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• Dar sunkesnis eksperimen^ 
tas buvo atliktas su stačiai 
i viršų kylančiais lėktuvais, 
turinčiais kryžiaus formos vai
rus. Toks vienvietis lėktuvas, 
traukiamas dviejų, j priešingas 
puses besisukančių propelerių, 
kyla tiesiog aukštyn. Nusilei
dimas vyksta panašiu būdu, 
mažinant propelerių trauk'mo 
jėgą ir atsitupiant “atbulai” 
ant žemės. Lėktuvui reikia tik 
tiek vietos, kiek užima jo vai
rų plotis.

Žukovas turi visokių titulų: 
Leningrado išgelbėtojas, Mas
kvos išgelbėtojas, Berlyno iš
laisvintojas ir t.t. Bet dar pa
vojingiau, kad jis turėjo karei
vių simpatijas. . Kareivių jis 
neglostė. Juos varė tiesiai į 
minų laukus, į ugnį, pelkes. Bet 
jis reikalavo iš kitų nedau
giau, kiek pats gali atlikti. Ka
reiviai tai jautė. Jis kalbėjo 
tiesiai, bet paprastai, kareiviui 
suprantamai. ’ < Jis nekentė po- 
litrukų kaip ir kareiviai. Ir

Pirmame kare - su guram ais 
iš karto stipriai gavę į ka'lį. 
bolševkai atsiminė, kad S Mre

> malkas kerta Rokosscvrik:s, 
pargabeno ji, atšėre ir nestatė 

„kariauti. Kare su vokiečiais 
Rokosaovskls gavo diviziją, 
paskui korpą, paskui prie 
Berlyno karinę grupę; gavo 
žaizdų, daugiau ordenų ir dau
giausia lenkų tautos 7 neapy
kantos. Neapykantos jis ne-

— Bostone sausio 18 4 kali
niai nuginklavo 5 sargybinius, 
juos paėmė įkaitais ir pareika
lavo, kad kalėjimo vadovybė 
duotų jiem automobilį pabėg-

♦ Nereikalingas aerodromas. 
Paskutiniu-metu atlikti bandy
mai įrodė, kad JAV karo na;- 
klntuvai gali pakilti visiškai 
neįsibėgėję. Sprausmnrs lėk-, 
lovas uždedamas ant sunkve
žimio, pakeliamas nustatytu 
kampu ir raketos pagalbą iš
metamas į orą. Tada lėktuvo 
skridimas pasidaro normalūs, 
raketos (pritvirtintos lėktuvo 
apačioje) numetamos, ir nai
kintojas skrenda/ pasitikti prie-

Stahno, Butgąririo akyse "pob-

fcfe jni kareMas; kltap liepsiu 
jus. sušaudyti...

kai Žukovas 1944 pasirašė 
Karlhorste Vokietijos kapitu
liacijos sutartį, jis buvo per
daug garsus, dėl to ir pavojin
gas. Stalinas tada jį nustūmė 
į Odesą ar kitą užkampį. Tik 
Stalinui mirus, Žukovas vėl 
atsirado Maskvoje kaip krašto 
apsaugos m nisterio Bulgani- 
no pavaduotojas, o faktiškai 
ministeris. Beriją likviduojant, 
neapsiėjo be Žukovo tankų. 
Kai prieš kel'as savaites Chur- 

"chillis paskelbė apie savo įsa
kymą 1945 saugoti vokiečių 
ginklus, kurie gali būti reika
lingi prieš bolševikus, tai vie
šai juo piktinosi ne kas kitas 
kaip maršalas Žukovas. Ir Ei- 
senhovveris, sakydamas, kad 
susitikimas su jo draugais iš 
Maskvos būtų naudingas, min
tyje turėjo Žukovą.

Jei šiandien šalia partijos ir 
saugumo policijos Rusijoje vis 
daugiau reiškia kariuomene, tai 
tos kariuomenės priekyje dau
giausia reiškią Žukovas.

Jei Žukovas norės, jis bus 
raudonosios Nato kariuomenės 
prieky, gen. Gruentherio .prie
šininkas. O gal jis nenorės ir 
laimingą padarys Rokossovs-

kurstė Varšuvoje lenkų sukili
mą ir paliko visus sukilėlius 
sunaikinti' vokiečiam. Ir pas
kui, .kada Rokossovskls buvo 
padarytas Lenkijos karo minis- 
tęriu, prie neapykantos lenkai 
jam pridėjo pasityčiojimą iš 
jo meilės avantiūrų, kurios 
buvo iškilusios net spaudoje.

Jei Rokossovskls būtų pas
kirtas dabar raudonojo Nato 
vadu, jis būtų pakeltas ir sa
vo tautiečių lenkų akyse. To 
jis labai norėų. Tai galėtų į- 
vykti, jei pakeliui nebūtų Žu
kovo.... ~ '

Neseniai tautininkai' išgar
sėjo savo pirmininko V. Rasy 
tenio laišku, kuriame atsiklei- 
<iė tautininkų viena iš prlemo- 

1 nių kovoje “dėl vaidilos.” 
■. Rinkti apie visus kitus” ž nias, 

^.kad jas panaudotų denunciacl- 
.,Jai svetimųjų akyse Ir tų sve- 
< jimųjų rankom likv'uuotų sa

vo Priešininkus — tokio žemu 
;;. moralinio lygio priemonės sun- 
Z, kų buvo laukti iš<tų, kur e pri

klauso Lietuvos laisvinimo, or
ganizacijai.

Bet ir tos priemonės, su ku- 
' riom tautininkai išeina viešai, 
nedaugiau džiugina. Kas pas- 

y'kaitys Dirvos sausio 13 B. Pa- 
■’kalnio str. “Ar teisingai atsto- 

■*’ 'var.jami Maž. L:etuvos reika
lai”, matys, kaip tautininkai 
pasišauja savo priešininkus 
niekinti, save indentifikuoti su 

j***visuomene” ir jos vardu ki
tus smerkti, o sav? vienus pvi- 

*’&atyti kaip riterius kovotojus 
^'be dėmes... Vilko narius Li- 
“'terskį, žalkauską, Simonaitį

a^ointg

minis, kartu ir demagoginis 
vyrąs...” Dabar jis “pradėjo 
daryti naują karjerą. Ir visuo
mene5 visiškai netikėtai vad. 
krikščionių demokratų spar
nas mažlietuvio Gelminio asme
nyje įslgjo Vykdomojoje Ta
ryboje besąlyginį talkinin-

l eknas, pailgaveidis, Žukovas sovskis. 
—kresnas,plačiai besišypsąs, 
apskritaveidis. Pirmas — aro- 
gantas įr elegantas, kur ra
ida. Antras— status ir papras
tas. Juodu vienas antrą gerai 
suprato mokydamies, kovoda
mi daugelyje kovų kartu. Ka
riuomenėje Rokossovskio la
biau bijojo, Žukovą labiau mė-

maršalas — lenkas. Sovietiniai 
šaltiniai saką, kad ga iš netur
tingų getežmkerečų lėles; kad 
labai sunkiai vaikas būdamas 
kojinių fabrike dirbęs* paskui 
dalyvavęs sukilime prieš carą. 
Bet kas matė jį sėdint balne; 
kas matė jo manieras, neabe
joja, kad jis yra dvarininko 
sūnus, kaip ir jo miręs tauti?- 

Konstantinas Rokdssaovskis raudanasiš VšinsHs. Ne
is eilės 13 Sovietų Sąjungos' M‘>l i“ buv<s caro karo mo-

kykloje, jeigu būtų dalyvavęs t prado ir dabar už tai, kad su- 
sukilime prieš carą.

Pirmąsyk iškyla Rokossovs- 
kis 1917 revoliucijos metu kaip 
kavalerijos kapitonas bolševi
kų pusėje, kovojęs už bolševi
kus Lenkijoje*Ukrainoje, prie 
Uralo ir Mongolijoj. Jis buvo 
siunčiamas, kur tik reikėjo.

Kai . bolševikai laimėjo, 
Trockis Roko^sovskį kaip ir 
Žukovą pasiuntė į Maskvą spe
cializuotis tankų-srityje. Pas
kui jis ilgam laikui dingo tol. 
Rytuose legendarinio Bliuche- 
rio armijoje. Praėjus 12 metų 
pasirodė Leningrade jau ka p 
divizijos vadas. Bet iš čia Ro- 
kossovsiks į tol. Rytus turėjo 
kelįauti antru kartu—tik šiuo 

Įkartu su išmuštais dantim, 
sudpaskyta kariška uniforma, 
nuteistas į' koncentracijos la
gerius. Tai buvo Tuchačevskio 
valymo laikau Ir Rokossovskį, 
garbėtrošką, Jfcnbicingą, d vi
zijos vadą, sžįgumas pačiupo 
tiesiai iš gatves-ir mokėjo taip 
patvarkyti, kad jis prisipažino 

lokslinn- 
. inS° Sibi-

Iš ten išgelbėjo suomiai.

— Portorikiečių antplūdis į 
Ameriką 1954 m. sumažėjęs 
68,3%, palyginti su 1953. Dar
bo sąlygos pagerėjusios pačia
me Puerto Rico.

• sugretina su “mirusiom sie
lom”-: krikščionis demokratus

-^pristato partinius re'kalus 
statant “neabejotinai aukščiau 

■Visko”, valdžiai savo rankose 
' Išlaikyti jie kitus papirkinėją 
"pinigais; tarp tų perkamųjų e- 
' sąs ir E. Simonaitis, neš “jau
• kelintas mėnesis Erdmonas Si
monaitis kelia ranką tada, kai

"tai daro ir Vliko bosai”. O 
tais ’ bosais” tautininkų laiK- 
rastis vad:na vėl kekšė, deni.

" Dirva “visuomenės” vardu ma- 
z"no galinti tvirtinti, kad dėl to

- ■Simonaitis netenkąs pas;t kėjl-
- mo ir tarp mažlietuvių, ir kelia 

?-‘•klausimą, ar Simonaitis “te:- 
'• singai stovaująs”....

- Tai nėra viešų veiksmų kri- 
’ tika, i kurią k:ekv enas turi 

teisę, bet daugiau detnagoginis 
'"juodinimas ir tokiu stilium, 

kuris mėgstamas arba vadina
mų pusinteligenčių, arba to- 
'talistino galvojimo žmonių, 
nepripažįstančių kitani teisės 

’-t galvoti ir elgtis kitaip, nei jie 
*nori.

■-a. qyK Kaip iš kiekvieno kūri
nio, taip ir iš šito juod’nimo

• matai pačius jo autorius apsi- 
/ rašius. Jų apsirašymo štai po- 
■f "jra tp'zodų.
***’ 1. Tautininkų laikraštis ap- 
*” rašo M. Gelžin), MLT atstovą 

kV:AT: . .
1 “Jis Klaipėdoje savo la ku 

"'buvo iškilęs kaipo tautin n- 
;J,kcins artimos jaunimo organi- 
į/^jiacijos ‘Samaros’ vadas. Gel- 

buvo žinomas kaip d na-

— PaterMe H.
Prudei.z dantų gydytojos, turi 
jau 93 mteus ir dar verčiasi 
gydytoj praktika.

Tačiau brutaliausiai iš1 po 
švelnių žodžių išl ndo ir save 
demaskavo tautininkų dabar
tinis satelitas, ūkininkų parti
jos atstovas Vlike J. Norkai- 
tis, 1954 rugsėjo 23 siūlyda
mas Vlike nubraukti visas M. 
Lietuvos veiklai sumas ir sa
vo siūlymą motyvuodamas 
raštu. Tas siūlymas — rašė J. 
Norkaitis pareiškime —.

“padarytas kaip protestas 
prieš Mažosios Lietuvos atsto
vo E. Simonaičio užimtą po
ziciją, balsuojant š. m. rugpjū
čio 13 dienos posėdyje už Fi
nansų Tarybos-ir Tautos Fon
do valdytojų etatų nubrauki
mą ir kaipo ^otestes dėl jo 
pritarano krikščioniško - valst. 
liaudhtnkų bloko pasirinkt 
tiems veikimo metodams.”

Vadinas, nepritarei man, tai 
nereikia v’sps tavo veiklos. To
kie pareiškimai ‘yra Jšenlfląs, . buvęs tai] 
kaip' nori, prekiautrMl Lietu- kas.." :a&’ 
ves reikalais tie, kurie saldžiu re. 
balsu kalbėjo apie ją..

gie faktai rodo, ko verti ir 
šie Dirvoje tautininkų apsira- 
šymai ir iš kur eina įn’rtimas 
prieš kitus asmenis ir grupes, ~- 
kai jos nedaro taip, kaip tau
tininkai norėtų. Anas Dirvos 
štra’psnis viešai rodo tą patį 
metodą, kuris buvo iškilęs 
RasteniO neviešame laiške: ar; 
ba E. Simonaitis turi daryti 
taip, kaip mes M. Lietuvos 
“visuomenės” vardu nurodo
me ,ąrba jis turi būti likviduo
tas iš atstovų, kaip neatitin
kąs tos “visuomenės” (sov e- 
tiriTu' terminu: liaudies!) va
lios.

Norlntiem bendradarbiavi
mo ir vienybes tai dėmesio ver- • 
ti faktai. •

-Pirma pažink faktus— tau apnimokes
Mhm Kali uHtrMi bent !•% daugiau
Rinktinės federalinės taupymo ir paskolos 
kasos. Kiekvienas indėlis a|xiraustas lip 
JlonOO Federalinės Taupymo ir Paskolos 

. į Draudimo Korporacijos.
Mūsų klientai yra pavieniai, partneriai, jryvybės draudimo, nejtt- 

ąomo turto bei kitos pardavimo bendrovės, bažnyčiom, kolegijom, uni
jų bei pensijų fondas, federalinio kredito unijos, truttal. nupsavy- 

,bės klientai visoj JAV, jos valdomose inlyse bei užsieniuose. Mes 
tarfrne f*ksati>Mn» kMPMnkn Mm Del D*a< atstato^
Menfv ipdčjv «k* NefaiMims nMkestts. Prtfyk

Keisti orai Europoj
— Londone sausio 16 pofrie- 

tų užėjo tokios miglos, kad 
buvo visai tamsu, ir staiga 
sustojo visokis judėjimas, net 
paukščiai susislėpė. Kilo pani
ka; žmonės manė, kad atėjo 
pasautio galas. Tokia „ keistybė 
truko tik 10 minuč ų, paskui 
staiga viskas praėjo.

Europoje, Vokietijos vaka
ruose ir Prancūzijoje ištiko po
tvyniai nuo gausaus sniego ir 
lietaus. Upės Reinas, Necka- 
ras. Sena išėjo, iš krantų. Auto
stradose judėjimas vietom su
stabdytas, kai kuriuose mies
teliuose gatvėse vandens per 
*ris pėdas. Didžiajame Duis- 
burgo uoste judėjimas sustojo, 
nes vanduo pakilo 13 pėdų 
aukščiau nei normaliai, gkbtl- 
joje eilė kaimų maistu aprūpi
nami iš lėktuvų, nes per snie
gą negalima prleįti.

