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Pajamos 1955 metam numa
tomos taip pat mažesnės — iki 
62,7 miliardų, t. y. 4,9 miliar- 
dais mažiau nei 1954.

FBANK H. SCHAVVBLE, marinas 

B Ar»injrt«n. Va., huves belaisvis, 
traukiamas i karo teismą už tai, 
kad nasiraAė tvirtinimą. joc ame
rikiečiai Korėjos kare vartoje ba
cilas.

bus pašalinęs. Pats pulkinin
kas pasisakė jaučiąs palengvė- 
jimš, nes sunku buvę nervam 
pakelti nežinojimą.

PREZIDENTAS SAKO: DUOKITE PINIGŲ
Mažina pajamas ir išlaidas, bet stiprina atomą ir aviaciją laisvei ginti.

ra-

lamt Tai pradžia į (fidrię atef- ' 
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Korėjoje
Pirmieji laivai su išlaisvintais 

kiniečiais jau FortnOooje. Jie 
buvo sutikti šimtatūkstantinės 
minios.

KOMPOSTAI LIKUSIŲ

350 buvusių belaisvių, tarp ' 
jų ir 21 amerikietis, kurie liko
si pas komunistus, lig šiol ko
munistų dar neperimti. Gen. 
Thtmayya, neutraliųjų komisi
jos pirmininkas, pareiškė, kad 
indų kariuomenei įsakyta grįž
ti, namo: liekantieji belaisviai 
maisto biri 8 dienom; jis įsiti
kinęs, kad komunistai juos atsiims.

LIAI TEISIAMI
Amerikiečių armija pradėjo 

bylą pulk. H. Schvvable ir kor- 
poraltri E. S. Didrenson, kurie 
paskutiniai grįžo iš komunistų 
nelaisvės. J uos kaitina, kad 

*jie pasisakę komunistam daly
vavę bacilų kare prieš Korėją, 
o taip pat priėmę komunistų 
pagerinimus sau su skriauda 
kitiem belaisviam. Apsaugos 
sekretorius Wilsonas buvo 

.dėl to sujaudintas, nes manė, 
kad 21 amerikietis dar gali 
paskutiniu momentu apsigalvo-

Berlynas. — Prieš susitikda
mi su Molotovu, trys vakarų 
ministeriai tarėsi dėl bendros 
linijos. Dulles pareiškė paten
kintas tarpusavio susitarimu.

t Trys vakarų ministeriai su
tinka pareikšti rusam, kad jie 
įpareigos Vokietiją nesiimti 
agresijos prieš Rusiją. Jei Vo
kietiją Rusiją pultų, tai trys 
vakarų valstybės išeis prieš ją. 
Bet tokia garantija tik tada ga
lios, jei bus susitarta su rusais 
dėl Vokietijos sujungimo. Da
bartinėm sąlygom ji netinka, 
nes nėra pastovių sienų tarp 
Rusijos ir Vokietijos. Vakarai 
nepripažįsta Oderio Neissės

~ sienos, o Jungtinės Valstybės 
nepripažįsta nė Estijos, Latvi-

Mtabtagtenas.;— Sausio 21 
prezidentas Eisenhoweris pri
statė Kongresą projektą biu
džeto ateinantiem metam, kurie 
turi prasidėti nuo 1954 liepos 
1 (Senos.

Kas jame kitaip nei demo
kratų laikais? — Pirmiausia,

Per eilę paskutinių metų jis 
vis didėjo. Didžiausias buvo 
paskutinis demokratų biudže
tas — 1953 siekė 74 miliardų. 
1954 metams jis buvo Trumą* 
no paruoštas dar didesnis, tik 
atėjęs Elsenhoweris jį apkarpė 
iki 170,9 mihardų. Savo pirmą 
suplanuotą biudžetą Eisenho- 
weris dabar sutraukė 1ki 65.5 
miliardų.

Tačiau demokratai jam pri
kiša, kad savo pažado neište
sėjęs — nesuvedęs galų su ga
lais.

Biudžete teka 23 mffiardai 
deficito.

KOMUNISTŲ “ATSI
PRAŠYMAS”

Komunstai per Peipirgo 
d i ją belaisvių paleidimą į lais
vę šitaip atpasakojo: “ameri
kiečių ginkluoti agentai pagro
bė belaisvius.” Tokis yra ko
munistų “atsiprašymas”, kurio 
reikalavo amerikiečių atstovas 
Dean, kai komunistai įžeidė A- 
merrką, kaltindami ją sulau
žius savo žodį.

Dešimties tautg telegrama Edenui

Ryšium su užsienių reiklių 
ministerių susitikimu Berlyne 
“jCentro ir Rytų Europos Kon
ferencija” pasiuntė telegramas 
užsienių reikalų ministeriam— 
J. F. Dulles, A. Eden ir G. 
Bidault.

Ten sakoma:
“Atstovaudama Albanijos, 

Bulgarijos, Čekoslovakijos Es
tijos, Jugoslavijos, Latvijos, 
Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos, 
Vengrijos pavergtosiom vals
tybėm, Centro ir Rytų Europos 
Konferencija...

prašo, kad į konferencijos 
(Berlyno) darbotvarkę būtų 

įtrauktas pavergtąją kraštų

Europoję. Savo ruožtu jokios

pos nesaugumo, nes jokia su
tartis nesaistys Sov. Rusijos, 
kai jai bus paranku sutarties 
nepaisyti.”

“Kaip jhu yra patyrę iš na
cių žygio po Mhmdieno ir iš 
Teherano bei laltos susitarimų, 
padariusių ju is derybų objek
tu, paaukotu
diktatoriam patenkinti,

barttato »m>po« paAUiBta.ropos kraštaffKaają tokj susi
tarimą vertiMų k**? Vakarų 
dezertyzavimą ir Cmtro bei 
Rytų Europos kraštų patikimą

komunistiniam

ja) yra išduota kaip tik tų

“Kai Sovietų S-ga rdkalaute 
reikalauja sau draugingų vals
tybių prie savo vakarinių sie
nų, Vakarų galybės turi insi- 
stuoti sau draugingų valstybių 
prie savo rytinių sienų. Vaka
rų Galybės turi nesvyruojamai 
laikytis savo politikos kovoti

Alto atstovai lankėsi Wa- 
shingtone ir patyrė:

‘Derybomis su sovietais po- Telegramas pasirašė visų de
šimties vardu Dr.*Bella Fabian, 
pirm., Dr. Juraij Slavik, gen. 
sekr.

zityvių rezultatų galima pa
siekti tik tuo būdu, jei pasto
viai bus siekiama vieningai iš
reikštos išlaisvinimo politikos 
ir jei kiekviename susitarime 
bus išryškiųti principai, pa
skelbti — (a) Bermudų kon
ferencijos komunikate, kad

sndarytos sąlygos totiau ap
klausinėti linitininkus apie 
Baltijos krašto pagrobimą. | 
Byla gab būt perduota ; 
Jungtinėm Tautom. ‘Plačiau • 
žr. 6 pusi.

MALONU JUS SUTIKTI
Tato sakys Molotovas, Dulles, Bidault, Edenui Berlyne • Bet 
ką jiem pasaky tų, jei jie patek tų į Molotovo ir Višinskio rankąs

“Mes prašome Jus nepriimti 
jokio sprendimo, kuris gatitę 
konsoliduoti taurintas sodely 
užkariavimus Centro ir Rytą 
Europos kraštuose ir šių kraš
tų komunistinį režimą.”

“Kiekviena -Vakarų demok-
' ratijų suteikta Sov. S-gai ne

puolimo garantija tik sutvirtins
Sov. S-gos dominavimą rytų totafinė desperacija, neviltis ir

totorių vergijai.”
“Mes prašome Jus atsiminti 

100 milijonų žmonių jungtinę 
jėgą visais galimais būdais pa
stoviai .kovojančią su komunis
tiniu režimu.; Kiekvieno į šią . 
didžio narsumo rezistenciją

Mes tikime, kad būtinai bus 
surastos taikingos priemonės, 
įgalinančios Rytų Europos 
kraštas, kaip Išisvas valstybes, 
vėl savo vaidmenį vaidinti lais
voje Europoje’ ,ir (b) John 
Fostėr Dulles 1954 sausio 12 
kalboje, kad

‘Mes pasiryžę, kad mūsų 
tauta savo elgesiu ir pavyzdžiu 
tęstų savo istorinę misiją, pa
rodydama, koks gėris gali būti 
laisvės vaisiai, šitokią politiką 
sąlygoja reikalas

susilaikyti nuo diplomatinių ė- 
jfanų, kurie, galėtų įtvirtinti 
vergiją. Antraip, mes faktiškai

kuris po skverno atafrett dar ir ‘penktoji” — Irfnirtf .

jos, Lietuvos pagrobimo bei 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Trys ministeriai taip pat nu
sistatė atmesti Molotovo reika
lavimą įtraukti'į konferenciją 
kom. Kinijos atstovus.

Afrikoje dingo 
rašytojas

Afrikoje, rytinėje dalyje, U- 
gandoje,-kurią valdo britai, nu
krito lėktuvas, kuriuo skrido 
ganusis amerikietis rašytojas 
E. Hemingway ir jo žmona. 
Lėktuvas surastas prie Nilo, 
pačioje sunkiausiai įžengiamo-

je džiunglių dalyje, kur viešpa
tauja krokodilai, liūtai, dramb
liai ir kitos Afrikos grožybės. 
Tačiau nerasta rašytojo nei jo 
žmonos. Manoma, kad jie liko 
sveiki, nes lėktuvas mažai su
gadintas. Pasiųstos ekspedicijos 
prapuolusių ieškoti.

1951 metus. Ir jis vis augo: 
1949 buvo tik 1,8 miliardai, o 
1953 jau 9,4. Tiesa, dar dides
nis buvo 1946, tuoj po karo, 
net 20,7 miliardai. Eisenhou e- 
ris ir čia sumažino deficitą.

Išlakių ču trečdafiai skiriama 
krašto saugumo reikalam —

44,9 miliardai. Kitais metais 
tos rūšies išlaidos buvo dides
nės: 1953 — 50,3 o 1954 — 
48,7 miliardai. Sumažinti sau
gumo išlaidas pasisekė pakei
tus saugumo programą, būtent, 
karines jėgas skiriant ne agre
soriui kiekvienoje vietoje at
remti ,bet jam nubausti, repre
sijas pritaikyti. Tam numatyta 
pavartoti daugiausia atomines 
priemones ir lėktuvus. Už tat 
biudžete sumažinamos išlaidos 
armijai ir laivynui, padidina
mos oro pajėgom, atominei ę- 
nergijai. Armija iš 3,4 mil. vy
rų. numatoma sumažinti iki 3 
mil., o lėktuvų skaičius

Su deficito biudžetas eina 33,000 numatoma pakelti 
jau iŠ eOės nuo 1949, išskyrus 40,000.

Labiausiai sumažėja įsmenio 
• pajautų mokesčio pajamos.

Kongreso nariai sutiko biu
džetą ramiai. Abiejų partijų 
kalbėtojai pritarė susiaurini
mui. Tačiau demokratų kalbė
tojas nuogąstavo dėl stipriai su
mažinto biudžeto krašto sau
gumo rrikajam. “Aš labiau no
rėčiau su tuščia kišene gyventi, 
nei su pilna kišene mirti”, kal
bėjo mažumos lyderis Ray- 
bum. Respublikonų izoliacior.is- 
tai nebuvo-pa tenkinti, kad biu
džete užsienių pagalba faktiš
kai net padidinta.

Cretone, Conn., Mrs. ELsen- 
hower sausio 21 sudaužė šam
pano butelį į kraštą “Nautil- 
lus”, povandeninio laivo, kuris 
bus varomas atomine energi
ja.

Jau 1951 rugpiūčk) mėn. lai
vas buvo užsakytas statyti. Da
bar po šešių mėnesių jis bus . 
galutinai baigtas kelionei. Sve
ria 3000 tonų ir turi 340 pėdų 
ilgio. Su savim turės tiek e- 
nergijos, kad galės fiti. jū
roje po kelis mėnesius,, nepaę 
siekdamas uosto. Visas laivu 
vidus, taip įrengtas, kad būtų 
kuo daugiausia patogtmnl jūri
ninkam ir kuo mažiau techniki
nių trūkumų, kurie galėtų juos 
erzinti ir išvesti iš dvasinės 
pusiausvyros.

“NautiDus” pastatymas 'atsi
ėjo per 50 mil. Pirmasis Ame
rikos povandeninis .laivas kaš
tavo tik 260,000, antrojo pa
saulinio karo metu statytieji 
kaštavo po 10 mil. Dabar jau 
statomas ir antras atominis 
laivas. Tas bus^rfgtonia.

“Nautlilus" paštaty&as s A

Molotovas pradeda 
nuo Kinijos .

Berlynas. — Ministeriai Dul- 
jles, Bidault, Edenas buvo su
tikti mkuos, orkestrų, tankų 
saliuto šūviais. Molotovas prie
šingai— pūgos metu js nusilei
do rytiniame Berlyne, nieko iš 
anksto nepranešęs, ir tik ryti
nio Berlyno komunistų sutik-' 
tas, gausiai saugojamas dingo 
sovietų pasiuntinybėje.

Molotovas paskui spaudai 
pareiškė, kad į -Berlyno konfe
renciją turi būti pakviesta 
kom. Kinija. Tačiau Molotovas 
nė žodžio nepasakė apie Vokie
tiją ir Austriją kuriom šita 
konferencija šaukiama..

Sausio 25 Berlyne susitiko 
keturi bigai. Vienas iš jų, Dul
les ,prieš išvykdamas iš Ame
rikos, pageidavo nuoširdumo iš 
Maskvos atstovų. To so
vietinio nuoišrdumo gabalėlius, 
iš anksto štai pateikiam iš 
“Didžiosios sovietinės enciklo
pedijos,” ką ji nuoširdžiai pa
sako apie tuos, kuriem Molo
tovas kratys rankas ir sakys: 
malonu jus, sutikti.

Joje rašoma:

“Dulles,'John Foster (gimęs 
1888). jXV politikas, reakcio
nierius, respublikonų partijos 
narys, vienas iš reakcionicriš- 
kiausių atstovų amerikoniško 
imperializmo, kuris siekia pa
saulį valdyti... Kaip Amerikos 
monopolistų atstovas jis Vaidi
no didelę rolę kurianf’^kie- 
tijos karinę galybę po pirmojo 
pasaulinio karo (1914-1918), 
finansuojant Hitlerio partiją ir 
kurstant vokiečių fašistinę ag; 
resiją....

“Jis remia fašizmo atgaivi
nimą vakarų Vokietijoje ir jos 
įtraukimą į agresyvinj šiaurės 
Atlanto bloką. Jis aktyviai da
lyvauja ginkluojant Japoniją

ir ją paverčiant atramos punk
tu agresijai prieš Sovietų Są
jungą bei Kinijos liaudies res
publiką. Dulles yra taip pat vie
nas iš pagrindinių kaltininkų ir 
organizatorių Amerikos gink
luotos agresijos prieš Korėją ir 
Kiniją, pradėtos 1950.”

“Eden, Anthony (gimęs 
1897) — reakcionierius politi
kas ir diplomatas... Jis siekė 
appeasmento su fašistiniu ag
resorium. Jis rėmė susitarimą 
su fašistinėm jėgom, bet susi
kibo su min. pirmininku Ne
vilto Chamberlain dėl metodų. 
Dėl to turėjo atsistatydinti.

‘Bidault...jis 1942 prisidėjo prie 
rezistencijos, kad ją susiau
rintų... Aktyviai dalyvaudamas 
kuriant agresyvioj Vakarų Mo
ką (1948), jis sumindžiojo sa
vo kojom draugiškumo ir tar
pusavio pagalbos paktą, kurį* 
jis savo ranka buvo pasirašęs 
1944 gruodžio 10 su Sovietų 
Sąjunga... Savo antitautme li
nija jis prisidėjo, kad paverstų 
Prancūziją Amerikos satelitine 
valstybe.”

ii 
iki

U kelionių
kai grįš 
Elzbieta. tirtako

gandas eina LondoM tų.

MIRĖ LIETUVIŲ BIČIULIS 
PROF. M. NIEDERMANNAS

Sausio 12 d. Šveicarijoje 
mirė 80 metų prof. Dr. Maxas 
Niedermannas. Palaidotas sau
so 15 d. Prof. M. Niederman
nas buvo didelis lietuvių kalbos 
žinovas, kartu su dr. Šen.-u ir 
dr. A. Saliu leidęs lietuviškai- 
vokišką žodyną.

Sitų žodžių nuoširdumu ne
tenka abejoti. Jie kalba apie 
tokius Dulles, Edeno ir Bidault 
nusikaltimus, už kuriuos jiem 
sovietų rankose būtų pritaiky
tas garsusis 58 paragrafas. Ar 
jiem būtų skirtas mažiausia 10 
metų kalėjimas ar daugiau, 
priklausytų ir nuo draugo Vi
šinskio, kokiais žodžiais jis kal
tintų juos už akių. Jei jie ka
da pateks, tai. “Pasiutę šunes, 
kuriuos reikia sunaikinti”, pa
kartos ir apie juos Višinskis, 
jei iki to laiko dar pats nebus 
sunaikintas.”

Jei nuoširdumo norėtų iš
girsti iš paties konferencijos 
dalyvio draugo Molotovo, tai 
štai jo nuoširdūs žodžiai apie 
Ameriką ir jos vairuotojus, pa
sakyti Maskvoje Krėvei Micke
vičiui 1940 m.:

“...neturite supratimo, kas
yra toji bala, kuri vadinasi 
Jungtinės šiaurės Amerikos 

. Valstybės... Nors ten kalbama 
apie humanizmą, laisvę, lygy
be, demokratizmą, bet visa tai

reigfknas nuo paprasto polici
ninko iki jų prezidento yra 
visuomet pasiryžęs apsirikti ir 
suklysti, jei tik tasai paklydi- 

,mas pndtyfaa jo einamąją są
skaitų banke... Mes rasime bo
dus padėti Jungtinių Valstybių 
politikos vairuotojams paūya-



< kad jfe kalbėjo labai ne- 
T& taisyklinga kalba, ko negalėtų 

pateisinti nei skubotumas pasi-
_ ruošiant, nei improvizacija.
~ Wq kalbėjo lyg būtų užsie- 
, ‘ nietis, kuris mokėt moka ju- 

goslavų dialektą, bet pasku- 
bdm nesuderina giminių, prie 
moteriškos giminės daiktavar- 
džių vartoja vyriškas būdvar
džių galūnes ir panašiai.

Rnriška tartis
Tito kalba trumpomis per

traukomis buvo daug kartų 
perduota per Belgrado radiją. 
Ją vakariečiai įrašė į juoste
les ir davė specialistams tirti. 
Joje rado mišinį rusų kalbos 
su-serbų tartimi, o reikia atsi
minti ,kad Tito laiko save kro
atu ir tai įrodo dokumentais. 
Tito kalboje rado daug pasisa
kymų iš Gogolio “Apsiausto“ 
veikėjo Akakij Akakijevičiaus.

