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Komunistam salas atiduoda geruoju

susilaiko.

yra didelio nepasi-
bet kitos išeities

rus, tai paraginti JT, kad im
tųsi tarpininkauti dėl paliau
bų tarp komunistų ir naciona
linės Kinijos.

— Italijos tvnatas nubalsa
vo uždaryti viešuosius prosti
tucijos namus, kurių buvo leis
ta 700-750 apie su 50,000 mer
ginų.

— Amerikos armijos žinioje 
yra Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos bylos, kurios ap
ima laikotarpį nuo 1919 iki 
1939.

užpuolimo, 
gauti Kong- 

reikalui

APARATAS KOJOM 
ŠILDYTI

imsis apsaugoti 
besitraukiančią iš Tachen salų 
Chiang Kaisheko kariuomenę

600 BUSHVVICK AVENUE, BROOKLYN 21, NEW YORK
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kova

Už kvailą žodi moka milijonus doleriu

GERADARIS

Potvynis ir žiurkės

nu

kąri

pasitarimai 
sėkmingesni. 
kad socialistai 
rėti.

AMF-RTKOS laivynas plaukia j Tachen salas pridengti kiniečių nacionalistų, kurie evakuoja tas 
salas.

Bonuos parlamentas Pary-i 
žiaus sutarties svarstymą ant
ruoju skaitymu atidėjo j va
sario 24. Tad galutinai sutar
tis tegalės būti priimta ar at
mesta tik kovo mėn. Kancleris 
Adenaueris pareiškė savo di
deli nusivylimą.

ADENAUERIS KOVOJA
Vokietijoje kova aštrėja. So

cialistai pritaria Maskvos siū
lymui užmegzti tiesioginius 
santykius tarp Maskvos ir va
karų Vokietijos, atsisakyti 
nuo Vokietijos ginklavimosi, 
nes tai reikš Vokietijos amži
ną perskėlimą.

Prieš šitą Maskvos ir Vokie
tijos socialdemokratų propa- . 
gandą kanc. Adenaueris per 
radiją pareiškė, kad Maskvos 
siūlomos konferencijos tikslas 
pasiimti Vokietiją į savo įta
ką. O Vokietijos tikslas—pir
ma susijungti visiem Europos 
laisviesiems kraštam, ir tada 

su Maskva bus 
Apgailestavo, 

nenori to įžiū-

NEŽINOMAS
Chicagoje prisistatė į poli

ciją dailydė Masvo Stone su 
keista istorija. Jis taisė savo 
apirusį namiūkštį .Iš automobi
lio išlipo ponas, paklausė, ar 
labai sunku tas namelis., sutai
syti, ir kai dailydė patvirt'no. 
nepažįstamasis išsitraukė pen
kis banknotus po 20 dol., pa
davė ir sėdęs į automobilį 
važiavo.

Policijoje jis patyrė,
viena savaitė anksčiau į polic;- 
ją prisistatė kitas žmogus. Jis 
pasipasakojo buvęs pavėžintas 
vieno pono automobiliu. Kai 
žmogelis į nepažįstamojo klau
simą, ar jisai tiki Dievą, atsa
kęs taip, tai nepažįstamasis 
jam dovanojęs 300 dol. Polici
ja nenorėjo juo tikėti, įtarė, 
ar nebus iš ko nudžiovęs, žmo
gelis pasidavęs melo detektot- 
riui, ir kai tas aparatas pri
pažino, jog jis nemeluoja, tai 
policija paleido jį su pinigais. 
O kas tas geradaris, tebėra 
mįslė, nors pinigai yra visai 
tikri.

ŽUVIS APMARINO
Danijoje buvo padarytas to

kia eksperimentas su žuvim. 
Keliom žuvim buvo įšvirkšta 
narkozės vaistų, ir jos įšaldy
tos į ledą. Po 48 valandų ledas 
nutirpintas, ir žuvys atsigavo. 
Manoma, kad tokiu būdu bus 
galima gyvas žuvis pergabenti 
į tolimiausius kampus.

— Guatemaloj komunistai 
rengė sukilimą. Apie 100 su
imta.

N o r w i c h, C o n u .— 
Pasitaiko kartais susikom- 

' pronrtuoti ir policijai, kai ji 
sustabdė Roswell Woods auto
mobilį ir apkaltino, kad jis 
esąs neblaivus. Dėl visko dar 
patikrino, kaip ji mėgsta da
ryti. Liepė pakelti pinigą nuo 
žemės. Wood negalėjo. Liepė 
pripūsti pūslę. Tas irgi nega
lėjo. Policija nugabeno jį į 
teismą ir kaltinimus pakarto
jo. Kaltinamojo advokatas 
kreipėsi į kaltinamąjį: “čia 
buvo kaltinama, kad tamsta 
turėjęs stiklinį žvilgsnį.” Kal
tinamasis tada išsiėmė stiklinę 
akį, nes savo tikrąją akį jis 
buvo praradęs kare. Teismas pripažino nekaltu.

Vokietijoje Ruhro krašte, 
kur yra sutelkta Vokietijos 
didžioji pramonė, sausio 22 
buvo vienos dienos 
Jis reiškė protestą prieš 
no fabrikų direktoriaus 
Reusch pareiškimą, kad 
■k/etijoje vad. darbininkų 
tarimo teisė sunkiosios pramo 
nes fabrikų administravime 
(Mitbestimmungsrecht) buvu
si išgauta prievarta, klasta. 
Darb’ninkai pasijuto tuo įžei
sti. K;ek panašiai kaip Ameri
koje Wilsono pasakymu, ku
riame darbininkus prilygino 
šunim...'

įstatymas, kuriuos darbi
ninkų atstovas turi pilną balsą 
sunkiosios pramonės fabrikų 
administravime, Bonnos parla
mente buvo priimtas 1951. Tai 
didelis darbininkų laimėjimas. 
Adenauerio vyriausybė pasku
tiniu laiku rengiasi tą įstaty
mą pritaikyti ir vadinamos 
Holding bendrovės fabrikam.

Streikas prieš ano direkto
riaus pareiškimą apėmė apie 1 
mil. darbininkų. Už nedirbtą 
dieną jie prarado 10 mil. DM 

(2,380,000 dol.); iš anglies 
gamyb. iškrito 350,000 t. ang-

sausio
streikas.

plie-
H.

Vo-
pri-

IR TREČIAS GRĮŽO IŠ 
VORKUTOS

Berlyne atsirado sausio 20 
ir trečias amerikietis, kuris 
buvo sovietų priverčiamųjų 
darbų stovykloje — William 
Verdine. Jis dingo iš Amerikos 
kariuomenės 1949 prie Cobur- 
go. Buvo spėjama, kad jis de
zertyras.

— Prezidentas Eisenhovveris 
iš visų buvusių Kongreso ko
misijos pirmininkų, kurie da
bar pasikeitė, j priėmimą Bal
tuosiuose Rūmuose nepakvietė 
tik šen. McCarthy.

pasitaiko suklysti
“Tamsta esi kaltinamas, 

kad tamstos kalba buvo neaiš
ki, su pasimikčiojima's.” Kal
tinamasis tikrai negalėjo aiš
kiai pakalbėti, bet jis paaiški
no, kad tai 
cifike.

nuo sužeidimo Pa-

negalėjai pakelti
žemės.” Kaltina-

Teisybė, nes
mano

‘Tamsta 
pinigo nuo 
masis atsakė: 
negaliu sulenkti kelių;
abidvi kojos operuotos.

“Tai pamėgink tamsta pūsdę 
pripūsti oro. Kaltinamas atsa
kė negalįs, nes pusės plaučių 
netekęs kare ir negalįs giliau 
atsikvėpti.

lies už 25 mil. DM (.5,950,000 
dol.).

Kanc. Adenaueris pareiškė, 
kad Rsuscho pasakymas buvo 
neteisingas, bet tas pasakymas 
buvo per mažas pagrindas to
kiam nuostolingam streikui. 
Streiko tikslas buvo netiesio
giai pademonstruoti darbinin
kų, vadovaujamų
venybę ir svorį prieš Bonną.

Paryžiuje upės Sena ir Mar- 
na, kurios čia susibėga, gresia- 
išeiti iš krantų. Nors pavojin
giausiose vietose pylimai ir 
krantai sustiprinti smėlio mai
šais, bet garsios Paryžiaus 
katedros rūsys užlieti; Louvre 
muziejaus paveikslai iš pirmo 
aukšto perkelti į kitus; prie
miesčiuose šimtai namų ap
semti, ir gyventojai turėjo iš
sikraustyti. DaugeFs fabrikų, 
tarp jų ir automobil’ų Renault. 
fabrikai, nedirba.