Jei čia teisingai anas vyras 
apibūdintas, tai tas aplbūdin5- 
mas labai nejaukiai aprašo ano 
meto tautininkus, nes rodo, 
kokius vyrus tautininkai rin
kosi savo giminiškom organi
zacijom į vadus — demagogi
nius vyrus, karjeristus. Ir tai 
buvo ž:noma savo laiku, ne da
bar. Tokiais tautininkai norė
jo remtis. Tik dabar, kai vie
nas iš jų, anot Dirvos, nusi
vilkęs uniformą, nusivilko ir 

ištikimybę tąutimixam, laik
raštis jįniekma..?

2. Tautininkų laikraštis 
tvirtina, kad tik kr. dem. ne
norėję mažlietuvių Vlike par
tiniais interesais, o laicistinis 
blokas, kuriame yra ir tautinin
ką*, nuoširdžiai kovojęs. . už 
mažlietuvius ne “aritmetikos” 
reikalui...

Šitą pagyrų puodą į šukes 
sudaužo tautininkų ankstesni 
žodžiai, štai tautininkų Vieny
bė 1953 vasario 13 atvirai pri
sipažino:

“O juk, padėkime ranl ją ant 
širdies, nemažą t. v. laicistiaio 
Moko fiisidomepmo Mažosios 
Lietuvos atstovavimo Vflke 
dr lį sudarė noras gauti dar 
vieną balsą, prieš taip vad.kle- 
r' 'alinį Moką, blokų santykiui 
Vlike pasiskirsčius 5 prieš 5. 
Mū 4 ’ Mažosios Lietuvos bro
liai tai jautė ir ne kokį įspūdį 
apie mus buvo susidarę.”

Kad laicistinis blokas vie
naip kalbėjo, o kitaip galvojo, 
t. y. kad jam rūpėjo mažlletu- 
vai tiek, klek jie duos jiem 
vieną balsą ir kad mažlietuviai 
tą nueširdumą jautė, liudijo 
ir laikraštis N. Lietuva. Ji 
1953 vasario 11 rasė:

“kai kurie smulkiau su MLT 
prezidiumo politine Unija nesu
sipažinę tautiecai (net patys 
mažlietuviaiJ neri. kį meta drą
siai vad. laicistinėms parti
joms kaUVųjpą, girdi, jos pS- 
naudoja.ičkn MLT į VEką |- 
vedfrno liausimą savo ‘straič- 
gjpčmis’ eHim-ns. pi ndžiai jį 
ri’damoc. su partine rritmeti-

1 IĮ s ■»
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Nereikia kaltes versti kitiems
Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos sukviestame Dar

bininko patalpose pasitarime lituanistinio jaunuomenės šviet'mo 
ir auklėjimo reikalais sesuo kazimierietė Eucharista iš Chicagos 
nurodė, kad amerikiečių švietimo vadovai rimtai yra susirūpinę 
šalia anglų kalbos vaikus pramokyti ir vienos svetimos kalbos. 
Tuo pačiu klausimu ji kreipėsi j įvairias diecezijas', kurios tvar
ko privačias katalikiškas mokyklas, ir niekur nesutikusi kliū
čių įvesti lietuvių kalbą į reguliarią pamokų lentelę. Vad’nasi, 
tose lietuvių parapinėse mokyklose, kur lietuvių kalba nedėsto
ma kaip privalomas dalykas normalių pamokų metu, gali būti 
tai padaryta, neverčiant kaltės kitiem, kad neleidžiama ar ne
įmanoma lietuvių kalbos dėstyti.

Tas pats klausimas paliestas “Common Council” instituci
jos, kuri rūpinasi amerikiečių vienybe. Spaudos pranešimuose, 
redakcijoms, “Com. Council” gruod. 27 rašo: “Daug žmonių ma
no, jog amerikiečius domina tik sava viena kalba. Tai uetiesa. 
Amerikos ir Kanados kolegijų išleistos studijų apžvalgos rodo, 
jog dabar mokoma 50 moderniškųjų kalbų... Kai kurios kolegi
jos turi studentams specialius kambarius, kuriuose angliškai 
kalbėti draudžiama (vadinasi, kad geriau išmoktų svetimos 
kalbos). Kitos mokyklos turi atskirus stalus valgomajame kam
baryje, kad mokiniai galėtų tarp savęs šnekėt:s vokiškai, šve
diškai, prancūziškai, ispaniškai.”

Apie reikalą pramokti kitos kalbos JAV švietimo tvarky
tojas Earl J. McGrath yra taip išsireiškęs: ‘‘Mūsų tautos pasau
linė padėtis reikalauja mokėti ne vieną, bet daug svetimų kal
bų... Tik mokėdami su kitais susikalbėti, mes galėsime geriau 
suprasti kitą tautą... Mūsų pareiga sudaryti mūsų piliečiams 
progą pažinti kitų tautų kultūrą.”

Kai kas gali sakyti, jog visa tai teisinga ir gražu, bet tai 
tinka tiktai didelėm tautom. Ką veiksi su mažos, sakysime, l’e- 
tuvių tautos kalba? Bet ir čia, pasirodo, kolegijos siūlo mokytis 
ne tiktai kalbos didžiųjų tautų, bet ii’ mažųjų, ka p da
nų, albanų, kroatų, slovakų, J armėnų, uzbekų, lapių. . . 
Jų tarpe yra ir lietuvių.

Lietuvių pačių reikalas savo kalbos neapleisti. Kiekvienam 
gimtoji kalba šalia kitos turėtų būti brangiausia. Daromas dide
lis nuostolis ne vien sau, bet ir kitiemsi, kai jos išsižadama. Tuo 
būdu bendrasis kultūros lobis daromas skurdesnis, nes savo 
tauta iš jo išjungiama. Kad to nebūtų, lietuviam reikia pas:- 
tempti, o sąlygos ir galimybės lietuvių kalbos mokytis visada 
atsiras. Jų neatsiranda tik ten, kur nėra noro.

Kalėdinėje savo kalboje po
piežius Pijus XII aptarė trejo
pą koegzistenciją: koegzisten- 
tenciją baimėje, koegzistenciją 
I laidoje ir koegzistenciją tie
soje. Praėjusiame Darbininko 
numeryje buvo duotos tos 
kalbof svarbesnės ištraukos a- 
pie koegzistenciją baimė:e. Po
piežius ją atmeta if įspėja, 1 lad 
ji nuo pavojaus neapsaugos, 
jeigu bijomasi tiktai priešo, o 
nesibijoma Dievo. Taip pat po
piežius smerkia ir koegzisten
ciją klaidoje. Kas ji tokia, aiš
ku ,iš žemiau atpasakojamų 
popiežiaus žodžių.

★
Popiežius nurodo, kad nei 

šaltasis karas nei šalta taika 
vis dėlto nesustabdo gyven'mo 
pulso. Tačiau tas gyvas pulsas 
jaučiamas ne visur. Judriau
sias jis yra ekonominiame gy
venime, kurį pirmyn varo mo
derniškoji technika. Popiežius 
pripažįsta didelę reikšmę tech
nikos pažangai ir džiaugiasi, 
kad ji padeda •kilti ir kultūroje 
labiau atsilikuslem kraštam. 
Tačiau nereikia užmerkti aklų
ir nuo pavojaus, kuris sijasi 
su technikos pažanga Ir pas
tangom gaminti vis daug:?u 
materialinių gėrybių. Koks tas 
pavojus ir kok’a klaida?

MEDŽIAGINĖS GERYBES 
DAR NE VISKAS

Klaida yra manyti ir tvirtin
ti, kad viskas priklauso nuo 
moderniškos technikos ir ūki
nes gerovės. Ta klaida pastebi
ma abejose pusėse, į kurias 
žmcn’ja yra pasidalinusi. “Vie
noje pusėje, — pastebi popie
žius. — skelbiama, kad žmogus 
organizuotom pastangom gali 
išsilaisvinti iš skurdo ir įvairių 
pktybų. n’’o kurių jis kenčia, 
nes jam yra duota galia ne
siekti nuostabių laimėjimu 
techn'koje ir ūkiniame gvvem- 
me; tai esąs t kėj’mas savotiš
ku žmogaus išganymu.”

(Popiežius n® •'suminė, ion 
tai yra materialistinė komu- 
n:stų doktrina dabar vykdoma 
bolšev kų, kur ? v‘sa viltį sude
da į t"i. jog technikos pažan
ga galima bus pasiekti lai
mingo. kone ‘rojiško” žemė’e 
gyvenimo — tam.fkro žmo
gaus “atpirk:mo” arba v's'ško 
išlaisvinimo iš skurdo, vargo, 
skausmų, rūpesčių ir viso p;k- 
to. kas tik žmęgų :štlnka. 'Bet 
tai yra klaida, ir ji pasmerk
ta sulaukti nesėkmės, kas jau 

1 dabar aiškiai matoma).
Antroje pusėje, vadinasi 

priešingoje bolševizmui, taip 
pat tvartai tikima, jog “taikos 
galima pasiekti tiktai ūkinė-

Koegzistencija klaidoje
nfs gėrybėmis, jei jų daugiau 
bus, ir ypač jų laisvu pasikei
timu.”

(Čia vėl popiežius neužsime
na amerikiečių, bet mes daug 
kartų esam JAV laikraščiuose 
skaitę tvirtinimų, jog reikia 
tik pagerinti ūkinę padėtį, ir 
komunizmui bus atimtas pa
grindas. Paskutiniu laiku įro
dinėjamą, kad reikėtų siųsti už 
geležinės sienos daugiau svies
to, ir žmonės ten pasidarys 
taikesni).

Popiežius griežtai pasisako 
prieš vieną ir kitą įsitikinimą, 
jog visas blogis ir netaiką tarp 
žmonių galinti būti pašalinta 
tiktai tuo būdu, jei bus dau
giau pagaminta visokių me
džiaginių gėrybių ir jomis lais
vai keičiamasi. Popiežius nuro
do, kad taip buvo skelbiama 
jau prieš šimtą metų, o pažan
gos tautų santykiuose nepa
daryta, kad jos taikiau sugy
ventų. Kodėl? ‘‘Yra. neginčija
mas ryšys tarp moralinio ir 
ūkinio pasaulio, jie turi būti

Dievas kuria žmogų į savo paveikslą. Iš Michelangelo paV^ikslo

POPIEŽIAUS PIJAUS XH 
KALĖDINĖ KALBA (2)

suderinti ir taip, kad pirmeny
bė turi būti atiduota morali
niam dėsniam, kurie turi tvar
kyti ir ekonominius žmonių 
santykius... Yra visai tikra, 
jog žmonių santykiai, net ir 
grynai ūkiniai, priklauso nuo 
jų dvasios.”

Popiežius dėlto netiki, kad 
valstybės galėtų rasti sugyve
nimui pagrindą (koegzistenci
ją), jeigu jos ir garai aps'rū- 
pintų ekonomiškai ir sutartų 
dėl laisvos prekybos bei tam 
tikrų dėsnių ūkinei pusiausvy
rai išlaikyti. Visada prasikiš 
vienos ar kitos valstybės no
ras geriau už kitus ekonomiš
kai apsirūpinti ir vyrauti. Nuo 
to egoizmo gali apsaugoti tik
tai meilė kitos tautos, noras 
jai nuoširdžiai padėt, jos ne
išnaudoti, neprispausti. Bet 
tai yra jau dvasios dalykai, ne 
technikos ir ekonomikos.

‘‘Tiktai dvasia, tas Dievo pa
veikslas ir Jo planų vykdyto
jas, gali įnešti tvarkos į žmo
nių santykius žemėje; ir tai 
gal» pasiekti tiktai tada, kai 
bus ištikimas ir uuo’ankus į- 
r aukis Išganytojo Jėzaus Kris
taus, kuris yra Taika”.

VIENYBE, BET TIK 
KRIKŠČIONIŠKA

Popiežius nurodo ir antrąją 
klaidą, kuri yra įvyniota į da
barties pastangas pasiekti vie
nybės. Viena pusė (bolševiz
mas, Red.) siekia vienyti pa
saulį, mindama pagrindines 
žmogaus ir Dievo teises; tai 
yra kiaurai klaidmga idėja. 
Priešingoje pusėje idėja yra 
teisinga ir praeityje sėkmingai 
išbandyta (krikščioniškoji 
vienybė, Red.), bet. atrodo, 
nuo jos tolstamą.

Čia pop:ežius primena, kad 
tuojau po karo visoje Europo
je buvo gyvai jaučiamas vie
nybės reikalas ir to siekta, bet 
dabar vėl atgema atskirų vals

tybių nacionalistinė politiku, 
pareikalavusi tiek aukų ir me
džiaginių nuostolių, o tai už
mirštama. Pop ežius pripažįsta, 
kad kiekviena tauta turi teisę 
būti nepriklausoma ir laisvai 
gyventi; “klaida yra ta:, kad 
tas tautinis gyvenimas supla
kamas su nacionalistine politi
ka.”

Tauta, apimdama tai, kas 
c’vilizacijoje yra vertingo, 
duoda toms vertybėms charak
terį ir sujung’a savo dvasiniu 
ryšiu; savo ruožtu tautos pra-- 
turtina bendrą visos žmonijos 
lobyną. Bet tai neturi grynai 
polit'nio charakterio. Istorija 
rodo, kad viena tautinė grupė 
gali gyventi šalia kitos toje pat 
valstybėje. Prasta pasidaro ta
da, kai “tauta sudaro tokią 
centralizuotą valstybę, kuri 
siekia viską kontroliuoti ir 
veržiasi į ekspansiją”. Tokios 
nacionalistinės valstybės, graso 
pavojumi kitiems.

Popiežius pabrėžė, kad t’k- 
tai krikščioniškieji principai, 
kurių Europa la’kėsi anksčiau, 
tegali jai padėti ir dabar. Tie 
krikšč:oniš.ki principai nesutai
komi su klaidingą idėja, vykdo
ma prievarta ir polifnėm prie
monėm, skelbiant, jog “gal'ma 
pasiekti žemiškojo rojaus, tik 
reikia, kad tam tikra soc’alinė 
tvarka (komunizmas,Red.) bū
tų realizuota visame pasauly”. 
Tos klaidingos idėjos vykdyto
jai sugeba suvedžioti rfiases ir 
turi drąsos veržtis net kiton 
pusėn.

Popiež:us skatina geros va
lios žmones vienoje ir antroje 
pusėje melstis ;r veikti, kad ga
lima būtų išsilaisvinti iš sudie
vinamos, bet nuo Dievo nusi- 
gręžus os valdžios, kad “Dievo 
Dvasia būtų Vyriausiu Vado
vu pasaulio, kuriam gelbėti 
Viešpats parinko ne ką kitą, o 
Tą, kurį Jis labiaus’a mylėjo 
ir kurs įsikūnijo silpnu Vaiku 
vargingose sąlygose. “Mums 
gimė kūdikis ir mums duotas 
sūnus, ir jo viešpatavimas ža
dėtas ant jo peties” (Iz. 9,6).

