
sto-

Lakūnų nepaleido, bet represijų nebus

išdavė Višinskis

bus nusivylusi, jog Amerikos 
lakūnai neišlaisvinti ir tuo rei
kalu Hammarskjoldo kelionė 
nepasisekusi. Tačiau Amerika 
neturi duotis išvedama iš kan
trybes; ji turi toliau remti JT 
pastangas lakūnam išlaisvinti 
nevartodama jokių represijų.

Paryžiuje sausio 17 prasidė
jo 7 Europos valstybių konfe
rencija Europos ginklų gamy
bos derinimo reikalu. Mendes- 
France užsispyręs, kad būtų 
priimta jo mint’s sudaryt gink
lų gamybai bendrą kontrolę. 
Ligšiol nepalankiai į jo sūlymą 
ž.ūrčjo Anglija, Olandija, da
bar šiek tiek palenkė į save 
jvair'ais pažadais Italiją Ir Vo- 
kiet.ją.

— Molotovas pareiškė, had 
Sovietų Sąjunga nori užmegsti 
diplomatinius santykius su Ja
ponija.

vos be 
tidarė

— Maskva pranešė, kad Es
tijoje pasieny su’mtas vienas 
Amerikos agentas, kuris pr’si- 
paž no buvęs pereitą vasarą* 
nutę stas lėktinu. Kitas buvo 
nušautas.

Vakarais gerinti santykius, at
sisakant nuo viso pasaulio su- 
bolševikinimo minties. Berija 
pasisakęs už 1939 sietas. Be
riją esąs išdavęs Višinskis. Jam 
buvo Berija pasakęs kai ku
riuos savo planus, o tas su jais 
nubėgęs pas Malenkovą. Prieš 
šaudomas -Berija sušukęs: 
“gaukite į Stal’no draugą; jis 
pritarė mano pianam, o dabar 
ir su juo jau baigta.”

lietuviškam. Visa veikla turi 
būti sutelkta apie parapijas.

C'a turi telktis ir augti lie
tuviškos jėgos, nes lietuvybę 
paremia ir prakilnios kataliky
bės šviesa.

Jo praneišmą pratęsė

— Corta Ricai Amerika da
vė 4 lėktuvus, vartotus perei
tame kare.

—. Šveicarija, nors ir labai 
neutrali, išvarė kom. ček«ft>- 
vakijos karo attache kaip šnl-

\ ‘ — Kom. Lenkijoje vėl pas
kelbtas vajus savanorių, kurie 
vyktų apsigyventi iš Vokieti
jos atimtoje Oderio Neissės 
Rytprūsių srityje.

ŠokmadfcniiMHMto 16 Brook- 
lyne Angd* Karalienės para- 
pi jos salėje iuvė ALRK Fede
racijos New Yoriro apygardos 
seimelis. Atstovų ir svečių Ssu- 
sirinko neįprastai gausiai, 

' salėje. Seimelį a- 
rdes ptrm. S.'K. 
I 'sukąlbėjo kun. 
b.' Pirmininkauti 
Dr. B. Radriva-

Costa Ekoje vyriausybės 
kariuomenė persekioja priešus, 
o tuo tarpu Amerikos valsty
bių Organizacijos komisija ti
ria neramumų davinius ir 
priežastis. Komisija, vadovau
jama meksikiečio Luis Quinta- 
niDa, apklausinėdama Vilią 
Ouesada paimtus belaisvius, 
rado tokius davinius:

Lėktuvas kure apšaudė 
Costa Ricos miestus, buvo iš 
svetimos Valstybės atskridę. Iš 
kurios, komisija nepasakė, bet 
Costa Rica kaJtma Nlcaraguą.

Komisija pripažino, kad 
ginklai buvo taip pat iš sveti
mos valstybės atgabenti. Kul
kosvydžiai ir bombos buvo ti
po, kuris vartojamas Sovietų 
Sąjungoje. Kai kurie ginklai 
buvo su kūju ir pjautuvu ir 
turėjo raudoną žvaigždę, tik 
seni.

KAUTYNES KINIJOJ EINA
Fdrmozos lėktuvai penkta

dienio vakarą bombardavo 1 
Kinijos Haimen vietovę, kuri 
yra komunistų rezervai inva
zija į nacionalistų salas. Po*, 
trijų valandų puolė antru 
kiu. Nacionalistų karo laivai-? 
taip pat apsišaudė su komunis
tais. ?

Dėl Vokietijos apgmkbvuno 
in:datyvą rodo šiuo metu 
Prancūzijos min. pirm. Men- 
des-Frąpce. Italijoje jis siūlė 
planą, kad vakarų Europos 
ginklų gamyba būtų organi
zuojama bendrai. Italai jam iš 
principo pritarė,^: t nesusipra
timas kilo, kai ėmė prie:tą su
sipratimą redaguoti. Italai ap- 
siž ūrėjo, kad Mendes-France 
plano neremia nei Amerika, 
nei Anglija nei Vokietija. Ta
da j e davė žingsnį atgal. Men
des-France taip susijaud:no, 
kad norėjo viską mrtęs greiti į 
Paryž'ų ir atsisakyti nuo pasi
matymo su Adenaueriu. Tik 
kai pasisekė italus prikalbėti, 
kad bent neaiškiais žodž;ais 
pritart-, Mendes - France iš 
Romos nuvyko j Baden-Bade-

Įš prezidento 
kėdės į kalėjimą
Panamos valstybės prezi

dentas Raman Guizado telefo
nu iš savo rūmų pranešė, kad 
jo. rūmai apstoti sargybos ir 
jis . jaučiasi esąs belaisvis. Jo 
sūrus buvo suimtas ir įkištas į 
kalėjimą.
į Netrukus paaiškėjo, kodėl 
taip atsitiko. Kai policija suė
mė sausio 2 nušauto preziden
to Remono žudiką Miro, tasai 
prisipažino, kad sąmoksle prieš 
prezidentą dalyvavo ir dabarti
nis prezidentas Guizado. Pas
tarasis pažadėjęs žudiką Miro, 
jei viskas gerai pasiseks, pa
daryti teisingumo ministerlu.

Dabartinis prezidentas Gui
zado suimtas ir bus teisiamas 
su kitais sąmokslininkais. Jo 
vietoj yra naujas prezidentas 
Ričardo Arias Espinoza.

Guizado buvo išrinktas pre
zidentu po to, kai jo pirmata- 
kas buvo nužudytas.

burgho, sesuo Eucharista, ka- 
zimieriete iš Chicagos; motina 
Anunciata iš Nukryžiuotojo 
Jėzaus seserų v'enuolyno 
Brocktone. Tais klausimais 
plačiau kalbėjo prel. J. Balko
nas, tėvas P. Cinikas, marijo
nas; tėvas ,Ą. Sabaliauskas, 
salezietis; Pr. Naujokaitis, 
Eglutės redaktorius; tėvas L 
Aridrfekus, pranciškonas; Ma
tas Zujus, Garso redaktorius; 
kun. dr. A. Juška, ALRK Fe
deracijos sekretorius; kun. St. 
Yla; dr. A. Damušis, prof. J. 
Brazaitis; dr. VI. Viliamas ir

“Latvija” paskelbė parody
mus perbėgusio į vakarus 
MVD majoro V. L. Palatovo, 
kuris per Rumuniją ir Bulga
riją pateko į Graikiją, o iš ten 
j Ispaniją. Pabėgėlis tvirtino, 
jog jam buvo pavesta saugoti 
suimtąjį Beriją, o vėliau Beri
ją sušaudyti. Palatovas te;gia, 
kad paskutinėm dienom prieš 
sušaudymą Berilą tris kartus 
aplankęs Chruščiovas. Berija 
laikęsis su EteyKBeęu agresy
viai; jŲ.ltaĮMį Jįįdžiausiu 
nusikaltėliu D^mmppartijos 
eilėse.” Berija norėjęs sovietinę 

sistemą labiau sutautinti, su

Andriekus ir k. ^5'
Priimta visa e:lė nutarįj| 

ir rezoliucijų: remti kat^-kU 
akcijos fondą, dalyvauti OeM 
Bendruomenės rinkimuose^& 
kilmįngiau švęsti šv. Kaz'naie-. 
ro ir Kristaus Karaliaus šveft^ 
tęs, remtį- katalikiškąją spąu-*' 
dą, o šiame rajone — yoačial 
Darbin’nką. Rezoliucijų komi-- 
sijoje buvo: J. štepetys^JM? 
Montvila, Pr. Vainai»kas.|21^

Mandatų komisijos 
š'nskas, Juška, Spaičys) pra
nešimu buvo atstovaujamoji 30 
draugijų 104 atstovų; daugau 
negu kita tiek buvo svečiui

pritarimą, kad Saaro krašte 
balsavimai būtų vykdomi tarp
tautinės kontrolės priežiūroje.

Adenauerio opozicija vistiek 
nepatenkinta dėl Saaro krašto. 
Dar nesą jokios pažangos.

JT gen. sekretorius Ham- 
nzarskjold, grįžęs iš Kinijos, 
spaudai pareiškė apie savo pa- 
sikalbeijmus su kom. Kinijos 
m’n. pirm. Chou Enlai tokias 
mintis:

Nuteistų Amerikos lakūnų 
jis neišlaisvino ir jų nė vieno 
nematė. Bet Chou Ehlai nesa
kė, kad jų nepaleis.

Už jų paleidimą nere kala- 
vo kompensatos. Tačiau buvo 
aptarti visi klausimai, kur e 
palaiko įtempimą tarp Ameri
kos ir kom. Kinijos: 35 kinų 
studentų išleidimas iš Ameri
kos, Formozos klausimas, san
tykiai su Amerika.

Hammarskjold laiko, kad 
durys su Kinija nėra užtrenk
tas, ir reikia toliau tartis..

tautos įr valstybės pagrindas, 
bet tik tada, kai ji tvirta, 
krikščioniška, nesuardoma. 
Skyrybos, arba- dlvorsai, yra 
šeimų ,b kartu ir bendruome
nės kapinės. Iš' pairusių šei
mų, kurios apleidžia vaikų 

auklėjimą, į visuomenę atei
na nusikaltimai. JAV statis
tika rodo, kad 52% visų nusi
kaltimų yra padaryti jaunimo 
iki 21 metų. .Tai yra didelis 
pavojus šiam kraštui. Mūsų 
tautai taip pat būtų didelis pa
vojus, jei ir lietuviškos šeimos 
imtų irti, pasiduodamos tai 
sekuliarizmo (pasaulejimo) 
dvasiai. Mūsų šeimos turi rem
tis tvirtais krikščionybės ir 
tautybės principais, kad to pa
vojaus išvengtume.
? Toliau prel. J. Balkūnas pla
čiai pasakojo apie šeimų krik- 
ščionišUąjį bendravimą ir apaš
talavimą šeimose, padedant 
gausiom, šeimom, bendrai rū
pinantis jaunimo saugojimu 
nuo demoralizacijos, stiprinant 
krikščioniškas tradicijas šei
mose. Lietuviam svarbu, kad 
šeimos dar būtų kuriamos 
grynai lietuviškos, nes tuo"bū-

VOKIEČIAI IŠLEIDŽIAMI Iš 
KLAIPĖDOS IR RYTPRŪSIŲ

Vokiečių spoda praneša, kad 
bolševikai leidžia išvykti iš 
Klaipėdos vokiečiam į Vokieti
ją. Klaipėdoje veikia komisija, 
kuri registruoja norinčius re
patrijuoti. Vokietijos Raudona- 

, sis Kryžius padarė žygių, kad 
nebūtų kliudoma visiem vokie
čiam išsikelti, jei jie to nori. 
Sovietų atstovybė rytų Vokie- 
tijos  ̂valdžiai pranešė, kad ne- 

; ’ trukus atvyks ir repatrijuoja
mi vokiečiai iš Rytprūsių, va
dinamo Kalingrado srities.

PASITARIMU PATENKINTI
Vokietijos kanclerio ir Pran

cūzijos min. pirnrninko vie
nos dienos pasitarimas Baden- 
Badene abiejų buvo įvertintas 
teig.amai. ' ! _ •

Mendes-France gavo šiek 
t:ek vęk ečių pritarimo, kad 
Europos ginklų gamyba būtų 
suderinta. Iš kitos pusės Ade- 
nauerb gavo Mendes-France

buvo 
nas ir M. Gakffiaenė, sekreto
riauti Z. Kungys ir Vdjeliū- 
nas.

Seimely buvo trys pagrlndi- 
ria pranešimai

FEDERACIJOS PDUHNIN- 
. KAS I®- A. DAMUŠIS 

savo pranešime nupasakojo 
kryptis, kurion federacijos val
dyba nori stirti federacijos vei
kimą. Jų yra trys — stiprinti 
katalikų sąmoningumą, ypa
čiai kad visi lietuviai katalikai 
pažintų. Bažnyčios pažiūras 
socialiniais, darbo ir darbinin
kų, klausimais, stiprinti katali
kišką gyvenimą šeimoje, orga
nizuoti priemones, kurios pa
dėtų jaunimui išaugti ir išlikti

— Draugo; Garso, Darbininko, • 
Aidų, Moterų Dirvos, Eglutės. ' ?

Padarytieji pranešimai-r ir, 
diskusijos pasižymėjo savo / 
konkretumu ir minčių naajur 
mu, kurie plaukė iš pranešėjų į 
konkretaus patyrimo mokyki'- ■ 
niame ir organ’zaciniame dar- į 
be. iPagrindinlai seserų pran^- | 
š’mai bus rūp namasl paskett> 
ti spaudoję. '

Primta eilė nutarimų dSl.’J 
lietuvių kalbos mokyklose, dėt J 
l’teratūrinių leidinių vaikant 
dėl Ituanistinės programos pa- *: 
ruošimo parapinėm 
lom. “ ii

Posėdžio dalyviai turėjo 
gos susipažinti su labai pblfta^ 
ir gausia Eteratūra vaikant 
vairiom kitom kalbom, o 'tadgr' i 
pat mokykliniais vadovėliai Ir Ę 
programomis. Tuos vaizdinius 
dalykus posėdžiui pateikė Lie- 5 
tuvių Seserų Institutas: «

STIPRINS PAGALBI JAUNIMUI MOKYKLOSE IR UŽ JŲ 
i 4 PMgė seserų viesroo&ą hięia^va BetmdMcBm aaŪėjtaai pef partytees mokyklas

Sovietų Sąjunga sausio 15 
vėl siūle keturių konferenciją 
Vokietijos sujungimo reikalam. 
Vokietija galinti būti sujungta, 
bet turi būti atmesta Pary
žiaus sutartis, kuria ginkluoja
ma Vokietija. Grasinama, kad 
kitaip Vokietija liks “amžiam 
perdalyta”. Tai buvo pareikš
ta korespondentam.