Iš užlietų apylinkės kaimų 
tūkstančiai gyventojų pabėgo. 
Iš Senos upės krantų ištrūko 
į miestą dešimtys tūkstančių 
žiurkių. Policijos vadas įspėjo 
gyventojus dėl šio naujo pavo
jaus

— Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Tol. Rytų reika
lam Robertsonas Philadelphi- 
joje kalbėjo labai griežtai 
prieš kom. Kinijos priėmimą į 
JT. Suminėjo ir pavergtas Es
tiją, Latviją. Lietuvą, bei kitas 
rytų Europos tautas to paties 
komunizmo, kuris grobia tautų 
laisvę ir Tol. Rytuose

— Aglijoje traukinys nuėjo 
nuo bėgių. Žuvo 14. sužeista 
.30.

R. CA1DERON GCARDIA. buvee* Coata Ricos prezidentai ir »u- 
kilėlų vadas (k.), susimąstei kad rakllimas nenusisekė.
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— Jungtinės Pavergtos Tau
tos šiemet gegužės mėn. posė
džiaus Europoje, Strasburge. 
Iš Amerikos vyks delegacijų 
pirmininkai. Taip iš lietuvių 
vyks V. Sidzikauskas. Kiti de
legacijos nariai bus komplek
tuojami vietoje.

— Maskva parsišaukė savo 
atstovus iš Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos ir Vokietijos

soc. dem.,» pasitarti. Manoma, kad turi 
būti aptarta, kas daryti, kad 
Vokietija būtų neapginkluota.

— New Yorko miesto ma
joras Wagneris padidino poli
cininkų skaičių iš 50 iki 250 
■švarai gąĮfrįfce .prižiūrėti ir 
bausti tiem, kurie šiukšles* 
gatvėse meta. New Yorkas 
pripažintas nešvariausiu mies
tu pasauly.

— Grąžinus ; iš Vorkutos 
tris amerikiečius, Amerikos 
kariuomenės vadovybė paskel
bė, kad iš Berlyno dingo viso 
12 amerikiečių. Spėja, ' kad 
gal ir kiti yra sovietų stovyk
lose.

— Šen. Flanders, resp., 
Clevelande kalbėjo, kad reikia 
palikti Vokietiją neginkluotą. 
Tai balsas priešingas Ameri
kos politikai ir palankus Mas
kvai.

Pereita .savaitė pakišo nau
ją faktą į eilę tų, kurie rodė, 
kaip civilinis prezidentas prieš 
komunistų invaziją pakėlė 
ginklą, o prezidentas generolas 
daro paliaubas.

Prezidentas Trumanas pa
reikalavo. kad sovietinis agre
sorius išsinešdintu iš Persijos. 
Ir j's išsinešdino. Trumanas 
davė pagalbos Graikijai prieš

Dėl komunistinės Kinijos 
invazijos ėmėsi iniciatyvos A- 
merika. Ji paragino Formozos 
vyriausybę, kad iš Tachen sa
lų visai pasitrauktų. Formo- 
zai tas patarimas buvo įsaky
mas. Nors 
tenkinimo, 
nebus.

Amerika

Siulo aplankyti 
belaisvius

Komunistinė Kinija pranešė, 
kad kalinamų Amerikos lakū
nų 6, paimtų į nelaisvę Ko
rėjos karo mietu; šeimos kvie
čiamos juos aplankyti. Ameri
kos vyriausybė pranešimą 
priėmė šaltai. Valst. departa
mentas pranešė, kad šeimom 
kalinius aplankyti nekliudys, 
bet ir neskatins. Už kelionę 
atsakomybės nesiima.

Vieno lakūno tėvai, kito 
žmona pasakė, kad jie vyksią. 
Kiti

PABYžIUJK žmonas kaip tvinsta Seno* upė. 1910 metais v&ndu buvo tiek pakilęs, kad prie til
to atramos stovinčia statulą sėmė iki smakro, o dabar pasiekė iki juosmens, bet vanduo tebekyla.

AR ATEIS IR TREČIOS PALIAUBOS?
Civilinis prezidentas kariauja, 
generolas daro paliaubas • 
Strateginiai motyvai už trau
kimąsi, politiniai už pasiprieši
nimą • Paliaubos ir “prospe- 
rity” populiarinu nei pasiprie
šinimas.

komunistinio Marko invaziją 
ir norą atskelti dalį Graikijos, 
kur jis galėtų “liaudies vy
riausybę” turėti. Trumanas 
nereikalavo, kad Graikija su 
tuo Maskvos agentu darytų 
paliaubas. Graikija kovojo, iki 
komunistus išgrūdo, ir pats 
Markus, Maskvos malonę pra
radęs ,dingo ten nežinioje.— 
Korėjoje Trumanas pasiprieši
no invaz:jai ginklu ’r pasiuntė 
.Amerikos vyrus kovot..

Tuo metu į prezidentus atė
jęs gen. D. Eisenhoweris pada
rė Korėjoje paliaubas; gene
rolo prezidento vy
riausybė prisidėjo į paliaubas 
Indokinijoje. Dabar, kai 
pats agresorius ulpuolė najp- 
nal nės Kinijos salas, E'senno- 
\veris trečiadienį spaudai pa
reiškė, kad reikia pamoti ran
ka ne tik į salą, kurią jau 
yra užėmę komunistai, bet pa
sitraukti ir Tachen salų. Ir 
toliau: prezidentas sveikintų 

nuo kemunistų 
Prezidentas nori 
reso pritarimą tam 
panaudoti 7 laivyną ir aviaci
ją

Tiečias žingsnis, kuris da
romas drauge su Britanijos :r 
kitų kraštų atstovais pasita-

Vienoje sugalvotas apara
tas, į kurį įmeti pinigą, užsili
pi kaip ant svarstyklių, ir per 
15 sekundž;ų ultravioletiniai 
spinduliai sušildo kojas. Sa
ko, kad tokius aparatus pas
tatysią kalnuose.

ZM/'- -

Jungtinių Tautų iniciatyvą 
paliaubom tarp komunistų ir 
nacionalinės Kinijos.

Prez. D. Eisenhoweris iškė
lė Strateginius motyvus, esą 
Formozai ginti tos Tachen sa
los nereikšmingos. Panašiai 
strateginiais motyvais jis 1945 
atidavė sovietam Barlyną. Ta
da Chufchillis reikalavo Ber
lyno neatiduoti politiniais mo
tyvais. Dabar dėl Formozos 
netik strateginiais, %?t ir poli
tiniais motyvas prcffeąeko Fi
lipinų valstybė.

Kai Amerikoje buvo sten
giamasi iš pradžių nuvertinti 
komunistinės invazijos reikš
mę, Filipinų reikalų ministeris 
.viešai ir oficiliai tą reikšmę 
pabrėžė. Ministeris pareiškė, 
kad paliaubos tarp Kinijos ir 
Formozos bus naudingos tik 
Kinijos komunistam. Jų užim
tos salos bus prietiltis šuoliui į 
Formozą. O Formozos neteki
mas atidarys vartus Kinijos 
invazijai į Filipinus. Ir mi
nisteris pasisakė, kad Amerika 
turėtų paremti nacionalinės 
Kinijos pastangas dėl savo sa
lų.

Paskutinėm valandom nuo
taika Baltuosiuose Rūmuose
klek pasikeitė. Po pasitarimų Tai žino ir Kinija bei Mask* 
su valstybės sekretorium, šta- va.

— Vokietijos hidrogarfiįos 
institutas pranešė, kad šiaurės 
jūra daros šiltesnė; temperatū
ra pakilusi arktikos srityje. 
Sardinės ir tuną laikomos šil
tos jūros žuvim; dabar jos at
siranda ir šiaurės jūroje.

McCARTHY PRIEŠ KOEG
ZISTENCIJĄ

— Šen. McCarthy, kalbėda
mas New Jersey laivyno ir ar
mijos veteranų susirinkime, 
suminėjo, kad Kinijos nelais
vėje yra 576 amerikiečiai, o 
jungtinių tautų daugiau, kaip 
2000. Pasisakė griežtai prieš 
koegzistenciją: “Mane giliau
siai įžeidžia, kai sakoma žmo
nėm: turėkite kantrybės su 
komunizmu” (taikyta Eisen- 
hovveriui). Ragino siųsti pro
testus prezidentui ir Kongre
sui.

bu, užsienio atstovais, respub
likonų vadais Kongrese penk
tadienį staiga išplaukė - iš 
Hong Kongo trys Amerikos 
lėktuvnešiai su gausiais paly
dovais kariniais laivais į For
mozos vandenis. Tai turi reik
šti, kad komunistų invazija 
jau nebelaikoma nereikšmingu 
įvykiu ir kad Amerika pasiry
žus ginti Formozos ir Pesca- 
rodų salas, šeštadienį prezi
dento spaudos viršininkas pa
skelbė taip pat, kad preziden
tas kreipsis į Kongresą įga
liojimų pavartoti Amerikos 7 
laivyną Formozai ginti ir For
mozos kariuomenei išsikelti iš 
Tachen salų.