(bus daugiau)

Sovietai imasi žudyti ir grob
ti tremtinių ve’kėjus. “Radio 
Liberation” redaktorius midų 
veikėjas Karas buvo prigirdy
tas Isaaro upėje t:es Miunche
nu. Pastaruoju metu nužudy
tas to paties radijo Azerbai
džano skyriaus vyr. redakto
rius ats. maj. Fatalibeyli Du- 
danskis. Pagrobti buvo čekų 
socialistas B. Laušman, slova
kas B. Foit. ukrainietis socia
listas J. Krutyj, bulgarai N. 
Mlad-enovas ir P. Trifonovas. 
Berlyne buvo pagrobtas rusas 
T. Truchnovičius.

j JUOZAS A. STARICENKA į

į Jurgis Pavelaits į
2.

— Garbė Jėzui Kristui. — 
nusilenkė žemai S:monienė. 
Jurgis išs:gandęs tvirtai laikė
si motinos sijono kairiąja ran
ka, su dešine glamžė kepurę.

— Per amžius amen, — at
sakė taip pat linkterėjęs jau
nas mokytojas, — ką pasaky
site?

— Tai, ponuli, su sūneliu... 
nori į mokyklą, — nedrąsiai 
aiškino Simonienė.

Mokytojas nusiėmė savo a- 
kinius, nusišluostė juos neši
name ir vėl užsidėjęs ilgai žiū
rėjo į Jurgį.

— Kaip tavo vardas? — 
paklausė.

Jurgis dar labiau ėmė dre
bėti ir didelėmis akimis žiūrė
jo į žemę.

— Jurgutis, ponuli. Jurgutis.
— atsakė motina.

Mokytojas ėmė vaikščioti po 
kambarį, kažką galvodamas. 
Jis buvo gražiai apsirengęs. Ir 

motina pagalvojo: “kad taip 
atrodytų mano Jurgutis.”

— 0 kiek tau metų, Jurgi? 
— vėl pasiteiravo mokytojas.

— Gi dvylikti, ponuli. —vėl 
įsikišo motina. — Kalbėk, Jur
geli, su ponaičiu, kalbėk!

—Per vėlai, —tarė moky
tojas. — Pavėluota! Kad taip 
prieš ketvertą, penketą metų...

Simonienė vėl atėjo su sū
numi namo. Jurgis negalėjo 
tverti iš džiaugsmo. Linksmas 
šokinėjo lyg ėriukas.

— Ką padarysi, nepataikė 
laiku, nežinojo, — galvojo Si
monienė.

Jurgis vėl ganė kiaules, vėl 
miegojo po senąja kriauše. 
Kaimynai vėl pliekė jį botagu. 
Pagaliau atėjo ir tam galas. 
Jam bemiegant, du vilkai pa
gavo jaunus paršiukus. Kol 
jis susigaudę, jau vilkai buvo 
miške su savo grobiu. Užpuolė 
jį tada kaimynai , ir Jurgis 
jiems atsakė:

— Pasiųskite jūs su savo 
k’aulėm, daugiau nebeganysiu.

Ir nebeganė. Kai motina nu
siminė, jis tarė:

— Eisiu į malūną, uždirbsiu 
pinigų sau ir tau.

Malūne Jurgis turėjo nešio
ti maišus, prižiūrėti girnas ir 
dirbti kitus sunkius darbus. 
Sunku Jurgiui buvo iš pra
džių, bet priprato. Patiko vė
liau darbas, o dar labiau —ma
lūnininko duktė Elena, geltonų 
lyg vaškas plaukų, mėlynų a- 
k;ų. graKŠti. Jurgis irgi buvo 
patrauklus: aukštas, stambus, 
tvirtas žibančiomis rudomis 
akimis. Burkavo jiedu vasaros 
va-artis, susiję stiklinėse ma
lūnininko gonkose. Jurg s n° 
kartą rengėsi eiti pas šaimini.z- 
ką Ir paprašyti, kad le’stų 
dukterį tekėti už jo, bet vis 
nedrįso. Elenytė jį kasdien ra
gino ir verste vertė, bet Jurgis 
vis atidėliojo kitam kartui. Ka
da jis pagaliau įsidrąsino ir 
nuėjęs paprašė, tėvas tiesiog 
užrėkė:

— Dar ji jauna, tegu pa- 
męrgauja.

Vaikščiojo Jurgis, lyg žemę 
pardavęs, o Elena irgi nema
žiau sielojosi ir verkė. Malūni
ninkas pagaliau būtų leidęs, 
bet Jurgis nedrįso daugiau ei

ti prašyti. Laukė diena iš die
nos, kada tėvas pats ims ir pa
prašys. kad jis vestų jų duk
terį.

Pagaliau prasidėjo karas, 
Jurgį paėmė į kariuomenę. At
sisveikindamas jis kalbėjo:

— Kai grįšiu iš karo, veši
mės.

Kare, vos tik Jurgis pasi
kėlė nuo žemės, kulka nukirto 
jam ausį. Jis net nespėjo pa
galvoti, kas atsitiko. Manė, 
kad kas nors sudavė botagu, 
kaip kad būdavo beganant 
kiaules. Tik vėliau jis pastebė
jo, kad ausies nėra.

— Kad juos paraliai, —pa
galvojo Jurgis. — Jei būčiau 
kartu su vigais atsikėlęs, gal 
tebeturėčiau ausį.

Jis prisiminė, kad -reikia vi
siems kartu atsikelti nuo že
mės ir bėgti. Jeigu atsiliksi, 
gausi.

— Kodėl aš vis per vėlai at
sikeliu, — mą^tė jis. — Kitą 
ausį jau saugosiu.

Vieną tamsią naktį Jurgis 
stovėjo sargyboje. Prisiglau
dės prie didelio ąžuolo, jis jau
tėsi kaip pas motiną ant kros
nies.

— Kas čia ateis tokią nak
tį,—mąstė jis,—o jei ir ateis, 
kas matys mane?

Tuo metu, kai Jurgis buvo 
paskendęs svajonės.? apie Ele
nytę, visai arti priėjo vokietis. 
Jurgis staiga krūptelėję, išgir
dęs žingsnius. Pamatė vokiško 
šalmo šešėlį. Jurgis žino, kad 
reikia šauti pirmam, bet kol jis 
susigraibė šautuvą, kol jį pa
kėlė, vokietis jau paleido kur
tinantį balsą. Jurgį perbloškė 
ant žemės Jautė didelį skaus
mą kcjoie ir žinojo, kad tai 
nebuvo botagas.

— Per vėlai, per vėlai pa
stebėjau, — sudejavo Jurgis.

Nežinia, kiek jis ten gulėjo 
netekęs sąmonės, bet kai atsi
budo, buvo vakarai. Skausmai 
visą raižė, svaigo galva. Jis 
norėjo pažiūrėti į savo žaizdą, 
bet vos pajudėjo, kaip vėl kri
to atgal. Jis šaukėsi pagalbos, 
bet niekas jo negirdėjo. Visi 
jau buvo nubėgę į priekį ir jis 
buvo paliktas užpakalyje. Pa
galiau jis atsibudo ligoninėje. 
Jis girdėjo kalbant:

— Jei nebūtų pavėlinta, bū
tume išgydę. Dabar reikia 
plauti koją. Nėra jokios vil
ties.

Jurgiui suspiegė tie žodžiai.
Pagaliau pasibaigė karas, 

pasibaigė ir Jurgio tarnyba. 
Pritaisė jam dvi ilgas lazdas, 
kurias turėjo pasisprausti po 

pažastim. Jo koja buvo nuplau
ta iki kelio.

Keliavo Jurgis namo. Juo 
arčiau jus buvo, juo aiškiau sa
vo vaizduotėje matė Elenutę. 
Matė ją stovinčią tarp durų ir 
žiūrinčią į vieškelį. Sapnavo 
ją, kaip ji puola jam ant kak
lo. Kokia laimė, kokia laimė po 
to jo skausmingo gyvenimo!

Bet buvo visai kitaip. Kai 
jis pasiekė karo apdraskytą 
malūną ir įėjo į triobą. asloje 
šliaužiojo mažas kūdikis, o ap
link krosnį sukinėjosi Elena.

— Atleiski, tėvuli, mes nie
ko neturim ko duoti. Viską at
ėmė vok’ečiai —aiškino Elena, 
visai nepažmdama susenusio ir 
apžėlusio Jurgio.

Jurgis viską suprato ir ty
liai sudejavo:

— Pasivėlavau ir čia! Pasi
vėlavau!

Ir jis pas: leido dideliais 
šuoliais namų link. Lingavo 
pamiške ir. pas’ekęs gluosnį, 
kur kadaise, ganydamas kiau
les. miegojo, sustojo pailsėti. 
Prisiminė jis dabar yisa: nuo 
kūdikystės iki fronto.

— Eisiu į namus.—pagalvojo 
jis, — Itef ką aš ten rasiu!

Netoli namų piemenys kū
reno ugnį ir jis, senis elgeta, 

iš jų patyrė, kad motiną tik 
prieš savaitę palaidojo, o na
mai tetos Uršulės užimti.

— Per vėlu... — tarė Jurgis 
svirduliuodamas ant netvirtų 
savo kojų. Vos-ne-vos jis pa
siekė slenksti ir griuvo, griu
vo kaip pagalys, užsikabinęs 
už slenksčio.

Kelias dienas jis gulėjo pus
gyvis ant dviejų sustumtų 
suolų. Degė žvakigalis. Teta 
Uršulė, pasiėmus storą malda
knygę, skaitė Visų šventųjų 
litaniją. Baigus vėl pradėdavo 
iš naujo, žvakigalis visai bai
gėsi, o Jurgis vis dar tebebu
vo gyvas.

—Mirk, Jurguti, mirk, ma
tai, kad žvakė jau baigiasi, 
baigdama šeštą kartą litaniją, 
maldavo Uršulė. Vėl pradėjo 
litaniją septintą kartą.

Jurgis vis tebež ūrėjo balto
mis stiklinėmis akimis.

— Mirk, mirk, — vis karto
jo teta, — matai, kad žvakė 
užgeso, kitos neturiu...

Taisėsi užžiebti balandą, 
bet kol atsikėlė, kol uždegė,— 
Jurgis mirė.

Taip ir atgyveno Jurgis Lin
kus, žmonių vad’namas Pake
laičiu. "

(Pabaiga)
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ST. ANTHONY’S AUDITORIUM
Greeitpoint, 725 Leonard Street, Brooklyn

DARBININKO
VAKARAS ALEKSANDRA GUSTAITIENE

PRADŽIA 6:30 V. V.

Bostono vaidintojų trupė vaidina
P. Vaičiūno 4 veiksmų komedija

HENRIKAS KAČINSKAS

“TUŠČIOS PASTANGOS”
Režisuoja
ALEKSANDRA GUSTAITIENE

Vaidinime dalyvauja
HENRIKAS KAČINSKAS

Po vaidinimo

ŠOKIAI IR UŽKANDŽIAI
Groja

JOE THOMAS,
ORIGINALUS ORKESTRAS

Bilietai: $1.25, $1.50, $2.00



BALTIMORES ŽINIOS

■KW>

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS CHORO

MMMI

Ruošiasi minėti Vasario 16
ALRK Federacijos 10 sky

rius Vasario 16 sukaktį minės 
vasario 13, sekmadienį, su ati
tinkama programa. Minėjimas 
vyks parapijos salėje. Visi ra
ginami iš anksto minėjimui pa
siruošti.

7. Dar vienas^ gal labiau 
pačioms mokytojoms reikalin
gas vadovėlis — tai lietuviškų 
žaidimų ir dainelių rinkinys.

tr&dkijų, bet neturi medžftt- 
gos. Norėtųsi tad ir tokio lei
dinėlio, kuriame vaikai rastų 
įdomesnių lietuviškų papročių 
aprašymų, kuriuos jų seneliai 
dar gyvai prisimena.
'6. Vaikų supažindin'mui su 

pačia Lietuva, jos gamta,-žy
mesnėms vietomis ir miestais, 
būtų naudinga turėti geografi
nius aprašymus su Lietuvos 
žemėlapiais. Pavyzdžiui, net 
galima x žaidimų forma jungti 
“Kelionę apie Lietuvą”, kaip 
buvo “fcglutėje.” .

Šie reikalingi skaitymėliai 
butų naudinga paruošti taip, 
kad jų gale būtų duodami pa
tikrinimui klausimai, iš kurių 
paaiškėtų tiek vaikas suprato 

skaitomąjį daly-

Parapijos mokykloje
pusmetiniai egzamnai prasi

dėjo sausio 17 d. ir tesėsi 4 
dienas. Pereitą pusmetį, jau 
mokslui prasidėjus, įstojo du 
nauji mokiniai. Dabar mokyk
loje mokosi 249 mokiniai, 124 
berniukai ir 125 mergaitės.

P. K.

REGULIARIOS PAMOKOS
Lietuvių kalbos pamokos tu

rėtų būti įvestos į reguliarią 
pamokų lentelę (curriculum), 
t. y., kad mokykloje kasdien 
būtų paskirta tam tikra valan
da lituanistikai. Kai kuriose 
valstybėse jau pradedama į- 
vesti prancūzų, vokiečių, italų 
ir lenkų kalbų pamokos mo
kyklose, ir tai į pamokų lente
les. Tad ir mums įvesti lietuvių 
kalb. pamokas ten, kur to nė
ra, atrodo neturėtų būti sun-

je nurodyti 'ir metodai, kuriais 
ji gali vadovautis. Svarbu, 
kad programa nurodytų ir 
šaltinius,' iš kurių galėtų mo
kytojos semti muzikos, meno, 
istorijos, geografijos ir litera
tūros žinių.