Jau seniau būta gandų, kad J 
dabartinis Tito, kurio tikroji 
pavardė būtų Josip Broz, yra- 
jau seniai dingęs, ir jo vardu 
vadovauja visai kitas žmogus, o 
gal ir keli, keisdamiesi vienas 
po kito.

Po Titos kalbos vėl pakelia
mas spaudoje klausimas: kas 
gi yra Titas? Gimtosios kalbos 
nemokėjimas- negali būti aiški
namas ilgesniu gyvenimu už 
Jugoslavijos sienų, nes nuo 
1920 ligi 1934 jis gyveno Ju
goslavijoje. Taip pat negalima 
to aiškinti jo neišsimokslinimu, 
nes jau 1935 jis skaitė paskai
tas Maskvos universitete ir 
tarptautinėje akademijoje Leni
no vardu. . -

Pasą mišinys >
Mėginant nūstatyti Tito as-

KAS LIETUVOJE?
RINKIMAI

Kovo 14 Lietuvoje bus rinki
mai į Sovietų Sąjungos Aukš
čiausiąją Tarybą ir į Tautybių 
Tarybą. Pirmiesiem rinkimam 
Lietuva padatot^į 10 apygar
dų, antriesierf^DK Iš kiekvie
nos apygardos r^Kka po vieną 
atstovą. Rinkimų “garbei” jau 
dabar pradedamos “ soclenkty
nęs” tarp atskirų įmonių.

NORMOS VIŠTOM
Kiekviename kolūkyje 100 

ha dirbamos žemės įsakyta 
laikyti 340 vištų; ir kiekviena 
višta turi sudėti per metus 
bent po 110 kiaušinių. (Pri
verčiamojo darbo stovyklose 
kaiįraliniai- neištesi normos. 
jienCsumažuia maisto davinį, p 
kaip baus vištas už normos ne
atlikimą?).

PERKA-PARDUODA
Valdžios kaina už jai prista

tomus kiaušinius dabar 5 rub
liai už dešimtį. Jei pats nori 
nusipirkti rinkoje, turi mokėti 
7-8 rublius už dešimtį, arba 
pusantro dolerio—du dolerius; 
Amerikoje už tai apie 60 cn. 
Tik tie, kurie valdžiai pristato 
pilnai duokles, gali gauti pirk
tis. kitų jam būtinų reikmenų.

ŽALTELIS
Nuo gruodžio antros pusės 

iki sausio vidurio Lietuvoje 
laikėsi stiproki šalčiai; dienom 
iki'15 ir naktim iki 20 laipsnių 
Celsijaus žemiau nuliaus, ar
ba apie nulius pagal Fahrein- 
heitą.

TEBfcRA
N. Dukstulskaitė, Lietuvos 

radiofono pianistė nuo 1927, 
tebėra tose pareigose Vilniaus 
radiofone. .

Kiek VBntajr komjaunuolių
Vilniuje senamiesčio, apie ge- 

ležipkeBo stotį, rajone esą 4000 
mokslefvfų. Iš jų yra tik 509 
komjaunuoliai.

is užrašas nėra (fidafi gimi- , 
- i&o ar krikšto metrika, bet, 

matyt, kokiu nore kitu reikalu 
\ ten pakliuvęs. &a data visi re

miasi, bet ji -turi keistų nesu
tapimų. Pavyzdžiui, pats Tito 

! ' . savo gimtadienį švenčia gegu- ✓ 
žės 25, o ne 7. Pirmajame kare 
jis įstojo į austrų kariuomenę 

, gegužės 25 ir grįžo vyresniojo 
seržantu laipsniu.

Tito nestebintas
Kai Tito įsakė savo patikėti

niui Vlądimir Dedijer parašyti 
oficialią jo biografiją, buvo 
nemaloniai nustebintas sužino- 

. jęs, kad jo brolių buvo ne 10, 
kaip jis pats tikėjo, bet 15. Tas 
žinias biografas rado jo gimto
jo kaimelio parapijoje. Supran- 

--------------- tama, pats rašytojas rado išei- 
v tito tį, paaiškindamas, kad, girdi,

Juzosiavijos diktatorius ‘Oję apylinkėje esąs toks papro- _ ringas žodis Tito. Buvo many- 
------------.— ------------- --------------,.................. ............... — ________t *  --------- :--- -—:-------------

GERAS SPECIALISTAS BENDRU ARKLIU JOTI
Ankstų žiemos rytą, kai dar 

visa Žemaitkiemio MTS "sody
ba miegojo, stoties naftos ba
zės vedėjas MaleVičius pamatė 
viename lange švelnią ir gana 
ryškią šviesą. “Atrodo, elektros 
.šviesa, bet iš kur jinai, jeigu 
rytais MTS stotelė šviesos ne
duoda*” — pagalvojo jis ir 
užsuko pas MTS mechaniką 
Vaitkūną, iš kurio buto ir skli
do ši nežinoma šviesa.

Kambaryje degė elektros 
lemputė, Vaitkūnienė ruošė 
pusryčius, o pats šeimininkas, 
dar miegojo.

— Tai mano vyrelis, tai jau 
toks rūpestingas, o specialistas 
— kito tokio nerasi! Matai, pas 
mane ir rytais šviesa, tąi vis jo 
rankų darbas, —> pasigyrė šei
mininkė.

— (Nori,, ir tau tokią šviesą 
įrengsiu,;—prabudęs tarė Vait
kūnas. Tik liežuvį už dantų, 
supratai?

Neužilgo ir pas Mulevičių ry
tais švietė maloni, švelni švie
sa. Be jokio motoro, be žibalu 
pagalbos.

Bet kažin kodėl nežinomos 
šviesos paslaptis iĮgai neišsilai
kė. Greit visa MTS sodyba SU

* VyreaaraM neržantar ' & »yo&Įdjoje jau jh aktyviai tūtų lengviau slapstytis vado-
šariatą Tito ' Ęmlfcjg. o W kemųnis-

yra parašyta daug biografijų, J?®*-':- Ju8oriwijon ir ima 
bet visos neaiškios. Jo gimtojo siapta organizuoti komunistų 

™ cėle&Oaugįartų polidjos su- 
r imamnft Vien tik Zagrębo arie- 

> sto krimmalinfe policijos 36 
skyriuje jis minimas 756 kar
ties. . -

. rapart^yta.lAd'Įb g|mčb 1892 
m. gegužes 7 4 i^vridbiari Jo- '

» . .. . f/ «-•* ♦<

Vienas Lietuvos profeso
rius buvo atleistas iš univer
sitete, kada jis kolektyvinį 
sovietini ūkį įvertino lietu
viška patarle.- bendras ark
lys visada tiesas^. .

Scvietinis feljetonas apie 
kolchozo “gerą speciaUsĮą”, 

' sovietinės ■ 
na tą patį.

žinojo, kąd ji yra išgaunama iš 
akumuliatorių, priklausančių 
naujiems MTS savaeigiams 
kombainams. Akumuliatoriai 
gulėjo sukrauti sandelyje) o 
kadangi Vaitkūnienė eina san
dėlininko pareigas, tai išradin
gam mechanikui kelias prie jų 
buvo laisvas. Sužinojo apie tai

piršto nepajudino įsipa- 
.j&gojimarns vykdyti. Visi tyli, 
biekaš nebando drumsti ramy-. 
bėš šiuo klaušimu vyr. mecha
nikui VaitkūnuL Jis gi direk
toriaus malonėje, ir dirbti jam 

ir MTS direktorius drg. Lugo- tiesiogini dartią “nėra laiko.” 
vojus. Suraukė kaktą* sushnąs- '^’s 80 direktoriaus lengva ma
tė ir liepė pakviesti Vaitkūną šina-važinėja arba pats vienas 
pas save. Įėjęs į kabinetą, me- motoaklu į Kauną, Kėdai- 
cfianikas nutirpo. Bet veltui — 
vietoj papeikimo jis išgirdo vi
sai ką kitą.

— Girdėjau, geras specialis
tas esi. Man į šoferius tiktum. 
Algą seną gausir supratai?

Vaitkūnas suprato. Nuo to

T*te Jm nebe Tito
Palslaptiniausias laikotarpis 

diktatoriaus gyvenime praside
da 1935 ir trunka ligi 1945* Jė- 

, sip Broz-Tito pavirsta į švedą 
. John Atexander Karison, ka

nadietį Spiridon Mekas, -keliau
jantį po visą Europą ir Rusiją.. 
Jugoslavijoje jis prisistato jau 
inž. Ivan Konstanjsek arba inž. 
Slavko Babič. Komunistam jis 
pažįstmas slapyvardžiais No- 
vak ir Starir, o Stalinas jį va
dindavo Walteriu. Oficialiuose 
komunistų dokumentuose tarp 
1937 ir 1941 metų vartojamos 
tik raidės: T vėliau TT, pas
kui T. T., o dar vėliau T-0 
arba labai retai T? G.

Kaip Tito vardas atsirado 
Vėliausiai atsirado paslap-

4tdko jis visai užmiršo, kad jo 
tiesioginės pareigos yra ne as
menišku direktoriaus šoferiu 
būti, bet kolūkių gyvulininkys
tės fermas mechanizuoti. Kai 
dėl fermų, tai MTS archyve 
guli socialistinio įsipareigojimo

metais mcdaĮipioti daug dąr- 
bą .procesus

’, Kalini- 
ho vSrdb te ^^rksčių” kolūkių 

,-g^VUlnūnkystes fermose, o 
taip pat baigti šį- darbą eilėje 
kifet kolūkių. .

nius, arba šiaip kur dumia. O 
vieną sykį jis, užuot traktorių 
brigadas tikrinęs, visą dieną 
savo pažįstamas į Jonavą ir at
gal vežiojo, ir pats nepajėgė 
grįžti į MTS, traktorininkas į- 
simetęs į kabiną parvežė. Per 
daug jau .girtas buvo, bet už 
taf direktorius Lugovojus juo 
labai patenkintas. “Geras spe
cialistas”, — sako jisai.

Šis specialistas jau tiek išsi- 
speoąlfzavo, kad. sugadino be
veik visų savaeigių kombainų 
akaNuiBatorius. Dabar, kombai- 

jW judėk ^kolūkius, jeigu nėra 
akumuliatorių?

Reikia pasakyti, kad be 
Vaitkuno, kelis akumuliatorius 
sugadino Čepukėnas, naudojęs 
juos savo vairuojamam sunkve
žimiui.

— Jeigu. Vaitkūnas akumu- 
Batbrius naudoja savo butui 

vesti, tai kuo aš blogesnis. Juk 
akumuliatoriai valdiški ir sunk- 
vežimiutirgi tinka,'— paraškė

(Tiesa, Kr. 171,1$£3.)

toMMo pirmMnkąs.
— Ghdėjeu, gtidėjau,—ta 

re JB, i tuKRunas Ere o 
lWUi 1WuU|. lYtMSHUyi
pasfcoifflk vieną akumuliatorių.

, New York Times korespon
dentas Ciril Sulzburger po Te-, 
herano konferencijos rašė, kad 
Tito vardu ligi to laiko veikė 
visiškai trys atskiri asmenys, 
tarp kurtų vienas buvęs ir so
vietų diplomatas Lebedev. At
rodo, kad ir pačiam Titui da
rosi neaiški jo tikroji pavardė. 
Kai jo biografas kreipėsi j Ti
tų informacijų, tas " pasiūlė 
kreiptis į Maskvą sakydamas: 
“ten rasite Kremliaus komin- 
temo archyve viską, nes aš 
pats esu parašęs”. Deja, rusai 
nedavė nieko. Gal paties Tito 
tik * gražus pasiteisinimas ar 
nenoras pasisakyti.

Anglų laikraščio News Re- 
view redaktorius, kuris irgi y- 
ra mėginęs rašyti Tito biogra
fiją, buvo iškasęs, kad tasai Jo- 
sip Broz esąs žuvęs ispanų ci
viliniame kare 1936 netoli Pi- 
renėjų ir jo vardu veikiąs da
bartinis Tito. Tačiau šią teoriją 

•atmeta, nes kaip tik 1936 pa
baigoj Titas atsikraustė j Ju
goslaviją.

Išvadoje tegalima tik pasa
kyti — Tito yra; kas tikrai sle
piasi po šiuo vardu, nežinia. Bet 
ar tatai pagaliau svarbu?

L. Li.

EN*. HINTON rtMto Angli-

kurio*, tikfanaai, po 2® m*tp jau 
duos elektros Šviesa.

Ir direktorius paskolino vie
ną akiimuliatorių. Paskolino jis 
ir Dovydiškių kolūkio sunkve
žimiui ir kitiems. O dabar, atė
jus, javapjūtei, pasirodo, kad 
išsiųsti kombainų į kolūkius 
negalima, nes visų kombainų 
akumuliatorių plokštės su
sprogdintos.

Pasakoja, kAd kombainų iš
siuntimo į kolūkius Žemaitkie
mio MTS yra sprendžiamas at- * 
viršūne oret Vaikšto visi dar
buotojai rankas į kišenes susi
kišę apie kombainus ir laukia, 
tariasi, galvoja, kaip Išeitį su

nys geriau veikia. Ir tada, kai 
- jau MTS vyr. inžinierius Liuiza 

buvo bandęs sakyti, kad ne jis 
čia' kaltas, kad kombainai da
bar ne jo valioje, buhalteriui 
Rtnkūnui blyksteięjo stebuklin
ga Išsigelbėjimo mintis.

— Yra, — džiaugsmingai 
šūktelėjo jisai,— yra visai nau
ji alnBhufiatoriaL.. MTS radijo 
stotelėje ’TJrožaj”. Ištinsime iš

.Va i i a »__ ten ir j kombainus įdėsim...”■ . Apie tai, kad. Žemaitkiemio i _ _ ___
MTS z«lMnuiiaiorius ' dalina, 
greit sįdinojo viri MTS zonos
koHHdaL Tiesiog pas Lugovojų UETUVD B am uždarbio 
atidūmė su nuosavu “Moricvi- to mm AM.
&«ni” “Gegužės PinRorios* . .

NAUTILUS polfiMtlamor į vandeni. Jj pastatyti kainavo M mil. 
dol Laivas varomas atominės energijos. Jo ilgis S4«' pėda. •

SPAtfDA Kiek Amerikoje lietuvių?
T. Žiburiuose sausio 14 Al

inus praneša patyręs iš “US 
Department of Commerce, Bu- 
reau of the Census”, kad 1950 
JAV gyveno “249,825 lietuvių 
Kilmės baltieji asmenys”. Jais 
laikomi visi gimę Lietuvoje, ne
paisant jų tautybės. Lietuviai 
daugiausia susispietę Illinois 
valstybėje.

Lietuviai žymimi kaip atski
ra grupė nuo 1920; latviai ir 
estai betgi priskaitomi prie so
vietų. Iš “Advance Reports” 
matyti, kad prieš 1920 metus 
lietuviai buvo priskaitomi prie 
rusų. 1920 Lietuvoje gimusių 
Amerikoj gyveno 135,068, 1930 
— 193,606, 1940 — 165,771 ir 
1950 — 147,765. Taigi pastara
sis skaičius skiriasi nuo Al- 
maus iš departamento gauto 
skaičiaus, kuris turėtų'būti pa
skelbtas 1953 metų statistiko
je, daugiau kaip 100,000. ,

Pažymėtina, kad iš departa
mento Almus gavo taip pat ži
nių, jog 1953 įsiregistravę 48,- 
768 svetimšaliai, kilę iš Lietu
vos, kurie įsileisti į Ameriką 
pastoviai apsigyventi. Balfas 
buvo pranešęs, kad lietuvių iš 
Europos po Šio karo atvykę į 
Ameriką 28,000. Taigi Balto 
ir departamento pranešimai 
skiriasi 20,000. Almus spėja, 
kad tai bus daugiausia žydai, 
vokiečiai, lenkai, kilę iš Lietu
vos, ir atvykę be Balfd tarpi
ninkavimo.

KURIA LIN KME VEIKTI?
Drauge sausio 18 P. Maldei- 

kis str. “Kultūriniu ar politiniu 
kebu” rašo, kad “Tautoš gy- Amerikos atstovė Itafij$e<
yenime kultūrinė pažanga yra pareiškė, k<ad ateinan- 
nepalyginamai svarbesnė, negu čiuose Italijos rinkimuose, jei- 
jos politinių grupių tarpusavio 
kova.” Ypačiai tremtyje politi
nė veikla maža beturinti pras-' 
mės. Apgailestauja, kad trem
tyje energija iš kultūrinės sri
ties perkeliama į politiką. O 
būtų sveikiau, kad ir patys 
partiniai vežimai pasuktų kul
tūrinės veiklos keliu ir imtų
si kultūrinio veikimo metodų.

JIE IRGI PABUS
Drauge sausio 20 J. Kojelis 

str. “Bendruomenės gaires 
smaigstant" sako, kad jau yra 

KAS YRA DIEVAS?
KAS YRA ŽMOGUS?
KOKIE TURI BŪTI ŽMOGAUS
SANTYKIAI SU DIEVU?

šiuos klausimus rasi išsamiai svarstomus ir giliai 
sprendžiamus dviejų Vilkaviškio seminarijos profe
sorių: prel. Dr. F. Bartkaus ir kan. Dr. P. Aleksos 
naujausiame veikale •

Dklihilio formato 517 p.
— SMft, Metais virMfah — 8R50

Užsakymus siųsti:
k DARBININKAS

12 apygardų, 53 apylinkės ir ' 
keliolika organizacinių bran
duolių. šviesiausi taškai yra 
Chicaga ir Clevelandas. Ten 
labiausiai ir sistemingiausiai 
rūpinamasi lietuvišku švietimu 
bei kultūra. Autorius įspėja, 
kad bendruomenės Organizato
riai vietose neliestų to darbo, 
kurį jau dirba atskiros organi
zacijos. Ragina Lokus pasku
binti vadovybių rinkimus ir 
juos įvykdyti dar šią vasarą. O 
dėl tų, kurie priešinasi bend
ruomenei .autorius sako: •

“Palikime sapnuoti tuos, ku
riem bendruomenė tik sapnolo- 
gija! Būkime tikri, jie irgi pa
bus. Ne tik pabus, bet pabudę 
kada nors 'ims aiškinti, jog jie 
buvę tikrieji bendruomenės or
ganizatoriai, kjti tik kliudę.”

DEL VASARIO 16
Vienybėje . sausio 22 Jonas 

Miškinis “Pastabose dėl Vasa- • 
rio 16” pasisako prieš nutįstan- 
čius, netvarkingus tautos šven
tės minėjimus; ’ sveikinimam 
skirti reikią 30 min., pagrindi
niam kalbėtojui — 40-50 min., 
visą kitą laiką skirti meninei 
programai. Aukas rinkti ne 
tik kepurėm minėjimo metu, 
bet geriau atskirus lapus iš
siuntinėti į namus dar prieš 
minėjimą.