Buvęs Atstovų Rūmų pirmi
ninkas Martin mano, kad pre
zidentas tokius įgaliojimus jau 
turi, tačiau, anot Knoviando, 
Kongreso vieningas pritari
mas gali atgrasyti komunistus 
nuo tolimesnės invazijos.

Be abejo, Kongresas prezi
dentui pritars. Tai bus stipri 
demonstracija. Tačiau Ir prezi
dentui ir Kongresui nėra leng
va apsispęsti ginklu pasiprie
šinti naujai agresijai, nes ar
tėja 1956 rinkimai, kuriuose 
populiaresnis šūkis yra taika, 
paliaubos ir “prosperity", nei 
pasipriešinimas, kuris gresia 
virsti karu.
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aukščiaupartijos

standar-

By Homer J. Lrvingston, Prendent of 
The First National Bank of Chicago and 
Preaident, American Bankers Aasockatima

kurtai sjvąr- 
hian "pfroa vatatybė, paskiau 
partija. buvo -Beriją* Malenko-

metų pabaiga 
ako politika

»— Sovietų 28-tame enciklo
pedijos tome rašoma, kad a- 
zardinių lošimų kazinas Mon- 
tecarlo yra Vatikano nuosa
vybė. (

socOštinių “Naujienų”.
“Naujienos". dąr ir tuo. ge

riau už “Keleivi” pasielgė, jog 
įdėję, ištisai LE redąkc'jos ir 

. leidėjo pranešimą, kokia pa- 
" dėtis yra susidariusi, kad rei

kėjo ano minėto “vingio”. Ži
nia, “Naujienos” gali ir turi 

/teisę bei laisvę vienaip ar ki
taip dar pasisakyti, nes kriti
ko niekas ir nesibaido,—ta
čiau, jos davė visuomenei pilną 
informaciją. “Keleivis” ano LE 
žodžio nėpaskėlbė, tačiau jį 
krit kuoja, cituodamas ir 'sa
vaip apversdamas t'k ^ai, kas 
jo ‘kritikai” tinka ar nepatin
ka. Apskritai, būdamas čia pat 
prie LE redakcijos, jis galėtų 
daug ką pasitikrinti, jei nori, 
iš pačių dokumentų ir laiškų, 
bet, matyti, ne tai jam trupi: 
jam terūpi pranciškonai...

Likę millions of otheb 
Ąmericans, yon probably 
knov that our govemment’s 
Senes E Savings Bonds rank 
amonį the šuiešt, safest and 
best investments in the world. 
Būt I vonder if you realize 
that an ertremdy attractive 
feature has been added.

* — Windsoro ■ kunigaikštis 
Edvardas, buvęs 'angių kara
lius, mete golfo lošimą ir ė- 
mėsl daržininkystės amato.

— Švedijoj naujai atremon
tuota karkliškųjų rūmų dalis, 
kurioje bus apgyvendintas 
Abiiinijoa imperatorius oficia
laus vfadto metu. Bus pagul
dytas ąenoriiko stiBays aųksi-

You can now hold them for as long as 
19 years, 8 roonths and U. S. Senes E 
Savings Bonds will retum you a totai 
yield of 80% on your investment!

Teų geriausia ©veajtt
. Yale’s universiteto speciali 

komisija praeitą vasarą ieškok 
jo po viso pasaulio užkampius 
tokios klimatinės vietos, kuri 
būtų žmogui sveikiausia liūnui, 
smagiausia dvasią! ir ramiau
sią protui. Tokia rojaus būse
nos vieta, pasirodo, rasta A- 
gadir apylinkėje,, Maroke. Ra
porte minima: “Agadire oras 
turi dvigubai azoto nei kitose 
pasaulio vietose, ir dėl to ge
riausia vieta iš viso žemės ru
tulio.”

kykloje ji buvo išvaryta. Prieš 
tokios rafinuotos, moksliniu 
autoriteu pridengtos propagan
dos., knygas dar .tylima. Dėl to

ini,: sekretorių, maršalą Niko-
Vakarų pTetis peržvelgęs lai Btdganiną, karo minister j, 

tą leidinį turės susidaryt; nuo- Semion D.lgnatjevą, 1953 pa- 
monę, kad ‘Sovietų Sąjunga y- šalptą iš' partijos sekretoria- 
ra kur kas geresnė nei papras- to. Šią.grupę stipriai rėmė, kol 
tąi galvojama, bet nėra tiek buyo gyvas, Stalinas. Kai Sta- 
pažengusi, kaip jos pačios rau- linas narė, šios grupės, kurią 
doniąjį pi ečiai kad tiki. . galėtum pavadinti “pirma par

kaks pabrėžti, kad vakarų 
‘Įmonės kartą visiems laikams 
turėtų išmesti iš galvos mintį, 

.... jog sovietinis darbininkas tėra 
vertas tik visiško pasigailėji- 

,... mb '.kad jis amžinai badauja ir 
„..miršta iš nuovargio bei išsisė- 
^^nųmo. Nors rusas darbininkas 
* / JKįdurtingas, jis esąs ir pakan- 

^kamai stiprus, smarkus ir ne- 
, - retas jų jaučiąsis ganėtinai lai-

If you invested $37.50 in a Savings Bond 
ten years ago, it could be redeemed for 
$50.00 today. You vrould makt $12.50. 
Būt if tou keep that Bond for ten more 
years, you will make a totai of $29.84 
on your original investment. In other 
vords, if you hold your Bonds for double 
their original period. your totui yirU U 
toruiderebly more t/ūm įtut double.

Pokariniais laikais tai pa-‘ 
grindinis skirtumas tarp parti
jos veikėjų. Pirmajai grupei, 
kovotojam už komunizmo įsi
galėjimą pasauly ir partijos 
interesus, vadovavo Andrėj 
Ždanovas, miręs 1948. Dabar

rikiečių uždarbiais, gyvenamo
mis patalpomis, švietimo sute
ma, nedarbo reikalais, kodėl 
amerikiečiai visą SSSR laiko 
apsupę aviacijos bazėm, kodėl 
Washingtonas nesutinka su a- 
tominių bombų sunaikinimu ir 
gamybos sustabdymu, kodėl a- 
merikiečlai neįsileido sovietinių 
šachmatininkų, kodėl ątgink- 
luojama' Vak. Vokietija, kodėl 
“parsekiojamas” damninkas 
Paul Robeson ir t.t. MacDuf- 
fie, nors visiems bandęs aiš
kinti, bet nieko įtikinti nega
lėjęs, kad amerik ečiąi ir Va-

tyvių, patikimų 'mokslininkų. 
Reklama stengiasi sudaryti pa
tiem autoriam ir jų knygom 
didelį garsą. Bet tuo garsu 
pridengiama paslėpta propa
ganda arba prokomunistinė 
arba tik prorusiška. Ji turi 
nuodyti ainsrikieč'o galvojimą 
taip kaip ir nevienoje mokyk
loje komunistam palankūs mo
kytojai bei profesoriai, lašas 
po lašo, iron'ja po Ironijos. 
Tik prieš mokyklų varomą 
propagandą patys amerikie
čiai sukilo, ir ne vienoje mo-

Vakarucsęį nebuvo pastebė
ta, kad&f 
Sovietuose^

1 sūniją —m*

'nariniai. ***” '“iriifr dabar 
ti^ reW ” įr
btflfp pįgūnėta pirmyn fe^gį- 
voO^ąė,: kąd pagąiQįž& 
r?iinaaAMi. hTrtinu kagiiAniam

Žnannėa nuo karo, 
suąlm gyveno w ąepritek- 
lių tąivo ?avąrgę. . Jiem buvo 
žadėta po karo daug atmainų. 
Reikėjo kas įkirs daryti, kad

.žmonės .nebūtų sudemoralizuo- 
ti. Dėl to buvo žadamas nau
jas gyvenimo standartas, dau
giau-lengvosios pramonės ga
minių. ;

Laimėjo šiam tarpui “pir
ma valstybės" politika, ne 
partijos dogmos. Bbvo kalba
ma ir apiė santykių su Vaka
rais išlyginimą, ap'e koeg- 
z:^tenciją ■ Į t .. '

Per metus nesaspėta daug 
ko padaryti gyvenimui page
rinti, santykiam su Vakarais 
išlyginti, ligi atėjo 1954 gruo
dis. kuris pūstelėjo nauja’s vė
jais.