Jei tokia, programa būtų pa
ruošta lituanistikai, mokytojos 
noriai ir su susidomėjimu 
ruoštųsi pamokoms. O tai y- 
pač svarbu, kad mokytojos su
sidomėtų, pamiltų ir užsidegtų 
savo tautos ir kalbos meile. Be 
noro ir be meilės veltui visos 
pastangos ir darbas. Ko pats 
neturi, kitam negali duoti. Rei
kia daugiau duoti ir pačioms 
seserims mokytojoms, kad ir 
jos galėtų stiprėti lietuvybės 
meilėje ir turėtų kuo atsiremti 
Vien tik priekaištai, dažnai vi
sai neužtarnauti, kad jos neat- 
liekančios savo pareigų. Iki 
šiol seserims mokytojoms la
bai mažai kas duota, o daug 
iš jų reikalaujama. Aš ir no
rėčiau nurodyti, kas- turėtų 
būti paruošta, kad lituanistinių 
dalykų dėstymas būtų sėkmin
gesnis. Vasario 16 minėjimui

jau pradedama ruoštis. Lie
tuviškųjų Draugijų Taryba, 
kuri tuo reikalu rūpinasi, nu
matė svarbiausius minėjimo 
punktus: vasario 12 d., šešta
dienį, turės būti iškilminga va
karienė įsu kviestaisiais svečiais 
ir vasario 13, sekmadienį, vie
šas susirinkimas su turtinga 
programa.

kybininkai savo darbu'— va
landėlės^ draugai ii* gausiu at
silankymu — visuomenė. Ra
dijo valandėlei vadovauja Al
bertas Juškevičius ir Kęstutis 
Laskauskas.

su tos literatūros leidimu. Čia 
mes lauktume paramos iš t»ir- 
tingesnių Amerikos lietuvių ukąbM 
organizacijų, kaip Surlviemji- 
no ir Moterų Sąjungos, ka i 
jos suprastų šį mūsų, rūpestį ir 
Įį paimtų širdin tikru lictuviš-

toja tari aavorataldrą progra- . atrama. Bet toliaumokytoja 
ųią, kurioje parimta tam tikra pasiges
dalis gramatikos, rašybos, lite- arba tarifą flkaMymė- 
ratūros, istorijos, ir t-t. kurią Ižą. čia, mano patyrimu, rei- 
ji turi patiekti.v savo moki-, ketų tokių dalykų:
niams per metus'—net ir L Labai būtų gera turėti 
kiekvieną mėnesį atskirai. Jo- rinkinėliai lengva forma para-

PRAŠOME TALKOS
Kad visi šie mūsų mokytojų 

pageidavimai neliktų tuščiais 
žodžias ir nebūtų taip delsia
ma, kaip iki šiol, mes nuošir
džiai kreipiamės į lietuvius 
mokytojus tremtinius? kurie 
lituanistikos srityje turėtų bū
ti mūsų vadovai ir patarėjai. 
Jie turėjo laimės baigti lietu
viškas mokyklas savame kraš
te ir savoje aplinkoje. Mes tik 
ne daug ką esame gavę iš. savo 
dažniausi^ nemokytų tėvelių, 
bet turinį nuoširdų norą išlikt 
pačios Hėtuviškos dvasios ir 
mūsų jaunąją kartą išlaikyti

įvyko sausio 9, dalyvaujant 
daugeliui narių ir sumokant 
nario mokestį bei “Darbinin
ko” prenumeratą. Užsimokė
jusiems pariams buvo duota 
kun. dr. K. širvaičio parašyta 
Šv. Juozapo Lietuvių R. K. 
Darbininkų S-gos išleista kny
ga “Žodis darbininkui”.

Šių metų kuopos valdybą 
sudaro: dvasios vadas kleb. 
kun. F. E. Norbutas, pirm. H. 
J. Balutis, vicepirm. P. Ku
ras, prot. rašt. A. Venckus, 
fin. rast. O. Pazniokaitė, ižd. 
D. RazuleviČiuSį, maršalka J. 
Avižinis. Atstovauti LDS 
kuopai Federacijos 10-tam 
skyriui išrinkti A. Venckus ir 
D. Razulevičius. Žvalgas

TINKAMOS PROGRAMOS
Antra, dar svarbiau, tai pa

ruošti tinkamas programas 
(course of study) — ne bend
ras, bet konkrečias, smulkias 
programas, kurios nurodo -mo
kytojai ką mokyt, Įdek, ir ko
kiu metoduTokia programa tu
rėtų būti detali ir paruošta at
skirai kiekvienam skyriui, nu
statant kiek vaikas turi išmokt 
per metus: kokias eilutes ir jų 
prasmę, kokias paskaitas iš 
istorijos ir literatūros, lengvus 
rašinėlius, ir Lt. Svarbu ne tik 
išmokyt vaiką skaityti ir rašy
ti lietuviškai, bet ir tai, kad jis 
pasijustų lietuviu, priruošti jį 
taip, kad jis galėtų didžiuotis 
savo tautos praeitimi ir jos 
didvyriais, kad jis susipažintų 
su šių laikų lietuvių pasiektais 
laimėjimais muzikoj, mene, li
teratūroj. Tam reikalinga, kad 
lituanistinė medžiaga būtų iš
skirstyta dalimis per visas 
klases, pradedant nuo pirmo 
skyriaus iki aukštesnių skyrių. 
Tokiomis panašiomis progra
momis vadovaujasi vienuolyno 
seserys mokytojos, anglų kal-

Prappiškonai ir Šiais 
laikys berniukų vasaros at|| 
vykią nuo liepos 3 d. (M j 
žiuoti galima liepos 2 d.
tų) iki rugpjūčio 14

Šiais metais bus 1 sčhail 
prityrę stovyklos vadovai 
kultūrininkai, pertvarkjrtąS 
programa. Tas pats žavuslO 
Atlantas ^gražioji gamta, svei^ 
kas oras kviečia visus iŠ <Mi| 

^kėtų gatvių, miesto
mo. ' rffia

Norintieji smulkesniųinfo£-l 
macijų bei užsiregistruoti, pras| 
šomi rašyti šiuo adresu:! Fran|| 
ciscan Monastery, Kennebunk»j 
port, -Maine. * 1^

• B. K. Balučio, Lietuvoj 
miništerio Londone 75 
amžiaus sukaktį minės Fąrt-^ 
fordo lietuviai sausio. 23 d. BųsS 
koncertas, kurio programą 
pildys operos solistas St.
pas, baletininkė K. RasčiūtžJj 
pianistė t E. Miniukienė.
kaitą apie sukaktuvirūikąg 
skaitys dr. A. šerkšnas. Ą£|||

• Kun. J. S. Lpkfys, šv.
gio lietuvių parapijos vikarai 
Sheriandoah, Pa., pagerbtas*? 
Ameiikos legiono Anthony O 
Domato Posto 792, kuris jį<! 
išrinko pasižymėjusiu asmeniu 
(Outstanding Citizen). Kun. 
J. S. Lukšys pagerbtas už tai,; 
kad jis suorganizavo jaunimą 
sporto ratelius (Little League 
Baseball), norėdamas juos 
auklėti ir atitraukti nuo toįfe 
kas jaunimą morališkai smuk- 
do. Tiems sporto rateliams^ 
priklauso arti 120 jaunuolių. -~8

• Italijoje į Lietuvių Bencb.
ruomenės Tarybą išrinkti^ 
kun. dr. V. Balčiūnas, dr. 
Ivinskis, kun. V. Mincevičius, 
kun. dr. J. Zeliauskas,- dr. 
Gailius, 'kun. dr. J. Sakevičius, 
Elena Bergaitė, kun. dr. K/ 
žalalis, kun. P. Ribikauskas. 
Kontrolės Komisijon Išrinkti: 
kun. dr. V. Kazlauskas, kun. 
dr. J. Vaišnora ir kun. dr. JL 
Naujokas. įį

• Joną# Baltrušaitis pri- 
žiūri Londono Lietuvių Namų’ 
remontą. Namai įsigyti nese
niai, dabar vykdomas pilnoj 
vidaus pertvarkymas J. BaįH 
trušaičio priežiūroje. J, Bjdfe 
rušaitis gimė ir gyveno Kaūjč 
doje, vėliau Amerikoje,
15 metų įsikūręs Anglijoj^ 
dirba vienoje didelėje LondOod 
statybos firmoje. Lietuvių 
mams jis parenka spalvas 
venamiesiems kambariams^ 
salei, barams ir kitoms patfc& 
poms. Nuostabu, kad šis lietu
vis, gimęs Kanadoje,- apk<4ĮjjjŽ 
vęs visą pasaulį, . nepamiriBj 
lietuvių kalbos. Jo žmona 
pat lietuvaitė, gimusi Škotiją

1 je, gyvenusi Kanadoje, 
kai gerai kalba ir skaito lietĮp 
viškai. Baltrušaičiai turi 3 v» 
kus. Vyrausiąs sūnus 
praeitame kare. Be lietum 
kalbos Baltrušaitis gerai .gM 
ka prancūziškai, angliškai 
vieną kitą slavų kalbą.

VADOVĖLIAI IR PAGELBI- 
NĖ LITERATŪRA

Konkrečiai programai išeiti 
vadovėfiai yra neišvengiami. 
Švietimo Taryba, kuri rūpina
si vadovėlių leidimu^tremtinių 
vaikams, buvo užsimojusi pa
ruošti tinkamus vadovėlius ir 
parapinėms mokykloms, bet 
ligi šiol dar nieko neturime. 
Lietuvių Seserų Institutas pla
nuoja išleisti bent laikraštėlį 
lietuviukams anglų kalba. Jo 
tikslas sudominti vaikus lietu
viškais dalykais ta kalba, kuri 
jems prieinama, o paskui jau 
siekti toliau. Tačiau ir tuo bū
du visko nepasieksime. Svar
bu, kad Vaikas gautų žinių ir 
medžiagos nuolat. Čia jau rei
kia gero elementoriaus, pritai
kyto lietuviškai nemokan-

LTETUVIŲ SPECIALISTŲ f 
COLLISION IR AUTO TAISYMO D-VE 

Atliekami visi coBisioa, dažymo ir mech. taisymo 
Darbas atliekamas pigiai ir

Choristai vaidins 7A GUSTAIČIO -komediją “ŠILKINIAI PANČIAI”. 
Vaizduojamas DP ir senųjų Amerikos lietuvių gyvenimas. 

Juokai iki ašarų. Be to, choras sudainuos keletą naujų dainų.
Bilietai iš anksto 1 dol, o prie durų — 1.25. Bilietus galima gauti parapijos raiti* 

nėję, pas choristus ir pas p. Ginkus.' '■

Žinoma, tuojau susiduriam tarnauti lietuviškai. mokyklai,
‘ ked $ fljgąĮ M«v$ka ir

*------ - mūsų siekiamam
palaikyti lietuvybę

Amerikoje ir neleisti . mūsų 
tautai Spirti, kąi į ta p žiau
ria masinama pavergtame 
mūsų tėvų krašte.

Atsišaukimas* į Pittsburgho ir 
apylinkės draugijas

Pittsburgho ir apylinkės 
draugijų metinis suvažiavimas 
įvyks sausio 30 d. 3vaL p.p. 
Lietuvių Piliečių svetainėje, 
1725 Jane St., S. S. Pittsburgh

Man tenka padaryti prane
šimą apie lįtųąnisthjės litera
tūros vaikam parųo|imą ir lei-.. 
dimą. Tema yra labai plati, 
nes lituanistika apima ne vien 
lietuvių ' kalbą ir‘ literatūrą, 
bet ir lietuvių tautos istoriją, 
geografiją, papročius ir k. Aš 
ir nesistengsiu v sq plačiai ap
imti. Noriu tiktai nurodyti, ko 
labiausiai trūksta iš lituanisti
kos mūsų parapinėms mo
kykloms, o ypač tięms jų mo
kiniams, kurie lietuviškai ma
žai ką supranta arba visai ne
supranta. Tremtinių vaikai, 
kurie moka lietuviškai, yra 
kiek geresnėje pusėje, nes jie 
turi šį tą pasiskaityti, gali ir 
sunkesnius dalykus suprasti, 
jiems leidžiama ir “Eglutė”. 
Kitų lietuvių vaikus, kurie na
mie lietuviškai jau nekalba, 
reikia dar paruošti, sfrba pra
dėti visa iš pradžios. Dėl to 
pirmiausia aš kalbėsiu apie 
tai, kj^kia ta pradž'a turėtų 
būti.

Kviečiame visas Pittsburgho 
ir apylinkės draugijas, klubus 
ir susivienijimų kuopas išrinkt 
ar įgalioti savo atstovus į su
važiavimą. Suvažiavime bus 
renkami nariai į Alto skyrių, 
ir tariamasi dėl Lietuvos Ne
priklausom. 37 metų sukaktu
vių minėjimo, kuris yra ren
giamas vasario 20 d. Lietuvių 
Piliečių svetainėje.

Suvažiavime taip pat bus 
pranešimai iš Pittsburgho Al
to skyriaus veiklos, Lietuvos 
laisvinimo darbų ir surinktų

Td. EV.3-97M
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šytų istoriniu apsakymėlių iš 
didžiųjų Lietuvos kunigaikščių 
gyvenimo.

2. Kadangi vaikams yra 
lengvesnė eiliuota forma, būtų 
naudinga išleisti žymesnių lie
tuvių autorių eilėraščių rin
kinėlius su žodynėliu ir smul
kiais komentarais.

3. Seselės* labai pageidauti:, 
dramelių, pritaikintų vaidybai 
mokyklos reikalams ir paren
gimams, kuriuose būtų prave
dama lietuviška mintis. Čia 
tiktų ir dramatizuotos lietuviš
kos pasakos.

4. Prisitaikant prie vaikų 
psichologijos labai būtų pra-

Moas a n o 0—e e t tį

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—VVoodhaven, Rich 
Hm ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kaml 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reiki 
~ greitai ir gerai f

J. P. MACHŲUS
REAL ESTATE A INSURANCE

aukų apyskaitos. Bus aptarti 
bendri Amerikos lietuvių rei
kalai ir ateinančių metų dar
buotės planai.

Šia proga norime priminti 
draugijoms, kad Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo die
ną visada yra renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo darbams 
paremti. Būtų labai gražu, 4cad. 
draugijos iš savo iždo skirtų 
didesnę ar mažesnę auką, ku
rią jūsų atstovai galėtų įteik
ti suvažiavime arba Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo 
dieną.

Draugijoms, kurių adresai 
yra žinomi,' išsiuntinėti kvie
timo laiškai, o jei kuri drau
gija ar kuopa nebūtų gavus 
kvietimo, malonėkite pasinau
doti šiuo pranešimu ir daly
vauti suvažiavime.

Alto skyriaus pirmininkas

Sveikina, savo globėją
Sausio 14 d. šv. Alfonso pa

rapijos mokykla pasikvietė 
prel. L. Mendelį pasveikinti jo 
kunigystės metinių sukaktuvių 
proga. Savo globėją mokyklos 
mokiniai pasitiko šventadieniš
kai pasipuošę - ir /nuoširdžiai 
pasveikino. Su pasveikinimu 
buvo sujungta trumpa progra
mėlė, susidedanti iš plastinių 
šokių ir dainelių. Savo žodyje 
Prelatas vaikučiams padėkojo 
už linkėjimus ir ragino mylėti • 
Dievą ir tėvelius. Pagalios vai
kučio pavaišinti, skaniais pus
ryčiais, kuriuose mielai daly
vavo ir pats Prelatas.

Prisimsras 1954 metus
Pereitais metais šv. Alfonso 

parapija padidėjo 59 naujagi
miais, kurie buvo pakrikštyti 
mūsų bažnyčioje? Tačiau tais 
pačiais metais netekome 58 
parapijiečių, kuriuos Dievas 
pasaukė iš gyvųjų tarpo. Tuo 
pat laiku mūsų bažnyčioje mo
terystės sakramentą priėmė 24 
poros.