Valstybės departamente siū
lymas buvo pavadintas juo
kingas. Maskva taikė jį Vokie
tijos parlamentui paveikti, kad 
jis at&sakytų nuo giriklavimo-

FEDERAOJOS SEKRETO- 
Kirs TON. DR. A. JUŠKA, 

nurodydamas konkrečius 
valdybos užsimotus darbus:' 

šiemet organizuoja 
vykias jaunimui;

nori išpopuliarinti tarp lie
tuvių dvi šventes — šv. Kazi
miero kaip lietuvių jaunimo 
šventę, Kristaus Karaliaus 
kaip katalikų akcijos šventę;

drauge su Seserų Institutu 
organizuoja priemones lietuvių 
jaunimui lietuviškai mokyti ir 
auklėti parapinėse mokyklose;

kuria katalių fondą, kurio 
nariai mokėdami mėnesiui po 
25 cn., sudarytų reikiamas su
mas jaunimo knygelėm, sto
vyklom ir visai kitai katalikų 
akcijai paremti.

FED. DVASIOS VADAS 
PREL. J. BALKŪNAS

kalbėjo apie šeimą. Šeima—

Saus'o 15 Darbininko re
dakcijos patalpose ALRK Fe
deracijos buvo sušauktas pla
tesnis pasitarimas lietuviškų 
mokyklų ir jaunimo švietimo 
klausimais. Posėdį atidarė Kul
tūros Instituto vicepirminin
kas S. Sužiedėlis. Posėdžiui pir
mininkavo Federacijos pirm. 
Dr. A. Darnusis ir Kultūros 
Instituto narys dr. VI. Vilia
mas, sekretoriavo A. Vaičiu
laitis ir sesuo Augusta iš Put- 
nam, Conn.

Buvo svarstyti šie klausi
mai: 1. Lietuvių kalbos ir va
dovėlių klausimas; 2. La'kraš- 
tėliai vaikam lietuviam; 3. 
Vaikų literatūros leidimas; 4. 
Pagelbinės lietuvių literatūros 
mokyklų reikalams; 5. Jauni
mo stovyklos.

Pagrindinius tais klausimais 
pranešimus padarė: motina A- 
loyza, praneškietė, iš Pitts-

— Amerikos atstovas Jung. 
Tautose Lodge, pasikalbėjęs 
su grįžusiu iš Kinijos Ham- 
manfcjold, pasisakė esąs opti- 

_ . mistas dėl 11 Amerikos laku- 
‘ nų grąžinimo.

Posėdyje dalyvavo ALRK 
Federacijos valdybos nariai; 
Lietuvių Seserų Instituto atsto
vės — kazimierletės, Nekalto 
Prasidėjimo seserys, pranciš- 
kietės, Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserys; pranciškonų, marijo-7 
nų, saleziečių atstovai; katali
kų lietuvių laikraščių atstovai

PREZ. EISENHOWERIS
PRIPAŽINO,

kad Amerikos visuomenė

New Yorko Kataliku Federaciios seimely du geriau išlaikytąjį 
• • ■ ’’ * • - tuvybę ir savo parapijas.

D'skusijose kalbėjo M. GaH 
diklenė, J. Mačiulis, O.
čienė, P. Montvila, J. Kruilns-
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Maustai migo snausti po me
džiu pavėsyje. Būdavo, Išvaro 
Irimilpa, <> pats atsigula sode po 
senąja kifeoie irntiiega* Kiau* 

Ms eina visur ir tarife. Neuž-

žemėje, — tarė ji giliai atsi
dusus.

Išėjus iŠ apleistų kapų, vi* 
siems net lengva pasidarė. Dar 
viri kartą persižegnojo ir trau
kė siauru keliuku namo būre
liais.

nuo gėdingo ir šiurpaus 
kaitimo - neišvengiamo kaįp. ‘ 
Nereikia stebėtis! kai tvfc$- 
narna, jog karas irtaika yra 
laka artinai susję ai religinė- -j 
nate tiesomis. Viskas, kas vfe* 
yra Dievo?’ Kas netiki j Dfe-. \ 
vą, kad ir dėtųsi pacifistu, ne- . i 
gali nešti žmonėm taikos; ’ ’

Taigi, iš dabartinės slopios 
padėties — koegzistencijos tiaį-J 
mėje— tėra galimi du kri-aJ: 
“arba ta baimė virs baime v 
vo, ir tuo badu ves i tifeĮd 1 
tafife sugyveafaftą, ikvWanią| 
ir globojamą Dievo
tvarkos, arba ji vis labise 
labiau rambės ir parahriase - 
tarptautini gyvenimą, sudary
dama dideli pavojų, kuris ja® 
dabar gali būti pramatomasi” «

Popiežius netik', kad' gali Į 
būti sėkmingi betkurie susi-/! 
tarimai ginklavimu’ suvaržyk, 
o iš antros pusės, kad žmonės 
atlaikytų nuolatinio g’nkla^-’l 
mosi išla’das. Vadinas’, pavo
jui kilti galimybės reaFf*. nSd 

kas lieka? Lieka rinktis Dfe- 
vo baimės ir Jo pagalbos kę- / 
lią, kuris veda jtikrąįą nuč- 
širdžių taiką, į gyvenimą, ver
tą To, kuris mums duotas, 
kad žmonės ‘turėtų gyvenimo 
ir apsčiai turėtų” (Jon. 10,10).

f Bus daugiau) •

Jau buvo sukviesti svečiai, 
užprašyti kūmai — geri ir pa
dorūs žmones, —Jjet viskas iš
ėjo atvirkščiai. Kaip tik prasi
dėjo kūlės. Simonas, duodamas 
į mašiną, pakliuvo pats ir žu
vo. Liko Anelė viena su kū
dikiu. Kiek buvo ašarų ir 
skausmo. įteikėjo viskas dabar 
pačiai atlikt’. Taip ir vargo, 
skurdo Anelė, o sūnus vis liko 
be krikšto. Buvo daug kitų 
reikalų, ir ji turėjo nuolat 
skubėti, atidėFoti, nebuvo ka
da pagalvoti apie sūnų.

Sitarų jau viri vadino Jprgeliu. 
Jam buvo kuo ne šešeri me
tai. Viri ėmė ją barti, kodėl jo 

Pagaliau Anelė 
nutarė krikštyti ir paprašė kū
mus. Sakot Jurgis blaškėsi ir 
šaukė krikštijamas. Vargoni
ninkas laikęs už kojų, zakristi
jonas'už rankų, o kūmai pri
rėmę pečius.

Jurgis .augo pasišokėdamas 
ir greit ėmė ganyti kiaules. Bet

Pavergtoj Lietuvoj
• Gautosiomis iš Lietuvo j 

ž niomis (1954 m. gruodįo 
mėn.), bolševikų okupuotoje s 
Lietuvoje tėra palikta viena * 
kunigų seminarija, kuri vei- į 
kianti Kiaune. 1953 metais sp- 
m’narijoje dar buvę 73 klieri
kai, bet paskui 23 buvę paimti
j kariuomenę. Kunigų lietuvo- r 
je dar esą daugiau negu, pa
vyzdžiui, Gudijoje. Ištremtųjų 
į Rusiją nemažai. Kai kurleflte 
leidžiama grįžti ir. duodamos • 
“vietos ir darbas”.. žmonės 
kalba apie dekano kun. Vlado 
Mirono mirtį, bet tikrų žinių 
nėra. Vysk. K. Paltarokas prb* < 
ėjusiais metais darė vizitacijas 
Utenoje, Druskininkuose,Leqį- 
varyje ir k.

• Vokiečių spauda, pasirem- 
danur švedų žiniomis, rašo, kad < 
bolševik’nis jūros laivynas B$- 
rijoje nuolat stiprinamas. S^: 
vietų karo laivai iš Len’ngrądo 
srities perkeliami toliau j va
karus — Ventspilį, Liepoją, 
Klaipėdą, Gdynią.

Kaų. sovietinė propaganda skiriasi nuo tikrovės, geriau
siai parodo patys faktai. Imkime vieną pavyzdį, į kurį atkreipia 
dėmesį Darbo departamentas. Jisai savo spaudos biuletenyje 
(Labor Press Service, January 11, 1955) palygina, ką už savo 
uždarbį gali nusipirkti Maskvos ir New Yorko darbininkas. Ži
nios apie Maskvos darbininko uždarbį ir kainas |mtos iš pačios 
sovietinės spaudos (1954 m. gruodžio mėn.), kuri dar pasigiria, 
kaip “gerai” Sovietų Sąjungoje darbininkas-apmokamas. Taigi, 
kaip iš tikrųjų jis apmokamas, palyginus su amerikiečiu?
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vedamas į dangų ir atkišęs 
ranką į priekį kalbėjo dėdė.

Aš taip lengvai neužmiršau 
nei Jurgio nei jo gyvenimo. 
Man vis rūpėjo, kodėl moterys 
taip liūdnai ap:e jį nukalbėjo.

— Kada papasakosi, dėde, 
zirzėjau vėl iš paskos bėgda
mas.

dro su tikrąja ta-ka, priešin
gai, daug yra bendro su karo 
paliaubomis, kurios laikosi 
sžūbuodamos ‘ant labai plonos 
virvės.” Popiežius negalįs ne-

Kapų kampe, prie apgriuvu
sios didžiulės duobės, kuri vis 
daugiau ir daugiau lūžo iš 
kraštų ir krito į gilumą, stovė
jo tuzinas žmonių, šalia duo
bės gulėjo didžiulis karstas, 
prie jo — seniūnas, susimąstęs 
ir rimtai nusiteikęs, vožė mal
daknygę. Viena kita moteris 
laikė kanričkas atkišusias, kad 
kitos galėtų matyti. Viri giedo
jo, Įdek tik išgalėjo. Kelios 
nubraukė ašaras storom ske-

Suriečiau kojas po savim, 
alkūnėm pasirėmiau ’ stalo 
briauną ir klausiau.

— čia visai netoli gyveno 
Simonas Linkus, — ėmė pasa
koti mano dėdė. — Nebuvo jis 
iš pačių neturtingųjų, gyveno 
kaip ir viri mažažemiai, bet 
buvo vedęs gražią ir jauną mo- nekrikštija, 
terį Anelę. Simonas vis laukė 
geresnių laikų, kai bus leng
viau gyventi, kol surilaųkė sū
naus. Gražus tai buvo kūdi
kis, ir Anelė labai džiaugėsi, 
bet jis kažkodėl gimė per vėlai. 
Ir tai buvo šeimos nelaimė. Ir 
visas sodžius tai tvirtino —bus 
nelaimingas, nelaimingas! Lin-, jis buvo lėtas far tingus. La
kai to nepaisė, tik dar labiau 
vienas kitą pamilo ir džiaugėsi 
sūneliu.

1 Sekančią savaitę nutarė sū- 
nų knkąyti.

— E, kaip gyveno, taip ir 
baigė, — burbtelėjo kita.

— Ne viri žmonės turi- savo 
laimę. Gera, kad dar su grabu 
ir su giesmėm atsigulė į tokią 
graž’ą vietą,— dėstė^oliau Ju
riene. 5 ’

. Karstas pasiekė duobės dug
ną. Moterėlės slinko arčiau, 

' i kad pamatytų paskutinį kartą
ir atsisveikintų. Vyrai užpylė kome g ilsėtis

pakulų vadžias. Susirangiau ša
lia ir stebėjau jo tvirtas raukš
lėtas rankas. Jis suko virvę, o 
aš laukiau, kada jis pradės 
pasakoti.

— Tai tu nori, kad aš prisi
minčiau Jurgį, — pagaliau pra
bilo Anupras. I j

— Taip, dėde, — atsakiau.
— Gerai, o juk įdomu ir 

man pačiam prisiminti. Tai 
bent gyveno, kad jį kur die
vai.... ' ■ .

Pasirodo, Sovietų Sąjungos “rojuje”, Maskvoje, paprastam 
darbininkui, norinčiam nusipirkti paprastą vilnonlnę eilutę (kus- 
tiumą, suit), reikia užsidirbti 1,100 rublių arba dirbti 47 dienas. 
Vadinasi, Maskvos darbininkas dėl to paties daikto dirba apie 
16 kartų ilgiau. Moteriška vilnonė eilutė yra kiek pigesne, bet 
maskvietei darbininkei reikia 22 dienų darbo (po 8 valandas), 
o newyork5etei pakanka 21 valandos. Vyriškiem maistiniam 
nusipirkti Maskvoje reikia dirbti 22 kartus ilgiau, kojinėm — 10 
kartų, batam — 12 kartų, apsiaustui >(overcoat) — 14 kartų, 
medvilninei (cotton) suknelei — 9 kartus. Tai rūbai ir apavas.

Tas pats yra su .maistu. Ruginei duonai Maskvoje Telkia 
dirbti 2 kartus ilgiau, bulvėms — 6 kartus, jautienai — 5 kar
tus, kiaušiniam — 8 kartus, sviestui ■— 10 kartų, o cukrui —net 
26 kartus! Viena tiktai degtine (vodka) yra kiek pigesnė, nes 
New Yorke va ją mokama trečdaliu brangiau. Vodka, rasi, dėlto 
pigesnejkad nusigėręs Maskvos darbininkas pamirštų, jog dėl tų 
pačių reikalingiausių gyvenimui dalykų dabar jis d’rba 43 proc 
ilgiau negu 1928 metais. Tai vadinama “gyvenimo palengvėji- Pavojai, kuriuos viešoji nuo- 

inonė vadina “šaltuoju karu”, 
. * ' nes iš tikrųjų dabarties ago-

niskoje padėtyje nieko nėra
Tokia yra ta sovietine tikorvė be propagandos. Gyvenimas arba labai mažai kas yra ben- 

yra lengvas tik tiem, kurie likusį laisvą darbininko laiką išnau
doja dar “džiaugsmo manifestacijoms” ruošti ir jiem dėkot 
kad proletaru rūpinari. Tai proletariato dėlės, raudonieji bur
žujai, aukštesnė klasė bolševikų, kuriem ir brangiau mokama ir 
visko jie turi. Tik ne darbininkas. .