į ■ Rusai, kaip žmonės, neturį 
tos mifitarist nės dvasios, nu- 

.* riteikimo, kas taip nesunkiai 
‘galima pastebėti vokiečių tau
toje. Be to, čia pat autorius 

"pastebi, kad jis esąs išvažinė
jęs beveik visą pasaulį, buvo-

. . jęs visose JAV dalyse, pažinęs
< daug įvairių sluoksnių amerl- 
. t kiėcų ir todėl jis norįs teigti,
.. ' kad vidutiniokas rttsas^ savoje'

^ asmenybėje ir charakteryje y- 
ra kur kas artimesni ameri
kiečiui, nei bet kuriosf. *k‘tos

< ' 1 tautos individas. ir
kartojama daugelio nuo

monė, kad amerik eč ai , turi 
uždaryti ir matyti skii&nųą tarp

i kotnunizmovir pačios rusų tau-

.Po Stalino -Imirties žmonėm 
buvo civtaryty; įspūdis, kad 
už jų žemą^gyii 
tą buvo kaltos 
hjrvp suimtas: Berija, part jos 
centro komitetas turėjo spe
cialų pesėdį ir jarne pasįfa’ty- 
tas kaltinimas Berijai Eičiau 
tame kaltinime labiau už Beri
ją buvo kaltinamas Stalinas.

ženklas posūkio atgal prie 
Stalino buvo 1954 gruodžio 19 
Pravdoje str^psnis apie Stali
ną: Jame vėl pasisakyta už 
sunkiosios pramonės gamybą, 
kuri turi tarnauti karui, už 
sovietinę dogmą padėti komu
nizmui įsigalėti pasaulyje. 
Grudtiao 21 kitame straipsny
je Vladimir S. Kručkov, parti
jos centro komiteto propagan
dos skyriaus viršininkas, jau 
nurodinėjo
kostbritetą tarp Stafiso ir 

Chrsšefove politikas.
Ir dabar vėl pasukta sunkio

sios pramonės gamybom, kuri 
turi užtikrinti Sovietų Sąjun
gos saugumą ir pasaulinės re
voliucijos pasisekmą.

Nuo gruodžio mėnesio ko
egzistencijos teorija Sovietuo
se praktiškai jau yra mirus. 
Atėjo Vakarams pavojingesnis 
tarpas — komun?stin>o šovi
nizmo ir ekspansijos tarpas.

Jo vadas yra Chrušč ovas. 
Jis netari Stalino velniško ge- 
nialuno. Stalinas labai gerai 
mokėjo ingyti draugų ir paskui 
juos nurodyti, nesukeldamas 
triūsimo. . Bet Chruščiovas y- 
ra fanatikas, gudrus'ir pas:ry- 
žęs kovoti dėl valdžios, (b.d.)

Tačiau tai nesveiki linkėj'mai 
ir prieš juos protestuoja Lietu
vių Enciklopedijos . rėmėjai, 
kurie, Nauju Metų angoje 
džiaugdamiesi,praturtėjo nauju 
ir šauniu Lietuvių Enciklopedi
jos ketvirtuoju tomu... Geri 
trys pirmieji Lietuvių Encik
lopedijos tomai. Vertingas ir 
ketvirtasis... Jis suredaguotas 
ypatingai. C raidę redagavo 
Pranas Čepėnas, raides Č ir D 
— J. Girnius. Ligi Del — me
džiagą peržiūrėjo vyr. redak
torius prof., Vaclovas Biržiš
ka. Taigi, šiame tome įvyko 
redakcinis vingis. Tai jau ma
tyti iš turinio... Lituanistinė 
sritis yra tik pagerėjusi... Y- 
pač miela gėrėtis tikrai stipriu 
lietuvių tautosakos ir tauto
tyros, skyriumi... Iš viso me
džiagos įvairiais lietuviškais 
reikalais yra daug ir ji, kaip 
sava, mielai įdomi.” Nurodomi 
ir kai kurie rietikslumai, bet 
išvada tokia: “Iš viso Lietuvių 
Enciklopedija eina gerti keliu.”'

K'tur rašytojas vėl sp.gr "ti
ni rusą su amer kiečiu ir sako, 

• kad taikos, tikrosios taikos ir 
M ramaus gyvenimo, vienodai 
s -; trokšta nr ilgisi , ąbej’. Tiesa, 
.autorių labai paveikęs žymus 

skaičius karinėse , uniformose 
vyrų, kur'uos matęs visur, kur 
tik tekę jam buvoti. V:sur pa- 
Stebėjęs ir smarkoką antiame- 
tikinę kampaniją Kremliaus 

/•į direktyvom. Bet toks jau esąs 
Į*>~lx^yk‘n;ų vadų nusistatymas 

r•• jr linija, — nūolat saviesiems 
skelbiant, kad jie teriorį tai-

■ :.X feos, o amerikfcčiai karo, bus 
^ lengviau valdyti mases teisk- 

paptis, kad būtina ruoštis at- 
? slspirti araerikietinėm iumi- 

. čjom. Autorius mm apščai 
: » savo pasikalbėjimų su kolcho- 

tinmkais ir raistų darbįjrfn- 
.fctis. Tuose pakkalbejięrųjose 
ruimi labiatBiai domėjosi ame-

— Elzbietos II, Anglijos ka
ralienėj, jnėgiamiausį' arklį 
Landau nupirko ųž 62,000 dol. 

Taip parašė Jonas Leonas, australas Underwood, laikąs 
Ar jis irgi “pranciškonas”? Jo lenktyninių arklių ūkį.

; ; ■ ■ Now evea better! 
Invest more io Savings Bonds!

Lentynose tarp angliškų 
^5 knygų naujienų dėmesys už- 
flU'e'kitavo už antraštės “The Red 
t*J Carpet” (Norton). Ji pa.rašy- 

ta Marshall MacDuffie, New 
..MtYorico tejsininko', kuris savo 

metu buvo neužmirštinos UN-
,,, RRA misijos vadovas Ukraino

je. Autorius. neperseniausiai
' •• lankėsi Rusijoje ir 65 dienas 

užtrukusioje kelionėje jis važi-
. nėjo nuo Leningrado iki pa-

■ a.: čios Kinijos sienos. Pažymėti- 
. na, kad ir tas pasivažinėjimas 

buvo pritartas Maskvos par- 
tijos gen. sekr. Nikitos Serge-

į;. jevičiaus Chruščevo. Spaudos karų pasaulis bijosi bolševizmo 
: ^ atsiliepimuose apie naują kny-

_ gą jos autorius buvo laikomas 
gana giliu rusų reikalų žino
vu, puikiai besiorientuojančia 
asmenybe, neblogu dalykų ste- 
bštoju ir mokančiu atrinkti bei 
siminkti ar ištraukti faktus ir 

; - tikras žinias iš pateiktos pro-
pagundos. Ir pačioje' knygoje 
pasisakoma, kad autorius nei 

.ilrtori jokių simpatijų sovietinei
ig&K^mosi formai ir jls^žinąs, 

įjkįl nišų gyventojų gyvenimo 
‘rą ^gis yra žymiai mažesnis va

Šo, if you can possibly arrange it, hokl 
your Bonds for the maxtmum period— 
19 years, 8 months.

And, of edurse, go on investing in U. S. 
Senes E Savings Bondg regularty.

“Meėvta*, ąw & berašy
damas, būtiną! tyri ugdiūti už 
pranašumų, Kita& jąm neiš
eina. Tašau sausio 12 jis taip 
persistengė, kad į jų skaičių 
įskaitė ir P. Jurkų, nes jo 
straipsnį Darbininkė irgi pri
skyrė pranciškonams. Vadina
si, mūsų literatūros istorikai, 
kai rašys kada apie tą mūsų 
jauną rašytoją, turės dar jo 
biografiją papildyti ir tuo, kad 
jis buvo “pranciškonas”...*

Prireikė “Keleiviui” P. Jur
kų “supranciškoninti” dėl to, 
kad jis Darbininke teigiamai 
pasisakė apie Lietuvių Enciklo
pedijos IV tomą, nors ir ne vi
są jo medžiagą peržiūrėjo prof. 
Vac. Biržiška. Bet tada “Ke
leivis”’ gal teiksis “supranciš
koninti” ir savo bendramintį 
iš kairės — socialistines “Nau
jienas”? Jų leidžiamam “Lite
ratūros” priede (sausio 8) 
apie Lietuvių Enciklopediją ir 
tą IV tomą taip rasoma:

“Kai kam buti}"net ir visai 
miela, jog Lietuvių Enciklope
dija, atvirai tariant, sustotų...