Nors jau nebe pirmas sykis 
kalbama dėl tų minėjimų, ta
čiau balsai nelieka visai be at
garsio. Mažu pamažu minėji
mai tvarkosi.

gu komunistai gaidų tik 4% 
balsų, daugiau nei iki šiol, jie 
lengvai pAfentų valdžią, ;.
• Kom. Kinija apkaltino 

Jungtines Valstybes nužudžius 
2600 kiniečių belaisvių sąjun
gininkų stovyklose Korėjoje. 
Kaltinimas pasiųstas 60 delega
cijų.
*• Saugumo Taryboj vėl atei

na Sirijos skundas prieš Izra
elį, kuris nori nukreipti Jorda
no upės vandenis ir tuo būdu 
laužo paliaubų sutartis.



Ęrooklyn, N. T.

PRANAS DAUJDt

ptatfi* taiko* sutarties nuosta-

ti sutarties nuostatai buvo į-

iytl straipsniai sebatiaai. iireiikia redakcijos nuomone. Vi skelbimų turi-

X

EUGENE P.‘WIIJUNSON,

akcijas, otAgadjas ir kitokius 
vertybės popierius. ‘Priežastis 
buvo paprasta: Sovietų Rusija

•k Atooifata povandeninio (aiva 
kapitonai. ..

Senas kadrilis apie “net”

metu išvežtų j Rusiją archyvų 
ir turto nebuvo grąžinta, nepai
sant visų darotpų M Lietuvos

1925 m. rudenį prasidėjo 
Lietuvos derybos su Sovietų 
Rusija ir dėl prekybos sutar
ties. Dėl skirtingos abiejų ša
lių ūkinės struktūros, tos dery-

SUBSCRIPTION RATES 
estic y«<rty ------------ _ >6.00

$6J5O
J3J5O 
fa50

vėjais tie archyvai ar turtai ne
buvo surasti. Lietuvos komisija 
sutarčiai su Rusija vykdyti nu
siskųsdavo ir dėl per mažo so
vietų įstaigų bendradarbiavi
mo. Buvo ir tokių atsitikimų, 
kad komisijos bendradarbiai 
pagal gautas iš Ypatingojo 
Skyriaus žinias apie archyvų 
ar turto evakuavtoio vietą, 
tuo^ archyvus bei turtą suras
davo, bet kai komisija kreip
davosi į sovietų įstaigas dėl tų 
archyvų ar turto grąžinimo į 
Lietuvą, tai gaudavo atsakymą, 
kad nurodytoje vietoje reika
laujamų dalykų nerasta.

Tačiau gyvenimo praktikoje 
visų blogiausi pasirodė ūkiniai 
taikos sutarties nuostatai Pre
kybai tarp Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos čia buvo nustatytas 
didžiausio palankumo dėsnis. 
Dėl bolševikų įvesto Sovietų 
Rusijoje prekybos monopolio 
tas dėsiis buvo tik Sovietam 
naudingas. Tuo metu, kai dėl 
veikiančių Sovietuose suvaržy
mų Lietuvos pirkliai nei kojos 
negalėjo įkelti į Rusiją^ bolše
vikų sukurtos valstybinės or
ganizacijos laisvai vertėsi pre
kyba Lietuvoje. Džtr blogiau 

vas, kuris dar, nesudarė sau tvirtesnės atramos ir reikalingas buvo i tai, kad tos organizacijos, 
“senos gvardijos” pečių. Gi tų senų revoliucininkų jau mažai 
bepaliko. Molotovas yra vienas iš jų. Jo galva dar reikalinga ku
riam laikui sakyti vakaram “net.”

Atvykęs į Berlyną ir vos iškopęs iš lėktuvo Schoenefeldo 
aerodrome, jis savai spaudai davė pareiškimą, pradėjęs kaip tik 
nuo pagarsjėurio “net” Girdi, iš Berlyno konferencijos bus tik
ras “net”, jei prie iketurių nebus dar prijungta penktoji — Kini
ja. Esą, reikalinga visas pasaulio problemas iš karto padėti ant 
stalo, o tarp jų yra Kinija. Ji turinti padėti ir Vokietijos klausi
mą spręsti.

Atsitvėręs kinietžška siena, Molotovas prašneko, be to, apie 
o “įtempimo pasaulyje sumažinimą.” Tie jo žodžiai juokingai pa-, 

šaulyje nuskambėjo, nes atvažiavo su didžiausiu įtempimu į 
Berlyną, su kariška apsarga, su geležine ir kinietiška siena, ku
rios ir sudaro pavojingą įtempimą. Nebūtų to užsidaiTmo ir bai
mės pasauliui akių parodyti, kitokios būtų ir derybos. O dabar? 
Senas kadrilis apie “net.”

Molotovui atvykus į Berlyną, kur susitinka “keturi didieji”, 
pasitiktas'jis buvo su tokia apsauga, kurios retai susilaukia net 
kitos valstybės galva arba karalius. Net Rusijos caras nebuvo 
taip saugomas, kaip Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministe- 
ris. Jam sergėti buvo suorganizuoti specialūs rusiški kariuome
nės ir policijos daliniai kurie sovietiniame Berlyne pakeitė liau
dies miliciją, rodos, gana gerai per komunistų partijos sietą per
leistą ir ištikimą. Vis dėlto ir ja nepasitikėta. Rytinis Berlynas 
paverstas tarytum karine stovykla, įvesta griežčiausia kontrolė 
judėjimui, apstatyti viri kampai maskuotais tankais ir kulkosvy
džiais. Ką tai visa reiškia?

Visų pirma dar nepamirštos praėjusių metų kruvinos bir
želio dienos, kai buvo sukilę vokiečių darbininkai. Nuo to laiko 
ir komunistais vokiečiais nepasitikima. Rusai Berlyne jaučiasi 
nesaugūs.

Antra, vokiečių komunistų partija kaip tik šiomis dienomis 
valoma nuo vadinamųjų “zaissininkų”. Tai yra tas pats, kas pa
čioje Sovietų Rusijoje daroma su “berijininkais”. Vokišku “Be
rija” ligi praėjusių metų birželio mėn. buvo vidaus reikalų minis- 
teris WHhelmas Zaiss, žymus komunistas, dalyvavęs Ispanijos 
pilietiniame kare, kur jis vadinosi raudonuoju gen. Gomez. Mo
lotovui atvykstant į Berlyną, jis pašalintas iš komunistų parti
jos. Kartu pašalinta dar eilė kitų stambių komunistinių figūrų: 
oficialaus kompartijos laikraščio redaktorius Herrstadtas, buvęs 
užs. reikalų ministeris Ackermannas su žmona, vokiško Polit- 
bhiro narys Dahlemas ir k. Jie “pravalė” kelią Molotovui į Ber
lyną, dėl to būkštaujama, kad jų šalininkai neišvalytų paties 
Sovietų Rusijos užsienio reikalų ministerio.

Trečia, Molotovo gyvastimi dar labai susirūpinęs Malenko-

— Arba jie nuo mūsų išsi-

čius..

rai, vadinąs, galas artinasi Jie

ir JL ir tat, kuris nuėjo pirmyn 
i paruosti vietos širdims, gyVeni-

myMti Ori grabo, todtt, kad 
tai tafroparcfca; tu nMtbri Bau* 
dL bet privalai M kalttatL

— S .
— Kas

prastumo. Tu nori matyti abe
jom akkn; bet kas fauna ii lan*

— Teisingai! Tada, kad da
bar, PerikM, nebėra paskutinio-

sakė Sokratas ir, kaip visuo
met, lyg užmigdamas giliai su
simastė.

jis pasakė:
— Duok man ranką. 
— Štai mano ranka. 
Liūdnoj motina tęsė:

— Pasakyk savo draugei, 
kad ji išeitų

— Ji išeina, ir aš einu paskui

kad nematytų dviejų talkinki. 
Tu ne sofistas ,bet lengvai gati 
juo atrodyti; tu ndštvirkflis, 
bet gafi žūti su ištvirkėliais;

dotuvių giesmės. *
— Taip, Atėnai miršta. Bet 

kodėl?
— Priežastis — Sparta.

ma- 
balsu

mirties rūbai? Ar žinojome,

viau jai teisę ir įstatymus, ir 
todėl mirštu.

— Labanaktis, Sokrate! 
Man akyse dabar temsta. Ta 
jas užmerksi ir uždėsi ant ma-

AUGUST STRINDBERG

ATĖNUOSE
3.

— Fidijus kaltinamas nusu
kęs aukso nuo Atėnės statulos.

Užstojusią tylą pertraukė 
Periklis:

— Fidijus užsidengė veidą 
apsiaustu, nešėjam gėda už 
Atėnus. Dievų vardu ir abudu 
prisiekiame, kad Fidijus nekal
tas!

— Prisiekiame!—sušuko visi 
kaip vienas.

— Aš prisiekiu taip pat! — 
pasakė Nikija, atėjęs paskuti
nis.

— Gėda Atėnams, jei reikia 
siekti, kad FHtfus nepavogė.

Nikija priėjo prie Periklio ir, 
pasflenkęs prie Aspazijos, su
šnibždėjo:

— Perikli, tavo sūnus Para
ito serga.

— Maru? Eime, Aspazija.
— Tai ne mano sūnus, bet 

tavo, todėl aš einu su tavim.
— Namai griūva, draugai 

skiriasi, visa kas gražu dingsta,

— Arba mirė! Duokite mums 
naujų!

Požeminis smūgis užgesė 
lempas. Visų išskyrus Sokratą 
k* AUtibijadj, išsiskubino į gat
vę.

— Fidijus kaltinamas va-

Atėnuose kilo mariEs, o prie 
jo prisidėjo žemės drebėjimas.

Kai Periklis, Aspazijos lydi
mas, grjžo namo, jo apleisto
sios žmonos sūnus buvo miręs.

Pagal paprotį ir parodyti, 
kad jis nebuvo užmuštas, mi
rusiojo lavonas buvo išstatytas 
vartuose. Mažas kedro medžio 
karstelis,raudonai ir juodai nu
dažytas, stovėjo ant neštuvų, 
rodydamas baltu rūbu apvilk
tą numirėli. Ant berniuko gal
vos buvo vainikas, nupintas iš 
mirtie* gėlių.

Perikfis tyliai sukalbėjo mal- 

net pl_iwfrprii)r privatinėmis 
firmomis, siekė visur prisideng
ti valstybiniu suverenitetu, rei
kalavo diplomatinės neliečia
mybės ir nenorėjo mokėti Lie
tuvoje jokių mokesčių ir t.t. 
Kitų šalių firmos, veikiančios 
Lietuvoje, ir pačių lietuvių 
bendrovės Sovietų atžvilgiu bu
vo pastatytos į nelygią padėtį 
ir dėl to dažnai nusiskųsdavo.

Lietuvos pasiuntinybė Mask
voje oficialiai pradėjo veikti 
1920 m. spalių 12 d. Be to, 
kad ji turėjo daug darbo dėl 
taikos sutarties vykdymo, ji 
turėjo vesti derybas ir dėl 

dą, neparodydamas gilaus liū
desio, jis buvo daug pergyvenęs 
ir išmokęs kentėti:

— Dievai atėmė nuo manęs 
du sūnus. Ar pakanka Šių iš- 
perkančių aukų?

.— Ką tau reikia išpirkti?— 
paklausė Aspazija.

— Vienas kenčia už kitą. 
Vienintelis už valstybę. Periklis 
nukentėjo už Atėnus.

— Atleisk, kad mano ašaros 
džiūsta greičiau už tave. Min
tis, kad mudviejų sūnus gyvas, 
ramina mane.

— Mane taip pat, bet nela
bai.

u— Ar man eiti, kol neatėjo 
tavo žmona

—Tu neprivalai manęs ap
leisti, aš sergu.

— Tu jau senai tą kalbi; tai 
yra rimtai?

— Mano siela serga. Kai 
kenčia valstybė, aš sergu... 
§tai mirusios motina.

Duryse pasirodė juodai apsi
rėdžiusi moteris; jds apsiaus
tas dengė nukirptus plaukus; 
rankose ji turėjo vainiką, ją 
sekė vergas su žibintu.

Ji ne iš karto pastebėjo As
paziją, akimis pasveikino vyrą 
ir padėjo prie mirusiojo kojų 
vainiką:

— Aš savo sūnui atnefiau 
tik vainiką. Bet vietoj riboto 
tegu jis pabučiuoja savo moti
ną.

naujų susitarimų Ryšium su .bos ė jo gana sunkiai Super- 
Uetuvos nepriklausomybės ąt- traukomis jos užtruko beveik 
statymu čia pirmiausiai kilo tre$s metus, nes Sovietų Są- 
pilietybės pasirinkimo, arba 
optadjos klausimas. Taikos su
tartyje buvo nustatyti tik ben
dri principai kuriais reikėjo 
vadovautis. Bet tų principų pri
taikymui turėjo būti pasirašy
ta tam tikra sutartis. Kadan
gi Maskva jau tuomet buvo ga
na jautri dėl savo geležinės 
Uždangos, tai ji sunkiai buvo 
sukalbama. Prie sutarties pasi
rašymo prieita tik 1921 m. bir
želio 28 d., kai daugelis kilu
sių iš Lietuvos asmenų jau bū
va pasinaudoję tremtinių grąži
ntojo sutartimi. Nebuvo gir
dėt, kad kas Lietuvoje būtų 
priėmęs Sovietų pilietybę ir 
panorėjęs į bolševikų rojų išsi
kraustyti. Dėl to optadjos su
tartis buvo svarbi tik asme
nims, kurie norėjo Sovietų Są
jungą apleisti.

skyde jis atvaizdavęs mane ir 
patį save.

— Ta liaudis nieko nepaken
čia kilnaus. <

Anaksagoras ištremtas už 
tai, kad perdaug išmintingas; 
Aristidas už tai kad perdaug 
teisus; Temistoklis, Pauzaini- 
ju^L. . Ką tu padarei Perikli, 
atiduodamas valdžią liaudžiai?

— Tai kas buvo teisėta! Aš 
žūnu nuo savo paties kardo, 
bet mirštu garbingai Aš vaikš
tau ir męrdėjn, pamaži^ kaip 
Atėnai Ar Žinojome^ kad puo
šiame savo statulą laidotuvių 

jo ryšio, dar rišūsio mudu! procesijai? Kad tai buvo musų 

Lik sveikas!
— Sudiev, mano žmona!

Ji metėsi prie jo ir mirusįjį 
pabučiavo.

— Saugokis mirusiojo! — 
pasakė Periklis bepagriebė ją 
už rahkos, — jis mirė maru.

— Mano gyvenimas bus lėta 
mirtis; aš noriu greitos mirties.

Dabar ji pastebėjo Aspaziją 
ir pasticridama ramiai ir oriai

PerikKs ir Sokratas vaikščio
jo kalbėdamiesi platanų alėjo
je.

Fkhjas už vagystę išteisin
tas, bet suimtas už dievų nie
kinimą.

— Suimtai? Fktijus!
— Tvirtina, - kad Atėnės 

junga ,turėdama perdaug pa
togiau sąlygas prekybai Lietu
voje, vengė susivaržyti kontin
gentais ar bet kuriais muitų ta
rifais. Be to, per derybas rei
kėjo susidurti ir su vigai nauju 
klausimu: prekybinės Sovietų 
atstovybės teisine padėtimi 
Lietuvoje. Maskva reikalavo tai 
atstovybei tokių pat teisių kaip 
ir diplomatinei pasiuntinybei, o 
Lietuva su tuo nenorėjo sutik
ti. Painus buvo ir prekybos 
mokesčių klausimas. Sovietai 
norėjo mokesčius apeiti, o Lie
tuva nuolat ir nuolat to reika
lavo.

Kalbamu laikotarpiu Sovietų 
Rusija buvo užimta savo vi
daus reikalais. Visas dėmesys 
buvo nukreiptas j bolševikų 
valdžios sutvirtinimą, žymesnio 
aktingumo užsienių politikoje 
Maskva tuomet nerodė. Čia jos 
susirūpinimas reiškėsi dau
giaašiai taikos palaikyme. 
Siekdami išsirūpinti savo ne
lemto režimo pripažinimą ki- 

apleido.
— Aš tą pat manau, bet die

viškumas tebėra gyvas.
— Štai Mkija, . nelaimės 

šauklys!
fįBdja tikrai priėjo ir, ma

tydamas abiejų klausiančius 

Sovietai nesistengė an&Fčir laikytis
Svarijesnieji bruožai Neprikl, Lietuvob santykiuose ša Soviety Rusija (3)

tuose kraštuose, bolševikai vi
sur ir visokia proga Unks&iavo 
io4 “taika.” Maža to, kad jie 

‘ pasirašė su savo kaimynais tai
ko* sutartis, kuriose buvo įra
šyti pasižadėjimai nesiimti jo
kių nedraugingų žygių prieš 
antrąją susitariančią pusę, bol
ševikai savo taiko* propagando
je išėjo su visai nauju, iigi 
tol negirdėtu tarpvalstybiniuo- 

limo paktu. Nepuolimo paktus 
Maskva pasiūlė ir pasirašė su 
visais savo mažesniais kaimy
nais: Lietuva, Latvija, Estija, 
Lenkija, Turkija, Persija ir 
Afganistanu.

Lietuvos vardu nepuolimo 
paktą su Sovietų Sąjunga pasi
rašė 1926 m. rugsėjo 28 d. 
tuometinis Lietuvos premjeras 
Mykolas Sleževičius, kuris nu
vyko j Maskvą revizituos atsi
lankiusį 1925 m. gruodžio 23 d. 
Kaune sovietų komisarą Cičeri- 
ną. (b/d.)

Lietsri! Tėvynė, lyg pariau- 
kajavti mofaia, Tave augino ir 
globojo. Atsilygink Jai kaip 
motinai — neapiriak Jos da
bartinėje nelaimėje ir varge, 
aukodamas Jos laisvės valan
dai pagreitinti.

ieško pagalios pas priešus? Pas 
barbarą makedonietį, kuris gu
li virš mūsų, kaip liūtas ant 
kalno. Eik, Nikija, ir pasakyk, 
kad Periklis miršta. Ir papra
šyk juos po jo įpėdiniu išrinkti nęs vainiką. Aš minga Kai aš 
vertingiausįjį! Ne, patį nevertą
jį. Eik, Nikija, eik greičiau!

— Aš einu gydytojo, — pa
sakė raitija.

Jis nuėjo.
— Gydytojas negali 

nęs išgydyti,.— kurčiu 
atsakė Periklis.

Jis atsisėdo savo įprastinėje 
vietoje. Truputį pailsėjęs davė 
ženklą Sokratui prieiti arčiau, 
nes nenorėjo kriti balso.