- Popiežius toliau pastebėjo, 
jog paskutiniais dešimtmečiais 
įsigalėjusi yra absurd’ška 
doktrina, kad “karas yra vie
na-iš daugumo leistinų prie
monių politinei akcijai, neiš
vengiamas, sakytumei, natūra
lūs .sekąs iš nesutaikomo gin
čo dviejų kraštų, kad tai yra 
dalykas, kuris nes:rieja su jo
kia moraline atsakomybe.” 
Taip pat absurdiška yra tvir
tinti. jog “Ir valdovas, paskel
bęs karą, galįs būti kaltas 
vien tada, kai padaro politinę 
klaidą, vadinasi, pralaimi ką
ra, bet jis jokiu būdu negalįs 
būti kaltinamas moraliniu at
žvilgiu ar dėl nusikaltimo, kai 
galėdamas išsaugoti taiką, to 
neoadarė.” Karas laikomas 
“didesnių ar mažesnių sugebė
jimu žudyti, bet nelaikomas 
dalyku, kuris saisto sąžinę ir 
užkrauna didelę atsakomvbe.” 
Gi žinoma, kad karas sukelia
mas “kieno nors laisva valia 
bei noru, ir negi galima many
ti. jog nėra teisėjo, kuris pa
reikalaus atsakomybės už ne
kaltas aukas?”.

Nurodęs, kad krikščioniško
ji doktrina sk’ria teisėtą ir ne
teisėtą, leistiną ir neleistiną ka
rą, nes jis priklauso taip pat 
moralinei tvarka5, kurios lau
žymas negali likti nenubaus
tas, popiežius kreipėsi į valsty
bių vyrus, kad “jie, imdamiesi 
kurio rizikingo sprend’mo, su
simąstytų, jog kaip asmenys y- 
ra palenkti amžin'ems doros 
įstatymams, ir karo proble-

— Kai bus laiko, dabar nė
ra kada, — dėdė rūstauja ir 
tempia už rankos, kad neafsi- 
likčiau.

Kol parėjome namo, lietus 
jau pylė kaip iš kflbiro. Taip 
šienas ir pasiliko lauke. Aš vi
są laiką sekiojau dėdę, nedrįs- 
datnas vS prašyti, kad papa
sakotų. Pagaliau laukė visai su
temo. Lietus nustojo lijęs. Tro
bose svdfbo žiburiai. Anupfas 
mfevfiko perlytą švarką ir, 
atsisėdęs kertėje, feaė sukti iš

žemių. Lyg tyčia eme gnuū — Nelaimingas, įKlaimingas 
kraštai, praplatindami duobę, buvo, — palingavo galvas net 
Kas tik buvo aplink, bėrė že
mės saują ant greitai nykstan
čio karsto ir pamažu traukė
si atgal. Tolo jie kapų takais, 
ir prie kapo beliko tik duob
kasiai. Dabar $e juokavo ir 
skubėjo. Greitai duobės vieto
je atsirado kastuvų sunuįtas 
smėlio kapas. Ant jo užspaudė 
kryžių ir taip užbaigė Jurgio

— Krikštysim anksti, tai 
nustos žmonės kalbėję, — nu
tarė abu Linkai.

Palyginimui reikia imti ne tai, kiek Maskvos darbininkas 
gauna į savaitę rublių, o New Yorko darbininkas dokrlų, nes 
vienus pinigus verčant kitais, gali kas sakyti, kad 
rubliai nupiginami, o doleriai pabranginami. Kad to įtarimo ,ne- 
būtų, geriausia lyginti, kiek Maskvos ir New Yorko darbin’n- 
kas turi dirbti dienų ar valandų, kad galėtų nusipirkti gyveni
mui reikalingiausius daiktus: rūbus, apavą maistą. Kai tų da
lykų trūksta arba dėl jų reikia labai ilgai ir sunkiai dirbti, tai 
jau blogai, nors propaganda ir skelbtų, jog darbininkas gyvena 
kaip “rojuje.”

nbcM<rafekvėpti,yir tai, su 
tam tŠra Ironija, Vadinama 
“šaltąja ta-ka", kitaip tariant, 

Ttafiau ji neuž- 
sitarnaujanti f tikros taikos 
vardo, tos tiekos, Ipiri, pagal 
lorfešjŠątiMlD^as trsMlicijas ir 

Popiežių? Pijus Xn prad6io §v. Ai«ustfa» hei šv. Tomo 
- gavd kalbą Račto žodžiais: Ajcv-infečio mokslą, yra, ne kas 
W 'aš passtafa- afe jss tani lota kaip “tvarka ramybėje.” 
nayMs Upę” gattoji taika netiki tos tvar-
pažadas, kalbėjo1 toliau po- ^o^ kuri žmonių santykiuose

• pdlus, apreikštas Izaijo ^ekia tpfaingumn ir’ teisybės, 
pnin^iivstės anie Mesina, buvo Tikroji taika, kurios dievdš- 
ftyfesrtas, Dieto žodžiui mis- 
ti&ai įsikūnijus Naujoje Jeru
zalėje —- Bažnyčioje. £ Ir mes 
trokštame, myUmiauriejl ka- 
tafikižkojo pasaulio sūnūs ir 
dukterys, kad tasai pats paža
das nuskambėtų visoje žmonių 
giminėje, nes tai yra mūsų šir- 
dies . giTausias troškimas Ka
lėdų išvakarėse.” Popiežius 
pabrėžia, kad jis tą troškimą 
v'sada ir pastoviai nešiojasi 
savo širdyje, kad dėl to karš
čiausiai meldžiasi ir dirba, nes 
Dievo gerumo jam yra pales
tos aukštos, didžiai atsak’ngos 
ir sunkios visų tautu tėvo pa
reigos, pareigos Vietininko 
Krstaus, kuriam visos žmonių 
giminės yra duotos kaip Jo pa
veldėjimas (Ps. 2,8).

Dievo Apva:zda. —• kaip po
piežius pastebi ir jauč a, — 
skiria iam ypatingą šiems lai
kam uždav:nį — vesti žmoniją 
j taTkos kelią, ir jis karštai no
rėtu. kad orie Ta kos Kuni- 
gaikščo lopšio garma būtų 
padėt5 tą taikos dovaną, kuri 
Jį didžiai pradž umntų. Ta
čiau paskutinių šęšeriu metų 
patyrimas neša tik neapsakomą 
kartumą, matant aplinkui tau
tas ginkluotas ir pagautas 
šėlsmo griaut5.

“Mes tikėjomės, — kalbėjo 
toliau popiežius, — ir daug kas 
kartu su mumis tikėjosi, kad 
pasibaigus neapykantos ir at- 
sikerš jimo grumtynėms, ateis 
saugumo ir. taikos aušra. Ta
čiau tebetrunka neramumai ir

— Gana JcnguiSui jau j 
ti, rellda | mokyklą, gal 
gus išeis....

Daug <fienų motina . v 
kol prikalbėjo Jurgį «iti j 
kyklą.-Vieną rytą abu fefe 
J netoUeae esanti mfertfe 
ketiu Ji*fe ttutfeė ir ne 
jo eiti, bet SknonienS, t

sielų vienybė tiesoje ir meilėje; 
tai yra, anot šv. Povilo^, “Die
vo taika”, kuri p'rmiausia jun
gia žmonių protus ir širdis 
(Pllyp. 4.7). Bet tokia taika, 
kai popiežius pabrėžė, “prak
tiškai pasiekiama tiktai har
moningu bendradarbiavimu vi
sose gyven mo srityse, neišski
riant nei politinių, socialinių ir 
ūkinių reikalų.”

Štai kodėl, tos “taikos”, ku
ri dabar yra, popiežius sakosi 
negalįs atnašauti dieviškajam 
Kūdikiui, nes tai nėra nei ano
ji šventos nakties taika, kurią 
angelai apskelbė piemenėliam,

Atsakingi valstybių vadai ir 
politikai‘ turėtų pagalvoti apie 
aukštesnes bei žmogiškesnes 
prfenooes taikai pasiekti ir 
nesiremti vien teroru.

Popiežius pastebi, kad “nuo
lat auga skaičius tų, kure ky
la prieš tai, jog galima būtų 
pasitenkinti vien paprastai ko
egzistencija, nesiekiant gilesnio 
bendravimo su kita grupe, ir 
prieš tai, jog jie dienų dienas 
verčiami gyventi baimės at
mosferoje.” Jie nurodo, jog 
karo ir taikos jproblema turi 
būti sprendžiama, turint galvo
je atsakomybę prieš Dievą ir 
moralinius įstatymus.

KABAS KAIP* Nusi

tenka savų daržų, nutraulfe 
pas kaimynus ir dideliais snp- 
kiais išverčia’ agurkų ežeš. 5^1- 
si šoka ieškoti piemens, na, 
randa jį miegantį, musėm ąjt 
sėstą. Sukerta net botagu, fet 
jis pabunda. Kol atsikelia rio 
čemes, būna jau per vėlu—jiu 
jis gerai apkultas. IĮ z-

Taip jis ganę kiaules n 
12 metų. Daugo ir sustambėjbų 

Rūp5ndamas5s tik valgiu ir 
gu, nutuko kaip verife. Sptfei 
das buvo raudonas, stoną fcfer 
tas it getežis. Botagų BSrSfef® 
taip užgrūdino, kad vėEau jfe 
nebejautė. Susisuks, būdafetj 
kamuolį, ir mušk! Kafegfe|| 
kirsdavo, kol nusibosdavo. Be
likę tofiau gidėti, nueidafeliS 

n».
Vieną dieną motina nuąsfei

KOEGZISTENCIJA 
BAIMĖJE

“Paprastas stebėjimas 
tų, — kalbėjo popiežius, —su
daro bendrą įspūdį, kad pa
grindini dalykas, kuriuo re
miasi dabart ės reliatyvinė ra
mybė, yra baime, žmonijos šei
ma, perskelta į dvi grupes, 
viena kitą toleruoja tiktai dėl 
to, kad nei viena nenori pražū
ti. Vengdamos fatalinės rizi
kos, tos dvi grupės ne sugyve
na, o tiktai -egzistuoja. Tai nė
ra padėtis karo, bet nėra iry 
taikos. Tai yra šaltą ramybė. 
Kiekviena iš tų dviejų grupių

stengdamasis neatsiliktu
— O, j:s buvo vienas,—atsa

kė dėdė, lysdamas per tankias 
krūmokšnių šakas, — jis netu
rėjo nieko: nei mamos, nei 
tėtės, nei artimo.

— Kodėl, kodėl jis nieko ne
turėjo? — man', rūpėjo dar 
labiau?

— Papasakbsiu kitą kartą, 
dabar skubėkime namo. Matai, 

kelios ir staiga visos nutilo. Nė jau krenta lietaus lasai, —žiū- 
viena než’nojo, kuri geriausiai 
žino ajne Jurgį.

Aukštai danguje ėmė kilti 
debesys ,ir kažkur toli toli su- 
dund^o* griaustinis.

Užpakalyje ėjo vyrai ir 
traukė dideles pypkes. Jie 
greitino žtogsnius, pasiviję mo
teris, ragino ir jas skubėti.
— Ateina audra, o šienas 

lauke, — kratydamas pypkės 
pelenus tarė dėdė Antęras ir, 
paėmęs mane už rafeos, pas- 
poFtino

Jis nuėjo tiefed penmiškelį. 
Su juo atsisveikino visas bū- 

__ __ lys- Vos^ spėjau bėgti paskui 
apkalbėti vargšo Jurgefe nei skinantį Anuprą. Jis tavo dar 
užtarti. B seno įpratino jos stiprus seife, nors tavo seniai 
aiškinosi viską. Labiausiai gir 
dėjos Juzienės storas teta.

n. taiko, ir rodyti i j, '•«.

KAS YKA TAIKA? tojoa tryMta ^TAnja lr ^MS aekviena

KaUmK, taktai rodo, kad bei ekdnomtoį pajAgu-
. mą, 6 savo propaganda ■ sieo- 

vadavai Ir poitikai tai- gerai ' įvaryti .bainįĮSa^ kad ji

tafikos, taikios Kristaus. “Nes 
jeigu taika yra tvarka, ir tvar
ka vienybėje, tai tik Kristus 
gali suvienyti žmonių mintis 
tiesoje ir meilėje.”

Nusakęs tikrosios taikos M- 
grindus, popiežius toliau plačiai 
kalbėjo, kas yra ta vadinamoji 
koegzistencija, iš kurios tele
kiama “taikos." Jis koegzis
tenciją skyrė trijų rūšių: ko- 
egizstendją baimėje, klaidoje

kasis Išganytojas mokė, yra ir tiesoje. ■, į

Pagaliau giesmės pasibaigė. 
Keli vyrai ėmė teisti karstą į 
baigiančią griūti duobę. Dabar 
jau tikrai buvo ko verkti. Na 
ir verkė viena po kitos, viena 
už kitą garriau pasikūkčioda- 
mos. Verkimas buvo čia mal
dos dalis.
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tija paskelbė, kad ir Austrija 
būsianti padalyta ir geležinė 
uždanga nuleista, jei Vokietija 
btB apghrfrtuota.

Kepalai tė. Mokyklos vedėjas— 
mok. Vytautas Samulis, moky
tojai: E. gvambarienė 
Zumeris.

tas ir platinamas Vytauto Ša
rūno, mūsų jauno veikėjo kul
tūros ir meno srityje. Norė
čiau paklausti, ar Jūs negalė
tumėt sučiupti kur nors “Lie- 
tuvių literatūros istorijos’^įir 

Lietuvos meno istorijos, ar 
bent kokių/vadovėlių iš tos 
srities. Tos knygos yra labai 
reikalingos mūsų gimnazijai,

Mokyklos mokiniai 
Melboumo visuomenei 

St. Zobareko

Kam juokas, kam baime
Kunigas nelenkdavo nė vie

no, ar jis pasiturįs, ar visai 
vargšas. Kalėdodamas jis pa
žindavo arčiau visą parapiją, 
išdalindavo velykinei išpažin
čiai korteles, patikrindavo, 
kaip moka katekizmą, pote
rius.

TORONTO, ONT.
- — Toronte įsteigtas Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Fofidas. Juo labiau 
džiugu, kad šiam darbui pa
rinktos ir tinkamos pajėgos. 
Iš KLB švietimo Komisijos 
Kultūros Fondan įėjo A. Rin
ktinas ir kiti,

— Prisikėlimo parapija iš
leido spalvotas atvirutes baž
nyčios ir vienuolyno projekto.

— Be perdėjimo ir pasidi
džiavimo galima tvirtinti, jog 
Torontas yra lietuviškiausia ir 
kompaktiškiausia kolonija Ša
me kontinente. Palyginti nedi
deliame plote — daugiausia 
vakarinėje miesto dalyje gy
vena apie 6000 tautiečių—di
džiumoje naujųjų ateivių. Nors 
dar vyksta kūrimasis, tačiau 
kolonija pajėgi įvairiais atžvil
giais. Gaila tik, kad neįstengia
ma įtraukti naujų jėgų į vi
suomeninį darbą. Neretai atsi
randa ‘besiplėšančių” net skir
tingose ketveriose pareigose/

— Parapijos statyba vykdo
ma sparčiu tempu. Didžia da
lim jau attikti perdengimo 
darbai' vandentiekio ir kanali- Vokietijos emigravo Anglijon. 
žarijos darbai baigiami pa
ruošti, pasirengta kavinės 
grindiniui.

