikiečiams
Alto skyrius gavo 15 minu

čių laiko per radijo stoti WHIL 
1430 kieki. Toji programa bus 
vasario 16 d., 2 vai. 30 min. p.p. 
ir skiriama amerikiečių publikai. 
Kalbės Lietuvos garbės Konsu
las A. šalna, gubern. Foster Fur
colo, bus lietuviškos muzikos.

Vasario 2 d. Jonas Blazuk 
su Marijona Šidlauskaite.

Krikštai
šv. Petro parapijos bažny

čioje buvo pakrikštyti:
Athony Prall ir Vilhelminos 

Ferentaitės-Prall duktė Adria
nos vardu: sausio 26. Tėvai 
gyvena 131 G St.

Paul Lissell ir Konstancijos 
Marcinkevičiūtės-Lissell sūnus 
Tomo ir Vincento vardais va
sario mėn. 2 d. Tėvai gyvena 
52 Slockton St., Dorchester, 
Mass.

B 4?*

Staiga ir netikėtai negailestin
goji mirtis sausio 29 išskyrė iš 
gyvųjų tarpo Mykolą Morkūną, 
sulaukusį 67 metų. Gyveno Mas- 
peth, N.Y., artimoje kaimynys
tėje Atsimainymo parapijos 
bažnyčios.

M. Mųrkūnas buvo ankstyves
nės kartos ateivis. Į Ameriką at
vyko būdamas tik šešiolikos me
tų ir čia išgyveno 51 metus. Yra 
kilęs nuo Šakių.

Jam, kaip ir daugeliui kitų 
mūsų ateivių prieš pusšimtį me
tų atvykusių į Ameriką, teko pa
kelti nelengvą imigranto dalią, 
kol patvariu darbu ir ištverme 
sukūre gražų gyvenimą.

landos kasdien 9-10:30 ryto, Buvo jautrus ir palankus lie- no.
tuviškiem reikalam, aukomis Vietos papročiu po laidotu- 
rėmė šalpos organizacijas, ypač vių velionies šeima visus daly- 
atjaute savo tautiečius, praėju- vius pakvietė pietums į V. Be
sto karo sūkurių atblokštus į va- lecko svetainę. Pietūs pradėti 

ir baigti bendra atsilankiusų- 
jų malda, prel. J. Balkūnui va
dovaujant.

Giliame nuliūdime Mykolas 
Morkūnas paliko žmoną Petronė
lę, sūnus, dukteris, anūkus, gi
mines ir kitus artimuosius. Jo 
netekus, ilgai gyvens jis širdy
se tų, kuriuos apleido.

A.S.

NEW YORKO VALSTYBES GUBERNATORIUS

AVERELL HARRIMAN

Dail. V. K. Jonynas 
persikėlė į naują butą. Dabar jo 
adresas: 85-52 168 St., Jamaica, 
Ll, N.Y. Telefonas lieka tas 
pats: 0L 7-0932.

Kaz. Poderis, 
mūsų skaitytojas, po pavyku- 
sios akies operacijos sveiksta 
Flushingo ligoninėje k tikisi 
greit grįžti į manus. Jo duktė 
sėkmingai baigusi St John’s 
kolegiją pradeda mokytojauti 
pradžios mokykloje.

Aleksandra Vitkauskaitė 
z — Merker

kas savaitę vieną kartą 
skaito meno paskaitas City 
kolegijoje, 475 W. 140 St., N. 
N. C. Toje pačioje kolegijoje 
surengta ir jos meno paroda, 
atidaryta vasario 6 ir tęsisi 
iki kovo 20 d. Lankvmo va-

Laidotuvių Direktorius 
84-62 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

197 Webster Avenue
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuoto jas 
Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška 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

NORWOOD, MASS.
Amerikos Lietuviu Tarybos 

skyrius, Lietuvos Nepriklauso 
mybės 40 metų paskelbimo su
kaktį ruošiasi minėti vasario 23 
d. 3:30 vai. po pietų lietuvių sve
tainėje.