.g,-, te dedami anapus Maltini 
nužudyti Frankfurte, vakarų sparogimų, ^urie g rthmi iš 
Vokietijoje, rusų emigrantų RųšjegUr Vakahiose-^ i^aDO- 
vadą. Ntas^dtesi sovietine Ąbakume*^ nužu-
sistema* žmonos karštas pra- > dymaL. 1

Dabar jis Amerikoje. Jo žmo- . ★ •••.'•
nes ir vaiko hkšnas Rtmjoje . .. Valfiumose *daug kalbama a- 
nežinomas. pįe nesutarimus tarp kariuo

“u. S. News and WorkLRe- • inenės ir partijos. ’Fk'ma, 
~ ‘ ■" *■ kad dat»g įtakos krašto politi

kai gali turėti maršalas Georgi 
K. Žukovas. Tai didelė klaida. 
Armijos karininkas, nors jis 
būtų ir aukštose pareigose, y- 
ra taip sekamas, kad j’s nega
li būti jokia politinė jėga. Ta
čiau nesutarimas yra pačoje 
partijoje. Joje yra dvi grupės.

Viena aokščžan visko stato 
jaujas H»to<ews.

Partija turi būti aukščiau 
valstybės ir siekti, kad komu
nizmas laimėtų y'są pasaulį. 
Kita grupė, anot Chochlovo, 
kalba: “Gšrai, mes . turime 
partijos doktriną. Bet mes tu
rime ir sovietinę valstybę, sa
vo tėvynę, _Mes -
turime tarnauti putniausia 

savo valstybei
ir jos neaukoti vardan pasauli
nio komunizmo įsiviešpatavi
mo.”- ' . IL /

"Whyife wiseto 

thaalOyears^

ir todėl bando visas apsisau
gojimo priemones.

Kai knygos autorius^ viena
me Mnsko automobilių fabrike 
kalbėjosi bent su 30 darbinin
kų ir jiems pasakojo, jog So
vietų Sąjunga tik, viena kalta 
dėl viso pasaul'o įtempimo ir 
netkrumo, jog sovietai » grasi
na Vakarams nauju karu, visi 
fcjausytojai teatsakę tik sųtar-

• Redakcijos pastabą. šios 
knygos proga tenka atkreipti 
dėmesys, kad ne nuo šiandien 
-Amerikos žmonės yra “švie
čiami” ape Rusiją, Lenkiją ir 
kitus kraštus tariamai obj^- jos' yra vartojamos kaip viena 

iš svarbiausių šiais laikais pro- 
pagandos priemonių. Tokia 
propaganda buvo taip toli įsi
brovus, kad iškilo pernai skan
dalas su žmonijos istorijos va
dovėliu, kuris buvo parašytas 
„.komunisto, marksistine» ir 
prosovietine dvasia, skirtas 
Vokietijos jaunimui, ir įšle'stas 
už Amerikos komisariato Vo
kietijoje pinigus. š;a prasme 
Amerika dar toli gražu nėra 
apsivalius. '

ThereTs no finer investment an Aioer> 
ican can make.

If you Kvat your inlcnst tu nrregt 
tom r. mk your bunker about foc 
II konds tchrch puy interest remiankm 
uUy by Treosury cneek.



anksčiau,

Kur?

Įnfomre/fod jnflta į
religinį gyvenimą, kaituo tar
pu renginioir dorinio gyveni-

tą. , Laiptai atrodė prabangūs, 
bet iš visos prabangus jai pir
miausia krito i sūris didelis 
veidrodis, kuriame f pamatė

Popiežius įspėjo neapsigauti 
irnesivilti, kad taikai galėtų 
pasitarnauti tie, kurie atmeta 
dvasną gyvenimą (įvairūs ma- 
teriafiatai), kaip ūUfe, kurie

Tokia padėtis reikalauja ir pačių parapieaų didesnio uolu
mo. Žinia, kad Katalikų Bažnyčia reikalauja priklausyti kuriai 
nors parapijai. Su tuo surištas ne tiktai savos bažnyčios išlaiky
mas, ko reikalauja Bažnyčios įsakymai, kaip ir m'šių sekma
dieniais klausyti ar pasniką laikyti, bet visos eilės dvasiirų rei
kalų aprūpinimas. Katalikas negali palikti už parapijos, it koks 

. laisvas paukštis, kuris vieną sekmadieni į vieną .bažnyčią užbė-
- ga, antrą—4 kitą, tretp-dar į kitą, kaip jam geriau ir patogiau 

išeina; tiktai bėdoje jisai būna priverstas kreiptis į savo para
pijos kleboną. • 1

Niekas negalėtų paneigti fakto, kad lietuviškosios parapijos 
buvo ir tebelieka svetur išklydusių lietuvių stipriausia jungti
mi. Svetima dvasia ją silpnina, bet užtat mūsų pastangos turi 
būti sustiprintos atlaikyti tai, kas dideliu triūsu ir su dideliu 
kapitalu buvo sukurta: savą, lietuviška parapiją.

Šiuo atžvilgiu daugiausia galima būtų padaryti priekaištų 
naujai atvykusioms, kurie pradžioje mmnis suplaukdavo į lie
tuviškąjąparapijų bažnyčias, o dabar jau praskydo: eina, kur 
papuola. Senieji atebdai, kurie bažnyčias statė, turi dar daugiau 
uolumo savo parapijai, o naujieji lyg ir nesijaučia pareigos jas 
remti. O Čia yra reikalas ne vien padėti savo bažnyč’ą išlaikyti, 
bet ir-reikalas tvarkos, kuri yra ir dvasiniame gyvenime, ir rei
kalas lietuvybės. Rodos, te aiškinti nereikėtų, kad daroma d’de- 
lė :&riauda savam reikalui, kai jis tiktai dalies lietuvių pare-

Metų pradžioje visose lietuvių'parapijose skelbiamos apy
skaitos, kiek per metus jotis išlaikyti aukų surinkta ir kišk iš
lysta. Galas su galu suvedamas, jei parapija nėra apsunkinta 
praeities skolų, užtrauktų bažnyčios ir mokyklų statybai, arba 
nereikia jų naujai statyti ar naujinti. Apskritai, bažnyčių ir 
mokyklų statyba savo “karatas dienas” yra jau išgyvenusi. 
Nedaug tėra likusių parapijų, kurių bažnyčioms reikia dar 
stieptis nuo žemės. Aktualesnis yra pasidaręs, kitas klausimas.

tys tikrai teis paiekCntas, jei tvirtumą te drąsinti priešintis, 
teitas Irifyrisiisdlją tiesoje. tamstoms jėgoms, kurta tebe
iti tasai tietostfitas tarp Avie- siektai valdžios galybės (hege- 
Įįl skirtingų ' pMauRu tegali mmdįns), ir tie turėtu <jawgfa» 
būti pastatytas tada, kai vie- parodyti išmintingo aktyvumo, 
noje ir ąjaiasįerpąiiįebųa at- kad.gatima būtų sUtelktigeros 
suremta į pačius žmones, jų vafios žmones, ypač tikinčius 
gyvenimą, o . ne į valdžią ar < 'Dievą*, ms tų žmonių daugu- 
sodalką sistemą. Taip yra 
dėl to, kad vįosoje pusėje są
moningai ar nesąmoningai re
miamasi prigimties įstatymais, 
o antroje pusėje to pagrindo

Brooklyn. N. Y. 
Hatf year C......
Foreign .............

išeis, paliks jį ramybėje. "
— Sudie... — pasakė nu

sisukdama į duris. ' J,

. — Hm!... O kas gi man už-

Išsižiokite.
sulaikė

Brooklya,N 
Pusei inetų 
Užsienyje...

Kai seniau bažnyčios buvo statomos, .aplink jas gyveno ma
gės lietuvių. Dabar tokių parapijų rasi nedaug, žmones prasigy
veno, geresnius namus įsigijo, toliau nusikėlė ir bažnyčia liko 
nebe lietuvių rajone. Gi pasitaikb ir taip, kad lietuviškas rajo
nas susikuria visai naujoje vietoje, o bažnyčia lieka senoje. 
Toks persiskyrimas, žinoma, parapijai j naudą neina, bet ir ką 
kitą daryti nėra lengva. O tačiau reikėtų išeities ieškoti, ka’p 
tai daroma buvo tada, kai pirmosios bažnyčios buvo statomos.

— Prašau! — pasakė kam
barinė, lydėdama ją4 kabine
tą. — Gydytojas tuojau^. Sės
kitės. z ‘ • .