Lietaviškop radijo vataadėie
kuri dar vadinasi Radijo Me

lodijų vardu, sausio 15 d. į- 
žsngė į aštuntus veikimo me
tus. Šiam įvykiui pažymėti Aą 
pat dieną Lietuvių Svetainėje 
buvo suruoštas vakaras - pa
silinksminimas. šį pobūvį savo 
aukomis, parėmė lietuviai pre-

Vj'skupas) pas lietuvius kauskas. Programai vadovavo 
Sausio 9 Šv. Vardo draugi- Al. Kontrimas. . a 

ja turėjo bendrąją šeimos šv. 
Komuniją per 8 vai. mišias, po 
kurių sekė bendri užkandžiai 
parapinėj salėj. Komunijoj "da
lyvavo ne tik draugijos nariai 
vyrai, bet ir daugybė kitų. 
Pusryčius parengė sodalės mo
terys, o prie stalų tarnavo so
dalės mergaitės.

Užkandus gardžių valgių, 
buvo pasakyta eilė kalbų. Pa
grindinis kalbėtojas buvo J. E. 
vysk. Jeremiah Minihan, šv. 
Ęotrynos par. klebonas Nor- 
woode. Jis pabrėžė šeimos 
krikščioniškumo reikalą ir tė
vų pareigas rūpintis vaikų 
auklėjimu. Ypač iškėlė tėvų 
gerą pavyzdį, nes šeima esan
ti geriausia gyvenimo mokyk
la. Kleb. kun. F. E. Norbutas 
pasidžiaugė gausiu vyrų daly
vavimu. Taip pat žodį tarė 
draugijos dvasios vadas kun. 
J. Svirskas. Adv. V. Gotovich 
praktiškai nušvietė įstatymus, 
liečiančius pajamų mokesčius 
ir kaip reikia užpildyti tų mo
kesčių blankus. Pasveikinimo 
kalbą pasakė ir pirm. P. Ra-

VAKARAS KONCERTAS 
ĮVYKSTA

5 vasario, šeštadienį, &30 vai. vakare

A mik A 725 LEONARD ST^ GREENPOINT,ut. AntllOny 8 AUdlLOriUiin. (ten, kur ir “Darbininko” vakaras).

X MALDUTIS M. HY 7-CM7 
Z. ZAUAUSKAĄ MHMt M. GL.

IS FOSKDteOIB JAUNIMO REKAUtK. VUnryje sM preL
.1. MaiSie dr. VL VOiamas kairėje dr. A. Damužk, ALRK Fe- ir pasisa'
deraeijoe pirmjttefcas, ir šalia jo motina AnnnHąfra, Ha spausdinamo pra
nešimo autorė. (žiSr. aprašyme praaėjusiame Darbininke).

~ Nuotrauka V. Maželio

bent po vieną tokį lie- 
iusįftką ripkiidHį. ’

vii-'
Su | ngai nuartų
Hebųma. parapinių mokymų
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NAUJI MODELIAI "Darbininko’’ administracijoj galima gauti

IMM

“Kas gieda, tas dvigubai mel
džiasi.”

Koerting radijo aparatų su visais patobulinimais. Lengvai ima 
Europą. Turi visas bangas. Yra ir su patefonais.

perdavė gąri)&koasului VI 
GyiiuL Kursavo kitados irios, 
kad 1940 po birželio įvyk ų 
Lietuvos atstovybėje Švedijoje, 
taff atstovu buvo V, Gylys, A- 
Smetonos paveikslas buvęs pa
keistas kitu ir net suna'klntas. 
Dabar konsulas parodė į sce
nos viduryje papuoštą prezi
dento paveikslą ir pabrėžė, 
kad tai tas pats iš Stockholmo 
atvežtasis. 0 dėl A. Smetonos 
pažymėjo, kad istorija dar ati
tinkamai įvertins jo vaidmenį 
lietuvių tautoje.

pernai 
Vietos 
turėto

Rėmis Baltą
Muz. Alg. Kačariauskas Ka

lėdų ir Naujų Metų sveikinimų 
vietoje įteikė Balfo 7 skyr. pi
niginę auką. J JC

KltHsyHtt
'‘1JETUIVS

Begėdis vagis
Žinia, visų kraštų vagys yra 

vagys, bet šis italas yra dar ir 
begėdis. Ištuštinęs turtingo 

■ prancūzo turisto - automobilį, 
stovintį Milano gatvėj ir, ra
dęs jo lagamine adresą, jam 
pasiuntė ironišką atvirutę — 
Scuvenir de M’lan. Atvirutėje 
nupiešti du sparnuoti angelė
liai, tempią jo lagaminą.

— Bendruomenės apylinkės 
susirinkime sausio 23 d. 11 vai. 
lietuvių salėje' bus pagerbti 
mirę Clevelando lietuviai, bus 
pateiktas svarstyti piniginių 
apylinkės paskirstymu projek
tas ir kt. 'taip pat bus renka
ma nauja apylinkės valdyba ir 
kontrolės komisija. Kandidatus 
gali siūlyti kietkvienas 'pilna- 
telss narys ir apylinkės ribo
se veikiančios lietuvių organi
zacijos (raštu, gavus siūlomo
jo kandidato sutikimą), ši- 
tiios siūlymus galima įteikti iš

Šv. Kazimiero parapijos' pe
reitais auksinio jubiliejaus me
tais turėta 14 sutuoktuvių, 31 
krikštas, 25 vaikai priėmė šv. 
Komuniją ir buvo 34 laidotu
vės. Pajamų turėta $33,516.- 
57; išlaidų — $29,327.72. šiuo 
metu parapija turi $11,051.48 
savo kasoje. Kęst B.

- ' Lietuvių Bendruomenės 
Keamy - Harrison apylinkė 
sausio 23 d. 5 vai. po pietų 
šaukia visuotinį susirinkimą 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centro salėje, 6 Davis Avė. 
Keamy, N. J.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas rengiamas 
vasario 20 d. Lietuvių Katali
kų Bendruomenės Centro pa
talpose, 6 Davis Ave^ Kearny.

Iš ryto pamaldos už ken
čiančią Lietuvą, vakare Bval 
akademija ir vaidinimas. ■’

Šv. Onos Draugija* kuri sa
vo aukomis remia naujos baž
nyčios statymą ($1000 jau da
vė, nupirks šv. Onos statulą už 
$590 ir aukos altoriui $650), 
vasario 12 d. ruošia pasilinks
minimo vakarą — šokius Lie
tuvių Pol. klubo salėje, 134 
Schuyler Avė., Keamy, N. J. 
Pelnas Bažnyčios Statymo 
Fondui.

— Čiurlionio ansamblis at
vyksta kovo 20. d. Rochesterie- 
čiai visi yra pasiryžę, kuo kas 
galės, pasidėti prie čiuriionie- 
čių koncerto geresnio pasise
kimo. Rochesterio lietuvių gy
venime tai p’rinas įvykis, kad 
didysis lietuvių dainos kidtū-

KNIGHTS OF LITRU ANIA WLOA 
BRADDOCK, PA.

Lietuvių Bendruomenės 
Amsterdamo apylinkės stei
giamasis susirinkimas įvyks 
kovo 13 mokyklos salėje. Vi
sais balsais pritarta įsteigti 
bendruomenės apylinkę Am
sterdame ir dar suspėti daly
vauti šio pavasario ALB Tary
bos rinkimuose.

“Teisingas vagis” 
2 -5 Liubeke. Vokietijoj, 

vagis išpiešė banką.
f laikraštis rašė: “Vag;s
*1- prakaituoti apie 3 vai., kol iš- 

laužė sunkias duris”. Po ke
ri. Fų dienų straipsnio autorius 
? -gavo sekantį patikslinimą:

‘'Jaučiu pareigą pranešti, kad 
duris išlaužiau per 15 min. Te
są pasakyti verčia mano verslo 
garbė. Tamstos klaidinga žinia 
galėtų man pakenkti ateities 

1.’ karjerai. A ts: prašydama s, kad 
| negaliu pasirašyt’. Tamstą 
į gerbiąs...”

. rnuBiiiftnin meta Toronte 
buvokefetas B eflėsaainėji- 
mų. LietuvišIroji visuomenė, Tautinės. Sąjungos Torom:, 
palyginti, dosniai savąją duok- skyriaus pem F. Vąfysžouį 
lę atidavė ir paskutiniam su
ruoštam sausio 16 College te
atro patalpose. Tai buvo A. 
Smetonos vienuoliktų mirties 
metinių minėjimas - koncer
tas. ■ •

NO NUO VACONE CM IBP 
IMS 0».WHt soma wwis 
W pVMu MOniy KMB GįURSl 
ps&e, ifaose oksoėy sfrvkei oro 

te firo and play agdn.

Tlroy neod erport treataent. 
Ilroy aeed cosdy eąiripattot— 
iros lasys, roddoy bcds, braros. 
Ihay šeri YOIR fiaandal sup- 
portte mot tfee crodaag cost of 
t ttK ---- IĮ,>1-renoMuranotL netp mem ngm 

bode givt voluntariy!

TransHuoj* » stiprio* radijo stotie* WLOA, 1509 kyloeyele* 
KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2.-00 VAL.

Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 

KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA
WBMS, 1696 kSocydes Boston 15, Mass.

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu
VEDEI AS — P. VIŠČINIS

31 Bunker Avė., Brockton 4, Mass.
Tel. Brockton 8-1159-R.

* StaNmą ' W>*» vtenplp
Tol au buvo pakviestas kai- tinamL Praeis klek laiko, ir 

bėti Lietuvių ŽurnaEstųS*: bus gąhmą & darbuo- 
‘ ne ne tik btoga. bet ir gerai 

Taip galvoti V. Rastėniui, ma
tyt, leidžia ne istorinė perspek
tyva, o Vbktetijoje atglmstąs 
nackmaboclalizmas. Ten Hit
leris n? tik baltėjk, bet pa
lengva kyla į Fuehrerio vietą.

Tikėt, kad Hitleris (ir Stali
nas “pabals”, kad su jais gali
ma gretinti ir Smetoną, prele
gentas gali, kiek tai jam pa
tinka. Bet ieškoti Stalino ge
rybių šiandien ne laikas ir ne 
vieta tarp Ketuviškų klausyto
jų. Ir litas prelegento “origi
nalumas?" buvo nejaukus.

"t? Antroji programos dalis — 
koncertas dalyvius atgaiv’no. 
E. KuprevIčįStė , smulku ir A. 
Kuprėvičįuą prie piano atliko 

" ketinis klasidnius ir vieną 
lietuvišką — B. Budriūno 

„ “Raudą” — dalykus. Pasigėrė
tinai aukšto lygio išpildymas. 
Lietuviška ausis labiau pasige
do lietuviškų kūrinių. Klasiki
nių galimą išgirsti ir kanadie
čių ruošiamuose koncertuose, 
kur programas išpildo irgi 
dažniausiai kviestieji menirin- 
kai iš įvairių pasaulio kraštų.

Imperial radijo apa
ratų. Drauge patefo-

- Minėjimas išsiskyrė iš iki 
šiol turėtų savo minčių “drą
siu originalumu”. Jau krito į 
akis programos pirmasis punk
tas: parapijų bažnyčiose... mo
mentui skirti pamokslai už 
Velionies vėlę. Lig šiol už vė
les laikydavo, mišias; dabar, 
matot, sugalvota ir pamokslus 
už vėles sakyti.

Minėjimą atidaręs Lietuvių

218 STOCKHOLM ST. 
BROOKLYN 37, N. Y.

EVergtren 6-8448

jungos pirm*. V. .Rastenis. Kal- 
bėjosėdėdamas ir tkper pus? 
vahmdna SuĮHantama, kad td- 
sino tautininkų režimą, kad 
Smetona nespėjęs daug ko pa
daryti, nes' buvę maža laika. 
Smetona buvęs daug:aų kultū
rininkas negu politikai. Dabar 
A. Smetonos politinė veikla 
r&irtingai vertinama, tačiau 
taip pat reikią laikoflcol isto
rija pajėgs objektyviai ją įžiū
rėti. Bet čia ir Rastenis po sa
vo - pagarsėpisio laiško pasi
reiškė nauju “drąsiu originalu
mu”, palygindamas A Smeto
ną ne tik su Masaryku ir Be-'

anksto rinkimų komisijos 
pirm. A. Gargasui (734 Thorn- 
hill Dr., tel. LI 1-3839) ?r 
narei Em. Skrabulytei (1382 
Giddings Rd., .tel. HE 2-2038) 
arba prezld'umo skelbiamu 
laiku pačiame sus'rinkime.

Kla’pėdos 32 metų atvadavi
mo minėjimą sausio 16 ^įren
gė liet karių Ramovės sky
rius. Lietuvos gen. konsulas 
J. Budrys iš New Yorko 9 vai. 
ryto per liet, radijo valandėlę 
savo sveikinimo žodyje pasi
džiaugė Rochesterio lietuvių 
susiklausymu ir dosnumu Lie
tuvos laisvinimo reikalam. Be 
to, iškėlė okupuotos Lietuvos 
vargus ir jos laisvinimo pas
tangas. Po pietų gausiam su
sirinkime gen. konsulas J. 
Budrys padarė plačią apžvalgą 
apie Sov. Rusijos planus už
valdyti laisvąjį pasaulį ir pa
brėžė Amerikos pastangas jų 
užmačioms sutramdyti. Susi
rinkimui vadovavo Pr. Sala- 
džius. kuris šiltais žodžiais pa
sveikino gen. konsulą, kaip 
Neprikl. Lietuvos atstovą.

Po paskaitos’ žemut. parani- 
jos salėje įvyko gen. konsului 
p. J. Budriui -pagerbimo arba
tėlė.

Taisom Televiziją 
greitai ir pigiai

GERAI ĮRENGTA TAVERNA
parduodama paties savininko. Kam

pas 45 ir Honore. geram lietuviu ir 
lenkų rajone. Atiduodamas ir paten
tas. 3 kambariu butas. Pajamom Šal
tinis.

Sausio 22 d. (šeštadienį) 6 
vai. vak. Ateities klubas visus 
kvieč'a atvykti į lietuvių salę, 
kur prisikels. Lietuvos senovė. 
Esame girdėję Vilniaus įkūri- 
rimo legendą, tad dabar M. 
Venclauskas pritaikė ją sce
nai. Vaidina patys ateitininkai 
(kitų talkinami). Stato auto
rius. Muzikinė dalis St. Navic
ko. šokiai L. Sagio. Dekora
cijos N. Vedegytės - Palubins- 
kienės ir A. Muliolio. Be le
gendos,' rengėjai dar duos nau
jų šokių (“Po kleveliu”), me
lodeklamacijų ir kt. Pamatyti- 
na ypačiai jaunimui. Bilietai 
po 1.50, 1 ir 050 dol. Po prog
ramos šokiai, bufetas ir kt.