— “Tėvynės Prisiminimų” 
radijo programa iš 9t. Catha- 
rines perkelta į Toronto CHUM 
stiprių radijo stotį. Nuo š. m.

sausio 8 per minėtą radi jo 
programą 15 min religinę va
landėlę pradėjo transliuoti ir 
TT Pranciškonai. Valandėlę 
veda T. dr. Viktoras Gidžiū
nas. V.”

PEMBROKE, ONT.
Gruodžio 31 d. Pembroke, 

Ont., General HospitaI mirė 
Jonas Lažauninkas, g. 1901. 

H 15, Slavikuose, šakių apsk. 
Mirė nuo vėžio ligos. Palaido
tas sausio 2 Pembroke katali
kų kapuose. J amžino atsilsio 
vietą btrvo palydėtas vietos lie
tuvių kolonijos. Lietuvoje ti
ko žmona su šeima.

A. a. Jonas buvo Lietuvos 
Karo Aviacijos mechaninku ir 
Aleksoto šaulių būrio valdybos 
narys. Buvo pasižymėjęs šau
dymo sporte. Apdovanotas Ne
priklausomybės 19 metų ir D. 
L. K. 'Gedimino žymerimis. 
Karo metu buvo perskirtas su 
šeima Vokietijoje. Tremties 
metu gyveno SeUngenstadto 
lietuvių stovykloje. Ten gy
vendamas mokino savo likimo 
tautiečius šoferio amato. B

kuose. Niekas jų neturi ir 
mokytojai paskaitas ruošia iš 
visokių senų knygelių...”

Gavęs minėtą laišką ir nepa
sitikėdamas savo kaimynais 
(daug jų suklaidintų ne tik 
tikybos, bet ir lietuvybės rei
kalu), paprašiau p-lės A. 
Worcester, §v. Vincento ligo
ninės tarnautojos, kad parink
tų savo tarpe aukų minėtam 
reikalui (nes vien lietuvių "tar
nautojų yra apie 40 asmenų!). 
'Pt-aš^as knygas it keletą 
maldaknygių mėginsiu gauti.

Praeitais metais vasario pa
baigoje gavau, iš man nepažįs
tamo Piotn Ro)ow laišką. Jis 
rašė: “Vaikų laikraštėly “Eg
lutė’ ‘radau Jūsų antrašą ir į- 
sidrąsinau kreiptis į Jus su di
deliu prašymu, ar negalėtu
mėt man atsiųsti Jūsų išleistą 
knygą Marija kalba pasauliui.”

Mane nustebino, kad laiškas 
buvo datuotas Gdynėje 27 rug
sėjo 1953, o aš gavau tik 1954 
metų vasario pabaigoje. Žinau, Kurui "turim (susitvėrę (Šuva! 
kad į Vokietiją ir Italiją laiš
kas iš ten ateina per 4 dienas, 
o čia reikęįo net 5 mėnesių. 
Laiškas rašytas viena1 rašyse
na, o vokas — jau kitokia, ži
nojau, kad mano gimines jau 
1948 metais išvyko j “broliš
kas respublikas” — į Sibirą. 
Aš nepažipojau jokio Piotr 
Rolow. Pamaniau, gal nori už- 
megsti ryšį kokia “akis” iš a- 
nos pusės uždangos. Vis dėlto 
prašytą knygą paskaičiau, 
prašydamas daugiau žinių a- 
pie save ir Lenkijos lietuvius.

Po kurio laiko vėl gavau 
laišką, pranešantį, kad Lenki- 

Prieš vidurnaktį kunigas joje yra nemaža lietuvių Jie 
važiuoja namon. Su juo, žino- net turi įsikūrę šokėjų, meno 
ma, ir kalėdininkai. Taip bal- ir mokslo ratelius. Laiške pra- 
gjamas kalėdojimas. Ilgai dali- šo prisiųsti lietuvių kalba mal- 
namasi įspūdži s, o koks nuoty- daknygių. Pasiunčiau tris 
kSs įkrinta galvon —visam am- maldaknyges jr vėl ‘Marija kal- 
žiui palieka. ba pasauliui.” f

Laiške, rašytame 1954 m. 
spalių mėn. 10 d., nusiskun
džia: “’ftkrab malonu, kad ne
užmirštai mūsų. Laišką ga
vau ir širdingai dėkoju. Iš Jū
sų laiško sprendžiu, kad Jūs 
vieno mano laiško negavot, aš 
negavau nė “Marija kalba pa
sauliui”, nė maldaknygių, apie 
kurių išsiuntimą minite... 
Laiškus iš Lietuvos laikas nuo 
laiko gaunam. Apie lietuvius iš 
Tolimųjų Rytų jokių žinių nė
ra. Mūsų asmeninis gyvenimas 
gana įvairus. Po biskį kruta
me. Mūsų Suvalkijos lietuvių 
šnsambtisgerokai išsilavino 
ir dažnai išvažiuoja gastrolių 
Lenkijos gilumom Pasirodė 
jau sekančiose vietose: Suval
kuose, Liubline, Elke, Balsto
gėje, o taiį> pat sėkmingai da
lyvavo per Varšuvos radijo 
stotį. Dabar'ansamblis ruošiasi i°® Valdybos dvasios 
aplankyti pajūrio įmestus; El- 
bląg, Gdansk, Sopot, Wrzeszcz, 
Gdyrta.- Mūsų lietuviškos-pra- 
džios mokyklos ir gimnazijos 
toliau veikia. Aš darbuojuos, 
mokausi, o liuoslaikį sunaudo- 
ju piešdamas, dažydamas ir 
muzikai, nes esu nemažas gro
žinio rheno mėgėjas...”

Ir trečias laiškas, rašytas 
1954 m. gruodžio mėn. 7 d. Ja
me rašoma: “Dovanokit, jeigu 
paklausiu ar Jūs pajėgs't įsi
vaizduoti, kiek džiaugsmo ir 
susijaudinimo gali sukelti mal
daknygė, kurioje g mtąja kal
ba galima garbinti. Viešpatį? 
Trys maldaknygės! Tai juk di
delis dvasinis turtas ir jok'os 
materialės gerybės negali susi- \rija, geografija ir lietuvių litc- 
lygjnti_ Pora dienų atgal iš- . ratūra. Vetitia šeši skyriai, 
siundau Jum Ad. Mickevičiaus Tikybą dėsto kun. P. Vascris. 
“PUma wybrane” ir Kraszews- Dainavimo, šokių ir vaidinimų 
kto ‘Kunigas”. Atvirukas piąš-. klasėje dirba Kardeliukfenė ir

Nors ir ne visi 
būdavo, bet kunigas visiems 
patikdavo velykines korteles, 
neieškodamas pasislėpusių. 
Namiškiai juos teismo, kad iš
ėję lankyti sergančių.

Anglijoje'dirbo gipso akmens 
kasyklose. Iš Anglijos atvykęs 
Kanadon, apsigyveno Pembrb- 
ke. Dirbo auto mechaniku ga
ražuose. Pembroke išgyveno 3 
metus.

A. a. Jonas buvo gero su
gyvenamo būdo, (tidetts tėvy- 

Aastrijm keomaisto nes mylėtojas. Kiek galėdamas 
rėmė lietmrifiką'fepaudą, bažny
čių ir tiėt namų statybas; J

Tegu tau, Jonai, būna ieng- 
va Kanados žemelė. L, B.

Be to, rengiuos pasiųsti “Lith- 
uania through the ages” Vil
nius, Lith. Arts, Lietuvos isto
riją, Liet. Kalbos Vadovėlį, 
taip pat I-IV tomus* Liet. En
ciklopedijas, kurią buvo užsi
prenumeravęs a. a. kun. St. 
Vembrė. Būtų gera, kad atsi
rastų kas nors, kas galėtų tęs
ti L. E. Suvalkų gimnazijai; 
nes aš pats esu. užsirašęs sau 
ir liet, saleziečių gimnazijai I- 
talijoje, ir dar norėčiau tęsti 
a.a. kun. St. Vembrės užsakytą 
Šiaulių gimnazijai. Bijaus, kad 
nebeįstengsiu Suvalkų gimna
zijai. Geraširdžiai aukotojai 
pinigus galėtų siųsti man (ir 
maldaknygėms pirkti) arba 
tiesiog J. Kapočiui, L. E. lei
dėjui, pažymint, kad auka Su
valkų gimnazijai.

Tat rašydamas nenoriu kam 
nors sutrukdyti jau daromo 
darbo, o tik pasidalinti žinio
mis apie Lenkijos lietuvius ir 
painformuoti, kas mūsų 
linkėję daroma.

Gruodžio 27-28 Melboume į- 
vyko pirmasis'Australijos Lie
tuvių katalikų suvažiavimas. 
Suvažiavime dalyvavo katali
kiškų orgnizacijų atstovai, lie
tuviai kapelionai ir katalikai 
veikėjai. Suvažiavimas įvyko 
darbingoje . dvasioje ir aptarė 
visą eilę svarbių klausimų. Su- 
važiavimo metu išrinkta Aust
ralijos Lietuvių Katalikų Fede
racijos Valdyba, kuri suvažia
vimo nutarimus įvykdys Aust
ralijos lietuvių katalikų gyve
nime. Federacijos Valdybos 
būstinė dviems metams* nusta
tyta Mflbourne. Išrinktoji Fe
deracijos Valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas kun. 
Pranas Vaseris, vicepirm. Sil
vestras Baisūnas, sekret. Bro
nius Zumeris, iždininkas Pra
nas švambarys, nariai — Mo
nika geštakauskienė, Vytautas 
Samulis, Jurgis Gylys, Algir
das Grigaitis. Kun’gų sekreto
riatas Australijoje Federaci- 

t vadovu 
paskyrė kun. Juozą Kunigį. Iš 
Federacijos Valdybos narių su
darytos komisijos specifiniams 
Federacijos uždaviniams atlik
ti. Feder. Valdybos adresas: 
Rėv. V. Vaseris,-116 Cėc’l St., 
Williamstown, Vic. Melboume; 
Sekretoriato adresas: Mr.- Br. 
Zumeris, 37 Roxburgh St. As- 
cct Vale, Vic. Melboume.

1954 m. pradžioje kun. Pr. 
Vaserio rūpesčiu ir pastango
mis įste:gta lietuvių katalikų 
parapijos sekmadienio mokyk
la, per mokslo metų la’kota^pį 
išaugo į didžiausią sekmadie
nio mokyklą Melboume. Mo
kykloje dirba trys mokytojai 
ir dėstoma lietuvių kalba, isto-

Kai ateis eBė, sukatičsiu
Prisimenu vieną atsitikimą, 

Pas.mus buvo toks bernas Ta
mošius. Tai buvo vidutinio am
žiaus vyras, ddr nevedęs, 
žmonės jį laikė klek priekvai
liu. Priekvailis tai priekvailis, 
o kartais kad drėbs tau žodį, 
tai raivykis. Ir Saliamonas 
gudriau neatsakytų. Jo kartą 
kalėdojantis kunigas paprašė 
sukalbėti penkis Bažnyčios įsa
kymus.

— Gerai, jagomastėli, —at
sakė Tamošius, ir vietoj pen
kių Bažnyčios įsakymų pradė
jo Tėve mūsų. Baigęs vėl pra
dėjo iš pradžios. *

— Tamošiau, aš tau šokiau 
sukalbėti Bažnyčios įsakymus, o 
tu ką kalbi? — klausė kuni
gas.

— Palauk, jagomastėli, bus 
ir bažnyčios įsakymai, palauk'. 
Dievą garbinti reikia pradėti 
nuo Tėvų mūsų.

Ir vėl jisai kalbėjo savo, o 
kunigas pradėjo juoktis, pas
kui jį ir visi kiti prunkštė į 
rankovę. ‘

— Na, gerai, Tamošiau, už
teks, še kortelę.

Tamošius ima kortelę, bu
čiuoja kunigui ranką ir sako:

•—Jagomastėli, kai atris ei
lė, sukalbėsiu ir Bažnyčios įsa
kymus.

suruošė 
vaidini

mą — St. Zobareko “Riesta- 
ūsio Sūnus” ,mokslo metų už
baigimo viešą pasirodymą ir 
Kalėdų eglutę. Mokykloje vei
kia jaunųjų ateitininkų būre
lis. Mokyklos tėvų komiteto 
pirm. V. šalkūno rūpesčiu or
ganizuojama jaunimo bibliote
ka jau turi nemaža knygų. ■ ■ t -r. '

Sekančiais mokslo metais 
mokykla numatoma praplėsti, 
nors nuolat yra daromi įvai
rūs trukdymai ir Išsirodo 
spaudoje tendencingi straips
niai tos mokyklos įkūrėjo kun. 
P. Vaserio adresu. Visa tai 
daroma todėl, kad Melboumo 
parapijos sekmadienio mokyk
la yra katalilaška ir vaikus 
auklėja ne tik lietuviškoje, bet 
ir katalikiškoje dvasioje. Kai 
kam ši katalikiška mintis ne
patinka ir todėl daro įvairiau
sių trukdymų arba paleidžia 
spaudoje nebūtų insinuacijų. -

— Melboume lankėsi apie 
pasaulį keliaujantis “Draugo” 
red. kun. dr. J. Prunskis, kuris 
Čia atvyko kviečiamas ateiti
ninkų sendraugių valdybos.

kijbiigiĮ kalėdgjima «t 
buvo kaime v savotiška šventė 
ir pramoga. . -Z

. Pavakarėj, kai viskas baig
ta, kai tori greit atvykti ka
lėdininkai? namiškiai visi per- 
sirena šventadieniškais dra
bužiais. Mmns vaikams paves
davo sekti, kada kaKttioinkai 
atvyks pas kaimyną, o vėliau 
suks į mūsų sodybą. Tai bu
vo mums lengva, nes gana iš 
toli girdėdavom skambalus. 
Svarbiauria buvo, kada kuni
gas iš kaimyno suka pas mus. 

/ Tada mes šaukiame “atvažiuo
ja” ir skūbame trobon. Susi
renka ir visi pamiškiai.

Tėvai prie gonkų pasitinka 
kunigą, kuris, lydimas zakris
tijono, „ eina pirkion, gieda, 
šlakšto švęstu vandeniu /r 
duoda, bučiuoti kryžių.

Atlikęs kalėdojimo apeigas, 
kunigas sėdasi prie stalo, už
dengto balta staltiese, ir pra
deda pasikalbėjimą. Mus vai
kus apdalina saldainiais, o su
augusius —šventųjų paveikslė
liais. Dažnai iš didelio debe
sio būna mažas lietus. Kunigas 
dafinai Jšduoda korteles vely
kinei išpažinčiai nė neklausinė- 
damas poterių. O jei ir klausia, 
tai tik pro forma.