Reentered u second dass matter at Brooklyn.NL K*y 35, 1S51, 
the Act oC Mareh 3, 1879, origtaally entered m Mond daaa matter

Į •' at Boston, Maša. September 12, U15. ■ ■?

Savo kalėdinę kalbą popie
žius Pijus XII baigė prašyda
mas Dievo, kad jis žemę su
laistytų gausiu savo tikros tai
kos lietumi. S. S.

kirbą, kuris sudaro dalį viešojo 
gyvenimo^ Noras l&Awnti- ka- 
talikų įtaką iš viešbjo gyveni
mo diktuojamas noro tą gyve
nimą nukrikščioninti ir elgtis 
nevaržomai. Dėl to išskalbia
ma, jog nėra pastovių tiesų 
nei doros dėsnių). -

Vanda sudribo minkštoje 
kėdėje.

—Taip te pasakysiu: Pasko-
Tai

—~ Skauda, , — pamelavo
Vanda. “Priminti jam, .— 
pagalvojo — tai ja tikrai 
pažintų... Bet- kambarinė! 
Kodą ji fia stovi T

- Vanda, paraudo ir p**™#
kaip garvežys tiesiai jai į bur- 
ną, te pasakėm

—AŠ nepatariu jums ptom-
žavingiausšoji Vanda 

kaip ji buvo vadinama pase, 
garbinga pilietė Nastasja Ka- 
nacvkina, išsteašiusi iš ligoni
nės, atsidūrė tekiojo padėtyje, 
kokioje ji anks&au niekados 
nebuvo: be pastogės ir be ka
pelos kišenėje. Kaip verstis?

Katalikų pareigos
Tikėdamasis, kad Dievo gai

lestingumas nuties tarp tautų

— Ką patapsite? —’ paklau
sė nežiūrėdamas j Vandą. _____

Vanda paSūrejo -j rimtą 
•kambarinės veidą, j sotų Fin- 
kelį, kuris,, matyt, n^epažino 
jos, ir nuraudo...

—: Daru.tys skauda... - su-

arba, kį sutikčSau... galvojo ji.— Aš 
pasiskolinčiau pinigų^. Man ne 
vienas neatsisakys duoti.

Bet pažįstamų vyriškių ne- 
feko sutikti. Juos buvo lengva 
vakare Renesanse rasti. Bet į 
Renesansą neįleis SU šitok'ais 
prastais drabužiais te beskry- 
bėlės. Kaip 'verstis? Po ilgo 
kamavirnos, kai jau įkyrėjo ir 
vaikštoti, te riedėti, te galvoti, 
Vanda nutarė išbandyti pas
kutinę prianonę: nueiti pas ko
kį nors pažįstamą vyriškį, tie
siai į butą, te paprašyti pini-

minusi apie Hrikelį, ji labai Dabar jai būtų maloniau tas, tamsaus gymio perkrikš- rakinėdamas dantį su kažkokia 
nudžiugo. buvę, jei šveicorius būtų paša- tas, riebiais skruostais^ir pup- geležėle.

— Jis tikrai įduos, kad tik' kęs “nėra”. Bet šis, atsaky- , sančiomis akimis, 
aš jį-namie rasfiau, — gafvo- mo vietoje, įleido ją | prieš- 
jo į, eidama pas Finke^. —O kambarį ir nuvifito jai apsiaus* 
neduos, tai, aš jam ten visas 
lempas sudaužysiu.

Kai JI artėjo prie dantų gy
dytino durų, tai jau turėjo pa
ruošusi galvoje pianą: ji jtiok- 
damos užlėks laiptais, įtis j 
gydytojo kabinetą te. pareika
laus 25 rtebfių— Bet kai į pa
lietė Skambutį, šitas pianas 
kažkaip patrsbvahne iš galvos 
išrūko. Vanda staiga pradėjo 
tyijoti ir nerimauti, — tai su 
ja anksčiau niekados neatsi
tikdavo. Ji buvo drąsi te akk 
pKš&a tik girtoje draugėje. 
Dabar, gi, ąpstvflkusi papras- naykina.. 
tais drabužiais, atridūrpri pa
prastos prašytojos rolėje, ku-

Ji pinniauma nuvyko į psa
lmių kasą te užstatė ten žiedą 
su turkiu — vienintelę savo 
brangenybę. Už žiedą jai davė 
rubį. BeU. ką pirksi už rub- 
Ijf Nenupirksi už tuos pinigus 
neimarbigo, trumpo palaidi- 
ntiko, nei aukštos skrybėlės, gy
nei kurpelių bronzos spalvos. 
O be šitą daiktų jos buvo tokia 
savijauta, tartum ji mmga bū
tų. Jai rodės, kad ne tik žmo
nės, bet arkliai ir šunes žiūri į 
ją te juokiasi iš jos prastų dra- 
tedią. Ir galvojo ji tik apfe 
drabu&us. O klausimas gi, ką 

va^ys te kur nakvos, — jai 
visiškai narūoėio.

te Vkądoa ji neturi aukštos
mn^enaš tabokiniais'pirštas, 'madtano^ oa&dfini 
tis vėlsute^kvėpam .te j- ^tve, .plaudė 
kišo jai į bumą ka»ą Šaftą... rmwfr
Vanda, staiga pajuto didelį, ihtlhMo jai

‘ suriko ir palupo mr i
FiiūseOa uiž rankos. > w ji jjatyH

— Nielro, nieko^ — sumur- patirti rytoj, po 
mėjo^te. — Jūs nebijokite.- B metų — vteą gyvė

KARDINOLAS F.SPELLMAN, 
L. .. grįžęs !š savo kalėdinės ke-'-J 

lionęs po ToBmousius Rvtus, 
spaudos atstovams pareiškė: -

“Mano nuomone, Azijos že- ‘ 
mynas yra vulkanas, kuris gaB 
išsiveržti kiekvienu metu, bet 
kada ir kaip aš negalėčiau, 
pasakyti. Mane ima didelė bot 
mė, jei mes savo maldours te 
atgaila neišprašysime Dievo 
gailestingumo, kad Jis duotų 
mums stiprią vadovybę, gera, 
valią, nusimanymą padėtyje te 
bendradarbiavimą, nes kiek** , 
vienais metais Tolimųjų Rytą £ 
laisvasis pasautis darosi 
siauresnis ir agresija ten ne- 
mažėja.” <

— Kuba sausio 18 uždrau« 
komunistų partiją.

čitaą.. 4 _____ as
jų paklaus
ar jie tą duotą jiems tatentąf 
yra varingai panaudoję, lįs$| 
savo Mokytojo būtų vert|'^ 
kvosti į Jo džiaugsmą te ..tafel 
ką? Gal būt daugumas, f 
kunigų ir pasbdiečių katalftų,< 
turėtų apgailestauti, kad riš-- 
nūs ar kitus dvasinius turtiar; 
la’ko savyje suslėpę, nes yrį^ 
sutingę te nejautrūs žmo^škį 
kajam skurdui. Ypač jie bu®3 
kalti, jei pakęs ir teis. 
žmtmės, it kaimenė be pienrens,; 
būtų apleisti, o Dievo priešai, 
nąudodanfesi savo galinga or^Į 
ganizadja, neštų destrukciją į, 
sielas, nepakankamai sutvirtė
jusias tiesoje,” ' '

Popiežius primena katali
kams ir gailestigumo darbui ■ 
artimu’, kai jam reikia pagalį 
bos, ir socialinį teisingumą*^ 
Kai katalikai šioje sriyie apsd- 
leidžia, jie duoda priešu’ argu- ' 
mentų pulti krikščionybę te1 
Bažnyčios socialinę doktriną, 
kuri, Dievui padedant, per pas
kutinius dešimtmečius yra tiek 
daug gero davusi. Popiežius 
taip pat primena, kad visi ka
talikai turi aktyviai reikštis 
socialinėje ir politinėje veiklo
je. čia reikalinga pajausti at
sakomybę prieš sąžinę ir Die-

(PlaSau išvystant tuos po- 
piežraus-žodaus, reikia supras
ti taip, kad bolševizmas remia
si tiktai valdžia ir savo socia
linė sistema (komūnižmu); ji 
yra priešinga žmogaus prigim
čiai ir pačių žmonių gerovės 
nepaiso; bolševikams svarbu 
tiktai valdžioje išsilaikyti, nors 
žmonės ir kentėtų, ir svarbu 
taip pat įgyvendinti komunisti
nę socialinę santvarką. Antro
je pusėje daugiau remiasi pa
čia žmogumi ir paisoma jo 
laisvės, jo teisių, jo asmens. 
Tiltas tarp tų dviejų skirtingų 
pasauFų tegali atsirasti tiktai 
tada, kai bus pripažinta t esą, 
kad valdybė ir valdžia yra 
žmonėms, jų gerovei, o ne 
žmonės valdžiai).