VISUOMENES 
ros GRANU ST., - 

J. P. GINKUS 
Direktorius

ros populiarintojas, sėkmingai 
koncertavęs V. Europos ir A- 
merikos didmiesčiuose, yra su
tikęs atvykti Rochesterih ir 
plačiajai visuomene? parodyti 
lietuvių dainos grožį ir jos ne
paprastą kultūrą.

— Sausio 24 liet, sporto klu
bas “Sakalas” rengia linksmą 
šokių vakarą parapijos salėje.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas įvyks vasario 13 ir 
20. Vasario 13 šv. Kazimiero 
mokyklos mokiniai, paruošti 
seselių pranciškiečlų, vien lie
tuvių kalba atliks minėjimą 
mokyklos sfilėje 2 vai. p.p. Tą 
patį vakarą 7 vai. Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktis bus 
paminėta per vietinę radijo 
stotį ;WCSS

Vasario 20 d. 11 vai. rytą 
klebonas kun. Juozas Raštutis 
atlaikys iškilmingas misiąs už 
Lietuvos laisvę o kun. K. Bal- 
čys pasakys pamokslą. 3 vai. 
p.p. Lietuvių klubo salėje Am
sterdamo Lietuvių Komitetas 
rengia iškilmingą minėjimą. 
Kalbėtojais kviečiami adv. Ži
linskaitė iš Albany, kun. A. 
Petraitis iš Frankforto ir p. 
Ragelis iš Rochesterio. Šv. Ka
zimiero choro nariai, vadovau
jami dramos artisto J. Olšaus
ko, suvaidins J. Strazdo pat
riotinį veikalą iš spaudos drau
dimo laikų “Sugrįžo^ -Puikias 
dekoracijas veikalui gamina 
Jonas Hartvigas. Tikimasi, jog 
į šį minėjimą gausiai atsilan
kys Amsterdamo ir plačios a- 
pylinkės lietuviai.

HALINA GREGORY (HožUrwood) 
laukia, k*d poakaihbhrt^ jo* ser
ganti motina iš Irom. Lenkijos. Te
lefonini pasišnekėjimą užsakė jai 
vieęprei. R. Nixon.

Paskutiniame Naujos Baž
nyčios Fondo susirinkime sau
sio 4 d. išryškėjo, kad naujo
ji bažnyčia bus • šventinama 
kovo 13 ar 20 d.d. Laukiama 
Netvarko vyskupijos patvirti
nimo.

Ryšium su bažnyčois šven
tinimu, komitetui prieš akis 
įvairūs su šventinimu susiję 
darbai: iškilmių programa, 
bankietas, brošiūros išleidimas 
ir kt Sudarytos įvairios komi
sijos tiems darbams įvykdyti. 
Fondo pirmininkas Petras Ve- 
levas išrinktas v'sų šių reikalų 
vadovu. Norima, kad šventini
mas butų įspūdingas.

Klėb. kun. L. Voicekauskas 
su dėkingumu prim'nė. kad 
Kalėdų rinki'ava (kol-kta) 
davė $335037. Pinigai perves
ti Naujos Bažnyčios Fondui.

Kviečb stoti į chorą
Sopulingosios Devo Motinos 

parapijos vargonininkas Alg. 
Kačanauskas kreipėsi j organi
zacijų chorus ir visus turinčhis 
balsą parapiečius. kad stotų į 
parap’jos chorą. Naujoje baž
nyčioje bus ir nauj; didingi 
vargonai, todėl turi būti ir 
st'prus choras. Vargonininko 
rūpesti reikia įvertinti. Visi, 
turį baką, o ypač jaunimas, 
turėtų stoti į šį chorą, nes:

nas ir baras. Visos 
bangos. Nepaprastai

Lietuviy Radio Draugijos Programos
J. P. GINKUS, Direktorfa*

TrefiadMate 10 PM^-WWRL 1600 kc.^5000 W.
GYVUOJA PER 24 METUS 

Oro bangomis transliuojami fvalrū* 
PRANEŠIMAI. NAUJIENOS, MUZIKA

Tel. EV. 4-MS3

AD. JEZAVITAS
Muzikos Dir.

-. ■

Rodos anekdotas, o taip at- 
; sįtiko iš tikimųjų. Anglijoje po- / 
4&ja te'smųi pristatė vaginų.* 
faunas vyrukas, ganą padoriai 
apsirengęs, nė kiek trisėjų ne- 
ižaigandęs, priešingai, įpykęs 

; už tariamą polkajos padarytą 
apsirikimą, pradėjo labai iš-

Jrilmingai: ’ ■
—— Pamatyste, ką jums pa
giedos vidaus reikalų ministe- 
ris, sužinojęs apie manęs įžei
dimą. Tiek to, būč’au labai dė
kingas ponams teisėjams, jei, 
mano reikalą greit baigtumėte 
ties aš esu sutaręs pasimatyti 
su savo bankininku. Man labai 
būtų nemalonu, jri ans atėjęs, 

.manęs nerastų. Be to, man su
sidarytų dideli medžiaginiai 
nuostoliai, už kuriuos jūs visi 
būtumėt atsakingi. Taip pat 
turiu pareikšti, kad mano as
meninis gynėjas, kaip jis mane 
informavo, šiandien negali čia 
dalyvauti, nes pono ministerio 
pirmininko pakviestas pietum. 
Suprantama, jis šio reikalo 
nepraleis nepaminėjęs, o ir aš 
savo laiku...

*• Teisėjai ir policininkai pra
retėjo baimintis, manydami jį 
esant kokiu lordu. O jis dar

■ drąsiau tęsė:
— Aa, dabar jūsų veidai 

tysta. Tai neoadės. Aš, ponai, 
nenorėčiau būti jūsų marški
niuose. gis dalykas, ponai. į- 
gauna valstybinės svarbos po
būdį, kad ir prašytumėt mane 
atle'sti, vargu jum bedovano- 

r 3au...
Atsargos sumetimais, teisė

jai ir policininkai bylą pana;- 
_;kino ir, nuoširdžiai /atsiprašę 

už apsirikimą bei jam padary
sią nemalonumą, teisiamąjį pa- 

. Jeido. O tai būta tik paprasto 
gudraus vagies, savo drąsa į- 
yariusio baimės teisingumo 
pareigūnams.

Didžiojo skausmo ir liūdesio 
valandą, mirus mūsų mylimam 
vyrui ir tėvui ,dr. Aleksandrui 
Dumbliui, iš visos eilės gimi
nių, bičiulių bei kitų artimųjų 
ir pažįstamų patyrėme tiek 
daug nuoširdžios paguodos ir 
užuojautos, tiek daug suprati
mo, kad stingame mūsų gi
liausios padėkos žodžių.

Ypatingai širdingą padėką 
norim pareikšti gerb. Apreiš
kimo parapijos klebonui kun. 
N. Pakalniui už iškilmingas 
gedulingas pamaldas ir už taip 
di<^ atjautimą mūsų nelaimėj. 
Šiniingiausiai dėkojame kun. 
A ^Račkauskui aprūpinusiam 
velionį šv. Sakramentais ir 
taip įspūdingai pravedusiam 
gedulingas pamaldas. Dėkoja
me kun. J. Pragulbickui, Ba- 
yonnės klebonui kun. J. Star
kui, kun. V. Dabušiui, kun. J. 
Pakalniškiui, kun. J. Petrėnui 
ir kun. Demikiui atlaikiusiems 
gedulingas mišias ir ekžekvljas 
ir palydėjusiam į jo amžino 
poilsio vietą. Nuoširdi padėka 
kun. K Juršėnui, ir kun.-B. 
Dagiliui, Detroite, už atlaiky
tas šv. Mišias velionio laidotu
vių dieną.

Mūsų brangiems giminėms, 
Eleonorai Matulkienei, Benitai 
ir Algiui Astašaičiams, Teklė! 
ir Juozui- šontams, ir mūsų 
artimiems bičiuliams .bei pa
žįstamiems — Emilijai ir Pra
nui Vainauskams. Monikai, 
Bernardui ir Algiui Žukaus
kams, Angelei Zubkienei, K. 
Grajauskienei, M. Graužinie- 
nei, K M. Kuliams ir Br. Ku- 
lytei, J. M. Navickams, dr.

(nukelta į 8 pri.)

LIETUVIU RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WESX—12te kOecyde* —• MarMekeod-Saleni, Mara.

Kiekviena šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai {duokite ar siuskite 
vetflri ANTANUI F. KNE3ŽIUI — LMntanfaa RaAo Homr, M CM- 
ta<« SA, Nonrood, Mass. Skyriai: Litfcuaniaii Furnitūra Co. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W: Broedway, ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnrood 7-1449; SOuth'Boston 8-TO18 ar 
9-1949; KIridand 7-8S83.

AnTR-.TIS
Gydykis !t*i r.’io r'y’io ir 
raumatiztuo kankiaaseių skausmų, 
nepaisydama* kaip figa* tl- skaus
mai tarė kankino, sa NAUJAI su
rasta Amerpol formule. tableetu 
t'lrtai JS.SO JOsų v- -t'.t}. Rašyk 
AMBRPOL. CK—to 22 OI

Atstovas: S. Grabfianri-t.s, 
5 Thomas Park, 
So. Boston, Mass.

Clrvelaodo atatovaa
A. Johansonaa—7616 Decker Avė. 

, UT1-3465 ’
Reikalingi atstovai visuose dides- 
. niuose nuėstuose.

Wi S. GrabUauakui.

MARCH 
0F DIMES
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BOSTON, MASS.

F. Cali Manufacturfag Co., Ine. 
Automatiniai klūpoti suolai. Patys at
sitiesia, kai nevartojami. Ekonomiški

čia yra 
gyduolė: n 
faimii jįnĮhį

4521.51
18.473.65

276,419.41
65581.06

GE 9-9541, 
nuo 4 ligi 12 PJtt.

botai foru 
šių figų: tik 
virškinimo, 
(kidneya).

KEPYKLA - BEST gyvame Kast 
Harlem rajone. Kaina $13500 ar dar 
pigiau, tai priklausys nuo pradinės su
mos {mokėjimo. Savaitinės pajamos 
$200. Viskas moderniai {rengta. Po 6 
P.M. EN 9-5133.

Vandentiekio, bendrieji vamzdžių 
vedimo, šildymo bei pataisymo darbas. 
Išimties atveju dirbam diena ir bak-

WILLIAMSBŲRGH - Greenpoint - 
Long Island City ieškoma sklypų, 
maždaug 10,000 kv. pėd. neaprėžtoj 
zonoj. Siūlyti C. RICKARD SONS, 
lBe.«^STPagg 2-7007

LEVTTTOWN, 1951 raneh, -plotis 
100x104 kamp., 7 kamb., 2 auto gar., 
puikus kiemelis; 2 miegam, ir vonia 
pastogėj, patio, aplink, apvažiavimas 
plytų sienos ir kepimui židinys. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios.

Sav. LE 3-7980

HASTINGS-ON-HUDSON PRANEŠA, KAD 1954 ME
TAIS SAVO INDELIUS PADIDINO APIE $1.000.009 IR 

DABAR INDELIAI SIEKIA $6400.000.

PUIKUS 5 kamb. plytų priekio na
mas, naujai dekoruotas, didelis gyv. 
kamb.. valgom., moderni virtuvė, tar
naitės kamb. ir vonia I,aukšte; 4 
miegamieji, 2 vonios, saulės kamb. n 
aukšte. Kaina $32509. Arti kat. mo
kyklos ir bažnyčios.' Savininkas.

PFIkaui 8-1512..

JAMAICA 2 šeiipų custom statyti na
mai. 1 blokas i pietus nuo 179th St. 
požeminio (6th ir 8th Avė. linija) 
prie 90th Avė., tarp 179th PL ir ISO 
St. .arti Midland Pkway išėjimo' ties 
Grand Central Pkway. Pilnų plytų 
su visais moderniais pagerinimais. 
Reikia matyti, norint {vertinti. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios,-krautu
vės, susisiekimas. Kaina $24.990.

JA 3-3473

TIKRI FOBMKA PLOVYKLŲ
VBMI-K.r.-'-rz:'

Pritaikyti dydžiui
ART WOODWORKING

Klausk Misa Kay
468 Biehmend Avė.

GL 2-4828

WANTAGH (Cherrywood) 1954 
raneh gražiam 62x112 plote. 3 mieg., 
atskiras valgomasis, garažas, po visu 
rūsys, W Kentile grindys. $16500 j- 
skaitant šaldytuvą, plautuvą, fryzerj 
ir k. Ėjimo nuotoly statoma kat. mo
kykla. Kreiptis betarpiai SU 5-3939

WHITESTONE 1 šeimos plytų. Išsi- 
kraustydamas parduoda 5 m. senu
mo, padalintas, sutvarkytas kampinis, 
visaą aptvertose pilnas, rpsys, 7. kamb., 
2 vonios, naujas aut. aL šildymas, 
vėtrų langai, sietai, sienos medžiu 
muštos, patio. Patogų į kat. mokyk
las, bažnyčias, požeminius. $24,000.

IN 1-0832

JAMAICA—2 šeimų plūs butas <7 
kamb.), tinka asmeniniam ar profe
siniam naudojimui. Geros sąlygos, 
pusė bloko nuo' pofc dvigubas gara
žas, $295 mėn. pajamos. Turi par
duoti ligi sausio 30. Kaina $22J500. 
Skambink AX 7-1613. Arti kat. mo
kyklos ir bažnyčios.

SAUSO VALYMO įmonė su visu i- 
rengimu, prieš 3 metus įsteigta, 10 
metų išnuomota, pigi nuoma, savai
tinės {eigos $550, potencialumas ne
nustatytas, išsimokėtinai. Viskas 
$15,000. DA 8-2588

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

. i LY 9-6797 ,

VAMZDŽIAVTMO (Ptamben) į- 
monė—{steigta prieš 15 m. Nucm 
$45. Savaitinės grynos pajamos per 
$100. Vidurmiesčio biznio rajone. Dėl 
ligos parduoda už $5000. Proga ap
sukriam asmeniui^ TR 4-5218

NEW HYDE PARK—LakeviOe nuo
savybė, custom statytas namas su 8 
kamb. 3 pilneim voniom, 2 auto gar., 
visi {rengimai, kiti priedai. Great' 
Neck mokykla, kat. mokyklos ir baž
nyčios. Prašo $33.00. FL 2-7111.

VEDYBINIAI KVIETIMAI 
Paris rites Komerciniai apausdfariai 
124 New SU Pert Ricina ind, Prie 

BĮ i hm 191 Avė.
Atidaryta penktadienio vakarais, 

kitais vakarais tik susitarus.

WHITE 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.'