Klebonui kalėdos būdavo 
duodamos grūdais, o kalėdo
jantis vikaras dar apdovanoja
mas drobe, išsiuvinėtais rankš
luosčiais, linais, rūkytom deš
rom, medum ir k. Mat, jau- 
nsun kunigęliūi gyvenimo pra
džia.Visko reikTa,’ ir drobės', ir 
lino, ir vilnos. Kalėdos buvo 
duodamos nuoširdžiai, ne iš 
pareigos.

Sausio 23 'd. 2 vali p.p. klu
bo patalpose, Green St., Šau
kiamas metinis LB. Waterbu- 
rio Apylinkės susirinkimas. 
Bus aptariami einamieji rei
kalai bei renkama ^nauja apy
linkės valdyba. Be to, atsilan
kiusieji BUs supažindinti su 
praeisiu metų nuveiktais dar
bais. Apylinkės valdyba nuo
širdžiai kviečia Waterbury bei 
apylinkėje gyvenančius lietu
vius gausiai atsolankyti.

.i - Z' . M-čius

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas

Ui O d St, Brvekljm, N. T.
Tel. EVergreen 4-8802

UptuvUka duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Tbrtai. ypatingai pyragai 
vestuvėms: krikMynoms ir kito
kiom# tAkllmingoms progoms. Ut- 
sakymai HpiMnmt kogertausfai.

mlninko pavaduotojas, 
(gos Lietuvių įPrekyobs 
pirmininkas, lankydamasis 1M 
sūnumi Europoje .stengiasi ų|| 
mėgsti ryšius su tpn gyvenam 
čia! s lietuviais. Jau aptantig 
Angliją, Prancūziją, 
Per šveicari ją igvyko į jta^g

• Did. Britanijos tietuvM 
nupirko Headley Park
bą, kurioje numatyta įstrigĮl 
vasarvietė ir prieglauda. Jo5g 
galės jaunimas stovyklauti,» 
raugusieji praleisti atostogas || 
gėrėtis lietuviška prograna^ 

bei pramogomis.
• N. Zefandįįoje krašto

. dyba išleido “N. Zelandijai 
Lietuvio” numerį, kuriama 
duota plati ten gyvenančių 
tuvių veiklos apžvalga. TEūUa| 
Fondo įgaliotiniu krašto K''1M 
dybos paskirta P. Grigaliūnas^ 
kuris rūpinasi Lietuvos

x virimo reikalams lėšų organfe 
žavimu. Be vyresniųjų tauti^ 
nių šokių grupės sudaryta įę 
pačių jauniausių. Grupe jau W 
kartu pasirodė viešai —. .pife 
Kalėdų eglutę ir per Bąlra 
klubo suruoštą vaikams.€gį^ 
tę, šokiams vadovauja J. 
plauskas. Aucklando sekma* 
dienio mokykla veikia trim 
grupėm-. Baigus mokslo me-j 
tus, buvo padaryti egzaminą^ 
Mokyklai vadovavo C. Liut|| 
kas.

• Spaudos sukaktį Urugva
juje paminėjo Vyčių draugija 
gruodžio 19 naujoje parapijos 
salėje. K. Čibiras skaitė pa&j 
kaitą, programa' paįvairinto; 
choro dainomis ir šokiais, M 
riuos atliko vyčiai, vadovauja-! 
mi mokytojos Stanevičienės; 
Tą dieną jėzuitų vedamos rari 
dijo valandėlės sukaktis buvo! 
paminėta atitinkamu žodžiti 
ispaniškai. Radijo ir vakaro

i programą vedė dvasios vadas 
kun. J. Giedrys.

• Lithuanicuni -—tokiu var-ž 
du pasivadino Australijoje 
tuaništikos korespondentinį^ 
kursas. Pirmame numeryje yr 
ra sutelkti tokie straipsniai 
literatūra, žmogiškas pažiąĮ| 

mas, grožinė literatūra,
vių kalbos pamokas pradedat^ 
bendrinė kalba, lietuvių kalbtife 
skambesys, lietuv. kalbos 
rija, lietuvių kultūros senn| 
mas. Kiek galima populiariM 
dėstoma lituanistikos mokai! 
dalykai. ' ~

• Australijos vyriausy^K 

sudarytoji buv. Sovietų šrin 
Petrovo reikalams tyrinėti ĮM 
misija, be kitų Petrovo 
duotų agentų, apklausinejO ^g| 
buv. Melbourho latvių luSg 

ruomenės pirmininką adv? A® 
driejų Fridenbergą. Pastarimi 
buvo latvių bendruomeo|| 

pirmininku Melbourne
1950 m. ligi 1954 m. ragjpnian 
mėn. 1 d. Petrovas 
komisijai pareiškė, kad adv.3H 
Fridenbergas yra buvęs se|U 
tų agentas ir už suteiktas .^ 
nias gavęs atlyginimą. Tto'fl 
malonus įvykis giliai povriH 
ne tik Melbourno, bet ir 
Australijos latvių bendruoiįM

ir netvirtos . ' i?modavo.

Kada ir kui- kalėdos-buvo 
skelbiama iš sakyklos, arba'7 . . “ gali nesukalbėtiDlevoarBrife-
šprtolmnkas apeidavo irekvier ,1L «
ną kaimą pranešdamas ir kar- f3?? sprukdavo iš
ta rinSZTkZias. ,

mo ūkininkais, nustatydavo, 
kur kalėdininkai pietaus, vaka- »^tant3CTas tragedija, 

rieriaus, kas veš kalėdojanti 
kunigą, žinoma, kunigą ,vež- 
davo, kas turėdavo gražiau
sias roges, stoninius bėrius ar 
derešiusy gražesnius “šorus”— 
pakinktus.

Varžybos dM vežimo
Kartais atsirasdavo net ko- 

kurentų vežti kunigą. Tai bu
vo gera proga parodyti gražius 
savo arklius ir šį įvykį įrašyti 
šeimos istorijon. Tokiais atve
jais tik taktiškas klebono žodis 
nuramindavo galinčius kilti 
tarp kaimynų ginčus. Dažniau
siai klebonas paaiškindavo, 
jog rijąs važiuoti su jo karš
tais derešiais, galį jie pasibai
dyti, gali trip nelaimė įvykti. 
Tuoj pridurdavo kokį atsitiki
mą iš savo gyvenimo, kaip 
neramūs arkliai visus išvertė 
iš rogių.

Kunigą lydėdavo pora veži
mų kalėdai rinkti. Į vieną ve
žimą kriaudavo gyvuliams pa
šarą, o į kitą — javus ir kitas 
gėrybes.

Išvykdavo rytmetį anksti, 
dar su tamsa, ypač jei reikė
davo važiuoti į tolimus parapi
jos kaimus. Diena trumpa, ka
lėdojimą reikia baigti su švie-
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ši valan- 
ginfima. 

kas šeš-

s, rinkinių 
£ prane- 
skyrių ir

džius, dr. Kt Šukys, Sv. Pran
ciškaus vienuolyno seserys ir 
Jurgis Valiukevičius. L; E. at
stovas Ant. Sabaliauskas pra
neša, kad L.E. prenumerata 
vis dar priiminėjama ir užs’sa- 
kę L-E. čia pat atsiima visus 
4 tomus.

• Oor boootiM borttoą h Mf dona art 
w« kove mavrt toto tta mw. bot tocofhhi 
mcHml ta • *»w Mara srarite toa baMfogmOl 
be coMptefrt art » w« be om af flw ftoasf 
Mvieęs MHfaą* ta Cbfcaąa .wHfc taaovaftaa* 
■at toart anywbtra efce.

We are aaa to a pesHiee te raadtr e mech 
Mere effięfeat Service ea Savto«s art Ims.

Wafciitor«rart Opaataf date.

Ūkti 1 TMrvoje” yf Rfortrt 
Kiesfe.Aukoja
Erai, turi prisidėti ir Cleveiarv 
do lietuviai. Niekas neturėtų 
v aržytis aidus mažumu: “Gra
žu būtų, jei kiekvienas moki
nys duotų bent po 10 centų, 
studentas — po 25 centus, su
augęs — po pusę dol., o iš ve- 
Ikm'es mokinių bei gerbėjų 
laukiama ir daugiau.”

Komisija savo paraginimą 
baigia tokiu priminimu: pa
gerbdami žymių savo asmeny
bių atminimą, stiprėkime ir 
mes tautine dvasia!;

29 d., 
su tuo 
Press” 
grupės

Dtc.31.1t54 $3įN%791.13

■v,
komitetas paminklui ant Krė- 
v& kapos paotatytl. . Aukos 
šiam paminklui renkamos vi- 
aqį Amerikoj. Bendruomenės 
apylinkės valdybos iniciatyva 
buvo sudaryta komisija ‘ au- 
koms rinkti ir Oevelande— į 
ją įeina A. Aųgustnavifienė, 
St Bairtukaą, J. Kazlauskas, 
J. Laidžius ir K. Žukas. ši 
komisija | Clevelando lietuvius 
kr^plasi. specialiu atsišauki-

numerinė sistema esanti kelei
viams per paln:. Užmiršę ar 
pametę savo daktus, jie negali 
atsiminti traukinio numerio. 
Kita’p būsią su skambaus var
do traukiniais. Sakysime, Ber
lyne sėdau i Margaritą, o Mad
ride išlipau iš Brigitos, į kurią 
peraėdau Paryžiuje. ♦

^ai Adenaueriui
•kietijos kancleris 
lenaueris per 5 
usę milijono mei- 
jvairaus luomo 

•lių. Tarp įvairių 
mo pasitaiko ir 
siūlymų. Ne pir- 
; našlė rašo: “At- 
ai, kad ir tamsta 
o. ištekėjus duk- 
turite namie mo- 
ėtų jums tvarky
lį. įneštu iauk’i- 
:čiau...” Visi- šie 
arkingai sudėlio- 
vieną jų nebuvo

miai geriau apmokamas. .
Andriui Naujokui, kupinam 

jaunatvės energijos ir užsimoji
mų, visi jo pažįstami linki ge- 
riaus;os sveikatos ir sakmės 
tremties kelionėje,

Gražiai reiškiasi Rocheste- 
rio liet, sportininkai. Prieš 
metus susiorganizavo Roches
tery gyveną liet sportininkai 
į Sakalo draugovę šiuo metu 
gana veiklūs šachmatų, teniso 
ir krepšinio sportininkai.

Valdybą sudaro: pirm. P. 
Armonas, kiti nariai: Vyt. 
Grybauskas — krepšinio ir te
niso vadovas, Gertrūda Gai
liūtė — plaukymo ir mergai
čių skyriaus vadovė, dr. A. 
Ramonas šachmatų vadovas, 
Vyt. Sala džius — sekretorius 
ir ’žd’n nkas.

Sausio 7 d. šachmatin’nkai 
baigė tarpusaves rungtynes 
žaibo turnyru. Laimėtoju išė
jo žinomas krepšininkas Vyt. 
Grabauskas. Tą pat dieną į- 
vyko krepšinio rungtynės, ku
riose pasirodė jaunai mergai-

Žmonių prieauglis
gMėginama apska;čiuoti, kad 
pvftr-; pirmuosius būsimus 3 
'" ^mtmeč'us, dabartinis žemės 
^gyventojų skaičius padidės 5 
Ištartais. Dabar kas metai pri- 
£?Stiglna apre 30 milijonų naujų

Vitoj ne, bet pieno jau
Anglas dr. John Hammond 

pemilžo jautį ir gavo neblogo 
pieno. š:o rezultato pasiekė 
moksliniu keru, leisdamas gy- 
vuliui po oda hormonų.

ir apskritai Arfom 
4nęs vyras 
'pačioj Phk

■' BėridruomėnČ yra visų lietu
vių organizacija. Jai pavedama 
saugoti ir globoti Fetuvybė. 
Tad. svarbu, kad ji būtų, stipri. 
Bet' bendruomenės pajėgumas 
priklausys nuo* mūsų pačių. 
Todėl ryšium su metiniu susi
rinkimu kiekvienas apylinkės 
lietuvis prašomas: jame daly
vauti. aktyviai įsijungti į apy
linkės reikalų svarstymą ir 
sprendimą, atlikti rinkimų už
davinius — sutikti kandidatuo
ti ir balsuoti už pasirinktus 
kandidatus. Kandidatus raštu 
gali siūlyti pati rinkimų komi
sija, kiekvienas renkamojo am
žiaus lietuvis ir apylinkės ri
bose veikiančios lietuvių orga
nizacijos (šie siūlymai su kan
didatų sutikimu rinkimų ko
misijai gali būti įteikti iš anks
to arbą prezdiumo skelbiamu 
laiku susirinkime).

Bendruomenės kontrolės ko
misijos nariai Edv. Kamėnas 
— pirm., V. Kasakaitis —sekr.

gyvailr gražW ISalk^L Taip 
pat buvo aptarti sausio 22 d. 
rengtame, vakaro reikalai. Nu-

daugtamia pasikviesti. Susir’n- 
y kimid pirmininkavo J. Miko- 

ns, sekretoriavo VI. Palubins
kas. ...

. Kalėdą eglutės proga litua
nistinei mokyklai $5 taip pat 
paaukojo dr. Ramanauskas.
*Lituanlstiafe mokyklos tėvų 

komitetas praneša, kad vaikai, 
dėl kurių nors priežasčių neat
siėmė jiems priklausančių do
vanų, jas gali atsiimti iš Ei
mutienės (kartu turi turėti ir 
komiteto išduotą kvitą apie į- 
mokėtus pinigus).

Lietuvos nepriklausomybės

coaomy Savings
ANO LOAN ASŠOCIAT1ON 

Mpablk 74300
RAM G- MATATO5KT

— Lietuvos Nepriklausomy
bės minęytass —- vasario 2©. 
Šiais metais Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo metu 
pagrindiniu kalbėtoju yra pa
kviestas senosios liet, kartos 
veikėjas ir žymus kalbėtojas 
adv. Anthony Olis.

— Toronto liet, radijo gerai 
girdimas Rochestery. Per 4 
metus transliuotos liet, radijo 
valandėlės programos iš S t. 
Catherines stoties, nuo sausio 
8 d. perkelta į Toronto galin
gąją radijo stotį CHUM banga 
1050. šios programos vedėjas 
yra J. Simanavičius, religin‘0 
skyriaus vadovu pakviestas tė
vas dr. Gidžiūnas. Programa 
tęsis 15 minučių. Visa valan
dėlė trunka vieną valandą (3-4 
vaL p.p.).