JĖGOS IR BAIMES UŽSLO
PINTAS BALSAS

Popiežius kad ir nepamini 
vardų bolševikų, tačiau griež
tai pasisako prieš jų įsit’kini- 
mą ir tvirtinimą, kad kolękty- 
vinis gyvenimas esanti kaž ko
kia “istorine būt nybe”, tie
sa, kuri pastatoma prieš D'e- 
vo tiesą ir tvarką. Popiežius 
pabrėžia, jog katalikai jokiu 
būdu negali šio klaidingo nu
sistatymo priimti.

“Abejose pusėse — pastebi 
popiežus, — yra milijonai 
žmonių, kuriuose yra įspausta 
Kristaus žymė ir vieni ma riau, 
kiti daugiaū ją išsaugo.” Vie
nus ir kitus popiežius ragana 
sutelkti savo jėgas, kad tiktai 
Dievo tiesa būtų siekiama vie
nybės. “Yra gana aišku, kad 
vienoje pusėje (už geležinės 
sienos, Red.) balsas tų, kurie

Skruostai, 
aklys, pilvas, storos šlaunys -4* 
visa,dta jame atrodė taip so
čiai, M^Aščiąi, atiftumiazičiai. 
Renesanse te yokfečią klube 
paprastai būdavo įsigėręs, ne- 
sigaflėjo ten pfadgą moteritUs 
te kantriai radaro kentė jų 
juokavimus • (pavyzdžiui, kai 
Vanda išpylė jam ant galvos bu^a jcu B JBo danties jums 
alų, tai jte tik nusšyptaįjo. ir vis tiek jdUos naudos. - 
pagrasė pirštu); dabą? gi įis 
bęnrn paniuręs, 'mtegfirtas ir 
'atrodė orus, šaltas, virži*

lės, be madingo palaidinuko te 
be bronzos spedvps kurpdių. 
Ir Vandai keista atrodė, kad 
dabar, kai ji buvo neturtingai 
apsirėctižusi te panėšėjo į su
veją ar skalbėją, joje atsirado 
gėda ir jau nebebuvo nei |- 
žulun», nei drąsos, ir.inintysė 
ji jau save vadino ne Vanda, o 
kdip ainksčieu ’ — Jakšte Ka-

Įnfr. vesime. piktam P° palaido Mterateano. Be to,
tetase*. gavo dės ; te grupė žmonių yra priešiškai 

M*: struttyvine ve&fa bei kritika, nusiteikusi tiems katalikams, 
wrai turėtu P««ttyje yra pasitarnavę ras- fcurie eina į politinį bei vfctafl 

tffctetiteai bei priespauda’, gyvenimą, stabdanti M «ukrte- 
> griai^a Iratalikų SSonfarti; paprastai jiems pri-

daffiname bei potittadame gy- 
venime.' "Kai kuriuose kraš- , . _ 
tuose dedtaai pasft&kpt kad įbo dėsniai nešami į politini vei
klia baką prieš tuos krikščto: *
ms, Įonrle sąmoningai te teisė
tai interesuojasi patin o te ap
skritai viešojo gyvenimo prob
lemomis.” r S.'’ '

(šiais popiežiaus žodžiais 
aiškiai ap budinama ta grupė 
žmonių, vadinamų liberalų, ku
riem atrodo, jog žmogaus lais
vė nesiderina su' pripažinimu 
amžinų tiesų te pastovių doros 
dėsnių, jog tai varžo žmogų, te
dėl to jie ravo destruktyvlne . ir žmonių, dvasirą te krftščio-
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MOKYKLOJE IR GYVENIME

JAUNIMAS PASAULIO TAUTOSE

Jaunimo suvažiavimas Romoj'

Tebus gal būt tai tik svajonė, 
Skaudi, sruvenanti žaizda... 
Priimk tu-mano abejones ' 
Kaip vilti susitikt kada...

Prancūzijoje du šimtai kat. 
jaunimo organizacijų vadų tu
rėjo 30 tautinį kongresą Versa-

Gal niekada nebematysiu 
Nei tavo veido, nei aidų, 
Bet stovi tu man via akyse,- 
Tave sutikti v’s tikiu

New Yorfco stad. ateitiBmkai, 
sausio 15 Jūros Bendoriūtės 

bute turėjo susirinkimą. Prog
ramoje apie prof. SL Šalkaus
kio filosofijos sistemą disku
sijas pravedė kol. V. Krivic
kas, inž. A Sabaliauskas kak

Bomoje susiorganizavo spe
cialus komitetas, kuris rūpina
si jaunimo kino teatrais. Pana
šūs: komitetai organizuojasi ir 
kituose Italijos didžiuosiuose 
miestuose.

Mes nebetmime Btuutefido 
' mokslo prie nogite

Tikriausia, niekas iš dabar
ties jaunimo nestudijuoja nei 
Lietuvos istorijos, literatūros, 
geografijos. Šių specialistų vi
sada mums trūko, net ir ne
priklausomoje Lietuvoje, tai 
dar labiau trūks ateityje. Ne
turint specialių mokyklų, šių 
dalykų negalioja imti tiesiogi
ne mokslo šaką, . bet jie gali 
virsti .vieno ar kito mėgstamu 
šalutiniu dalyku. ■ Šalia savo 
įsigytos profesijos galima ga
na gerai apsiskaityti, išsila
vinti tiek, kad, reikalui esant, 
'ga^ pakeisti savo profesiją. 
Juk taip padarė nemaža inte
ligentų, baigiusių mokslus- dar 
caristinėje Rusijoje.

tšjadteėų. <
Giliau palietus pati išsilavi

nimo reikalą, nemanykime, 
kad atskirose kolonijose bus 
suorganizuoti kokie lituanisti
niai kursai. Kaip parodė prak
tika, jie galimi tik didesnėse 
kolonijose ir tai trumpą laiką. 
Vienur pritrūksta klausytojų, 
kitur — dėstytojų. Reikia čia 
patiems studentams susirūpint 
ir * liįnanistinj išsilavinimą 
plėsti per organizacijas ir pri
vačiai.

sėdžiuose — teologijos studen
tas Vytautas Memenąs.

Jaunimui reikia. tik vieno 
linkėti — nors jis ir apkrautas 
daugel darbų, apsuptas viso
kių reikalų, — j savo didžiųjų 
rūpesčių eiles vienoje iŠ pir
miausių vietų įsirašyti— litua
nistini lavinimą ir jo atkakliai 
sekti.

Tą vakarą tylų, kai mirgčios žvaKitė, 
Sėdėsi tu vienas prie jos,—
Toli, ten toli, — ten, kur Nemunas teka, 
Taip pat ta žvakutė dejuos — 
Ir šviesos jų liesis,
Nes saugosim jas — tu ir aš...

Romoje gruodžio pradžioje dalyvavo šių tautų atstovai: 
(1-8 d.d.) .įvyko antrasis vi
suotinis tarptautinis katalikų 
jaunimo sąjungos <FUC: Fede- 
ration Internationalę de la

o dabar skundžias, 
kad jie idealizmo neturi. Ir 
Lietuvoje, kad atitrauktų nuo 
idealistinių žygių, jaunimui 
rengė tik pasišokimus. O da
bar skundžiasi, kad jaunimas 
nerūpestingai šoka, girtauja, 
chufiganauja.
Piaųja, ką buvo pasėję.

Visos jaunimo organirsrijsn 
daugiau ar maitau savo prag- 
ramęse įtraukė HtaasristMos 

« , dalykas,
bet laikas ir visokie kitokie 

reikalai nuskandino juos už
marštį Per maža kreipiama 
į juos dėmesį. Reiktų ištrauk
ti juoo iš tos užmaršties ir į- 
rašyti j pirn^ąjį planą. Litua
nistiniam lavinimui organizaci
jose reiktų sudaryti atskirus 
vodavaujaneius vienetus, kurie

Iš debesų ir vėl išnyra didi saulė 
Ir žemės pakraštin nusineša audra, 
Tačiau kaip tuščia dideliam plačiam pasauly, 
Kai meilės nebėra...

• “Lituamus”, Liet. Stud. 
Sąjungos leidžiamas biuletenis, 
kurio pirmas numeris pasiro
dė lapkričio mėn., vėl rengia
mas išleisti. Naujam numeriui 
V. K. Jonynas sutiko parašyti 
apie lietuvių įnašą į pasaulio 
meną, Jonas Mekas siunčia 
anglišką poemą, A. Landsber
gis rašo apie lietuvių literatū
rą pokariniais metais.
• FeKfcsas Kuagyei, studija

vęs gamtos mokslus •> Miseissi- 
ppi valstybiniame universitete, 
išvykęs į Vokietiją, Frankfur
tą a. M. studijuoja mediciną.
• Povilas Bntkys sausio 

mėn. baigia aviacijos inžine
rijos mokslus Marylando vals
tybėje.