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

TOWERS LINOLEUM 
5215 CMireh Avenue 

(Tarp E.'5«ta U 53rd St) 

BROMOLYN, N. Y.
. HY; 8-6227

GREAT NECK. L. L Mafeto-delika- 
teaų krautuvė, geroj vietoj $2900, 
nuoma $150 — galima išsinuomoti. 
Gerų jeigu klientai. Viso' per mėnesi 
$3500. GR 2-0429, po 7 P JA GR 2-0983

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių it kitų figų gydytojas
Apžiūrėjimas ir kraują tyrimas 3 dol Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9

Motetai belge* Europoje x
128 R. 86til STREKT NEW YORK CITY

Viri Tzidngton Are. patašinio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vynam ir ašotorfans.

$5.45347252
14.718^0
49570.51

HAL8EY BEDFOBD GABAGE 
Collision Work, Auto Painting 

Duccb br Synthetic Paint 
ST 3-9218

ASK FOR IRVTNG POLLARD 
29 Habey St B»W*Mja

Visada daryk 
' rytojų 

geresne diena 

White and 
VANCOTT 
180 Rose Avenue 

New Dorp 
DO 6-1062

Vandentiekio ir t*- 
apšildymo darbai j

$15,000. Su" nuostoliias stotai $1 per 
$1 apie $2000: Gera aplinka.

UL 6-2306

QŪEENS VTLLAGE su nuostoliais už 
$19,500, custom prabangus padalintas 
plytinis bungalow. 3 mieg. 2^ vonios, 
3 kamb. rūsy, 'šiltas vanduo, aliejtim 
šildomas, garažas ir priedai, su^sieki- 
mas, kat mokyklos ir bažnyčios. Išsi
kelia kitur. Baldai, taip pat parduoda
nti. HO 4-4193.

President 
• . ‘ Vice-President

Treasurer 
Exec. Vice-Pres. and Secretary 

Assistant Treasurer 
X . Assistant Secretary 

' Attorney

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių £Hrektu*ius 

Td. SOoth Boston 8-2590

Sandwich Shop). Reta proga, gerai 
{rengta, pramonės aplinka,' labai pi
gi nuoma, 2 m. išnuomota. Parduoda 
dėl ligos už $4000. MO 5-9326. h

— Sekmadienį, sausio 23 d., 
2:30 mūsų aikštėje LSK pir
moji vienuolikė pirmenybių 
rungtynėse susitinka su Blue 
Star. Priežaismyje 11:30 jau
niai ir 12:45 rezervinė.

— Šeštadienį, sausio 22 d., 
9:30 v.v. Liet. Atletų Klubo 
krepšininkai YMCA salėje 
Marcy Avė. susitinka su Bush- 
wick krepšininkais.

JAMES H. LEDDY
President,
Hudson River Yards Corp.

dewitt d miles
Partner.

Arbuckle, Miles'A Fitzgerald
RICHARD A. NEELEY

Treasurer, Zinsser & Co.
ROSCOE j; PERRY

Vice-President Zinsser & Co.
LEO PETERS 
. Retired

WILLIAM A. WHTTTAKER
Assistant to Exec. Vice-Pres.

Annaconda,Wire A Cable Co.

• DEBITAS
Santaupų konto $5,239,440.09 
Advance frwn Federal

Home Loan Bank 490,625.00 
Paskolos 188500.00
Escreud Fund mokesč. 49,966.60 
Kiti įsipareigojimai 
Specialūs rezervai 
Bendri rezervai 
Klt. rezervai, nejudin.

KABABETAS, Bmm ir GriU
Viršutinėj Manhattano daly, airiu 

ir italų rajone, su 300 sėdimų vietų 
pardundama* prieinama kaina.

0L 8-4298

BILLY LLNDY (Creshtav, Fla.), 
civiHnto karo veteranas, norėjo 
savo 197 metu sukakti atžymėti 
paskraSdydamas spnumnin^u lėk
tuvu, bet pabūgo, kad jis jam 
“per greita**'.

•ASTORIA, modernus, savaitinė a- 
pyvarta $75® vidutiniai, galimas bu
tas. $11,000 išsimokėtinai.

Kreiptis { savininką.
RA 8-9107

Skaitykite ir platinkite “Šv.
Praadškaos Varpei”:

JOSEPH A. ALGEO 
Pharmacist 

CHARLES A. ANDERSON 
President

Charles A Anderson Ū* Co. Ine. 
WILL1AM BLASBERG

President,
Blasberg Motors. Ine. 

THOMAS J. BRENNEN 
Sales and Advertising Manager 

Powers Photo Engraving Co. 
GEORGE H. FERRENZ

Partner. Ferrenz A Tayior,' 
Architects

LESLIE F. JENKINS 
Exec. Vice-Pres. and Sec.

Joseph Garszva 
GMBORIUS 
BALSAMUOTOJAS ;

Hipotekos paskolos 
Užstatų paskolos 
Kitos paskolos 
Investacija fr apsauga - 220500.00 
Gryn. kasoj ir bankuop 534,671.73 
Pastatai Ir įrengimai 51522.95 
Deferred Charges Ir C 9,061.11

T. V. AB NE T. V.
Jei jūsų TV, radijas ar fonografas 

genda ir nevrikja, mes rasime kliūtis, 
greit pataisydami ir kuo pigiausia 
Įmina

Letakite jums pristatyti paskutinio 
modelio TV, ra^jo, foaognfo apara
tus. Jums bus maloni staigmena.

Kas tik reikalinga elektrinėj srity, 
mes .galime pristatyti. Pamėgink ir 
užeik pas mus.

• VEBNON EUBCfBONlCS

PstarnsrtimM diena Ir antoj
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykat Aptarnauja Cun- 
bridge ir Bostono kolonijas ta

TOWK-K^ LINOLEUM 
✓

Grindims dengti, mes tarime geros 
medfiagos iMfitari pasirinktiną 
sam BrooldyneJ^ v-'-

Užrik pas 'mūs tao reikalu.

r7 <23 Metropolitan Avė?
; Brooklyn, N-Y. į

-v t

MatthewP. Bailį!
(^EWAUSKAS) -| 

PUNBBAL HaMB g 
M. P. BALLAS-Diraktorhto Į 
ALB. BAUTRONaB-BALTON fi

, ■ Relkaht Vedėjas ' ^'.1

669 vyrauji S
Braoklyn, N. Y. > . 3

N0T4SYPEJBUC |

, Taip pat suolai, ąžuoliniai klauptu- 
kai ir įvairių rūšių keliams kilimė
liai.

Importuoti Airijos raginiai rožančiai 
“Leiskite mums jum patarnauti”

35 EAST MABBICK RD. 
VALLEY STBEAM, L. L, N. Y.

VA 5-6824

TELEVIZIJOS PABDUOTUVB

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

M VaMtafe šiuo metu daly- 
vaųja Hamiltonę miesto pir- ; 
menybSae.

' CMtafiaB Oeaa' Chat, gruo 
Ožio nr. skelbia pilnų Quebee S 
provincijos žaibo pirmepytių 
lentelę. 1 vietoj Ignas Žalys su 
7:1 taškų; Viso 16 dalyvių. Y? 
Toliau randame, kad Hamilto
no klubo rungtynėse su Wel- 
land klubu, P. Vaitonis petag 
tašką Hamiltonui, įveikdamas 
J.Nagy.

Chtcp Life, gruodžio 20, 
skelbia, kad P. Tautvaišas, 
buv. Illinois meisteris, North 
Central p-bėse, MHvaukee, pa
darė lygias su p-bių laimėtoju 
Curt Brasket. 1. Brascet 6 
tš^ 3. latvis Dreibergs Michi- 
gano meisteris 5^. Tautvaišas 
su 4Vž tš. stovi 11 v. iš 72 da
lyvių.

Bostono lietiniai rungtynė
se su Boylston klubu nutraukė 
rungtynes prie padėties 1:2. 
Kontautas ir Starinskas nebai
gė partijų. Merkis pralaimėjo 
Mass. meisteriui Dr. Kealscn, 
o A. Karosas — Lymonui. Ke
turakis įveikė Smithmaną.

Sausio 22 lietuviai rungiasi 
su Brandeis universitetu, Wal- 
thame.

Didmeisteris Reshevsky va
sario 22 d. Bostone duoda si
multaną laike Mass. State 
Ches Ass’n metimo suvažiavi
mo. ' '

Latvis Medais laimėjo New 
Yorko mokyklines p-bes su 8:- 
0, N. Yorko State meisteris 
Lombardy antroj .vietoj su 7 
tš. Abu ,po 16 metų.

Hastiagsto turnyre, Angli
joje, po Kereso ir Smyslovo 
(abu po 7 tš.), seka Fuderer, 
Pachman ir Szabo po 5^, Un- 

. zicker ir Alexander po 4 y*.

1954 metai K tikrųjų buvo labai sėkmingi indėtininkains 
Hasting FederaL

1954 m. birželio 30 pagal procentus % išmoksta dividento už pu
se metų. Aukštesni dividendai buvo galima išmokėti tik dėl indėli
ninkų entuziazmo, didesnio uždarbio ir gero administravimo. DA
BAR... direkcija vėl nusprendė išmokėti dividendus su 2%%. Tai 
patvirtinta gruodžio 31 už praėjusių metų pusmeti' nuo liepos 1 iki 
gruodžio 31, 1954. Iš to jau aišku, kodėl HUDSON FEDERAL,yra 
toks populiarus. ’ ' .

Klientai mėgsta ir patogumus, kurie čia teikiami: papildomos 
darbo valandos būna penktadienių vakarais ir šeštadienių rytais. 
Galima pasidėti iki 10.000 ir visai laisvai taupyti.

Hastings Federal mielai teikia pagalbą ir patarimus tiem, 
kurie turi indėlius kituose skyriuose.

RŪPINKIMfiS, KAD 1955 METAI BOTŲ DAR NAŠES
NI! Apsispręskite tik čia dėti savo santaupas.

VADOVYBE
WILLIAM A. WHHTAKER
CHARLES A. ANDERSON 
ROSCOE J. PERRY 
LESLIE F. JENKINS 
CLIFFORD E. WISTRAND 
JEAN McGREGOR 
DEVTTT C. MILĖS

J. B, SHAUNS - : 
SAUNSKAS , i 

Laidotuvių Direktorius ; 
84-02 JAMAICA AVĖ. J 

(prie Forest Parkway Station) < 
Woodhavea, N. Y. J 

Suteikiam garbingas laidotuves.1 
Koplyčios nemokamai ^visose' 
miesto dalyse; veikia ventiliacija?

TeLVIrginia 7-4499 J

ląstai'

W AITRU S 
FUNEBALHOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas -
VtnAKf PUBUC

TA APpl^ate 7X849

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B ANGA

BROOKL1K, K. Y.

F UNER A L H 0111 
564 EAST BĖOADWAY 

8ou& Boston, Mitai,
D. A. rilrtitai, F- E. ZaMta 

GtaMM įt BahameMM 
. Patarnavimas Aeną ir atidi

Koplyčia šermenims dykai
MOTARY PtJBLto 

TH. 8O AAtU



DARBININKO RĖMĖJAI

VIENYBES OKTAVA

OW*UI

• i - '-į*'-

mins kitas vyskupas. Be ku
nigų, šioje novenoje dalyvau
ja 2 kardinolai ir 9 vyskupai.

Visa eilė bažnytinių ir kata
likiškų organizacijų bendrai ir 
organizuotai dalyvauja atski
rais vakarais. Viso New Yor- 
ko tikintieji yra kviečiami da
lyvauti bendrai katedroje, o 
negalintieji, tegu ta intencija 
meldžiasi savose bažnyčiose, 
arba namie. —t

E. Ur 
koms, 
latkai ir visiems kitiems, ku-

visus krikščtfhšs sutelkti apie 
šv. Petro Sostą, o Kristaus 
mokslo nepažįstančius supa
žindinti su Evangelijos šviesa. 
Išį darbą 
yra

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą; 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

• . 7 (mortgidžių) ir tt

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, JVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, ghntadferių, įvairių pobūvių ir pan.) 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

O. Gailiunaitei, G. 
tems, & V. Mažei- 
butų šeimai, S. Va-

Vasario 16 mtaijtae
dalyvaus trys Brooklyno 

.. dairai: Angelų Karalienes, ir 
' V. Atsimainymo parapijų ir 

Operetes. Generalinė repeticija, 
įvyksta vasario 11 d. Angelų 
Karalienės parap. salėje 8 v.v. 
Minėjime šok) dainuos solistė 
Lilija Mickevičiūtė iš Worceš- 

;»ter, Haas. Kalbą pasakys Ne
priklausomybės akto signata- 
^ras prof. J. Kaminskas. Bus 
lir amerikietis kalbėtojas. Visos 
įkalbos bus trumpos. Minėjimas 
I įvyksta vasario 13 d. 3 v. p.p.
Webster Hali New Ycrke, 119 
X ii st.

Po $0.60
D. Nikolskis — So. Boston.

(atkelta iš 6 p.> 
Gašlūnui ir poniai, D. Gašlū
nui, dr. Savi liūnui ir poniai, dr. 
VSpišauskienei ir p. Vilpišaus- 
kui, P. Naujokaičiui, dr. Vilia
mai ir poniai, dr.Radzivanui ir 
poniai, dr. Daugėlai ir poniai, 
dr. Elsbergui, p. Trimakięnei, 
p. žubkai, dr. Paprockui, dr. 
Tercijonui ir kitiems, kurie 
taip labai"' stengėsi lengvinti 
sunkios figos dienas velioniui 
dar gyvam esant, lankė 
jį ir guodė, o mirus taip gau
siai ir nuoširdžiai lankėsi šer
menyse, aukojo maldas, gėles ’ 
reiškė užuojautą žodžiu ir raš
tu, dalyvavo pamaldose baž
nyčioje ir velionio paskutinėje 
kelionėje į Brooklyno Kalvari
jos kapines. Jiems visiems pri
klauso mūsų giliausia padėka.

Širdingiausias ačiū mūsų 
brangioms giminaus ir biru
liams pareiškusiems mums gi
liausią užuojautą: Onai, Anta
nui, Jurgiui ir* Algiui Dumb- 
riams, VL Norvaišienei su šei
ma, Raulinaičių šeimai, G. J. 
Bertufiams, M. H. Grosams, A 
J. Matulioniams, B. A. Pabe-

Auka skaityklai
So. Bostone įsikūrusiai jau

nimo lietuviškai bibliotekai ir 
skaityklai Antanas Bačiulis 
padovanojo virš 100 fietuviškų 
knygų. Dabar biblioteka turi 
apie 350 knygų. I šią bibliote
ką priimamos knygos tik lie
tuvių.

Po $0.76
J. Kantautas St. Louis.

JJtfiLOUfMi
SAVINGS BANK
■ BOmnl M Maras AVB.