Rochestery dabar 
dėlė gana gerai 
Transliacijos vyksta 
tad’enį.

■, — Aš ir
tamsta atvykai, man tai ir ne- 

> rūpi, — {aktai atrėžė ponas
Toks, — ir prašau sąu užsida- 

" ryti duris. Rasiu kam dovaną 
? . įteikti. .

Ponas Toks l;po laiptais že- 
myn murmėdamas:

; — Žmogus nori daryti gera,
į, o susikalbėti negali, kaip su 
: padoriais žmonėm’a Girdi, pas 
k seniai atvykus’us visai nėr? 
p naujai atvykstancų. Na. nėra 

ir nereikia. Ūks dovana kitam 
f etvvkstančiam.

“ECONc *v
NAUJUOSE NAMUOSE

Nauias's Econ'v^v Sav'ngs 
ir Loan Ass^p ’ pastatas, 
nors nėra galutinai i<baivtas, 
jau atidarytas klientams. Pas
tatas stovi 2650 W. 51 gat
vėj. Visiškai įrengti tikimasi 
per kelis mėnesius, kuomet bus 
oficialus atidarymas.

Kaip praneša Frank G. Ma- 
tavosky, banko ptrminmkas ir 
reikalų vedėjas, naujasis na
mas pasižymi tokiomis naujy
bėmis, kurių ne visur užtiksi.

Taip pat Mr. Matavosky pa
reiškė kad visiems indėfinin- 
kams, asmeniškai ar paštu pa- 
dėjurems santaupas figl penk
tadienio, sausio 2L bw užskai
tyti rito mėnesio nuošimčiu 
T T— • - ---Užskaitoma nea naujiesrafns, 
tiek senMems mūsų IrtMUn-

L FhBadel- -

. VsrAstoi tnuA'iiai
Šveicarijoje įvykusi Europos 

Įrptautin'o traukJnia;s susi- 
ekimo kortferene ją nutarė, 
ad Visi tarptautiniai ‘ traukl
iai turi turėti savo pastovius 
ardus. Lig šiol vartojama

ir Fel. Baranauskas sausio 8
— Andrius Naujokas, buv. 

Lietuvos kariuomenės kapito
nas, sausio 8 d. atšventė 60 
metų sukaktuves. Andrius 
Naujokas iki 1923 metų buvo 
Raudondvario prad. mokyklos 
vedėjas, tų p&t metų rudenį į- 
stojo į karo mokyklą, kurią 
baigė j. Įeit. laipsniu ir akty
vioj karinėje tarnyboje išbu
vo iki Sov. Rusijos okupacijos. 
Be to, studijavo teisių mokslus 
Kauno ir Vilniaus universite
tuose. Tremtyje: Kleinkoetz, 
DlUingen a. D. ir Kempteno 
sotvyklose buvo liet, tremties 
mokyklų mokytojas if aktyvus 
stovyklų komitetų narys.

Šiuo metu Andrius Naujo
kas su žmona Emilija gyvena 
Rochestery ir abu veikliai da
lyvauja liet, organizaciniame 
gyvenime. Malonu pažymėti, 
jog Naujokų gausioj bibliote
koj šiandien yra visos tremty
je išleistos ir leidžiamos kny
gos, nes juodu yrą nuoširdūs 
liet, knygos mylėtojai.

Andrius Naujokas jau 3 me
tai kaip Rochester Inst. of 
Technologoy studijuoja chemi
ją ir architektūrą. Tai gražus- 
ir įsidėmėtinas pavyzdys mū
sų jaunuomenei, kuri dažnai 
padejuoja, kad maži atlygini
mai, mažai uždirba ir t.t.» o 
nepagalvoja apie rimtesnį pa- 
siruošimą profesiniam darbui.

tės ir pagaliau komiškose 
krepšinio rungtynėse choro ir 
visuomenės “veikėjai.” Laimė
jo visuomenės “veikėjai;”

. — Kalėdų senelis pas liet, 
skautus. Sausio 8 parapijos sa
lėje įvyko Rochesterio liet, 
skaučių ir skautų jaukus pobū
vis, kurio metu buvo suvaidin
tas dviejų veiksmų vaizdelis 
“Partizanų Kūčios”. Scenos 
vaizdeli parašė E. Gerdauskai- 
tė. Pobūvln atsilankęs Kalėdų 
senelis visus dalyvius apdova
nojo kalėdinėmis dovanėlė
mis.

— Liet. Enciklopediją šiuo 
metu užsisakė: Juozas Sala-

mu, kuriame yra sakoma: ‘
Tačiau didžiausi Krėvės 

nuopelnai yra mūsų literatū
rai. Atėjęs į ją 1906 m. su 
“Gilše” ir <‘Bobulės vargais”, 
toliau išaugo joje milžinu.

. 'Šiaudinės pastogės' apysakose 
jis mums parodė dzūkų kaimo 
gyvenimą «ir žmones, ‘Daina
vos šalies senų žmonių padavi
muose’ atskleidė didingą Lie
tuvos senovę, ‘Šarūne, ‘Skir* 
gailoj’ ir kt. savo kūriniuose 
prikėlė Lietuvos praeities val
dovus ir t.t. Visur Krėvė yra 
didis—ir savo raštų turinin
gumu, ir vaizduojamųjų asme
nų gyvenimu, ir formos origi
nalumu, ir stiliaus lietuvišku
mu.”

“Kiekviena tauta gerbia sa
vo kūrėjus, šios pagarbos yrą 
nusipelnęs ir mūsų tautos sū
nus Krėvė. Palikęs savo tautai 
didelius kūrybinius lobius, jis 
pats mirė neturtingu žmogu
mi. Tad mums reikia nors jo 
kapą atžymėti kukliu, bet pras
mingu pamirtklu.”

Toliau šiame atsišaukime 
sakoma, kad ąuo sausio 16 iki

“Gedimino * sapnas”, M. 
Venclausko scenai pritaik’nta 
4 paveikslų legenda, • nukelia 
mus į žilosios Lietuvos seno
vės laikus. Režisuoja pats au
torius, muzikinę dalį tvarko 
St. Navickas, šokius rengia L. 
Sagys, dekoracijas piešia N. 
Vedegytė - Palūbinsk5enė ir A. 
MuEolis. Be šios legendos, bus 
dar duota melodeklamacijų, 
inscenizacijų, tautinių šokių ir 
kt. šis Ateities klubo rengia
mas vakaras įvyks sausio 22 d. tikrino apylinkės p'niginius 
(šeštadienį) 6 vai. vak. lietu
vių salėje. Bilietai po 1.50, 1 
dol. ir 50 centų (mokslei- pajamų turėjo $4,509.88, išlai- 
viarns) iš anksto
Spaudos Kioske ir pas platin- $1,685.33. Kartu buvo pa
lojus. Po programos taip pat tikrinta ir prie bendruomenės 
šokiai, bufetas ir kt. Ateities apylinkės veikiančios komisijos 
klubas, duodamas įvairią ir į- 
domią programą, kviečia į ją 
visus gausiai atsilankyti.

Metinis bendruomenės apy
linkės susirinkimas šaukiamas 
sausio 23 d. II vai. lietuvių 
salėje. Darbų tvarka: mirusių
jų apylinkės narių pagerbimas,

— Ką? — paklausė kaimy- 
įki nė išslž ojusi.

; -r. Rodos, aiškiai sakiau:
naujai atvykusį, —paaiškino 
Ponas Toks pabrėždamas. — 
Čia tunų atnešęs ir dovanų... 

p— Ats:prašau, :—tarė n!auk- 
Į damosi kaimynė, — ąš dovanų 

k £ nepriimu, peš mane nėra jokių 
“naujai atvykusių”. Beiskif 
tamsta į kitas duris, pas dypu- 
kus. Supranti?

B?'" — Labai aiškiai, — atsakė 
K š nuolankiai ponas Toks.— Bet 

aš ir nesakiau, kad pas tamsta 
fe '? gyvena dypukai. Ar aš tai sa- 
|X-.kiau«

— Žinoma, kad sakei, -^at- 
šovė jau pyktelėjusi kaimynė. 

O'-’C
v—; Sakei gi, kad ieškai naujai 
atvykusių. E5k kitur! Ir prašau 
leisti uždaryti duris.

greitai, — ram:- 
-no ją ponas Toks. — žmogus 
ne šuva, taip greitai nepavaro
mas ,o ypač-su dovanomis. Ar 
tamsta tikrai nenori, kad ap
dovanočiau naujagimį? Gir
džiu ir jo balsą...

— Naujagimį?! — nustebo 
sumišusi kaimynė. — Bet jis 
nėra naujai atvykęs.

— Kaip tai nėra? — spyrėsi 
ponas Toks. — Prašau juokų 
nekrėsti ir nesakyti, jog jis 
atvyko dar prieš pirmąjį Di
dįjį karą....

— Aš to ir nesakau, — tei-

šventės minėjimo programą į
Akrono lietuviams vasario 6 d. X
atliks L. Sagic vadovaujamą 
lituanistinės mokyklos tautinių 
šokių grupė ir solistė N. Aukš- 
tuolienė. Tautinių šokių grupe 
taip pat duos programą ir kas
metiniame tautybių pasirody
me Clevelande sausio 
Music Hali. Ryš’um 
dienrašty “Cleveland 
buvo įdėta trijų šios 
šokėjų nuotrauka.

- Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimo meninės 
programos atlikti į Torontą

į 5 - sinosi kaimynė.
—Nesakau, nesakau... Ta; 

fe® i^s yra: naujai ar seniai 
į ; atvykęs?

— Na, kaip čia paakius: jis 
' | atvyko neseniai, bet aš esu ©t- 
:--4' vykusi jau seniais.

gaunami dų — $2,82455, kasoj rasta

s

atsiskaitymus. Per 1954 m.
(iki 1955 sausio 8 d.) apylinkė (Kanadoj) yra kvieč’amos so- . 

listės A Stempužienė ir J. 
Krištolaitytė - Daugėlienė.

Sfaidentą ateitininkų drau
govė sausio 9 d. įvykusiame su
sirinkime peržiūrėjo pereito se
mestro atliktus darbus, nutarė 
rengti Užgavėnių blynus, orga
nizuoti (kartu su kitais) šv. 
Kazimiero minėjmą ir kt 
“Ateities” re:kalų tvarkytoju 
išrinktas E. Žilionis, socialinių 
reikalų vadovu J. Vyšniauskas.

StB

^argo mokykloms Vokietijoje 
remti kasa: ši komisija per 
1954 m. pajamų turėjo $407.- 
00, išlaidų — $293.00 (atskai
čius pašto ir kt. išlaidas, šie 
pinigai buvo išsiųsti į Vokie
tiją), kasoj rasta $114.00.

Ateities klubo sausio 9 d. į-
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37 Sheridan Avė. 
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Muorevimo, pudčg lgų, 
vųpcddzno, ihaiKdtocvsK 
iafimo, dieglių, reum 
tebncūtob ^e®B

Patarnavimas diena ir naktį
Koplyčia šermenims dykai *

NOTARY PUBUC "
M so g-eeis ?

Vinte and 
VANCOTT 
180 Rote Avemie 

New Dorp 
DO 0-1962 

Vandentiekio ir 
apfiidymo darbai ;

SAUSIO 16-«S MOTEBHCS 
Moterims misijų MHtes: 6:30 ir 9 AM.

parduotuvė •$! išvykimo pigiai atl 
duodama.. Gera proga. ,

FUNERAL H OMj 
564 KAST BBOADWAY 

South Boston, Mase. <
D. A Zrietakas, t. E* TiVftfcl

KEPYKLA - BEST gyvame East 
Harlem rajone. Kaina $13,500 ar dar 
pigiau, tai priklausys nuo pradinės su
mos įmokėjimo. Savaitinės pajamos 
$200. Viskas moderniai Įrengta. Po 6 
P.M. EN 9-5133.

.■■■ Sausio 16 buvo net du sus'-_ 
rink:qud: ateitininkų ir vyčių. 
Ateitininkai sendraugiai sūsi- 
renkas pas J. Kojelį, gi vyčiai 
— pas Adomaičius. Ate’tinm- 
kams praėjusiais metai^ vado
vavo: J. Kojelis, J. Ąžuolait s 
ir kun. L. Jankus. —

kat mokyklos ir bažnyčios.
. Sav. LE 3-7980

'Vandentiekio, ■ bendrieji vamzdžių 
vedimo, šildymo bei pataisymo darbas. 
Išimties atvėju dirbam diena ir nak-

BARASEVIČIUS ir SŪNUS 
F U NĖRA L HOME

. 254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH B ARACEVIČIUS
.U- C ..... . ■«'.

LaidotuviųDirektorius
Tel SOath Boston 8-2590

OUEĖNS VILLAGE su nuostoliais už 
$19,500, custom prabangus padalintas 
plytinis bungalow. 3 mieg. 2% vonios, 
3 kamb. rūsy, Šitas vanduo, aliejum 
šildomas, garažas, susisiekimas, kat. 
mokyklos ir bažnyčios.- Išsikelia ki
tur..Tik betarpiai. Baldai išpardavimo 
kaina. HO 4-4193 . -

5 KAMBARIU BUTAS su saulės 
porčium viršuj išnuomojamas dviejų 
šeimų name.' Nuoma $90. Tinka 3 su
augusiom, arti, visoks susisiekimas, 
kat. mokyklos ir bažnyčios. 9101— 
183 St., Jamaica, L I. RE 9-4227.

MT. VERNON — angliškas plytinis, 
3 miegi kamb., den., sietinis porčįus, 
ypač dideli kambariai, 4 mieg., mo
derni virtuvė, lėkščių pjautuvas, 2 
auto garažas, geroj vietoj, geram sto
vy, arti kat. mokyklos ir bažnyčios. 
$37,500 su karpetais ir draperijom. 
Betarpiai. Daugiau sužinosi WI 7-7892 Sandwich Shoo). Reta proga, gerai 

Įrengta, pramonės aplinka, labai pi
gi nuoma, 2. m. išn-’^mn+a. Parduoda 
dėl ligos už $4000. MO 9-9326.

’ CALL LO S-7291
TO PLACE, 

CANCEL OR CHANGE
YOUE AD

DVIRAČIU krautuvė parduodama 
Astorijoj. Gerai įrengta, išnuomota 
ilgam, pigi nuoma. Metinės pajamos 
$15,000. Su nuostoliias stokas $1 per 
$1 apie $2000. Gera anfinka.

UL 6-2306 ~

WHTTE PLAINS. Svarus 6*4 m. se
numo, koloninis, 6 kambariai, 1% 
vonios, porčiuse pastogė. Netoli kat. 
mokyklos ir bažnyčios. įvertinta dėl 
greito pardavimo. WH 6-8037.