— Sokrate, mano drauge,— 
pradėjo jis, — tai mirštančio
jo atsisveikinimas. ' Tu buvai 
išmintingiausias, bet, neįsižetok,

VAŽIUOJA Į MASKVA AT- 
VAŽIAVĘ Iš MASKVOS

Lietuvių literatūros ir meno 
dekada numatoma Maskvoje 
sausio pabaigoje. Tiksli data 
dar nepaskelbta. Programos 
cenzūruoti atvyko iš Maskvos 
komisija su kultūros ministerio 
pavaduotoju.

I Maskvą vyks K. Petraus
kas. Tarp kompozitorių minimi 
Juzeliūnas, Balsys, Dvarionas, 
Klenickis. Dailininkam atsto
vaus Galdikas, Jacevičiūtė, 
Graičovas, Rozentalis... Operos 
solistų minimi — Petraškevi
čių tė, Sčubakova, Stasiūnas, 
R. Siparis, Zabulėnas, Cesas, 
Saulevičiūtė. Dirigentai Geniu
šas ir žiūraitis. Bus rodoma A. 
Račiūno opera “Marytė”, per
nai parašyta pagal užsakymą, 
Juzeliūno bafetas 'Ant marių 
krantelio”, Borodino opera 
“Kunigaikštis Igoris”, Verdi 
“Traviata”. J oje Violetą dai
nuos Sčubakova, Alfredą Ce
sas, žermoną Kostas šilgalis. 
Dramą rodys A. Guzevičiaus— 
kadai čekisto, dabar rašytojo it - 
kultūros ministerio, insceni
zuotą “Kalvio Ignoto teisybę”, 
A. Griciaus “Išvakares” ir 
Beaumarchato “Figaro vestu
ves”. Pastaruosius du dalykus, 
vaidins Kauno dramos teat
ras. Dalyvaus ir kamerinis 
kvartetas: E. Palauskas, K. 
Kalinauskaitė, J. Fledžinskas, 
ir M. genderiovas. Trio prog
ramoje dalyvaus ir pianistas 
St. Vainiūnas.

J

nubusiu, jei aš nubusiu, aš bū
siu kitoj šaly ir atsiųsiu tau 
pasveikinimą, jei dievai tai leis, 
labanaktis!

— Periklis mirė! Klausykite, 
atėniečiai, ir verkite kaip ir aš!

Minia užplūdo, bet ji never
kė. Ji tik laukė ,beveik džiaug
damasi kas bus toliau.

Kailiadirbis Kleonas stovėjo 
katedroje Pinkse. Pačių ati- 
dtiųjų klausytojų tarpe sėdėjo 
Alkibijadis, Anitas ir Niki ja.

Klemas kabėjo:
— Periklis mirė, Periklis pa

laidotas; dabar jūs tai žinote. 
Tetisis js ramiai su savo nuo
pelnais ir nuodėmėmis; priešas 
stovi Sfakterijoje, ir mums rei
kalingas vadas. Periklio dvasia 
čia nepagelbės.

čia sėdi du spekuliantai, a- 
bu kilmingi vyrai, vienas va- 
tfinasi Nikį* todėl, kad jb nie
kuomet nėra nugalėję*. Antras 
AlkMjfafa; mes žinome jo
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Anha Be«twtiMidadyyauja 
tręčiame “Literatūros Lankų”

pi eilėraščių.

Moterys, sako, daugiau lin
kusios kalbėti negu vyrai. “Kas 
ant širdies, tai ir ant liežuvio” 
— pamenu sakydavo dar mano 
senelis ,toks judrus dar dieno- 
galis, kad visada nučiuoždavo 
nuo pečiaus, kai
moterys susirinkdavo pirkioje 

paplepėti.
Smagu buvo ir jam, nors vy

rui. kartu su moterimis vie

niais. Tada einame Inu* j sve
čius arba j kmą..

— Vaikų neturite?
— Vienas mirė bebėgant 

Daugiau ne. Kas juos žiūrėtų? 
Ir vargo su butu turime.

žinai, tamsta, kaip vaikų

— O Lietuvoje ar dirbote?
— Buvau pradejus mokyto

jauti pradžios mokykloje, bet 
greitai ištekėjau ir reikėjo-. 
laukti.

Tek to, geriau apie tai ne
kalbėkime. Ana, mano pažįsta
ma, matai, bernelio iešką..

. Tybą: Daina Nauragyjž, Danu
tė Brazytė, Genutė Buračaitė,

apskalbti-”

Tačiau būtų neteisinga sa
kyti. jog moterys yra plepios 
tada, kai jų ko nors klausi, o 
ypač kai pajunta, kad dar ir 
toliau tą žinią nuneši. Jos pa
prastai tik viena kitai kalba, 
širdį išlieja”, naujieną “nepa

prastą” praneša, nes ji ant lū
pų nesilaiko. Bet lūpos tuojau 
užsidaro, jei tik imi kamantinė
ti.

O man /ieną kartą dūrė 
mintis, nieko nesakant, padary
ti ‘pasikalbėjimą”, kaip 
atvykusios lietuvės jaučiasi 

šeimoje ir darbe.

žinome juk, kad dauguma jų 
dirba už namų. Pavardžių ne- 

. žymėdamas, štai kokius rezul
tatus užrašiau iš moteriško pa
saulio.

— Amerikoje esu jau antrą 
kartą.' — pasakojosi viena pa
gyvenusi močiutė. — Kitados 
buvau jauna atvykusi, čia iš
tekėjau, o paskui abudu grį
žome Lietuvon. Malonu ten bu
vo gyvena: visi savų visi lietu
viškai kalba, nei darbas tiek, 
rodos, neišvargmdavo. Gera 
būtų atgal grįžti

— Jokiu būdu atgalios ne
grįžčiau, — kalbėjo apie 40 
metų pačiame tvirtume mote
ris, buvusi ūkininkaitė. — Ten 
nuo ryto iki vakaro reikėjo 
plušti, o čia

atidirbi iki penkių ir esi 
laisva,

gali eiti kur nori. Vyras pa
lieka dar pietus pagamintus. 
Jis dirba vakarinėje atmaino
je. Susitinkame.tik šeštadie
niais, jei nedirba, ir sekmadie-

mano klausimą.— O ką veiksi 
nemėgus? Vienas vyras mūsų 
šeynos išlaikyti negali. Turime 
tris vaikus. Visi jau eina į 
mokyklą. Tai laimė, nes abu 
galime išeiti j darbą. > Grįžus

vėl reftda tartis darbų. iki

Nėra kada nei į žmones iš
eiti. Va, šiandien susitarėme, 
kad aš eisiu, o vyras su ma
žiausiu liks. Kitą sekmadienį jį 
išleisiu. Taip ir trinamos per 
dienas. Kad tik tos sveikatos 
'užtektų?

KANADOJE MOTERŲ TEBETRŪKSTA
Kanada yra viena iš nedau

gelio Šalių,'kuriai trūksta mo
terų. Pagal paskutinius gyven
tojų surašymo davinius

vyrų yra 300.000 dangau už 
“silpnąją giminę”.

Maždaug prieš 300 metų Ka
nada, — tada vadinta ‘Nau
joji Prancūzija” (New France), 
— irgi turėjo panašių sunku
mų. Tuometinis prancūziškos 
kolonijos valdytojas Jean Ta- 
lon buvo veiksmo žmogus. 1672. 
m. jis siuntė laivus į Prancūzi
ją, ir mergaites, kurios žadėjo 
tekėti už kolonistų, vežė nemo
kamai į Kanadą. Šios mergai
tės gavo ir savo vardą, 
pavadino 
ncm”. Jos 
išgelbėjo....

Panašiai
1860 m. Britų valdomoje Co- 
lumbijoje (Kanados vakaruo
se). Ten veržėsi ir kūrėsi tūkz 
stančiai aukso ieškotojų ir 
jiems pritrūko moterų. Tada 
buvo sukurta speciali draugija 

-• “British Columbia Emigration 
Society.” Ji sutelkė lėšų ir ve
žė mergaites, dažniausiai naš
laites, į jų valdomą Kanados 
dalį.

Veži kaip brangų tartą, nes

-jas 
“karaliaus mergi- 
atvyko ir Kanadą

buvo pasielgta ir

moterų. Čia 52.000 vyrų dau
giau nei moterų. Kitose preri
jų provincijose irgi tas pats: 
Saskatchewan '— 59,000; Al
berta — 56,000; Manitoba — 
26.000. Ypač moterų trūksta 
žemės ūkiuose ir kasyklų ra
jonuose.

Dažnai Kanados spaudoje 
randame straipsnių, kurie vaiz
duoja liūdną viengungių gy
venimą. Sakoma, kad vyrai 
mielai vyks į Europą ir ten su
siras sau žmoną.

Gundo ir Europos mergaites 
tie Kanados vakarai, nes Euro
poje, priešingai, vyrų vis trūk
sta. Bet kaip nukeliauti, kad 
trūksta pinigų. Ar atsiras koks 
geras karalius ir atsiųs lai
vus?

Pačios kanadietės, jei nepa
siseka mieste ištekėti, mielai 
keliauja į toliausias prerijas, 
mokytojauja, ųeš žino, kad ten 
tikrai ir greitai ištekės.

Veneros gaiva

— Tai vis dar ieškai, Vaido
te? — užkalbinau, nes buvo
me dar iš Lietuvos pažįstami.

— Ieškau. Matai, niekas ne
ima, jaunesnių dairosi, gražes
nių... Vyrai yra patrakę ant 
grožio. Jie mano, kad tik to
kių širdis krūtinėje kalatoja- 
si. Kiekviena moteris myli, šei
mos ilgisi. Va, įsitaisiau atskirą 
apartamentą. Tuščia...

— O aš ir pilną apartamentą 
žinau “tuščią”, — tariau pa
guodos žodį. — Nesutaria, pe
šasi, centu dalinasi kaip po sve-

• timu stogu “Aha, tu skaitei 
mano nusipirktą “Life”! Mo
kėk pusę F’ Kas iš tokio “pusi
nio gyvenimo? Ar negeriau 
vienam?

Vienas vaikštinėdamas tarp 
publikos, susirinkusios pagerbti 
didelio lietuvio, surašiau ir tuos

* atsitiktinus pokalbius. Kai kitą 
kartą daugiau “išpešiu”, gal 
taip pat parašysiu O gal ir ne? 
Yra šeimos paslapčių, kurios 
nei sakomos nei rašomos.

T.N<tenė

Iš Vokietijos, prasidėjus e- 
migradjai j Kanadą, daugiau
sia. verbavo vyrus sunkiems 
kasyklų ir miškų darbams. Ne
turėdami kur pasprukti, jie 
plaukė didžiais būriais ir, atli
kę sutartis miškuose, dabar su-

KUESS M. MKWN, 2* metu, 
beitai Jtavmvle »tan*M K 
motam leMa Mtf advokate.

beHūųaitė. Irena Banaitytė ra- 
(‘ šo apie liaudies dainas.

Ada Karvelytė - Dubauslde- 
nė, gyvenanti Medelline Ko
lumbijoje, nuolat bendradar
biauja spaudoje ir rengiasi iš
leisti eilėraščių rinkinį.

Butai Bknpakerytė, gyve
nanti New Britam, Conn., lais
vu laiku studijuoja ir uoliai 
bendradarbiauja “Ateityje”, 
rašydama noveles.

KAIP GYVENO GRAIKUOS MOTERYS SENAIS LAIKAIS
Neseniai viena italų leidykla ■ švente. Bet tokių progų būvo 

išspausdino prof. Ugo Paoli 
knygą apie senovės Graikijos 
moterų gyvenimą. Knyga yra 
paremta istoriniais daviniais, 
bet daugiausia jų surinkta apie 
Atėnų moteris iš V-IV amžiaus 
prieš Kristų. Mūsų laikų mo
terys, tą knygą perskaičiusios, 
turėtų arba pasimokyti iš grai
kių šeimyninio sėslumo arba 
protestuoti dėl savo tolimųjų 
sesių neląisvės.

Nuo ryto iki vakaro namie
Graikės moterys anuo metu 

gatvėse beveik nesirodydavo, 
nei ištekėjusios nei dar mer
gaitės. Joms kasta buvo iš na
mų išeiti tik labai retomis pro
gomis, kai būdavo vainikuoja
mi poetai, karžygiai, ar būda
vo kita ktaidkii visos tautos

nedaug. Nebuvo moterim gali
mybėj nei parymoti ant palan
gės,- nes graikų namai būdavo 
be langų.

Vyrai didesnę dienos dalį 
praleisdavo beva&štinėdami po 
aikštes, prekyvietes, arba su
sėdę kur pavėsyje šnekučiuo
davosi apie politiką i? dienos ’ jai su gatavais valgiais. Nori

— atsikvieti į namus su visais 
virtuvės rakandais ir pavalgy
dinai save, pačią ir vaikus. Pa-

tus ištekėdavo už .vyro. Tada 
augydavo vaikus, verpdavo 
vilnas, ausdavo ir siuvinėdavo 
bei rūpindavosi skalbimu. Ta
čiau virti valgį nebuvo jos dar
bas.

Tuo laiku nebuvo Atėnuose 
papročio namie gaminti valgį. 
Aikštėse stovėdavo vyrai virė-

naujienas. Moterys pralindėda- 
vo najnie.

žemesniojo luomo moterys

ŽINIOS APIE MOTERIS

Visokių jų yra, taigi čia tik 
apie kai kurias.

* Amerikos kalėjimuose yra 
167,374 kaliniai, daugiausia 
per paskutinius 13 metų; mo
terų tarp jų yra 3,7%.

* Kansas mieste moteris

smai atšalę. O tas jos vyras yra 
šaldytuvų fabrikantas.

* Sidney, Ohio, skundėsi 
teisėjui, kad jos vyras alkoho-

nuo vasarinių spuogų.
* Amerikoje įvairiose tar

nybose yra daugiau kaip 535,- 
000 moterų, kurios turi jau po 
65 metus arba arti to.

* Kas mėnuo išteka po 200

kurių Anglijoje yra 50,000.

Jos galėdavo išeiti viešumon ar
ba nubėgti prie šaltinio van
dens parnešti. Visiškai laisvos ir 
pagarba apsuptos buvo artis
tės, akrobatės ir muzikės — 
fleitistes. Jos atstovaudavo 
šventėse visas kitas moteris. Jų 
paveikslai yra Kkę ąnt gražių 
graikiškų vazų.

Puošdavos kaip ir dabar
Nors moterys niekur neidavo 

į “arbatėles” ar ‘parengimus”, 
bet neapleisdavo nei vienos die
nos nesidabmusios prieš veid
rodį. Jis ir tais laikais buvo, o 
prie jo — graikė moteris. Ji 
rūpestingai šukuodavo ir rai
tydavo plaukus, kaip tada su
gebėjo. O gabumai, atrodo, 
nebuvo mažesni už dabartinius 
grožio galionus.

Tiesa, stigo plaukams • pri
dengti kepuraičių ir nebuvo

som kojom apauti reikėjo. Jo- 
. - teis graikės didžiavosi. Tik visa 

beda, kad dėl aukštoš kainos 
tebuvo tik* turtingesniųjų t

Graikės vilkėdavo liemenę,

•balinė” (nors nebuvo kur eiti), 
tetiki "gražiai išmarginta”. 
Movėsi ir kojines, tik labai 
trumpas ir visokių žibučių pri-

Atskirtos nuo viešųjų'poky
lių ir pasilikusios vienos na
mie .moterys gerokai truktel
davo vyno. Tai aišku iš to, kad 
vyrai keldavo balsą prieš tokį 
“nepadorų” žmonų įprotį.

Motina, žmona ir kunige
Graikų įstatymai ir papro

čiai, kurie moteris uždarė na
mie ,jas ten laikė ne paprasto
mis būtybėmis, o šeimyninio 
židinio karalienėmis. Moteris 
buvo namuose motina, žmona ir 
kunige. Apie savo žmoną tu
rėjo vaikščioti pirštų galais net 
ir didieji to meto graikų poli
tikai ir galvočiai. Sakysime, to- t 
kiam Sokratui jo žmona ant 
galvos net puodą išvertė. Kiti 
vėl drebėjo, ką žmona pasakys, 
jeigu vyras turguje nupirks 
netinkamą daiktą. O po turgų 
landžioti ir visa supirkti buvo 
vyro pareiga. Namie žmonos 
klausyti — irgi jo pareiga.. Na
mai buvo moters karalystė, ' 
kurioje ji augindavo naujas 
kartas.

Buvo ir tragediją
Moterim nebuvo leidžiama 

viešumon eiti ne dėl to, kad į 
kitą vyrą nejsižiūrėtų, o kad 
moteris buvo laikoma žemes- ’ 
nes rūšies tvariniu. Girdi, jai

A Aifcačfatakfenė — Alė 
Būta, gyvena' Btrmingham, 
Midi. ,ir laisvu laiku daug ra
šo. •

Danutė - Monika Lanskoron- 
skytė Briuselyje studijuoja 
politinių ir ekonominių moks
lų fakultete diplomatinės tar- • 
nybos skyriuje.

J. KaUbaitienė ir E. Jakutie
nė Anglijoj yra išrinktos j D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos 
garbės teismą.

Angelika Lakytė Argentino
je su pagyrimu baigė Avellane- 
dos komercinę mokyklą.

Dr. Irena Suraitė, vaikų ir 
kūdikių ligų specialistė, pietus 
dirbusi Mount Sinai ligoninėje 
rezidente, priimta j šios ligoni
nės gydytojų štabą. ■

FATMCt^AKBK^ tymam kar- 
tanirtoF. Arw dtaktt, Htakėjo oi

vbd aoilarfume.

Mergaitės Ugi 15 metų buvo 
namie mokamos rašto.. Mokė 
ne tėvas, o motina. Apie 16 me-

vyru, kuris tave laikė jau “ge
resniu sutvėrimu.” Tačiau per 
religines šventes ir laidotuves 
susimaišydavo. Tada vienai ki
tai įkrisdavo į akį nesavas vy
ras (graikė apskritai buvo iš
tikima). Vogta meilė pasibaig
davo tik barniu arba tragedija. 
Apie tai skaitome graikų dai
liojoje literatūroje. E. S.

VYKO REIKALAVIMAI 
ŽMONAI

Vasario 16 kaip šeimos švente
Gyvendami svetur Vasario 

16 neturime nedarbo diena. 
Retai kad ji pasitaiko sekma-

namie. Bet ir tokiu atveju ne-

Paryžiuje prisistatė pas tei
sėją jauna moteris ir pareiškė, 
kad jos vyras reikalauja iš jos 
pasirašyti tokį - pareiškimą: 
“Aš, žemiau pasirašiusi, pasi
žadu:

1. tavęs itidkad neerzinti,
2. klausyti, kai tu man kal

bi,
3. nerūkyti,
4. neleisti per garsiai radijo,
5. nekalbėti telefonu ilgiau 

kaip penkias minutes kiekvie
ną kartą, ■

6. nelyginti manęs su kitais 
vyrais (nes esame individai, o

vakarą

zika, dainomis, poezijos skaity
mais, pasakojimais iš nepri
klausomo Lietuvos gyvenimo ir 
istorijos. Jaunesnieji to jau 
neprisimena — mielai paklau- kiekvienas individas yra skir- 
sys ir patys prisidės prie pro
gramos, jei bus iš anksto pa
ruošti. Moterys ir mergaitės, 
kurios turi, teužsivelka tauti
nius drabužius.