Šeštadieninės mokyklos
tėvų komitetas nuoširdžiai 

dėkoja visiems, parėmusiems 
šios mokyklos kalėdinę Eglutę. 
Pinigais aukojo: A Ivas 10 
(jot, Blindtrubas — 5, inž. Ma
nys 5, inž. Okunis — 5,- dr. 
Stepuliohienė 5, kiti mažiau. 
Daiktais* parėmė: A Alekna, 
Arlauskas, Balfo skyrius, Bal
de Florist, Diamond Cafe, I- 
vaškienė, Paul Likas, • Kaspa
ras, Ketvirtis, Perkins Mar- 
ket, Petschell, Vakauza. Vi
siems nuoširdus ačiū.

finis bnfcnmiii. Basi erdva pa
sišokti prie visų ■rfprtsmo Joe 
Thomas orkestro, itajgiivfcrii 
prie pofienas bafeto.

V»lrwws įvyksta šį šeėtadta- 
aį, Stasio 22 <L, St. Asthoay’s 
AudUortmi, 725 Lecmard St, 
Greeapotate.. Vakfinimo pra
džia 6:30 v.v.

Kviečiame visus. Vykfiami 
fcsikirpkite iš laikraščio de* 
mian spausdinamą franėlapin- 
ka — “Kaip nuvykti į Darbi
ninko vakarą.”

tytė, A Keliašius — Hamilton, 
Ort7 Canada; A Katelė, M. 
Zakarevičius — Sudbury, Ont., 
Canada; P. Ličkus, kun. A. šeš
tokas, E. Str&ienė, AL Valei
ka — Chicago; J. Jakimavičius
— Kankakee, Dl.; B. Bartkie
nė — Dearborn, Mich.; A. 
Danius — Detroit; J. Casserly
— L. Angeles; A. Weisengoff
— Baltimore; P. Dodienė —St.
Louis; S. Glionertas—Post As- 
ten, Austrija. Į

Iš kitų vietų: B. Macys — 
Phila., Pa.; T. Stapushaitis — 
i°gh., Pa.; A Vaickauskas — 
Minersv'lle, Pa.; F. Baranaus- 
kis, J. Montvila — Cleveland, 
Otelo; B. Mocknis — Ansonia, 
Conn.; A. Dailides, Windsor, 
Conn.; A- Dainius, J. Radavi- 
čius — Detroit, M"ch.; P. Ag
linskas — London, Ont. Cana
da; A. Keblys — Montreal, 
Canada; D. J. Kaminski —Ke- 
nosha, Wis.; J. Melys — Chi
cago, HL; S1. Kudzma -Na- 
shua, N. H.; J. Kavaliauskas— 
Omaha, Nebr.; A Smonas, A. 
Mazalas. •

Po $0.75
J. Burčikas, Montreal.
J. Rema — Mlddle Village, 

L I., N. Y.

“Dievo paukštelis” 
humoristinis žurnalas —jau 

spausd:namas Brooklyne. Re
daguoja Pulgis Andružis, Anta
nas Gustaitis, Leonardas Žit
kevičius ir Albinas Valentinas.

JUOZAS GRABAU 
BEAL ESTAI® BSOKER

Vsfiuojant iš New Yorto, vafioott 
IND Qoeeus Bok, HBpti QaeetM Fto- 
za, priteM tnridtai k fld
Git enpobit. Arta 14—Ctaanfe Briją 
fld Lortmer, ten pernėirti į Croestoaąi 
Ariją ir SM Gmpotata

Parapijos religinis # 
koncertas

Šv. Petro par. religinis kon-> 
certas įvyks kovo 13 d. 3 vai 
p.p. Koncertas bus šv. Petro 
par. bažnyčioje. Kleb. kun. Pr. 
Virmaurids pereitą sekmadienį 
ragino ir prašė, galinčius gie
doti, prisirašyti prie parapijos 
choro ir tuo sustiprinti, choro 
eiles. K

IŠNUOMOJAMI kambariai su 
baldais. Baldus galima labai 
pigiai pirkti. Savininkai išva- 
žuoja gyverti į kitą valstybę. 
Kreiptis: Povilas Augulis, 56- 
71 Remsen P!., Maspeth, L. L, 
N. Y.

dabartiniu laiku te^vo vikaru 
šv. Ritos parapijoje, Haverhill, 
Mase, ir kartų aptarnavo šv. 
Jurgio lietuvių bažnyfią, ruo- ■ & 
šiasi išvykti kariuomenės ka- 
pelionu į aviaciją. Arkivyskupo ; 
leidimą jau yra gavęs. Dabar 
beliko tik dokumentus sutvar- ' 
kyti su kariuomene.

rie čia liko n^švardinti.
Visai atskirai drįstame pa

dėkoti mūsų gerb. dr. A Star
kui, kuris su tikrai retu pasi
šventimu ir nepaprastu rūpes
tingumų gydė,velionį ir visais 
kitais būdais lengvino ilgas li
gos dienas. \

Gilią padėką reiškiame N. 
Y. Liet. Gydytojų Draugijai, 
Lietuvių TaųtMam Akademi
niam Sąjūdžiui, Operetės cho
rui ir dirigentui, Liet Kat 
Moterų Sąjungai, N. YxAtei- 
tininkų Sendraugių Draugovei, 
Ateitininkų Sendraugių Centro 
Valdybai, ?. Korp.' “Giedra”. ir 
vyr. giedrinizdeėms ir Stud. 
Atatininkų * Y.- Draugovei
— už gčies,<’0Ž'užprašytas šv. 
Misas ir už pareikštą užuojau
tą. Didi padėka pi Nemickui 
už pasakytą išt^SveBohimo žo
dį Liet. TairtJš Akad. Sambūrio 
vardu. Taip ačiū ir p. Juo
zui Garšvai dž jo maknų pa
tarnavimą šsrinenų ir laidotu
vių metu, lygiai dėkingi ir D. 
Šulaičiui už nuotraukas. "* -

Teatleidžidr''visi tie, kurių 
pavardės čia'gal ir praleistos, 
Visiems, mus,' taip atjautu- 
siems, dar kartą reiškiame 
mūsų gilią ir tikrą padėką.

Liūdfati žmosa ir dubres

K.Mitdidl
stmga susirgo, paguldytas 

Bushvvick ligoninėje dr. V. Pa- 
‘Ptocko priežiūroje.

vakaras įvyksta vasario S 4.
Antano salėje. Bus suvai

dinta A Gustaičio komedija 
“Silkiniai panfiai”, Vakfininiui 
pasiruošti padeda Vitafia Žu
kauskas. ...

-.a.

JOIN OUR NEW 
1RISTMAS CLUB NOW
Latest Ouartaiy Interest - Dtvidend

Per Year 
Pta Erta %% Year

ANTBADIKNl, SAUSO visu* i *v. Petro Bažnyčią prie vie
no CūmgrtojD” — ka8>Es Rev. Daniel F. Egan, S A.

■ Graymoor Mtają ockestns, Graymoor, Garriscm, N. Y.
J. E. vyik. Joseph F. Flanarily, DD. New Yorico augziliaras dalyvaus 

. - .fr cuteilcs palaiminimą.

TUDOIAIHENt, 8ĄIBM> »— “Kad ngrita Ryta atadiaiai prie Apaštalų 
Sosto** tailbeir Right Reversai Msgr. Nkbotas T. Elko, Generalinis 

VHora* btantinbi apefgą ApeftalHko Eksarcbato Amerikoje.
Paiafaniniiną suteiks Rev. George i Cbegin, iv. EHjans (bizantinių

J. Žilevičiaus, kompozito
riaus, šv. Juozapo mišias vasa
rio 22 d. išpildys Bostono ka- tesite smagiai pasišokti geroje 
tedroje. Vargonais palydėti nu- nuotaikoje. Rengėjos visų lau- 
iria-tomas kviesti Z. Nomeika. kia, *

Bostono vietininldjOB skautų 
vadų pasitartoms. Aptarta to
limesnė skautų' veikla, būklo 
įsirengimas, nuosavos, stovyk
lavietes įsigijimas, Vasario 16 
minėjimas ir skautų dalyvavi
mas N. Anglijos maldos die
noje vasario 22 d.

Pagerbs savo tėvus
Sausio 17 d. Juozas ir Pet

ronėlė Sakatauskai, kurie gy
vena' 850 E Bradway, So. Bos
ton, atšventė savo 40 m. vedy
binio gyvenimo sukaktuves. 
Ta . proga sausio 18 d. 10 vai 
ryto buvo atlaikytos šv. Mi
šios šv. Petro par. bažnyčioje 
jų intencija. Savo tėvelių pa
gerbimui sūnus Juceas ir duktė 
Birutė sausio 23 d. tautininkų 
namuose rengia šeimynišką 
vakarienę. Malonu, kad vaikai 
neužmiršta savo tėveliam paro
dyti meilę ir dėkingumą.

F. Greadelytė,
Lietuvos konsulo adv. A. 

Šalnos sekretorė ir “Vyties” 
redaktorė, išrinkta sekretore 
“Suffolk Courrty Republican 
Club’”. Susirinkimas to klubo 
įvyko sausio 11 d. viešbutyje - 4
Lenox, Bostone; dalyvavo dau
giau kaip tūkstantis narių.

KETVnBTAIHBNI, SAUSO «•—“Kad angiikoDid paklustų Kristau* Vikaro 
autoritetai** kifrSt: Rev. Frandt X Duffy, Av. Patriko katedrų* 
aststenta* NenrTarte. J. E. vpk. Joaepb M. Penbcone, D. D., New 

Torto r-g-"**-— dalyvu* ir ąuteik* palahnhiftni,

FENKTADDENl* 8AU8ĮO 21 — "Kad Earopta Uuterunyą.ir kti protestantai 
augi litą I evetftąM BažnySą“ — taĮbČ*: Rev? Jooėph N. Moody, 

itar Catadrtl MegUoa istorijos profesorius.
X E. vysk. Jota J. Boartmaii. D, D^Brooklyno vyskupijos augziliaras 

radeštans tr sateHs* palaiminimą

•SATADim, S*U8K> "Kad vH Amerikos krikMionys susi jungtų su 
iv. Petro Stata*—taMš: 3. E. vysk. Jossph H. Hodges, D. D., 

. Rfchmeod, Va. vyskupijos sogziliar**.
3. K. vysk. AtabNM^ Setijntayn, OABJL, Amerikos ukrainų katalikų

su Brooklyno vaidintojų 
trupe jau pradėjo repetuoti 
Čiurlionienės “Pinigėlius”—ker 
tūrių veiksmų kcanetfiją, kurią 
suvaidins '“Ateities” vakarai 
per Atvelykį, balandž’o 17 d.

8ofetė Vtaeė tarfkaitfc
susirgo'; gydosi ligoninėje, 

kur jai padaryta operacija.
Bengta parodą

Lietuvių ir esčių grupė prie 
tarpt egzhų moterų komiteto 
vasario 15 Baltų namuose New 
Yorke Lietuvos.ir Estijos ne
priklausomybių šveičiu proga 
rengia knygų, muzikos ir pa
veikslų parodą. Lietuvių grupei 
pirmininkauja R. Sidzikauskie- 
nė.

žftv. Prtro par. klebonas kun. 
.Pr. Vfrmau^on sausio 16 d. 
btatayčtoje paakribė 1954 m. 
parapijos darbų ir parapijos pi
niginės apyvartas apyskaitą. 
Klebonas pasidžiaugė ir para- 
pieSams pareiškė didelę pa
dėką bažnyčios lankymą, 

"dažną ėjimą prie sakramentų 
ir už gausias aukas, kurios į- 
gafino. išlaikyti bažnyčią, kle
boniją, dvi parapines mokyklas 
ir seselių vienuolyną.

Tarėsi vadovai
Sausio 16 d. 1:30 vai p. p. 

Katajikų did£aii- kunigai, o jiems talkinti turi tautininkų namų salėje įvyko
šas troškimas ir rūpestis yra ' viri geros valos tikintieji savo ~ 

vitokeriopa parama, to ypač 
maldomis.

Jau*eUė metų Amerikoje 
praktikuojama bendrų maldų 
oktava išmelsti atšalusiems 

miriorrieriaį ir ‘fatafikams atsivertimo malo
nės, atskilusiems nuo Romos 
Bažnyčios vėl grįžti. įx vieny
bę su Apaštalų Sostu 

Nors Kristaus Bažnyčia la
bai trokšta tos tikėjimo vieny
bės, bet ji negali atsižadėti tie
sos ir priimti žmonių išgavo
tu tikėjimo klaidų. Bažnyčia 
negali atsižadėti savo tiesų ir 
moralės. Todėl Vienintelis bū
das melsti Dievą, kad apšvies
tų klystanSus ir atvestų į tik
rąjį ki^ią.

Tam tikslui nuo sausio 18 li
gi 25 d. visose bažnyčiose ir 
visi tikintieji yra raginami ta 
intencija melstis. Iškilmingas 
pamaldas šv. .Petriko katedro
je suorganizavo Graymoor vie
nuolijos tėvai. Vakarais 8 vai. 
bus sakomi įvairiomis temo
mis pamokslai, skaitomos kas
dien atskira intencija maldos, 
įvairiom apeigom teidami pa-

* Po$l:
' Iš Cona. valstyb.: A. J. 
•Aleksis, M. Digimas, V. Kuz
mickas, R Lizauskas — Wa- 
terbury ; V. Jakubauskas, W. 
Waznis — New Britain; J. 
Gruodis, V. Norkūnas — New 

t Haven; J. Belis — Terryville, 
ZC. Kavaitis — Watertown; A. 
Valinches — Union City; A. 
Kershonoski — Seimour.

Iš Pa. valstyb.: E. Belskytė, 
B. Gėdėkis, F. Barchus, Z. 
Kr'staponis, C. Linkevič:enė, 
M. Veriamas — Phila.; Balt- 
rūnienė, J. Gribas — Pitts- 
burgh; C. Vaivada—Mt. Car- 
mel; O. Lauryną -— Elmhurst; 
M. Yesaitis —- MinersviSe? Ė. 
Yašas — Norristown.

- H N. J. valstyb.: A Asevi-
* Sus, A Strazdas, B. K ralis, J.
Matuza, K šeštokas — Eliza- 
beth; M. Drazdow«ki — No. 
Arlington ; A Legis — So. O- 

; range; S. Adomaitis — Pater- 
*son; K. Mardnka .— Jersey 
*Čty; J. Jasukaitis— Nėwark;
D. Skuja — Kenilwort; S.

* Strazdas — Linden.
Iš kita*: J. A Kiedis, J. 

Krištolaitis, V. Jurgelis, V. Am- 
siejus — Cleveland, O.; Dr. J. 
Gabrys — Dayton, O.; M. 

'Halaburda, Wm. Stanolonis — 
Newton Falls, O.; M. Kežinai-

Moterų Sąjungos 4 kuopa 
» vai. pup. Lieta- 

vių klube (163 Harvard St) 
rengia šaunią vakarienę su 
šokiais. Visi ir visos maloniai 
kviefiami. Būrite gražiai pri
imti, skaniai pavalgydinti, ga-