NEVY HYDE PARK—Lakeville nuo
savybė, custom statytas namas su 8 
kamb. 3 pilnom voniom, 2 auto gar., 
visi įrengimai, kiti priedai. Great 
Neck mokykla, kat. mokyklos ir baž
nyčios. Prašo $33,00. FL 2-7111.

Jau sudaryta rinkiminė 
komisija

ALB Vyr. Tarybos rinki
mams pravesti jau sudaryta 
vietos apylinkės rinkim, komi
sija, į kurią įeina: A. Dab- 
šys, dr. P. Pamataitis, J. Pui
kinąs, F. Kudirka, Alg. Rau- 
linaitis, D. Karaliūte, Vi. 
Muchlis. K. K.

WANTAGH (Cherrywood) 1954 
ranch gražiam 62x112 plote. 3 mieg., 
atskiras valgomasis, garažas, po visu 
rūsys, W Kentile grindys. $16,500 į- 
skaitant šaldytuvų, plautuvų, fryzerį 
ir k- Ėjimo nuotoly statoma kat. mo
kyklai Kreiptis betarpiai SU..5r3939

Uše& pas mns tao reikalu, 
liaus Iriamimu, ptniginfn figaMa.

TOWER&.IJNOLEUM 
5215 Ctra?ch Avemie 

- (Tarp E- 58rd St.)
broo^Eyn, n. y. 

HY 8-6227

SAMMY 
sankabas pakeičia naujom ir varto
tom dalim. Pritylės perdirbti trans
misijas bei užpakalinius suktuvus: 
Hydra-Matic, Dyn^-Flow, Fluid Drive.

MALSĖYBEDFORD GARAGE 
Coihsion Work, Auto Painttng 

Duėco or Sjtnthetic Paint

. ' -• jį ?

VVHITESTONE 1 šeimos plytų. Išsi- 
k raustydamas parduoda 5 m. senu
mo, padalintas, sutvarkytais kampinis, 
visas aptvertas, pilnas rūsys, 7 kamb., 
2 vonios, naujas aut. ai. šildymas, 
vėtrų langai, setai, senos medžiu 
’muSlosT patio. Pa^bguT’kat. mokyk
las, bažnyčias, požeminius. $24,000.

> IN 1-0832 u

JAMAICA 2 šeimų custom statyti na
mai. 1 blokais j pietus nuo 179th St. 
požeminio (6th ir 8th Avė. linija) 
prie 90th Avė., tarp. 179th PI. ir 180 
St ,arti Midland Pkvray išėjimo ties 
Grand Central Pkway. Pilnų' plytų 
su visais moderhūūs pagerinimais. 
Reikia matyti, norint įvertinti. Arti 
kat mokyklos ir bažnyčios, krautu
vės, 'susisiekimas. K&na $24,990. _

JA 3-3473s

(pMvatas, įsteigtas prieš 7 metas, ge
ros pajamos, reta proga, su nuoeto- 
Bata TA »-Kll.

PUIKUS 5 kamb. plytų priekio na
mas, naujai dekoruotas, didelis gyy. 
kamb., valgom., moderni virtuvė, tar
naitės kamb. ir vonia I aukšte; 4 
miegamieji, 2 vonios, saulės kamb. II 
aukšte. Kaina $32,500. Arti kat. mo
kyklos ir bažnyčios. Savininkas.

PEDtam $-1512.

VALnpO * SIUVIMO fMONB, 

prie Oolumbia universiteto, isteig 
prieš 40 metų, pigi mkmm, pu 
proga. $2,600. z

J Bane teM, ..

VipluthMa Manhattea? daly^ airių 
Ir itab| rajQM, m. rieto,
pardųodainaa .fritotona ~ kštūą * 
. . OL-.M2B \ ’ ' .

JALINSKAS 7 l
Laidotuvių Direktorius ’ 
84-62 JAMAICA AVĖ. ’ 

(prie Forest Parkway Station) ’

Woodhaven, N. Y. , j 
Suteikiam garbingas laidotuves.' 
Koplyčios nemokamai visose' 
miesto dalyje; veikia ventiliacija.]

TeLVIrginia. 7-4499 J

TELEVIZIJOS PABDUOTUVE
įsteigta prieš 15 m., 3 metam išnuo
mota, pardavimas - taisymas, geros 
pajamos. $6000 išsimokėtinai. Puiki 
proga. ST 9-0350.

SIUVIMO KMON« (Port Washington. 
L L, N. Y.). Pilnam stovy, tinkamai 
įkainuota, Merrows, specialybėje. Lv- 
ginimo mašinos su dalių setu inerti
niam drabužiam. Parduodama dėl li
gos. HY 7-2162

BARAS IB GRILL — 
ASTORIA

$750 savaitinis vidurkis (butas) 
$11,000, išsimokėtinai.

RA 8-9107

“PIRK BETARPIAI” — 3 miegam., 
2 vonios, TV; gyvenamasis kamb., 
valgom., virtuvė, 2 auto garažas, 
100x100 plotas $28,000. WHite Plains 
9-1928. Arti kat mokyklos. ir bažny
čios.

tautinių'šoklų grupe ir kt. Va- 
sario 5xd., še£tA(fieni, Vyčiai 
ren©a didžiulį vakarą Baces 
saloje. Šokiams gros pagarsė
jęs Los .Angeles Al GayĮe or-

LEVITTOWN, 1951 ranch, plotis 
100x104 kamp., 7 kamb., 2 auto gar., 
puikus kiemelis; 2 miegam, ir vonia' 
pastogėj, patio, aplink apvažiavima*-,

ASTORIA, modernus, savaitinė a- 
pyvacta $750 vidutiniai; griitoas„ bų-. 
tas. $1X000 išsimokėtinai.

Kreiptis į savininką.
RA 8-9107

Įdomus “Lietuvių Dienų” 
numeris

Saus’o numeris jau, pasiekė 
skaitytojus.- šiame “Lietuvių 
Dienų” numeryje įdomų pasi- 
kalbėjimą duoda' Lietuvių 
Valstiečių Liaudininkų Sąjun
gos p’nn. J. Audėnas. Rašo: 
dr. Br. Nemičkas, kan. dr. J. 
B. Končius, dr. J. J. Belskis, 
Stp. Zobarskas, V. Kazokas, 
V. Pėteraitis, A. Lymantas, 
ir kt. Telpa virš 60 nuotraukų 
iš viso pasaulio lietuvių veik
los. Vasario numeryje bus 
duodamas pasikalbėjimas su 
Lietuvos ministeriu Washing- 
tone Povilu Žadeikių, o rašys: 
Lietuvos ministeris Londone 
B. Balutis, prof. M. Biržiška, 
dr. A. Trimakas, J. Brazaitis 
ir kt.

YOUE NAMEIN GOLD. Make a šo
riai hit with this marvel oLmodern 
srience, that transžorms your kand- 
v. riting Into Glistening Gold and shin- 
ing Silver. You can do this in yriir 
cwn home and ną experiėnce is need- 
ed to writę with this remarkable, 
RITE - N - RAIŠE Home Embossing 
sėt in that Beautiful Raised Letter- 
ing. Good for decorating Stattonery, 
Greeting, and anniversary cards, and 
many other items, and the price is 
only $1.00 per sėt, Gold ar Silver.

Send Order to Sarprise SpeetaltiM,
210 Fifth Avė. N.Y. 19, N.Y.

VVHTTE PLAINS, N. Y. — Center 
Hali mūrinis, moderni virtuvė, powder 
kambarys, 4 mieg. kamb.. 2 vonios. 
Arti kat mokyklos ir bažnyčios. Tik
tai $28,000. WH 9-0676, WA 7-7768.

Stėphen B rėdės Jr.
ADVOKATAS

Td. APpiegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
B ANGA

Stt WCBBrikH> AVK. MOOKLIN, N. Y.
Garatotiėtai taisoma tdMz^a, kambariniai bei auto radtot 

stferiotavai (ampBfiers), plokštelių automatai ■ 
, ’ ' dniiRen).

AflnirnaiUMal nlmafe Brooidyn, Maspetb, Waodhaven, 
Rfcbmotid tane BnK tforert Hffl, Jamaica. 

IMm teeWko, priputoto
i - Mbit Yorioa. -

Avė. ftob CįG IND RnŲa
’ Y’ V

- - ■■■ ar Flmhtog IRT

EVergreen 8-9770 .

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS .

MERGAITES - MEZGĖJOS
(L«ce Wmders), prityrusio* Mante 
darbe. Darbas nuolatinis. Broridyn, 
N. Y.

LYN BROOK, L. L —7 kamb. ranch 
namas su garažu. Arti kat. mokyklos 
ir bažnyčios, busai sustoja, pėkščiom 
ligi LIRR. Su nuostoliais už $15,500.

LY 9-6797 ' X.

ge***.l jia*

CatEAT NECK. L. L Matotorifctika- 
4esų .krautuvė, geraj . rietoj $2900, 
nuoma $150 — galima išrinuomoti. 
Gerų įeigų klientai. Viso per mėnesį 
$3500. GR 2-0429, po 7 P.M. &R 2-0983

WILLIAMSBURGH - Greenpoint - 
Long Idaiid City ieškoma sklypų, 
maždaug 10,000 kv. pėd. neaprėžtoj 
zonoj. Siūlyti RICKARD SONS, 
Ine. STagg 2-7007

GENERAL HOU8EW(MtBER —S5-M. 
Live in—Care of madera home and 
turo children. modera eonveaien- 
ees. Good aalary wita room and board. 
Coli coBeet. AriAory Park 4-3»14.

Mokrtds briįgts KuitUrije < . y

128 E. 8011 gEREET NEWYORKCfIY
Virš Lextagtoc Avė. pofeminto liaaltaln stotim. Lrmgra privažiuoti 

iš vtar. Atskiri tatMno kambariai vynam ir motarlim.

ST.. GEORGE—Kambarių išnuomavi
mo bitais parduodamas. Nuoma $125, 
mėnestaėK letgoa $300 phs 3 tamb. 
savtatakn butas. Nuoma duodama 5 
metam. TTraipHs P° • p-X- a 7-1852. 
Su nuontriials už .$2J5OO. ita

VAITKUS
FUNERA L HOME;

197 Heteter Aveme- 
Cambridge, Man.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ] 

ir Balsamuotojas . ] 
N0TABY PUBUC ~ ]

Priarnarimas dieną ir aalrti -
Nauja modemiška koplyčia 
meniną dykai. Aptarnauja Catoi] 
bridge ir Bostono kolonija^ že-; 
miaustanis kainomis. Kainos toa Į 
pačios ir į kitus miestus; ']
Brikrie ŠMfctte: Tek’ TB 6-6CM

ALB. BALTRONA^-BALTON
I • Reikalų Vedėjas 

l: ' 660 Grand Street "

; NtTTAR Y PUBLIC
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■avaitgaĘ, atritankant į 
"Darttafakn” vakarą fc3$ v.v, 
TBLemrt 8t (St Atatoo- 
■gr*t Auditorium), Grrmpnfaf

YoarMMKhCFMMBe 
ura liv 

9Aotw shcwfc ^Bn^f cm^

20.000 mylių juros gelmėmis.
Retas kuris nebus skaitęs tą 

garsųjį Julės Verne nuotykių 
romaną, kuriame dar prieš 
šimtą metų rašytojas prana
šingai aprašė povandeninio lai
vo, varomo kažkokia atom’ne 
jėga, keliones po plačiąsias jū
ras. Walt Disney, kuris be savo 
pieštinių filmų, jau yra žino
mas ir savo “gyvosiomis”, pa
sikvietęs tokius artistus, kaip 
James Masop ir Kirk Douglas, 
šią garsiąją knygą visai nese-Po $1.50

A. Černiauskas, B. Pocius 
Brooklyn, N. Y.

Iriam orkestrai grojant šc&Cai.
Vaidinimo dekoracijos pieš

tos dafl. V. Vtzgfados. Vfei 
artistai Brooldyae nauju Da
lyvauja taip pat visiems žino
mas akt. H. Kačinskas. Ve&a-

Oktavos pamaldos ,
Sausio 18 d. šv. Petro' par. 

bažnyčioje pradedamos Bažny
čios Vienumo oktavo pamal
dos. Pamaldos bus antrad’enį, 
trečiadienį, penktadienį ir, šeš
tadienį —^7:30 vai. vak. Ket
virtadienį ir pirmadienį—8 vL 
ryto. Sekmadienį — 2:30’ vi.

• rengęs Naujųjų Metų sutiki- g 
mą New Yorioe, sausio 13 po
sėdžiavo ir priėmė pajamų ir 
klaidų apyskaitą. Kitas kctni-

Važtaojant iš Ncw Yorico, vafiuoti 
IND Qoeem Rak, KHnti Quee» Plu
šų pabelsti trauktai ir važiuoti Bd 
Giuiunpotat. Artu 11—Cmrrie tadja 
fid T orlihrt, tau persėsti j Ci uostos u 
fiuiją Ir ištinti Greenpotate.

Važiuojant B Jamaicos ir kitur, 
orfeutaojosi taip pat, kaip patogiau

TBi.sv.4-am .

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

St, Antbony’s Anffitoram yra 
Greeapotate, 725 Leooard St, Safia 
Manhattaoi Avė. Artimiausia požemio 
traukinio yn Crusstosm linijoje 
Greenpotat stotis.

GaOkiAfci'UBAiisMlOęto' i * 
n- LaTuanMtHra . dDtŲHHOunt- 
ha versftete, .School otf General 

StaįBif, dfirtonis jau treji me- 
taL Naudokitės proga ir regis- 
truoŪfeEs šiam pavasario se
mestrui. Registracija matriku- 
liuotiem ir nematrikutiuotiem 
studentam vyksta nuo 1955 m. 
sausio 28 iki vasario 1d. Low 
Memorial Ltarary, Cotamhia 
Univėrsity, UGth St and 

” , Neur York 27, N.
dalyvauja seto šoky s Y. Kvalifikuoti 'studentai gali 
Varffievriretffi ii Bostono, ba- lankyti pavasario semestrą ru- 
lerinto T. Belsifik^eitės bato- dens semestro nelankę. Lig šiol 
to studijos mokinė. geMbei a- įvesti du kursai: pradinis ir 
kompasuos mus. A. Mini tos pažangusis. Pradinis Kursas

(Eelementary LIthauniari) tai
komas mažai ar visai lietuvių 
kalbos nemokantiems. Jis dau
giau tinka Amerikos lietuviam, 
norintiems savo tėvų kalbą 
susigrąžinti. Pažangiajame 
kurse (Intermėdiate L’thua-

Mikuckis — New York; J. Ife- 
cuna—Bayside; M. Fiofe—O- 
zone įPark; P. Kiburis—Queens 
Village; A. Ramanauskas — 
Richmond Hill; K. Prapuolenis 
—White Plains; M. Stelmok— 
Franklin Sųuare; P. Balukas — 
L. L City.