Butas taip pat turėtų būti tai 
dienai daffiau papuoštas, tven- 
tikkai, lietuviškai.

Laiko dar yra pasiruošti, ne-

tingas),
7. tris kartus pėr dieną ir 

kasdien virti vnigyt ir punktu
aliai nustatytą valandą valgį 
paduoti j rialą,

& niekai neversti tavęs lauk
ti, - . /

taip.
ikųštia.’



kurie nieko nedavė.

DIEVE, SAUGOK MUS NUO BAILIŲ!

SAVAITE BE MIEGO TARP LEDį

ledon. N. J.

Aliaskoje Fairbanks aviaci
jos bazėje budi vyrai Amerikos

Susiorganizavę gauname A- 
merikos valdžios ir kitų šalpos

mėn. 15 d. Jackson Auditorijo-< 
je ir

4 parapijos piknikas liepos

kusi Vasario šešioliktosios

M

3J* 
U-’«£

siškai tiksliai nustatė 
žarijos datą. Straipsnį prąd&į* 
me spausdinti vasario 
je.

sfadbė

6 išlaikymas rei-

kuriems kar-

remti. Už

. ■ aukos. Jų praėjusiais metais

to pnigų. Tokių įplaukų gauta 
$8,12111. Tuo būdu iŠ viso 
grynais pinigais buvo gauta

Daiktinės pajamos susidėjo 
iš aprangos ir maisto. Įvairios 
aprangos buvo surinkta 106,- 
145 svarbi, kurios vertė yra 
$10749460.

Maisto daugiausia gauta iš 
Amerikos valdžios. Jį sudarė 
sviestas, cukrus, riebalai, mė
sa, pieno milteliai, ryžiai, C. A. 
R. E pakietai ir kt, viso 151,- 
240 svarų. Maisto vertė yra 
$51,745.00. Prie čia suminėtų 
įplaukų pridėjus 1952 metų li
kutį $40,545.52, gaunam, kad 
Balfas 1953 metais turėjo 
$292,409.34 pajamų.

daiktinis aukos?
Iš viso išlaidų turėta $260,- 

58253. Balfo žinioje yra likę 
$31,826.81. šį likuti sudaro ne
visi gryni pinigai, bet yra dar 
12,866 svarai aprangos, kurios 
vertė yra $10,173.75. Gi grynų 
pinigų likutis yra $21,563.6.

Kaip matyti iš apyskaitos, 
daugiausia išleista tremtinių 
šalpai ir švietimui. Grynais pi
nigais tremtiniams j Europą 
buvo pasiųsta $41,238.94, pa
aukoto ir maisto 217,-

Chicagoje,

745.00. Be to, B JAV vys

$7,50000 ' fenjgrac&s

B tikrųjų vienur ir kitur bu

siųsta $20,97423 ($18,875.66 
gimnazijos reikalams ir $2,- 
09857 PLB Vokietijos Krašto 
valdybe® namams). Tuo tarpu 
visų tremtinių šalpai, kurių yra 
apie 10,000, duota $20,26474 
Šie pinigai pasiųsti tremti
niams, gyvenantiems Vakarų 
Vokietijoje, Austrijoje, Pran
cūzijoje, Šveicarijoje, Italijoje 
ir kt

Lėšos buvo paskirstytos pa
gal tokią aukotojų valią. Gim
nazijai pasiųsti pinigai yra su
aukoti jai remti būrelių, Balfo 
skyrių ir kitų. Baltas, tenkin
damas aukotojų nurodymus,

praėjusieji metai buvo vieni iš 
geresniųjų. Tai matyti, palygi
nus 1953 ir paskutiniųjų par
kerių metų apyvartas. Paskuti
niųjų metų pajamos yra žy
miai didesnės ir aukų įplaukė 
daugiau. .

Gražūs praėjusių metų re
zultatai buvo pasiekti organi
zuota ir intensyvia veikla ir. 
kaip matėm, su gana mažomis 
išlaidomis. Jie įtUdnanSai 
griauna nuomonę, reikštą pra
ėjusiais metais spaudoje, jog 
organizuota šalpa brangiai kai
nuojanti. todėl ją reikią panai
kinti ir patiems aukotojams, 
savo iniciatyva, betarpiai šelpti 
atskirus tremtinius

445.00.
Antra, organizuotiems at

krinta pašto išlaidos. Praėju
siais metais pasiųstos j Europą 
maisto ir aprangos siuntos su
daro 345,037 svarus. Jei tokį 
sveri rėktų persiųsti privačiai, 
tai tektų sudaryti 15,723 siun
tinius po 22 svarus (valdžios 
nustatyta siuntinių svorio ri
ba). Pagal pašto tarifą pirmas 
siuntinio svaras kainuoja 45

būdu už 22 svarų siuntinį rei
kia mokėti $5.07 pašto išlaidų, 
o visos minėtos siuntos atski
rais pakietais kainuotų $79,- 
740.96. Kaip žinom, Balfb gė
rybių persiuntimą ir pristaty
mą padengia Amerikos val
džia ir Vokietijos vyriausybė. 
Bet šios privilegijos nustotu
me m. atsisakę organizuotos 
šalpos ŽIEMA Vokietijos kalnuose

“Darbininke
tesnį prof. Zenono 
straipsnį, kur bus 
naujos medžiagos apie 
tautos šventąjį. Pint.

rangos bei kitų daiktų 128,592 
svarai už $132,56550. Tuo 
būdu viso pasiųsta 346,037 sva
rai gėrybių $194393.98 vertės. 
Prie šios sumos pridėjus pa
šalpą grynais pinigais gaunam, 
kad 1953 metais per Baltą 
tremtiniams buvo .suteikta 
$235,632.92 vertės parama.

Paties Balfo išlaidos tesuda
ro 8,3% visos apyvartos. Jomis 
taip pat padengiama Balfo 
veikla tremtinių emigracijos ir 
įkurdinimo srityje.

Išlaidų pozicijoj yra taip pat. 
sugrąžintinos išlaidos, kaip jū
ros transportas, užstatai ir kt., 
kurias atatinkamos įstaigos po 
kiek laiko Bakui grąžins. To
kių išlaidų yra $5,24831.

Grynus pinigus daugiausia 
sudarė Amerikos lietuvių aukos 
ir narių mokesčiai. Daugiausia 
aukų gauta New Yorko valsty
bėje, $23,459.06, kas sudaro 
daugiau ketvirtadalio visų gau
tų piniginių aukų. Pačiam New 
Yorke gauta $20,04257 aukų.

Antroji vieta, priklauso Illi
nois valstybei, $17.751.74. Chi- 
cagos lietuviai davė $14,628.- 
79.

n WIU TAKI

Lakūnas Juel Thebedeau gavo 
žinią, kad jo žmona, kuri buvo 
kitame pimŠtę, Point Barrow, 
laukia sūnaus ar dukters ar 
abiejų iš karto ir jau ligoninė
je. Point Barrow guli dar to
liau į šiaurę' b* yra pats šiau
rinis ' amerikiečių sargybų 
punktas. Thebedeau pakilo 
mažu lėktuvu ir išskrido į Point 
Barrow.

Tai buvo š. m. sausio 5. Bet 
jis neatskrido. - Buvo išsiųsti 
lėktuvai jo ieškoti. Penkias die
nas ieškojo, 6et veltui. Jau bu
vo duotas įsakymas nustoti 
ieškojus. ’Bet kai tik paskuti
niai lėktuvai prapuolusį paste
bėjo ir išgelbėjo.

Jis papasakojo, kąd nuo di
delio šalčio, kuris siekė 50 že
miau nubaus, jo lėktuvo moto
ras užgeso. Jis buvo priverstas 
tarp ledų nualeisti okeane. Jis 
turėjo tik nedaug maisto ir jo
kio radijo siųstuvo. Penkias 
dienas jis išsėdėjo lėktuvo ka
binoje, laukdamas pagalbos ir 
bijodamas. užmigti. Jis bijojo, 
kad užmigęs jis daugiau nebe- 
pabus, sušals. Jis sykį išgirdo 
lėktuvo ūžimą. Iššokęs iš ka
binos, likučius benzino užpylė
ant pirštinių ir jas uždegė. Bet nušalusios rankos, veidas, ko- 
lėktuvas atsitolino. jos, ir kurioj gulėjo jo žmona,

Penktą dieną jis suvalė pa- jau laimingai pagimdžiusi ber- 
skutinius .maisto likučius ir ry- niuką ir mergaitę.

Kas toliau?
Nuveiktieji Balfo darbai, ver

tinant juos bešališkai, yra ne
maži. Suprantama, kad tai pa
sisekė atlikti tiktai prisidedant 
visuomenei auka ir darbu. Be 
visuomenės paramos šalpos 
darbą tektų nutraukti, šalpos 
darbo palaikymą tenka suprasti 
platesne prasme: jis turi būti 
ne vien medžiaginis, bet ir mo
ralinis. Todėl geras žodis ir pa
skatinimas gali daug padėti. 
Nepagrįsti priekaištai kenkia 
visai veiklai.

žosi pats gelbėtis. Jis žinojo, 
kad jis yra apie 100 mylių nuo 
Barrow, o pakeliui už 50 my
lių turėjo dar būti stotis. Bet 
jis nebeturėjo pirštinių, o lėk
tuvo termometras rodė 40 že
miau nuliaus. Jis savo drabu
žiuose prapjovė skyles, kad ga
lėtų įsikišti rankas ir laikyti 
jas prie kūno, žygiuodamas jis 
baisiai išalko. Bet neturėjo nė 
šautuvo, kuriuo galėtų nusi
šauti poliarinę lapę, žvejojan
čią iš ledų tarpo mažas žuve
les. O pats nedrįso žvejoti, bi
jodamas netekti rankų.

Lig sekmadienio ryto jis pa
darė apie 20 mylių ir miega
majame maiše tnę>utį pasilsė
jo, stengdamasis vėl neužmigti. 
Pirmadienio rytą jis išgirdo 
vėl lėktuvą. Uždegė su savim 
turėtus žemėlapius, kad švys
teltų liepsnos poliarinėse sute
mose. Bet jo ženklų lėktuvas 
nepastdbėjo. Po keturių valan
dų jis vėl išgirdo lėktuvą. Jis 
ištiesė ant balto sniego savo 
tamsų miegamąjį maišą ir pats 
ėmė aplinkui šokinėti. Buvo pa
stebėtas. Lėktuvas apskriejo 
kelias eiles, bet negalėjo nusi
leisti. Buvo jam per mažas ‘ mėn. .25 d. Lmdberg Park, Ha- 
plotas. Tada lėktuvas alkvietė 
mažesnį lėktuvą, kuris laimin
gai nusileido ir Thebedeau nu
gabeno tiesiai į Barrow ligoni
nę, kurioj buvo aptvarstytos jo

k MOCH OF DIRH--

Pasaulinės sveikatos osgairizacijos daviniais atrodo, kativin^' 
kų paralyžius (Polio) plečiasi po visą pasaulį, bet daugfauna 
juo serga Amerkoje. Anksčiau ši liga tebuvo žinoma tik vidutbdo^ 
klimato zonose, o dabar ja serga ledynų ir karštųjų kraštų vaikai.' 
Europoje ji sutinkama kiekviename krašte, bemaž visur Atriboję 
ir iš didžioefog Azijos tik vienoje mažytėje Laos valstybėlėje dar 

; jos neužtikta.
Baisią ligą nugalėti reikalinga cbdži kapitalų, kuriuos 

Mareh o< IMraes renka gatvėse ir tuo vėl atiduoda tam 
gatvės žmogui, kai jį ištinka ši baisi nelaimė.

Naujosios bažnyčios ir kle
bonijos pamatai beveik baigti. 
Dabar laukiama statybinių me
džiagų kitiems darbams.

Fondo kasoje grynų pinigų 
yra $162,847.19, o atskirų i- •. 
rengimų (Memorial) fonde 3,- 
100.00.

Paskutiniam Fondo komiteto 
posėdy išklausyti pranešimai a- 
pie buvusius darbus ir numa
tytas ateities planas — visa ei
lė parengimų:

1. parapijos bazaras š. m. 
kovo mėn. 12, 13, ir 14 d. d.

2. dainų koncertą, dalyvau
jant “Aitvarams” š.m. balan
džio 25 d. Jackson Auditorijoje; 
Harrison, N J.

CUEVELAND, OfflO
Amerikos Lietuvių Bendruo

menės Ctevelando apylinkės 
rengiamas baltas - šiupinys į- 
vyks šaudo 30 d. (šeštadienį) 7 
vai vak. Lietuvių salėje. Įėji
mas laisvas. Kviefiami visi. 
Prie (tarų jus sutiks subatva- 
kario nuotaika, o viduje puiki 
meninė humoristinė programa, 
lietuviškas alutis, putais orkes- 

. tras, skanūs užkandžiai.
Paskutinis šaltojo sausio šeš

tadienis tebūna ■ lietuviškojo

^Vakaro pelnas skiriamas Cte- 
velante lietuvių namams at- 
naujtati.

Kiti - Friedrichsori.— Kielio 
lietuviškajai bendruomenei va
dovauja P. Peteraitis. Yra čia 
apie 180 lietuvių. Daugumoje 
evangelikai, o tik 12 katalikų. 
Bemaž jie visi gyvena stovyk
loje Fritz Reuter Strasse 23. 
Gyvenimas čia pilkesnis negu 
kur kitur. Kielio lietuviai labai 
džiaugiasi Amerikos bei Kana
dos lietuvių dovanomis. Tarpu
savy ir su kainynais gerai su- 

’ gyvena. - Mažokai remia ir 
skaito lietuvišką spaudą.

Vyresnio amžiaus lietuviai 
tarp savęs dar nevengia lietu
viškai kalbėti ir padainuoti, 
bet jaunimas, gimęs Vokietijo
je, sunkiai priprašomas atsa
kyti lietuviškai. Tėvai tvirtina, 
kad jų vaikai viską puikiai-lie
tuviškai supranta, bet nenori 
kalbėti.

Iš tikrųjų tėvai, nemokėda
mi vokiškai, namuose kalbasi 
su vaikais tik vokiškai. Jie 
mano, kad jų vaikai, gerai iš
mokę vokiečių kalbos, lengviau 
ir geriau mokysis vokiečių 
pradžios mokyklose. Deja, jie 
nesupranta, kad^taip galvoda
mi ir taip elgdamiesi daro di- 

‘ dėlę klaidą. Jie nežino, kad tė
vai niekuomet negalės gerai iš
mokyti savo vaiką svetimos 
kalbos, jei jos patys nemoka.

Tėvai yra pajėgūs savo vai
kis tobulai išmokyti tik savo 
gimtosios kaftns, o ne sveti
mos. Svetimas kalbas vaikai 
mieliau, tiksliau ir greičiau iš
moksta mokykloje ir kitur, tik 
ne namie!

Belankant lietuviškas šeimas 
šiaurės Vokietijoje teko paste
bėti, kad vaikai, kurių tėvai 
nuolat namie su jais tik lietu
viškai kalba, yra normalūs. Jie 
lanko pagrindines mokyklas, 
ten uoliai mokos ir parsineša 
gerus pažymius. Ir priešingai, 
ten, kur tikri lietuviai kalbasi 
su savo vaikais namie vokiš
kai, nėra nieko gero.

Tėvai, prastai kalbėdami su 
vaikais namie vokiškai, suklai
dina vaikus taip, kad jie nemo
ka gerai nd vienos kalbos. Daž
niausiai jų vaikai dėl savo tėvų 
kenSa nuo mokytojų ir nuo ki
tų. Jie yra atsilikę moksle ir 
todėl jie yra dažniausiai tik 
pagalbinėse mokyklose ar kla-

KOVOK PAMOKĖ PA- Pagaliau visi kaimynai girdi 
kokiu Žargonu kalbasi tėvas ar 
motina su spvo vaikais. Jie 
juokiasi iš tos kalbos!

Valkai netik jauSa, bet kiek-

Negalėdami nusikratyti tėvų 
vokiškos kalbos su klaidomis, 
pradeda savo tėvų vengti, o 
viešumoje dažnai jų ir savo 
tautos išsiginti.

Laimingi yra tėvai, kurie su
pranta savo pareigą mokyti 
savo vaikus gimtosios kalbos 
ir nuolat su jais lietuviškai kal
ba ,o dar laimingesni vaikai, 
kai jie gali daugiau atsiekti ne
gu jų tėvai’ Jie pasilieka visuo
met kilnūs, dėkingi ir garbingi 
Dievo, Bažnyčios, Tėvynės, sa
vųjų ir kitų atžvilgiu!

Dieve, saugok mus nuo bailių 
ir neišmintingų tėvų!

K. V. S.

• Tamara Geležinytė Bon- 
nos vokiečių universitete gerai 
baigė medicinos mokslus ir ga
vo gydytojos asistentės teises. 
Laikinai apsigyveno pas savo 
tėvus Veldheim, a. O.

• E. Fistaauskas, Lietuvos 
nepriklausomybės laikų lakū
nas, dirba pas anglus Brausch- 
wlige.

• Lietuva — Lietuvos Lais
vės Komiteto politikos žurnalo 
naujas numeris jau atiduotas 
spaudai.

• Henriko Ęa^nsko 30 
metų scenos darbo sukakties 
proga rengiamasi išleisti prie 
“Jupiteris juokiasi” programą 
su sveikinimais jubilijatui.

• Sydnėjuje, Australijoje, 
veikia lietuvių Plunksnos Klu
bas, kurio nariai kartas nuo 
karto susirenka ir aptaria įvai
rius lietuviškojo rašto bei spau
dos reikalus.

• P. šflinskas, lietuvis ūki
ninkas, šiaurės Vokietijoje, 
Rotenburgo apylinkėje, išsinuo
mavo keliolikos hektarų ūkį ir 
su šeima gerai gyvena. Jaunes
nis sūnus Valentinas lanko 
technikos mokyklą.

jėga, gyvena Waterbury ir u®^ 
hai bendradarbiauja 
ninke’ ’ir "Tėviškes 
se”. Po A. Strindberg atkarpos, 

‘Atėnuose”, spausdinsime jtįr 
naują novelę “Sniego plati*- 
mos”.

• •Prof. Dr. V.
buvęs seimo narys, dabar gy»; 
venąs Australijoje ir vadovau
jąs karaliaus Mindaugo lošti-4 
tuttri, šį pavasarį atvykstą į a- 

JAV.
• Alina Grinienė, • gyvenusi 

Miunchene, Vokietijoje, persi
kėlė į Vasario 16 gimnaziją ir 
ten vadovaus mergaičių bendra
bučiui. Berniukų bendrabučio 
vedėjus bus P. Gailius.