B Mass. vaistyto.: B Bflvai- 
sas, J. Liutkonis, A Kanavich, 
J. Paszkus, B. Dapeys, S. Lu- 
sys/Z. B Martinonyte, J. Pet
rauskas, G.'žičkaitė — So. Bos
ton; M. Cepohinis, A Daučiū- 
nas, J. Grigas, S. Sokol —Wor- 
cester; J. Petkus, A V. Sedha- 
vmSus, K. Stankūnas, P. Sta
niu — Hudson; A Jakutis, K 
Pakstis —Brighton; C. J. A- 
rosus — RosUhdale; A J. 
Zvriss — Greenwood; A Hin- 
tendorf — Stoughton; E.‘&eš-

mą ir Kalėdų senelio pareigas, 
vaidytojų mamytėms už kos
tiumų pasiuvimą, mokytojai J. 
Matulaitienei už šokių paruoši
mą ir p. St Sandanavičiui už 
technikinę pagalbą. Po $1.00 '

Tėvų komitetas kr . Iž Brookiyno: J. Ališauskas, 
' mokyklos vedėjas E. Ambrazaitis, P. Bžchnevi-

Lietuvię Radio Draugijos Programos
* P. eMDB, DfaektMtaB

Trrrhilifilifci 1® PJL—WWIHL 1000 1&-5000 W.
GYVUOJA PER 34 METUS 

Oro taniomis tramliuojami Jvairūi
VISUOMENtS PRANEHMAt NAUJIENOS, MUZIKA

Westfield, Mass.; M. Benevičius
— New.Haven; J. Radzevičius
— New Britain; J. Valuckas— 
Watertown, Conn.; kun. A 
Petraitis —Frankfort, N- Y; 
K. Kaminskas — Bayside, N. 
Y : L>. Roman — ESizabeth; J. 
Savickas — Los Angeles; J. 
Adomaitis —: Brecksvile, O.; 
A Stankevičius, Bronx, N. Y. 
J. Brunotas, J. Gėlvydis, So. 
Boston.

BB008LYN 11, N. Y.

J.VAZJUCAS
Pranešimų Dir.

MASPETHE
Šv. Vardo draugija kiekvie

ną sekmad'enį popiet nuo 3 i- 
ki 6 v.v. jaunimui rengia šo
kius. Įžanga tik 50. šcridai 

l vyksta parapijos salėje, pelnas 
.skiriamas naujos bažnyčios 
statybai.

kauskiene — Cambridge; J. 
Belsky — Haverhill; J. Zaikis
— Roxbury; S. O. Razulevi- 
čienė — Nonrood; K. Keblins- 
kas — Brockton; M. J. Grenda
— Lawrence; C. Pažo —West- 
boro; J. Zaltairtas — Whate- 
ly; M. Lukis-N. Weymouth.

Nuoš’rdžiai dėkingi
T. T. PRANCIŠKONAI, 

Dartininko leidėjai

I aonmnr*. husmzmji
■ .BF ‘

*;.į 5? ' -<■' ■ ■ '■

_ 4 ' -‘3 k -’t'

tas, -Anna Klemas, : WinitiFed / 
sausio 22 Švęs savo vedyb;- Skudria, Joan Kleponis, . Rx> 

nio gyvenimo, 50 m. sukaktį. land Martinkus, Mildred Vailis, į> 
Ta proga sukaktuvų intencija Anna?Ktepdnf& Pirmin nko pa--' 
sausio 22 d. 8 vai. ryto bus at- reigas eis Petras Bizinkaus- | 
našaujamos mišios šv. Petro kas. 
par. bažnyčioje.

pasisekimo, negu buvo tikėta-

DARBININKO RĖMĖJAI

Clifford Odeta dramą pastaty
tas to paties vardo filmas, pa-

susižeidęs po “Aušros sūnų” 
vaidinimo, jau pasveiko ir pra
dėjo darbą.

geras chirurgas, dirbo Klaipė
doje, vėliau bųyo Telšiuose li- 
goninės direktorius. ./

Baitas

x Pradedamos pamokos
Sausio 20 d. 7:45 vai vak. 

Boston College High School, 
James Street, patalpose prade- 
damos vakarinės pamokos no- s 
rintiems mokytis darbo istori
jos, įstatymų, iškalbos. pop:ehų 
encikl kų, darbo teisės, socia
liu. įstatymų leidimo ir tt. Pa
mokos bus kiekvieną ketvirta
dienio vakarą l;gi kovo 31 
Mokestis už mokslą 5 doL

susirūpino Baltas. Atrodo.

PADfiKA
Maironio mokyklos Brook- 

lyne Kalėdų Eglutė puikiai pa
sisekė rik jos bičiulių ?r gera
darių dėka. Dėl to nuoširdžiai 
dėkojame kieto, kun. N. Pakal
niui, leidusiam naudotis abiem 
salėm, Aušrai ir Jurgiui Ble- 
ka'čiams už paruošimą vaidini
mo, dail. Pr. Lapei už dekora
cijų ir kostiumų esk;zus, Dar
bininko ir Vienybės redakto
riams už praneš’mus, 'J. Cin
kui ir J. Stukui ifž garsinimus 
per radiją ir dovanas, aktoriui 
V. Kidoliui už scenos apšvietl-

įęKiek anksčiau išsiųsta kalėdi- 
L- • niai paketai; 5500 į Vokietiją, 
K ‘ T.000 į .Prancūziją, 200 į Itali-

ją, 200 į Austriją. Apskaičiuo-
V Jama, 'kad kiekrienas lietuvis, 

^reikalingas pašalpos, gaus po 1 
'paketą.

~ Tėv. Juvenalis Liauba, OFM . 
pranc:škonų. vienuolyno vir-

į.I. šininfcas Brooklyne, išvyksta
' vienuolyno retkala’s į Kenne-

tounk Port, Me. Vėliau ten pat
.* ves uždaras ašttronių dienų re- .

' kolekcijas Kennebunko Porto 
vienuolyno nariams.

Po $4.00
J. Kulis, Ozone Pk., N; Y.;

O. MasiuHenė, Maspeth, N. Y.;
W. MUašus, Pitttsburgh, Pa.

Po $2.00
J. C. Baltus, St. Nutautas—

Brooklyn, N. Y.; J. Namica----- S. Slikas, -J. Rėbėza, B. Drau
gelis. ' ’ ■;

Iš N. Y. vaistyto.: J. Adams, 
L.,Rinkevičius — Maspeth; B.

Vasario 2 d. šv. Kryžiaus 
katedrbje, Bošttme, bus įšven
tinamas kunigu John Bums- 
tead ir Alenos Bab:nskaitės 
sūnus Jonas. Pirmąsias šv. Mi
šias naujasis kunigas laikys 
vasario 6 d. šv. Augustino pa- 
rapljos bažnyčioje. Jaiinąjį ku- ? p. p. 
nigą užaugino ir į mokslus iš
leido jo senelė Katarina Ba- 
binsldenė, kuri gyvena 256 W.
6 St, So. Ęoston.

I___Brinko naują valdybą
Bostono vyčių kuopa sausio 

11 savo susirinkime išrinko 
naują valdybą, kurią sudaro: 
Petras Bizinkauskas, Rita Sha-

FUmaa bando .giliai įžvelgti 
į kartą gyvenime pralaimėju
sio žmogaus psichologiją. Smu- 
kęs žemyn ir pasidavęs alkoho
lio įtakai, buvęs garsus artis
tas (Bihg Crosby) nebepas;tiki 
pats savimi, bijo imtis bet ko
kios atsakomybės. Tačiau juo 
ir jo gabumais tiki vienas re
žisierius (W. Holden), kuris 
savo statpmam veikaM pasi
renka aną artistą. Prasideda 
kova dėl žmogiškose vertės 
atstatymo. Įdomiausias cha
rakteris randamas artisto 
žmonoje (Grace Kelly)., žiūro
vas iš pradžių netirnesuprart- 
ta jos: vienu momentu atrodo, 
kad ji turi nepaprastos įtakos 
savo vyrui, ir tik jos vyraujan
čios jėgos dėka jis nebegali 
pakilti atgal į savarankišku
mą, kitu — ji sukelia nuošir
džios simpatijos, kai kartu su 
režisieriumi deda visas pastan
gas savo vyrui vėl sukasti sa
ve. ITlmas nespalvotas, tačiau 
šį kartą nulemia pats turinys 
ir vaidytis, kurie padaro jį vie
nu iš geriausių. Rodomas Cri- 
terion teatre, prie Times Sq.

Meto posėdis įvyifs penktačBėiį,' 
. sausio 21 čL x / i '

X Vasario 16 mMjbnas
; rengiamas vasario 13 d. 
3Arebster HaH. Programoje da
lyvauja visų New Yorko chorų 
; jungtims choras, kuris sudai- 
muos keturias dainas.
įTėvas Gedimtas Jočys, OFM 

pranciškonų provinciolo sek-
; retortas, atvykęs į Brooklyną, 
^susižeidė pirštą, paguldytas į 
Įst.. Catharine ligoninę.

Angrią Kar. parapijos
J choro
- vakaras - konceras įvyksta 
•vasario 5 d. Gresnpo'nte, šv. 
‘ Antano salėje. r. ’ •

Dr. Leonas Plechavičius,
yra išlaikęs New Yorko ir 

I Ohio valstybinius egzaminus ir 
^rengiasi atidaryt savo kabinetą 
JTYonkers. Dr. L Plechavičius _ 
buvo pagarsėjęs Lietuvoje kaip kad pa^T naują įstatyt ši^

met galės pajudėti iš Vokieti
jos stovyklų visi, kurie norės 
emigruoti ir kurie turės darbo 
ir buto garantijas. Bakui šiuo 
metu yra problema, iš kunigau
ti tiek garantijų. Gre’tu laiku 
Balfo Centras kreipsis į sky
rius, į parapijų klebonus, pra
šydamas daitoo ir burto garan
tijų.

Alinai ir Edvardui Staktaams 
ų'sausio 8jd. gimė dukrelė.

d. Į

išriuntęs didelius kiekius mais-' 
to į Vokietiją lietuviams, — 
margarino 36.00 svarų, sūrio 
— 30.000 svarų, aliejaus — 
36.000 sv., pieno miltelių 36.- 
000 ir sviesto 36.000 svarų. Vi
si produktai bus paskirstyti po 
stovyklas ir išdalyti ęJigŪi-

lą režisuoja aktore A Gastai- 
tienė. šeštadienį visi Getuviai 
į “Darbininko” vakarą!

nian) dėstomi kalbos pagrin
dai ir lietuvių literatūra. Jis 
tinka visiems augštesniąsias 
mokyklas baigusiems be lietu
vių kalbos ar šiaip norintiems 
kalbos ir literatūros žinias pa
gilinti. Numatomos premijos 
moksle pažangiems studai- 
tams. Dėl smu&esnių informa
cijų kreiptis į Dr. E. Dorfman, 
Ph losophy 401, Columbia Uni- 
versity, RI 9-2286 arba UN 5- 
400, Ext. 2229.

School of General Studies 
kviečia Jus palaikyti lituanisti
ką viename iš žymiausių New 
Yorko universitetų ir prašo 
paraginti registruotis Jūsų , 
draugus ir pažįstamus.

mo artistams sudarė galimybę 
iškilti ligi pačių vaidybos vir
šūnių. Bing Crosby savo su
kurtąjį alkoholiko artisto 
vaidmenį yra vienas Iš didžiau
sių kandidatų gauti Oscaro me
daliui. Grace Kelly, per viene
rius metus filmuose iškilusi iki 
garsenybių, už savo vaidmenį 
New Yorko filmų kritikų jau 
pripažinta geriausia pereitų 
metų artiste. Nuo Šių Čfviejų 
neatsilieka ir William Holden, 
vaidinąs teatro režisierių.

nienė, J. Knįįavičius, Br. Bo
belis, O. Kauniene, P. France- 
son, T Mažopas, VI Jasinskas, 
P. Rimkūnas^P. Lelis, J. Kat
kus. A Sunkus, K. Poderys,

niai parodė ekrane. Cinemasco- 
pas, puikios spalvos, gpra vai
dyba, nuotykiai ir jūros dugno 
nuostabus vaizdai š;am filmui 
suteiks didelį pasisekimą. Ne
abejotinai jį galima įtraukti į 
pereitų metų geriausiųjų filmų 
skaičių.

James Mason— “Nautllaus” 
kapitonas Nemo, kaip ir visada 
šaltas ir žiūrovą jau vien t’k 
balsu užintriguojąs. Ne vienas 
nustebs Kirk Douglas vaidme
niu, kur jis bando būti komi
kas, tik ne visada tai jam pa
siseka visu 100 procentų. Jis 
vaidina amerikietį harpūnistą, 
kuris kartu su vienu profeso
riumi ir asistentu pakliūva 
“Nautilaus” belaisvėn ir po il
gų nuotykių šiaip taip ištfbks- 
ta į laisvę.. Pasakiški jūros 
dugno vaizdai ir vandenų gy
vūnijos atvaizdavimas — tai 
Wslt Dysney specialybė, ta
čiau prie viso to jis pridėjo ir 
dar kažką ,kas šį filmą išsky
rė iš kitų panašių nuotykių 
fiimų ir pastatė visa pakopa 
aukščiau. New Yorke filmas 
rodomas Astor kino teatre, 
prie Times Sq. _

Gražaus darbo — gražūs ' 
vaisiai “; ’■

Sausio 12 d. tautininkų na
muose buvo atidaryta Bostono _ 
skautų suorganizuotoji jauni- , 
mo lietuviškoji skaitykla. Skai
tykla didelį suridomėiimą pa
rodė Bostono lietuviškoji vi
suomenė ir gausiai suaukojo 
lietuviškų knygų iV žurnalų. 
Skaityklos atidarymo dieną 
buvo gal’ma pasidžiaugti apie 
350 lietuviškų knygų. Skai
tyklos ir bibliotekos vedėju 
paskirtas Česlovas Kiliulis.

Pakrikštyta
Sausio 8 d. šv. Petro par. 

bažnyčioje pakrikštytas Tado 
Valio ir Lelijos Arčekauskai- 
tės - Valienės sūnus Morkaus ir 
Tado vardais. Tėvai gyvena 26 
Story St.

Susituokė
Sausio 9 d. šv. Petro par 

bažnyčioje moterystės sakra
mentą priėmė Vladislovas Koz- 
mačius su Geroldina Mlkeikevi- 
Čiūte. Abu jaunavedžiai gyve
no So. Bostone.