• Mečys Musteikis, mūsų
bendradarbis Vokietijoje, jau 
keletą metų kaip serga džiova 
ir gydosi Gautingo sanatorijo
je. Jo sveikata yra tiek sustip
rėjusi, kad jis gali mokytis ir 
šiuo metu studijuoja buhaite-. 
riją viename už akių dėstymo 
institute. <

• “Eglutė” vaikų laikraštė
lis —‘ pradėjo penktuosius me^ 
tus. Ją sumaniai redaguoja 
Naujokaitis, spausdinair\ad-M 
ministriųja Nek. Prasidėjimo 
seserys Putname, Conn. Šie
met laimingai baigusi metuš, 
pradėjo naujuosius ir išleido/: 
gražų sausio mėn. numerį. Dar 
praeituose metuose buvo ne
maža kreipiama dėmesio į poe
ziją, bet, kaip redaktorius pa
tyrė, eilėraštukų vaikai ne
mėgsta. Tad šiemet sustiprin
tas pasakojimų skyrius, įves
ta daugiau pasakų ir legendų 
apie Lietuvą. Bendradarbiauja. į 
tas pats nuoširdus kolektyvas, 1 
kuriam rūpi mūsų vaikai. Už- * 
sisakant, rašyti — Eglutė, L C,i 
Con.,.RFD 2, Putnam, Conn.

• Laisvosios Europos konti- 
tetas renka medžiagą apie kat.d 
Bažnyčios padėtį Lietuvoje. %

žino laimėjimų knygelių

vasario 27 d. Brooklyne. 
atsiteisusieji, prašomi 
ir atlikti savo pareigas.

• Knygą paskaityti ki 
nas nori, bet ne kiekvienas 
jėgia ją įsigyti. Prie 
leidyklos veikia Knygos 
lių Klubas, kuris 
knygą padarą prieinamą 

' vienam. Už įmokėtus | 
dolerius Klubo narys gaii’pasė* 

. rinkti naujausių leidyklos kny-

gaunamos visu trečdaliu pi
giau. Daugiau informacijų t 
kia leidykla, parašius adresu: 
Gabija, 335 Union Avė., Btoofc- 
lyn 11, N. Y. . į

NUO CAkO RUBUO 
IKI BOLŠEVIKU 
ČERVONCO?

PINKUI” kaygaie 1915-1941 fa. Lietuvoj kursanrutių 
togų istoriją, numtanatiką ir natūralaus dydžio bantaM**^ 

'bei monetų fotografijas,

Anglų kalba santrauka knygoje daro M įskaitomą ir
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N^Rnomo gyvo žmogaus nė- 
„Kas tiktai kruta, yra žino- 
K. Sakykime, jūs raoSate 
ari nors žinomą pakrutėjaną. 
F kviečiate pagrindiniu IgtfbS- 
ju? Vietos žinomą veikėją,

Amerikos lietuvių. Tarybai

UisRiay.

^^''jBnotną senatorių, žmoną or- 
^mizetorių. Nežinomi j publi- 
ką kalbėti n^eidžiami.

' O kas leidžiamas meninę 
programą išpildyti? Taip pat 

' tik žtoomieji: žinomoji solistė 
arta solistas, žmcunas vietos 
choras (gali būti ir be dirigen- 

? to), žinomas muzikas, žinoma 
. šokėjų grupė, šokiams groja 

žinomas orkestras.
L,- Visi žinomi. Tiktai publika, 

•kuri susirenka į apmokamą pa- 
, rengimą, gali būti ir mažiau 

J- f" žtocnna. Bet ir čia, jej tas mi- 
- nėjimas bus aprašomas žino-

* mame laikraštyje, pasirodys,
■ -į? susirinkę buvo visi žino

mieji vadovaujantieji asmenys. 
Juos paprastai išvardina žino-

- mas parengimų vedėjas, ku
ris, žinoma, pavėluotai susirin
kimą atidaro ir žinoma, pa
miršta uždaryti.

Nežinomas asmuo pasirodo
> tiktai tada, kai žinomieji ati

daro paminklą nežinomajam, 
pavyzdžiui nežinomajam knyg- 
nėšiui, nežinomajam kareiviui, 
nežinomajam politiniam kali- 

‘ niui, nežinomajam rezistencijos 
kovotojui, nežinomajam darbi- 

£'■4. ninktri ir t.t. Visi, kurie jau
* pasitraukė iš žinomųjų eilių, 

lieka nežinomi. Jie tada, jau
- atitinkamai pagerbiami, nes 

neužstoja gdrbės žinomiems.
Kad žinomieji neliktų vis 

dėlto nepastebėti, sakysim, per 
neapsižiūrėjimą, kartais išlei- 

: dtiamos ir knygos, į kurias su-
' rašomos “žinome^iiųjų biogra-

' ’ finės žinios”. Surašyti visų ži-
> nomųjų, žinoma, neįmanoma,

- dėl to patenka sąrašan tik tie,
, kurie patys geriausiai žino sa-
x vo gyvenimo nežinomus fak

tus. Pavyzdžiui, kokiame laik-
. raštyje ir kokį eilėraštį esi pa

rašęs* Nežinomas poetas to 
' neprisimena; žinomas nurodo

net ir to laikraščio žinomą da
tą bei numerį- Tokie dalykai 
negali ateinančiom kartom lik
ti nežinomi.

Likti nežinomam, bet būti 
dar gyvam, yra baisi nelaimė. 
Tai yra žmogus, atsidūręs ži
nomo graboriaus prieangyje. 
Kas to nori? Dėl to labai nori
ma, kad žinomieji laikraščiai 
ką nors žinomo apie žinomąjį 
rašytų. Sakysim, “nežinomas 
asmuo, apsilankęs žinomojo 
diplomato bute, išsinešė žino
mą sumą pinigų.” Suma buvo

• žinoma, bet ją pasiėmė nežino
masis, Arba: “žinomojo veikė
jo žmona buvo išvykusi atosto
gų į žinomąją vietą.” žinoma,

* i ton sutiko daug žinomųjų, 
nes nežinomieji toliau namų 
nesiekia.

Kai kas siekia būti žinomas 
ir kitu būdu. Pavyzdžiui, yra 
žinoma, kad pasitaiko visuome- 
jiėje nesusipratimų. K kur jie 
atsiranda? Pasirodo, kad tūlas 
žinomasis, tapęs mažiau žino
mu, užkuria žinomąjį nesusi
pratimą.

Būtų tikras nesusipratimas 
.papasakoti visuomenei visa, 
kas jai yra nežinoma apie žino
muosius.

ko ir p. J. Tąlnhs, ALT narys, 
iš Chicagos.

Paaiškėjo, kad kongresmeno
Kersteno vadovaujamas komi-

išplėtimas nenustelbtų tyrinė
jimo apie Lietuvą ir kitas dvi 
Pabaltijo tautas. Iš pasftaftėp- 
mų Washingtone paaiškėjo,

GEORGE EISELE 
PHARMACIST 

for ' 
Highert Quatity 

and

re Mrs. Ovete. C. Hobby.

LAWRENC
Užbaigtas jubiliejus

S v. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos 50 metų sukaktis už
baigta parapiečių susirinkimu, 
kurį P. Jaskal atidarė ir persta
tė mūsų ger’o. kleboną prel. P. 
M. Jurą vesti programą.

Pirmiausiai- parapijos vaiku
čiai pamokyti mokytojos Ade
lės Pinaitės, padainavo, su
vaidino veikalėli apie karalaitį 
ir karalaitę ir pasirodė su sa
vo orkestru. Sekantieji vaiku
čiai išpildė programą: Phyllis 
Blazionis, Judith Andrukaitis, 
Marijona česnakauskaitė. Do
nald ir Diana Dvareskas. Da- 
niel ir Jurgis Švenčionis,
nald Bush, Janice Bouba, Ma 
rijona ir Darata Korsak, Mari- 
lyn Billa, Jonas ir Joana Phil
lips (Pilypai), Diane Carrol, 
Jonas Turonis; Mykolas, Mari- 
-jona ir Carol Flathers, Carol 
Korsakaitė, William Radwilas, 
Shirley Gobušaitė, Valeria Wi- 
lan (Ulanavičius), Claire 
Plourde, Leonard Slosek, Ruth 
Stabile, Beatriče Pelczar, 
Kathleen Twomey.‘Joan Santos 
ir Kenneth Melvinas.

Petras Umpa parodė gražius 
spalvuotus paveikslus, kuriuos 
jis nuėmė per parapijos jubilie
jų, lankantis mūsų gerb. Arki
vyskupui gegužės 30 d.

Ro-

BROCKTON, MAŠS.

Blynų balius
Šv. Vardo Vyrų Brolija ir 

kitos organizacijos, darbščiam 
vikarui kun. Al. Abračinskui 
vadovaujant, kovo 28 d., para
pijos saleje rengia “Blynų ba
lių”, kuriame bus išdalyta 
$250.00 dovanų. Ruoškitės į S 
visi. Pelnas parapijos naudai.

Žv. BePastogis

“Laisvosios Lietuvos”, Chi-
• cagoje išeinančio savaitraščio 

■> administracija neleidžia platinti 
y tio laikraščio tuose kioskuose
• ir platinimo vietose, kur yra 

platinama komunistinė skauda.

apklausinėti vasario mėnesi ir 
tęsti juos bent iki kovo pabai-

Vien lietuvių liudininkų, no
rinčių duoti parodymus, jau y- 
ra surinkta per l,106. Aišku, 
kad tik dalis jų galės būti iš
klausyta viešuose apklausinėji
muose. Kitų liudininkų parody
mai raštu bus įdėti į oficialų 
tyrinėjimo rekordą-

nas Kersten užtikrino žodžiu ir 
raštu, kad jo ir kitų Komiteto 
narių nusistatymas yra nepra
dėti oficialų apklausinėjimų, 
liečiančių satelitinius kraštus, 
tol, kol nebus baigti tirti Pa- 
baltijos tautų pavergimas.

Komitetas žada perteikti ty- 
riaėjtaao duomeaiš Amerikos

Ambasadoriui Henry Cabot
Lodge, ir prašyti ji iškelti pa

MBS. GLOBIA LA FORGE (vidury) HgėMJe » mta. mergyte, kuri

M A s s.
Pabaltijo

We understaond Germait.
17R W. Adams Street.

We unedrstand German

Help Wanted Malė

Kun. Stasys Yla iš Putnam, 
Conn., skaitė paskaitą “Kas 
yra parapija”. Jis pabrėžė, kad 
parapija atsiremia į tam tikrus 
pamatus; būtent, Tiesą, Malo
nę ir įstatymą. Parapija įsijun
gia į visuotinę Katalikų Bažny
čią, kuri yra mistinis Kristaus 
Kūnas. Mes priklausome prie 
dvasinio Kristaus Kūną Iš Die
vo namų eina Dievo Tiesa, Ma
lonė ir Įstatymas.

Parapijos didysis choras, va
dovaujamas muz. Algio Šim
kaus, išpildė muzikalinę prog
ramą.

Prel. P. M. Juras su savo 
asistentais išdalino susirinku
siems parapijos istorijos kny
gą. Ji yra 420 puslapių su 200 
fotografijų, vaizduojanti para
pijos 50 metų veiklą. Krfygą 
galima įsigyk klebonijoje.

Federacija aplankė 
ligonius

Moterų Federacijos skyrius 
aktyviai užsibrėžė lankymą li
gonių. Jau dešimts metų kaip 
Sofija Rimaitė aplanko lietu
vius ligonius ir senelius miesto 
Bessie Burke Memorial ligoni
nėje ir prieglaudoje. Ji yra iš
dalinus daug lietuviškų laikraš
čių ir magazinų ligoniams. Da
bar Moterų Federacijos skyrius 
(Parish Council of Cathoiic 
Women) atėjo į pagelbą. Bū
rys moterų nuvyko padainuoti 
seneliams ir parodyti spalvuo
tus filmuotus paveikslus. Jų 
tarpe matėsi Marijona Pilipie- 
nė, Adelė Pinaitė, Ahna Dva- 
reskienė, Veronika česnakaus- 
kienė, Bemice Jaskalevičienė, 
Juzafina Baufienė, JuBa Rad- 
vvilienė. Moterys gauna sąra
šą ligonių iš parapijos kunigų.

minusiai su savo armijomis ir 
šnipais bei provokatoriais neš
dintųsi lauk iš okupuotų teri
torijų.

Vasario, kovo mėn. numato
ma apklausinėti Chicagoj, De
troite, Philadelphijoj, New 
Yorke ir kt .
Valstybės Departamente ALT 

pareigūnus priėmė valstybės 
pasekretoris (Undersecretary 
of State) Donald B. Lourie. 
Jam buvo pareikšta Amerikos 
lietuvių padėka už jo ir dabar
tinės vyriausybės paramą Lie
tuvos laisvinimo reikalui ir iš
reikšta viltis, kad JAV Dele
gacija su Valstybės Sekreto
rium Dulles pryšakyje, vado
vausis tokia pat pavergtoms 
tautoms dvasia ir teisingumo 
principais "keturių užsienio rei
kalų ministerių konferencijoje 
Berlyne.

Lietuvos klausimas gali toje 
konferencijoje nebūti paliestas. 
Bet jei jisai kokiu nors būdu 
iškiltų — sakysim, svarstant 
Vokietijos rytinių sienų prob
lemą arba Rytprūsių klausi
mą, — tai ALT pasistengtų 
nedelsdamas pateikti Amerikos 
delegacijai savo nuomonę ras-

Vyčių valdyba
Vyčiai išsirinko valdybą 1954 

metams, būtent: Eleną Mar
cinkevičiūtę pirmininke, Pauli
ną Rimaitę vicepirm., Pauliną 
Oroski—sek., Daratą Jukins— 
kas., ir Antaną Padavaiską— 
maršalka. Vyčiai ruošia korta- 
vimo vakarą vasario 20 d. Lė
šos bus paskirtos padengti N. 
Angfijos Vyčių seimo išlai
doms. Seimas bus balandžio 24 
ir 25 d. mūsų parapijoje. Tryli
ka vyčių kuopų iš visų N. Ang
lijos valstybių dalyvaus mišio
se ir seimo posėdžiuose parapi
jos salėje.' PovBas

LOS ANGELES, CALIF.
Los Angeles miesto ir apy

linkės lietuviai šiais metais 
ruošiasi Vasario 16-tąją pami
nėti taip: vasario mėn. 13 d., 
šeštadienį, 8 vai. vakare ruo
šiamas bendras paminėjimas 
Patriotic salėje; vasario mėn. 
14 d., sekmadienį pamaldos ir 
po pietų 1:30 vai. iškilmingi 
pietūs Ambassador viešbutyje, 
Colonial salėje. Susirinkime ir 
pokylyje dalyvaus miesto ir 
valstybės žymieji pareigūnai.

Lietuvos vyčių vietos kuopa 
vasario mėn. 7 d., sekmadienį, 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos salėje rengia vakarą su šo-

TmmBmJi M stiprina radijo stotie* W1X)A, 1S50 kylocyele»
KIEKVIENA SEKMADIENI — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norit* 

itoje radijo programoje skelbtis. I.ieiokitė* adr»*«n:
c.. KMOįrrR OF UTIH ANIA W O*
V BBADnoCK.

kiais. Programos pradžia — 3 
vaL, o šokių — 6 vai. po pietų. 
Paskutiniame kuopos susirinki
me vyčiai iš savo kasos Lietu
vos vadavimo reikalams paau
kojo 10 dol. ir nutarė pravesti 
savo narių tarpe rinkliavą tam 
pačiam tikslui ir Vasario le
sios proga įteikti ALT-bat

“Lietuviu Dieną” sausio 
mėn. numeryje duodamaą pa
sikalbėjimas 'SU Lietuvių Rezi
stencinės Santarvės Amerikos 
Krašto Valdytibs pirm. Dr. P. 
Pamataičiu. Lietuvių opiaisiais 
klausimais rašo įžanginį Dr. A. 
Trimakas, duodamas St. Lūšio 
atsiminimų tęsinys apie VLJKo 
atsiradimą ir darbų pradžią. 
Vasario mėn. numeryje — V. 
Sidzikausko įžanginis, pasikal
bėjimas su Vliko pirm. M. Kru
pavičium. St^ Lūšio atsiminimų 
tęsinys ir kita.

Kiekviename numeryje telpa 
virt 50 Nuotraukų iživho pa* 
sauUo Udtuvių gyvenimo^ AJA

tu. Pasekretoris Lourie priža
dėjo, ghvęs tokj raštą, tuojau 
persiųsti jį į Berlyną delegaci
jos pirmininkui.

Mums reikia budėti, kad di
plomatinių rungtynių manev
ruose nenukentėtų lietuvių tau
tos teisės. Neprivalome būti pa
syvūs ir laukti, iki didžiųjų 
valstybių vadai-teiksis įtraukti 
Lietuvos reikalą į savo konfe
rencijos programą, mes turime 
patys ji kelti. ..

Turėdami tai gaivoje kuo i»-

tuvos NeĮM*9daosomybės 36 
metų sukaktį ir, ją minėdami, 
pasirūpinkime, kad butų su
teikta finansinė ir kitokia pa
rama aukščiau išdėstytiems 
tikslams siekti.

Dirbkime su pasiryžimu, kad 
Jungtinės Valstybės, drauge su 
visu laisvuoju pasauliu, gali
mai greičiau tartų bolševiki
niams tironams: Lauk iš Lie
tuvos!

(K Alto pranešimo)

UfllCAGO, ILL.
■ z. > '-4 r

Balfo Chicagos apskrities su
sirinkimas sausio 15 d. užtru
ko be pertraukos nuo 7 vai. v. 
iki .12 vai. nakties. Po visų dis
kusijų nutarta:

Dykai išbandymas
REUMATISKU SK AUSMŲ 

ARTHRITIS

Jei dar niekad" nevartojai P.OSSE 
TABS nuo raumenų skausmu tan
kiai susijusiu su reumatizmu, arthri- 
tis inneuritis, tai kod?l juos nebandy
ti ŠIANDIEN musu iSlaiaomic .Tmoc 

tūkstančiai vartoja jau virš 30 metu.
Šio laikraščio skaitytojams vaistai 

siunčiami dykaL
Mes kvječiame jus juos išbandyti. 

L iskite atsiusti jums siuntini 24 
TABL.Jt.TES dykai. Jei nepilnai būsite 
patenkintas gaunama pagalba, gra
žinkite likusia dalj ir už tai nebūsite 
mums skolingas. Bandymas nekai
nuos nč vieno cento. NESIŲSKITE 
PINIGŲ. Tik tuojau atsitikite savo 
varda, pavarde ir adresą

ROSSE PRODUCTS CO « 
27M Farwell Ave_ CMcago 45, IR

• Dept. X-3„

Balandžio 25 d. Lietuvių Au
ditorijoje suruošti parengimą- 
koncertą. Rengimo komisijon 
išrinkti: kun. S. Santaros,' N. 
Gugienė, P. Grybienė, 0. Tala- 
lienė, P. Cibulskis, B. Tūbelis 
ir L Daukus.

Birželio 13 d. Bučio darže 
suruošti gegužinę. J komisiją 
išrinkti: kun. dr. A. Jyška, K. 
Bružas, E. Markūnienė, S. Se
mėnienė..!. Bliudžius, T. Pet
rauskas ir J. Kenulis.

Prašyti Balfo Centrą turi
mas dabar Vasario 16 d. gim
nazijos rūmų pirkimo reika
lams lėšas persiųsti nurodytam 
adresatui. Nutarimas buvo pri
imtas 34 balsais prieš 1.

K. B.

OWN YOUR BUSINESS
Thrilling opportunity in the ad- 
vertising professian! Prospects. 
customers and eamings unlimited.

W> *m fBr«W»
ARSOLUTĖLT WITH<MT 

GOST
with eomplete ^and eKtenshre 
vvorking tools. Beautiful, fui! co- 
lor Sales Catalogs, plus excluaive 
industry built' calendars, special- 
ties, business gifts, direct Vnail 
booklets.

Commissions paid weekly; li- 
beral bonus.

Open account selling.
Repeat prders year after year.
Survey proves men with us 10 

years average $21,000 a year.
No Capital investment, and real 

security with rapid promotion.
Double your eamings in 6 

months! A prestige occupation!
Write:

Loti i s F. Dow Co.
540 Nn. Michlg»n 
Chiescn U, JlHnnfct

DIE CAST MAKERS • TRIM DIE MAKERS 
STAMPfNG DIE MAKERS • PLATE LA Y-OI IT 

CASTING INSPECTOR
RRIGHT CHROME PLATER 

Mušt be able to maintain Solutions.

PRODUCT ENGINEERING & 
MANUFACTURING CORP. 

BRIDGMAN. MK'HIGAN
Located 80 miles from Chicago, 25 miles fro Mkrhigan 
City. Only 12 miles from SL Joseph.

MECHANIKOS INŽINIERIUS
IR PROJEKTUOTOJAS

dirbės nemažiau kaip 3 metus kelių pravedimo maši
nerijos skyriuje, SKUBIAI REIKALINGAS. Gabiam 
vyrui geras, atlyginimas. Rašyti:

THE DARBININKAS, c/o MR. WALAWTTZ

79 W. Monro*. Chicago 3, DL

D i s p 1 a y

NEW STOCK OF 1954

RADIO & TELEVISIONSETS
Sales, Service—Repai rs

Pick TTp and D*»very

TIME TELEVISION
2S2S N. MILWAITKEE Bėhnoate 5-1263

M—** — —• .... *

SENEC A’S HOME FUKNACE OIL 
Now wftli New Addtttve 

GLO-SOL—7

• <W rlea«»er. mare effMeat fael

Pitone CAbmet 5-5122
- Driiveries Anyvhere ln f 

Cook and DuPaįe Čounties

SENECA PETROLEUM £0 
domesAc AND INDUSTRIAL FUEL



iluits EASY tokeep

Hofbrau

VYT BELECKAS «avtnjnka>

Netoli Neapolio mirė 80 m. 
turtingasis senis. Vaikai, užuot 
vietoj apverkę tėvą, susikibo 
už krūtinių dei palikto turto. 
Jiems besipešant atsikėlė “nu
mirėliu” ir perskyrė vaikus. Pa
sirodė, kad vaikai buvo pasi
ankstinę su tėvo mirtim.

t'ie’s one rcsolution

kuri “nėra autoriaus vaizduo
tės kūrinys, bet iš realaus gy
venimo paimtas įvykių atpasa
kojimas ryškus dvasios vaiz
das daugelio jaunų sielų, su 
kuriomis kfkvjenam mūsų daž
nai, tanką susitikti”, rašo vertė-

660 Gnnd Street
* BrooMyn, N. Y.
NOTARY PUBLIC

Jūreivis E. McDade įėjo į 
paukščių parduotuvę New Or- 
leans mieste ir paleido visus 
narveliuose uždarytus paukš- 
'čius tardamas: “Marš į laisvę! 
žinau, ką reiškia būti uždary
tam. Tik dabar ir- aš grįžtu iš 
policijos narvo.”

Prenumeratos kataa metanik 
JAV C.00 doi, utrienyje Ątr 
Brookly&e A5A pusi metų 3J» 
doL

įfrjįfe 9 Masinį 
.tofatitl*,'fTĮuJiiūgį 
& A. Beribis- 
^įĮfafM-Aukrt- 
įįQ< «L Gaida- 
rRfa—yc, Sa Bos- 
ą£><&&faaus-

Moterys, sako, daug dalykų 
mėgsta daryti priešingai negu 
vyrai. Gi su moterims eina vi
sa japonų tauta. Jįp knygą ima 
skaityti nuo paskutinio pusla
pio, iš apačios į viršų. Laiškus 
rašydami vietą ir datą rašo a- 
pačioje ,o parašą deda viršuje, 
nes ten bagiasi jų laiškas. Ne- 
lyjant lietsargį nešasi apvers
tą smaigaliu į viršų. Garbės 
svečiui užleidžia kairę pusę ir 
betkur einant vyras turi pir
menybę, o stalius, plaudamas 
medį, plūkią traukia į savo pu-

FEATITBJNO: r4M-henns frixn 75©—12-3 
P ,44. ntnner* 2rom >1JS4 < <• • PJL 
SI7NUAY JHNNE* served frwa U MM

Our newly Decorated Mirror Room
Available for Wedding Rėceptions, 

Banęuets. Private Parties.
CaU “Pkil Fahey,” Mgr.

j. MHlaurtriene, Lavmenąe; J. 
Vaittimas, Canton; Br. Strfc 
maitis, New Haven; A. Daffitfis, 
Windaor; A. Valantine, Anso- 
nia; P. Radauskas, St Kože- 
niauskas, Phila., Pa., Mis. A. 
Kricutevicz, Wilkes-Barre; 'V. 

. Jucevičius, Pittsburgh; Mrs. V. 
Levickienė, Pittston; G. Navik, 
L Smolskis, Waterbury; Miss 
P. Rusteikaitė, Chicago; J. 
Cemius, Flint; Pr. Liaukoms, 
Cleveland; B. Shukys, EastOr- 
well; Mrs. B. Gurskięnė, B. 
Kruszinis, Kenosha.

į «avo

Bsrfl 
suririšitc 
šit rt*o 
petsanUo 
betartais.

ŠALĮ Siw
Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visos, 
miesto dalyse: veikia ventiliai

MJgRCg miMtobai— ' 
J. Valantine, L Ifisffinas, A. 
Deltuva. Ign. Grafas, X Hart
ford, J. Ktitakas, Mrs. A. ' 
MaknienA Afacria Nek. Pra
sti. Seattįt, Re£ St Yla, Pul
sam, Mri. E. Januškienė, Wa- 
terbury, Mrs. A. Valinches, 
Mrs. P. Muleddenė Union City,
V. Ramazas, Plantsvffle, T. Ta- 
mulevich, BrandfonL

SO. BOSTON, Mass.— Mrs. 
B. Gailiūnienė, Mrs. A. PJeka- 
vich, Mrs. M. Petravich, Mrs. 
A. TUenis, Mrs. J. Galvidas, 
Miss D. Jonušaitė, J. Marcelio- 
nis, J. Paszkus, Mrs. A. Kena- 
vičienė, A. Zagurskis, J. Ba- 
kūnas U. Saduikis, Mrs. V. 
Lenčiauskas, Mrs. A. Grigalū- 
nas, X Uždavinis, Miss Z. Mar- 
tinonytė, J. Lautkonis, G. Gri
etinas.

BROCKTON, Mass. — St 
Etavičius, M. Alukonis, Mrs.
A. Kališauskas.

MIŠRŪS Mass. miesteliai —
B. Tatarūnas, Mrs. P. Kazlaus
kienė, Lawrenęe, Pr. Pauliuko- 
nis, J. Slavfckis, Worcester, J. 
Enzinas, Stoughton, J. Dudutis,
W. Lyrm, Mrs. R. Jungei, So. 
Groveland, K Kašėta, Nor- 
wood, K Kucborska, Bridge- 
water, Mrs. M. Žerolis, Dor- 
chester, Mrs. Mariošus, Spring- 
field, K. Stimdze. HaverhilI, 
Mrs. A. Malinauskienė, P. Ja
niūnas, A. Zaveckas, J. Mocke
vičius, Cambridge.

MIŠRŪS Penna. miesteliai— 
Mrs.' C. Lenkevičienė, Mrs. A. 
Kibartas, Phila., Mrs. S. Marks, 
B. Staras, Chester, Rev. J. Ne- 
verauskas, Girardville, Mrs. A. 
Zeuskienė, Port Carbon, Rev. 
J. L. Savuliš’ Eynon, Mrs. O. 
F. Oberaitis, Wilkes Barte, F. 
Tūbelis, Clairton Wilson, R. 
Rapis, Shenandoah, Mrs. M. Vi- 
chules, Minersville.

CHICAGO, m. — K. Vaiva
da, J. Tričys, S. Navickas.

CLEVELAND, Ohio — M. 
Kudzus, Mrs. E. Aleksa, Mrs. 
O. Banionienė, A. Kazlas, Mrs.

(nukelta į 8 psl.)

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis 

(ARMAKAUSKAS)
GTaboriss - Btisunuotojas

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Po $1:
BROOKLYN, N. Y. — Mrs. 

B. Adomaitienė, K. Dobrovols
kis, P. Franceson, Miss R. 
Bumavaitė, A. Yagella, V. 
Vaicūnas, J. Bartkevičius, 
Mrs. A. Bražinskas, A Grigai
tis, J. Mikasevičius, S. Miltelis, 
Ą. Baciuška, S. Palionis, P. 
Strolia, M. Razgartis, A. -Vasi
liauskas, I. ‘ Gasiliūnas, M. Po- 
džius, G. Jakaitis.

MASPETH, N. Y. — P. Pet
raitis, Mrs. O. Petrulienė, Mrs. 
A. Matulionis, P. P. Kubilius.

MIŠRŪS New York valst 
miesteliai: K. B. Razznantas, 
K. žudžius, Richmond Hill; 
J. Kulys, Ozone Park, A. Spai- 
čis, Woodhaven, A Stankevi
čius, Bronx, J. Zabaruskas, Ja- 
maica; Mrs. J. MOedmas, Bay- 
side, X Yusbaines, Johnson Ci
ty, K. Prapuolėlis, White 
Plains, Mrs. R. Usenas, Union- 
dale,.A. Kindurys, Dolgeville.

MIŠRŪS New Jersey mieste-

How many New*Year* jfeAĮ 
have you sud to yoursdf: 
**This yturVut g»hį

G«r « Httlt net tgg fcrdMt
tbŪtpl KjfKtKTt.** «...

And tbeo, somehenr, evety metri pmr 
nhcygoc Jpcmbrfort you ooeUpotrtky 
cfitavty.
Vdl, begmomg dm yfar yoa firtmta 
WidKM aoy effort m pOMt A| 
yo« have to Jo h agn nor m Įrtfat 
m U. S. Saviogs Bčfab da
Savmgs Plaa whece yoa mock. lĮmtt* Why ott stabe dfec ūmo* taycmfct

PofLūO:
O. Danfeevičius, J. Stankevi

čius, J. Rajeckas, A Petkevi
čius, K. Poderys, Brooklyn 
Miss O. Šarkaitė, Stewart Ma
not; Mrs. V. Shimkus, Scran- 
ton.

1W.STiat»5043

Mątthew P. Ballas 
(BIELIAUSKAS) 

FUJTB1AL HOBCE
M. P. RAUA8 — Dinktertm 
ALA BAUBCNAS-BALTO^

TALKOS LEIDINIAI 
palieka pėdsakus lietuviy literatūroj
1. Igno J. šeiniaus RAUDONASIS TVANAS, sukėlęs 
sensaciją danų, suomių ir švedų skaitančioje visuomenėje, 
mums bus tol aktualus, kol mūsų tėvynė bus raudonojo 
tvano apsemta. 327 pusi. Su Stepo Zobarsko įvadu .apie 
autorių Kaina $3.50.
2. Juozo Paukštelfa KAIMYNAI, premijuotas romanas, 
vięnas iš gražiausių veikalų modemiškoje Dėtuvių litera
tūroje, vaizduojąs laisvos Lietuvos jaunuoių meilės dra
mą. 4 spalvų viršelis. 239 pusk Kaina $250.

Abi Įmygąs užsakant pas leidyklos jgaliotinį tik $5.
TALKOS fatiMlnio adresas:

Kr .Stopas Zftasriau, 85-tt 91SL, WeąttavM Y.

185-24 Horace Harding Blvd 
Fresh Meadows, Flmbing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Bronx, N. Y.
19 Wtet Post Road 

White Plains, N. Y.
\MAIN STORE

6292-10 MYBfUB A VE. GLKNDALE 27. N. Y.

Joseph Garasv^ 
G R A B O RIV S 

BALSAMUOTOJAS

ir kttt —irt* produktai šiose krautuvėse: 
69-38 Myrtle Avė.

Gtendale, N. Y,
136-59 Roosevrit Avenue

4lushing, N., Y.
68-38 Forest Avenue 

Ridgewood, N. T.
60-04 Woodskie Avenue 

Woodside, N. Y.

turi* matonų rtton^ avrika ir 
. gardu gterti. Raunstia gatos 
dŪ sHMo Ir dB tekstų (kid- 
nėys). Jeigu esi —mrgęs, su- 
šti|B, gerk rfammfa Arbatą. 
Kbda esi pOrtas, matarimsi ir
gi gerk rajDitacs. - Pririųsk 
mwm $&50, O mes prtriųrimA 
jum ramunių visą svarą. Į 
Kanadą -y- ąz.to.

ALEKANDER’S CO 
<14 BBOADWAY 

South Boston 27,11—.

NORI GEBOS KNYGOS, 
. Įsigyk
D. PI L L O S

Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hffl ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame Kambariu* 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insuranrp' rpikabm-
— greitai ir gerai

J. P. MACHULIS
REAL ĖST ATE & INSURANCE

8666 85th Street. / Woodhaven 21. N. Y.
TeL VIrginia 7-1896

Td. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

BROOKLYN, N. Y.

Rašykite:
DAKIUNINKAS;

CM Bartk«ick 
BrMtayu U, N- ¥.

Stephen B rėdės J r 
A D V O K A T A S

’ $T‘Sheridaa Ave^ x 
Breeklya A N. YL 
TeL APpletate 7-7083

KUN. A. SABALIAUSKAS 
304 p. . Kaina $2.00 
Užsa^yĮmis. siųsti:

DARBININKAS

SC&OLES BAKING, Ine.
V. Lukas — Vedėjas

S32 Onad St, Brocidy*. N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška ftuona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms Ir • Ki
tokioms iškilmingoms progtuna 
Užsakymai išpildomi kOgeriau- 
«iar Išvešiojame i krautuves ir 
privačius namus.

SM RIDGEWOOD AVĖ.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Ricbmond Hill Ozone Park, Forest Hill, Jamaica.

Darbas atUekamas prityrusio techn&o, pripafiato 
RCA lastžtato, N«w Yorke.

Darbe valandos: k**fira nuo 1 vai p.p. 9d 7 vai. vak. ir 
• k itartkniais nuo 8 vai ryto fld 6 vaL vak.

DAY and EVENING SESSION 
REGISTER NOW

M* Ninth St. es^ ttfai Aveftve
Brsekly* U. N. T. 80— *4—

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstą, pūdės, odos, kraujo, vidurių ir kitą ligą gydytojas
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokaus baigos Europoje

128 E. 86th STREET NEW YORK CITY
Viri Lexington Avė. požeminio'traukinio stoties. Lengva pi įvažiuoti 

■ visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams .ir moterims.

Tarp Angiijoš ir Airijos są
siaurio skrido lėktuvas su vie- <0^^ 
mnteliu keleiviu ir dar įsikau- 
susiu. Skrendant virš “Princess 
Margaret” laivo, keleivis pri- 
tykipo prie piloto ir tverdamas 
jam už gerklės įšakė leistis 
truputį žemiau ir pasivartyti 
kūliais. Lakūnui pavyko išsi
sukti nuo kūlių, 'O nusileidus 
aerodrome keleivį atidavė poli
cijai, kuris teisme aiškmosi: 
“Aš tik norėjau pasirodyti žmo
nai ir sūnui, esantiems laive, 
kad sūnus galėtų pasakyti —- 
Štai, tai mano tėtis.”

MfiRCH ŪFOIMfS



ŽINIOS

mas.

Rengta Whist Party.
Sausio mėn. 30 d. 7:30 vai. 

vak. parapijos salėje prie East 
7-tos gatves Lietuvos Dukterų 
draugija rengia. Whist Party. 
Rengėjos kviečia visus atsilan-

proga sausio mėn. 30 d. 9 vai. 
ryto ’šv. Petro parapijos bažny
čioje jų intencija bus atnašau
jamos šv. Mišios.

Skautą vyčių lokiai, 
surengti sekmadienį, sausio 

24 d., Apreiškimo parapijos sa
lėje, praėjo gražioje nuotaiko-

. Arikhr. Ahmi K. IMky
kreiptasi į visus BrooHyno 

' vydrupijftt tiHnčhmrfm, ragin
damas įsirašyti į Tfcėjimo Pla
tinimo Draugija, fttom tikslui 
paskirtas ateinantis sekmadin- 
nis ir bažnyčiose bus renkamos 
vokeliuose aukos.

Pr. Naujokaitis,
“Eglutės” redaktorius ilges

nį laiką sirgo ir gydėsi namie 
drTJ. P. Bagdavičiaus priežiū-

Jhaą Įvyks- 
etao ir Povilo 
tatare' vasario

RŪTOS” RADIJO DRAUGIJA
MALONIAI KVIEČIA Į SAVO METINĮ '

DIDEUO PATYRIMO DAŽY
TOJAS - pentorhM atlieka de
koravimą darbus už prieina
mą kairią. 1095 Halsey St, 
Brooklyn, N.Y/Tel. GL 3-3080. 
M. Razgaitis.

Darbo draugija praneša, kad, 
sausio mėn. 28 d. 7:45val. vak., 
Boston College *Hlgh Srhonl, 
prie miesto hgantoės, pradeda
ma žienvy seaono vakarinė 
mokykla. Pmnokų metu bus 
dėstoma: enciklUtosj
daxjta> JuJMjtao

Kopiyafc viui m«lw Sykai.
NOTART PUBLIC 

M. 80 M«» 
8Owtk Mm S-MSO

nųąMftą asų Rtotų šjioęhg. 
Knygą leld^aT^rm tetykta 
Chfcagrtie. < Knyga pasirodys 
dar prieš Velykas.

V. Bacevičhm,
pianisto ir kompozitoriaus, 

piano koncertas įvyksta kovo 
13 d. Tow Hali salėje. Progra
moje jis išpfldys pirmą kartą 
savo naują kūrinį — Sonatą, 
Op. 53, No. 4.

AIR KaA Ptatararijoa
Bostono skyriaus atsirinki

mas įvyks sausio mėn. 29 d., 
B vai. vak. parapijos salėje. Ti
kimasi* kad snririnkkaas bus 
gausus ir visok draugijos bei 
organizacijos atsiųs savo Atsto
vus., . ’ , . ■ f

Skautai vyčiai,
kurie norėtų dalyvauti vasa

rio 20-21 d. Hartforde įvyks- 
tančiame sąskrydyje, regist- 
ruojsi pas savo vienetų vadus 
arba A. Banevičių, 257 E St., 
So Boston, M^ss.

PAIEŠKAI! Juozo Navod/o, 

dirbusio Rokiškio pašte, žinan
čius prašau pranešti: V. Eidu
kevičiui, 805 Cleveland St., 
Brooklyn, N. Y.

Pragyvenimo lygis
gruodžio mėn. dešimta dalim 

procento sumažėjo palyginti 
su lapkričiu. Tačiau paskutiniu 
metu pakilo kavos kainos. Dra
bužių kainos prieš Kalėdas bu
vo kritusios, nes krautuvės 
nore jo išleisti susidariusias at
sargas. Per visus metus kainos 
svyravo nedaug: nuomos pakilo 
5,70%, namų kainas 2,1%, 
maisto produktai nupigo 1,3%.

DaiL C. Jamrtas, 
dekoruoja dr. J. Kazicko 

statomus namus New Rochell.

BABASEVICIUS ir SŪNUS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadvvay. 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tei. SOutii Boston 8-2590

VAITKUS I 
FUNEBAL HOME 

197 Webster Aveoue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WATTKU8
Laidotuvių direktorius įr 

balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

DriLPrilapB
baigią dekoracijas H. Kačins

ko jubiliejiniam spektakliui. 
Spektakliai įvyks vasario 6-7 
ctd. vaidinimams skirtoje St 
Felfcc Street Playbouse salėje, 
Salia Brooklyn Academy ©f 
Music, Lafayette Avė. Veikalą 
stato J. Biekaitis, vaidina tal
kininkaudami jubiliatui Liet 
Dramos studijos auklėtiniai. 
Pakvietimų iš anksto galima 
užsisakyti pas liet Dramos 
Studijos narius.

Amerikos Balsas
praeitą savaitę vienoje savo 

programoje smarkiai sukritika
vo bolševikų pastatytą filmą 
“Aušra ant Nemuno”. Filmas 
tendencingai pavaizduoja Lietu
vos laisvės gyvenimą.

Amerikos Balsas lietuviškai 
programai padidino bangų 
skaičių, dabar pridėtos dar: 32, 
48, 50 ir 75 metrų bangos.

Užsieniečiams
pašte gauti blankas ir užsi

registruoti terminas baigiasi 
šeštadienį, sausio 30 d. Kas 
nešregistruos, bus baudžia-

Ripięy H.y vy^ri aufcfea «į-
Ko- 

iririjon trim C SurpBs, W. 
Shhnonis, J. Štokas ir Fr. K3- 
dzius. Gros X Tboąaas orkes
trai ir bus įvairių atskirų pro* 
gramų.

Vyriausias rengimo komite
to pirmininkas yra fcteb. kun. 
M. KemStis, o jam padeda J. 
Morids ir BerniceZack. šokių 
grupė, vad. Matulaitienės, da
lyvaus vakare. Baletais rūpi
nta Hrien Valleau ir J. Al
berte, programos lėktini tvarko 
BL Buza, gėrimais patarnaus 
J. Kesotftš; svečius priims Ann 
MitcheU, Veronica Krezonis, I- 
rene Savonis, Alpha Barry ir 
St Dobilas, propagandą ir rek
lamas veda C. Oskutis, iždi
ninkai J. Bagočius ir R. Petru- 
čionis, programai vadovaus 
Senkus, maistą paduos Eliz. 
Kakstis, Eliz. Milukas, Ag. De
gutis, Mary Vitkauskas, B. 
Bennet, Anna Luksis, Josephine 
Norbutas ir Stellą Lasco. Vie
tas užsisakyti pas H. Maslovvs- 
kį ir D. Degutį. Sodalietės ir 
PT dr-jos nariai rūpinasi puo
šimu.

‘ — Parapijos choras, kuri ve
da prof. J. Žilevičius, sausio 10 
išrinko naują valdybą iš šių 
asmenų: pirm. A. Balandis, vi- 
cepirm. J Sti&as, ižd. Matilda 
Mikutis ir rašt Caro! Bowen.
— gv. Vardo d-jos nariai sau

sio 16 turėjo metinį vakarą 
par. salėje. Paruošimu rūpinosi 
Jonas Morfdt. Draugijos pirini- 
ninkas yra Stepšš DcS^fes.

— Elizabetho policijos atletų 
klubas vasario 28 ruošia krep
šinio rungtynes ir šokių vaka
rą šv. Adalberto par. auditori
joj. Vyčiai pafcrieįti ir jau iš 
anksto apsirūpino bilietais.

— Nutarta dalyvauti kovo 7 
Philadeihpijoje New Yorka — 
New Jersey apskrities vyčių 
suvažiavime, o vietinės kuopos 
bendrąjį metinė šv. Komunija 
ir bendri užkandžiai bus kovo 
21 po 8 vai mišių. PusrySai į- 
vyks Carterest Hotel. Ten pat 
bus įteikti ir pirmojo kdpsnio 
pasSymėjiinai.

— Kovo 13 d. 4 vai. P4>. lie
tuvių salėje vyks narių “bow- 
ling” rungtynės. Geriausios 
poros bus premijuotos, šiuo 
reikalu rūpinasi Č. Rusteika, 
Veronika Krezonis, Ann Mit- 
chell, C. Bovėn, Peggy Merritt, 
Anne Baronas, Mary Motecus 
ir C. Oskutis. W. S.

Mirė
ir iš Angelų Karalienės baž

nyčios palaidoti: Simas Nar- 
kus, Leonas Karizna, Petras 
Gudiškis, Kazimieras Radaus
kas, Jonas Noreika, Domicėlė 
Gurklienė.

JUNGIA pozityvias jėgas 
Lietuvos atgimimui ir kovai 
preš komunizmą bei komu
nistąvimą.
RAŠO kultūros, politikos, 
visuomenės gyvenimo temo
mis ir ekonominiais klausi
mais.
DUODA pilietybės ir anglų 
kalbos pamokas ir paruošia 
pilietybės egzaminams. ” 
LEIDŽIA Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdis. *

Kaštuoja: metams $4.50, 
pusei metų $2,50. Paprašius 
ir atsiuntus adresą susipaži
nimui siunčiama nemoka-

ZALETSKAS
FUNERAL HOME 

564 EAST BROADWAY 
South Borto*, Mms.

D. A F. K. ZaletatoM

Nauja modemiška koplyčia kr- 
tnenhns dykai. Aptarnauja Cam- 
kridgex ir Bostono kolonijas k~ 
oriausiomis kainomis. Kaiitos 
pačios ir J kitu? mfės^is.

Befltale iuldte: TB

Lithuanian 
Fumiture Co.\ 

m ove b s — 
*■ SeMOB 
849ORED Md BČNDO 
n) and Lonc Dtstancd'Nom 

SO. BOSTON, M0&

B kur vaistai
New Yorkas suvartoja da

bar keturs kartus daugiau vai
sių nei prieš porą dešimtų me
tų. Amerikoniškos vynuoges 
rinkose čia rodosi tarp biržebo 
ir vasario mėn. Likusiais mėne
siais rinką užplūsta Argtati- 
nos vynuogės.-Amerikinių a- 
peteinų užtenka ištisus metus. 
Pirmosios vyšnios pasirodo ge
gužės mėn. Obuoliai iš šiaurės 
vakarų pasirodo tik rugpiūSo 
mėm, kaliforniniai gravenšteš- 
nai truputį anksčiau. Dabar 
rinkose viešpatauja Argentinos 
kriaušės ir taip pat ChDės 
kriaušės, slyvos, persikai.

36 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS
ĮVYKS SEKMADIENĮ,

1954 m. vasario mėn. 14 dieną,
4 vai po pietų,

WEB8TER HALL, 119-25 East llth St, New Yorke
PROGRAMOJE: žinomas Amerikos senatorius iš 

Washfrigton, D. C. Visų keturių Tarytą sudarančių 
srovių vardu kalbės prof. Kazys Pakštas.

Meninėje programoje: Lietuvos Operos solistė Vincė Jo- 
nuškaltė-Leskaitienė ir žtoomas solistas AHuandrąs 
Vasfiiaurtcas. Dainuos ir Žinomas vietos Operetės cho- 

' ras, vadovaujamas Žinomo, muziko ir artisto p.
Stankūno. Po minėjimo programos Šokiai, kuriems 
gros Adomo Jeza vito orkestras.

Bilietų kabos: $2.00 prie jėjimoę $L50 periant iš įtarto, 
$1.00 moksleiviams, vaikams mmokamai. New Ytrto ir 

I ttnkių visucanenė kviečiama gamtai dalyvauti.
• New Yėrfce LMrtą Ttaytak '

Katalikę Seimelis
Vasario 22 d. Nekalto Mari

jos Prasidėjimo lietuvių para
pijos salėje^ Cąmbridge, Mass.., 
šaukiamas ALR Katalikų Fe
deracijos Naujosios Anglijos 
apskrities seimelis. Seimelyje 
dalyvaus Jo Ekscelencija vysk.

Vice Pirmininkai
Pranas Razvadauskas
5 G Street. So. Boston 27. Mass. 
Vladas Paulauskas
575 Lawrence St., Lowell. Mass.
Brockton 68, Mass.

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street, 
Norwood, Mass.

Finansų Sekretorius
Antanas Pell 
32 Wilder Street,

Iždininkė
Blanche Cunys 
409 W. Brcadway, 
So. Boston 27, Mass.

Revizijos/ Komisiją
Kun. Jonas Bernatonis 
Benediktas Jakutis 
Nell Meškūnas

Vyčių 41 kp. iš savo paren
gimo gauto pelno paskyrė 50 
dol. auką bažnyčios reikalams.

Moterą S-gos 29 kp.
sausio 31 ^ekmacfieiį, 4 vai. 

ApreBfcimo mokyidos salėje 
rengia laimėjimų vakarą, į ku
rį loviefiami atsilankyti visi

V. Atrimataymo par. Maspethe 
« kalėdojimas baigiamas šią 
savaitę- Jei kas dar nėra ga
vęs pranešimo apie kunigo at
silankymą .malonėkite praneš
ti kletontjon. Gali pasitaikyti, 
kad jūsų adresas netikslus ar
ba visai jo nėra parapijos są-

Vytautas Graužtais,
Liet. Sporto Klubo aktyvus 

narys, šiomis dienomis išvyksta 
į Chicagą, kur susitucks.

Pinigas semta Iš gatvės
Canri Schindler, 13 metų, ei

dama su motina, rado Broad- 
way gulint 1,000 dolerių bank
notą. Mane, kad tai pinigas, ko
kis scenoje vartojamas. Kai nu
nešė patikrinti, pasirodė geras. 
Perdavė policijai. Kai niekas 
neatsišaukė, mergaitei policija 
tą- pinigą perdavė. Dabar mer- 
kaitė svajoja, kiek jai tėvai 
baleto batukų ir kostiumų ga
lės nupirkti, nprs ji dar neapsi- 
sprendus, ar bus baletininkė, ar 
pianistė ar modistė.

Policija taip pat perdavė 400 
dol. A. Littenį' kuris tarnauja 
viename hotirt^je ir jo kamba
ry rado tuos ištaigus. John So
mos atsiėmė iš policijos žiedą, 
1000 doL vertės, kurį jis rado 
vėl tame Broadway.

Baltiįjes jūros aukso — 
gintaro dirbiniais lietuvės mo

terys visuomet puošėsi. Ameri
koje, kur gintaras mažiau ži
nomas, jo dirbiniai savo puoš
numu stebina amerikiečius. 
Karoliai, apyrankes, auskarai, 
sagos, kandikliai .rėmeliai, dė
žutės ir kiti dirbiniai dabar 
gaunami ir čia — Gabijoje, 335 
Union Avė., Brooklyn 11, -N. 
Y. Gintaro dirbiniai yra labai 
tinkama dovana visokiausiomis

Dr. K. Ambrootitis, 
kapitalu tarnaująs Ameri- 

: kos kariuomenėje, šiomis die
nomis baigia Karo Medicinos 
Texas, ir gavo nutriatiių pasky
rimą į Armijos ligoninę Fort 
mokyklos kursą San Antano, 
Riley, Kansas, kur dirbs savo 
specialybėje (reitgenologijo- 
je). Ten persikels ir jo šeima.

Dr. G. Grinevičius, 
daugiau kaip 4 metus išdir

bęs Brookiyne ligoninėse, ati
darė savo kabinetą Monee, 
Dl., netoli Chicago, kur turi 
didėti pasisekimą.

Švenčia JnbiKeją 
mas, dariMkavto, šantyiaai su Adolfas ir Veronika Iva- 
darbininky, darbo jrttiytaas ir riąuskai sausio mėn. 30 d. šven- 
proMamos. Si mokytas'Vrikš <Ha »vo vedybinio gyvenimo 
visų ketvirtadienių vakarąfc iki 25 metų jubiliejų. Jubiliejaus 
balandžio mėn. 1 d. UŽ visas 
šias pamokas karimas lanky
tojas turės mokėti po 5 doL

Adv. JL O. Šalnos ąranetimas 
The Besto* Pąrt kamštyje

“The Boston *Posf' laikraštyj 
je tilpo adv. A/ Šalnos straips
nis, kuriame teisingai ir aštriai 
pasisakė prieš Alger Hss, kai 
jis buvo valdžios poste, ir jo 
bendrinuAcų poitiicą, kad kuo 
mažiausia pabėgėlių patektų į 
šį kraštą. Advokatas rašė kaip 
Bostono lietuvių konsulas,' bet 
ne Lietuvos vyripusybės vardu 
ir savo teigimus parėmė lietu
viškų grupių. Laisvosios Euro
pos organizacijų ir pavienių 
asmenų liudijimais.

Adv. A. Šalnos straipsnį per
sispausdino “The Scranton 
Times” Scrantone, Pa., nes ad
vokatas yra gimęs, augęs ir 
gimnazijos mokslus ėjęs Scran
tone bei aktyviai dalyvavęs 
jaunimo sporto rateliuose. Bai
gęs Comėll universitetą, persi
kėlė į Bostoną ir pradėjo vers
tis advokatūra bei įsijungė į 
visuomeninį veikimą.

Seimeliu daug rūpinasi vie
tos klebonas kun. Pr, JuŠkai- 
tis, So. Bostono lietuvių para
pijos kleb. kun. Pr. Virmaus- 
kis ir apskrities dvasios vadas 
kun. J. Vaitekūnas, Providence, 
R. L, lietuvių par. klebonas, o 
taip pat visa .apskrities valdy
ba. Seimelyje bus iškelta ir 
svarstyta visa eilė mums rūpi
mų katalikiškos akcijos ir lie- 
tųyybės išlaikymo klausimų.

Viri lietuviai katalikai malo
niai prašomi seimeliui ruoštis 
ir jame gausiai dalyvauti; pra
šomos visos katalikiškos lietu
vių organizacijos ir paskiri as- 
asmenys ~ senieji ir jaunieji, 
kas tik galt ’

Seimelio smulkesnė progra
ma bus pranešta vėliau. .

Apskrities Valdyta:
Dvasios vadas

Km. J .VtifrtrB—T
Pirmininkas V. J. KadMot, 

Sekretorius J. Beinortą,

LDS CENTRO VALDYBA

50 Cottage St., Nonrood. Muša.

Garbės Pirmininkas
J. E. Arkivyskupas Sftehard J. 
Cushing, D. D.

Dvasios Vadas
Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 W. Sixth Street, 
So. Boston 27, Mass.

Pirmininkas
Vincas J. Kudirka 
37 FranŲin Street. 
Norwood, Mass.

JLIBTUVO^ 
'fltinrmnimai'

■to’

AMO WMtTE Jt. 
iSvunoE.n.2

kuris įvyks

. vasario—February 7 d.
Šv. Jurgio Draugijos saleje,

New York Avė. Newaifc, N. J.

PROGRAMOJE dalyvauja Operetę Choras, vad. prof. Stankūno, "Rūto«” anaunbite, 
vad. to paties muziko; lietuvių, latvių ir estų tautinių šoklų ansambliai. *

Po programos, kuri prasidės 4 vai. 30 min. popiet, bus linksmi šokiai, grojant Mri-Chors 
orkestrui; bus bufetas su skaniais valgiais ir (irimais. ĮEJIMAd^tij^

DARBININKO RĖMĖJAI 
(Atkelta iš 7 p.)

E. Vaidekaurioenė, Mrs. M. 
Žtiensky, K. Paulauskas.

Po 50c.: Brooklyn, N. Y. — 
Mrs. A. Zubkus, F. Skwar, A. 
Lapinskas, P. Rimša, J. Ra
moška, J. Viršilas, V. Kazake
vičius.

MIŠRŪS Penna. miesteliai— 
J. Belskis, Phila., D. Kamins
kas, Vandergrift

MIŠRŪS Mass. miesteliai — 
B. Paplauskak, Methuen, Mrs. 
T. Dumska, Dorchester, P. Ra- 
daitis,.CAmbridgė.

Š’rdm'raj dėkodami, link me 
V’e^n-»t;e« palaimos viriems

T. T. PRANCIŠKONAI

mai.

ADRESAS: 3157 So. Eme- 
rald Avė., Chicago 16, UI.

Naujanybė Ataerikoj
Visi meškeriotojai, kurie ant 

siūlo mėgsta, gaudyti žuvį, nuo 
sausio mėn. 1 d. turi "turėti nau
jus leidimus. Prie meškeriotojo 
leidimo šiais metais duodamas 
dar žuvininko numeris, kuris, 
atėjus prie ežero meškeriot, 
turi būti prisisegamas prie dra
bužių ant nugaros taip, kad 
numeris būtų matomas. šis 
naujas patvarkymas galioje tik 
Mass. valstijoje.

— Oktavos pamaldos
Per astuonias dienas, ntn> 

sausio mėn. 18 d. iki sausio 
25 d., šv. Petro parapijos baž
nyčioje vyko Bažnyčios Vie
numo Oktavos pamaldos. Pir
madienį, antradienį ir ketvirta
dienį pamaldos vykdavo 8:30 
vai. ryto, gi trečiadienį^ penkta
dienį ir šeštadieni 7:30 vai. vak. 
Sekmadienį — 2 vai. po pietų. 
Pamaldas, ypatingai vakarais, 
lankė didokas skaičius parapie- 
čių. * ?