• Rože gomkaitė, studijavu
si farmaciją St. John’s univer
sitete Brodklyne; praeitą pa
vasarį baigusį bakalauro laip
sniu, šiuo metu studijas tę
sianti Madison, Wis., universi
tete, išlaikė valstybinius far
macijos egzaminus New Yorfco 
ir New Jersey valstybėse.
• Sofi> AiaškeviastMCun- 

gienė, baigusi odontologiją 
Kaune, studijuoja odontologiją 
New Yorko universitete ir stu
dijas baigia šį pavasarį.
• Antanas Ivaška, studijuo

jąs inžineriją Netvarko Inžine
rijos Kolegijoje, mokslus bai
gia ši pavasarį.

•'Brofiai KvedarariŠbi, Vy
tautas ir Algis, studijuoja in
žineriją’ Netvarke Inžinerijos 
Kolegijoje.

• Vytautas Vygantas laiko 
psichologiojs doktorato egza-

Abiejese stipendijose pirmo- minus vasario mėn. Illinois 
valstybiniame universitete Ur- 
banoje. ■ ' - t
‘ • Algis Avffiesis, besiruo

šiąs magistro laipsniui elektros 
inžinerijoje Urbanoje, išrink-

Sovietinė spauda vis garsiau 
praneša apie partijos nepasi
tenkinimą sovietiniu jaunimu* 
Labiausiai aliarmuoja dėl iš
pijusio chuliganizmo ir girta
vimo. Kartojamas nusiskundi- 
mas jaunimu, kuris pereitais 
metais komjaunuolių XH kon
grese Maskvoje plačiausiai bu
vo iškilęs. Ten buvo vadovų, 
nuaskųsta, kad jaunimas ne- 
beturįs patoso, idealizmo, už
sidegimo. Girdi, net iš Buka
rešto, kur buvo tarptautinis 
jaunimo susitikimas, grįžęs so
vietinis jaunimas buvo visai 
be nuotaikos.

Komjaunuolių organizacija 
negali jaunimo sudominti. Iš 
vienos vietos buvo nurodyta 
net pavyzdžių, kaip mergaitės 
organizuoja šalia komjaunuo
lių savo būrelius, pavadinda- 
mos juos “karkvabaliais” gin
tis nuo užpuldinėjančių bemio-

visų jaunuolių; Vyskupai prb 
mena, kad ši priemonė buvo 
vartojama ir hitlerinio jauti
mo ir dabar ji v® esanti jft-

Vbkietijos, Austrijos, Šveicari
jos, Belgijos, Olandijos, Liuk
semburgo, Lenkijos, Lietuvos, 
Latvijos, Škotijos, Ispanijos, 

Jeunesse Cathobųue) kongre- Italijos, Slovakijos, Albanijos, 
sas. Sąjunga veikia nuo j!951, Maltos, Argentinos, Urugva- imtinais atvejais meno studen- 
kaip tęsinys buvusio tarptauti- jaus, Paragvajaus, Pėrę ir Ve- tams tokio laipsnio gali būti ir 
nio kat. jaunimo organizacijų necueloe. Lietuvius ir Ateiti- nereikalaujama. Stipendijos 
informacijos * biuro, kuris įsi- ninku Federaciją atstovavo dydis — 2000 doL metams, 
kūrė Romoje 1948 m. šiuo me- kun. Vytautas Palubinskas, 
tu sąjungai priklauso 36 tautų 
organizacijos, jų tarpe ir Atei
tininkų Federacija. Kongrese

traukti diskusijų lituanistiniais 
klausimais? Nors ir giliau 
klausimo nepalies/bet jis gali 
sudominti ir paskatinti skai
tyti. Galima j tokius pobūvius rinktoms daro kjęjcvieno mė- 
pasikįyesti iž vyresnių bičto- riešo pirmą sekmadienį tėvų 
lių, kurie vienu ar kitu klau- jėzuitų namuose: Ten išklauso 
simu pašnekėtų. Toks pašne- mišių, po bendros komunijos, 
kesys tikrai praturtintų vaka- agapės yra susirinkimas, 
ro programą ir pamažu plėstų 
lituanistinį išsilavinimą.

Čia noris prisiminti ir kitą

KANADOS STIPENDIJOS
Kanados vyriausybė, susirū

pinusi moklsų pažanga, 1955 
metams skiria 25-30 stipendijų 
norintiems pasitobulinti. Sti
pendijos skiriamos iš'vyriau
sybei priklausančių sumų O- 
landijoje ir Prancūzijoje. Sti
pendijos yra dviejų rūšių — 

‘feUovvsh’.ps ir ‘scholarships‘. 
Pirmosios dydis — 4.000 dol. 
metams. Į ją gali pretenduoti 
nejąunesni kaip 30 m. ir kuo 
nors pasižymėję mene, huma
nitariniuose, socialiniuose, gam
tos. moksluose. Nereikalauja
ma, kad būtų siekiama akade
minio laipsno.

antrąją stipendijų rūšį gali 
pretenduoti šiaip jau pažengę 
moterie bet turį MA laipsnį. Iš-

Piktinbsi stiprėjančiu jauni
mo religingumu. Esą net stu
dentai vesdami kartais norį 
tuoktis bažnyčioje.

Kaltinami buvo rašytojai, 
kad jie neduoda literatūros 
su nuotykiais, kurie patraukia 
jaunimo susidomėjimą. Bet 
tokius rusų rašytojus jau se
niau yra išvalę iš knygynų.

■Prieš jaunimo apatiją anas 
kongresas, ■ ir dabar spauda 
stato jaunimui prieš akis ide
alą — vykti į Sibirą plėšti 
naujų dirvų.

Pažymėtina, kad sovietai

stud. at-kai raginami susipa
žinti su šveptojo gyvenimu ir 
darbais.

Chicagos atritifašnkai susi-

Aostrafijoje buvo surengta 
“jaunimo knygos savaitė.” Į- 
vairiose vietose valdžios parei
gūnai buvo, supažindinami su 
jaunimo spabdos problemomis: 
Panaši savaitė buvo surengta 
ir Anglijoje. •

Belgijoje buvo suorganizuo
ta filmų diena. Visose mokyk
lose buvo rodomi specialūs fil
mai ir išaiškintaa gerų ir blo
gų filmų reikšmė jaunimui. 
Dieną organizavo Belgijos e- 
piskopatas.

tuviška knyga ir spauda daž
nai lieka tik atsitiktinai Li
tuanistinėm žintos, išsineštos 
iš šeštadieninės mokyklos ar 
pirmųjų gimnazijų klasių, to
kios kuklios. Ir niekas'jų ne
papildo, nepraplečia. Tad čia ir 
kyto rūpestis — kaip dabarties 
lietuvių studentą pramokyti 
daugiau lituanistikos. Idealas 
bitą toks, kad ir fia, Amak 
kąjB, ar Itor kitur mokslus 
baigę tietaviai studentai savo 
Btoa^stfariu Bailavhiimii pri
imtų Lietuvoje baigusiems.

Bet čia.studentai atsakys: 
—tai negalima, nėra tinkamų 
sąlygų. Tokių tinkamų sąlygų 
neturėjo ir senoji karta, studi
javusi prieš pirmąjį pasaulinį 
karą svetimuose universitetuo
se, bet ji išsilavino ir šitoje 
srityje. Tad ir šita karta argi 
atsiliks?

Tuo reikalu buvo susirūpi
nusi ir pati studentija. Vienur 
kitur patys studentai ar vy
resnieji organizavo lituanisti
nius kursus, bet jie viri daugu
moj užmiršti. Šiaip atskirose 
organizacijose ar bendruose

LIETUVIAI BAŽNYČIOS 
ALBUME

Šiomis dienomis Darbininko 
redakciją pasiekė didelis ir 
gražus leičūnys — Ecdesia 
Christi Domus OPacis. Leidinį 
išleido Itafijos Katalikiškos > rytinio Berlyno bažnytiose. 
Akcijos jaunimas ir jį dedika- Laiške vyskupai pasisako prieš 
vo šventųjų 1960 metų proga vadinamą “Jųgendweihe” 
iPijui XII. Tarp gausybės nuo
traukų, kurios apima Bažny
čios istoriją, , jos svarMuosius priesaikos pradėta 
momentus, katalikiškojo gyve
ntojo sritis, randama ir Lietu
va. Vyskupų skyriuje yra ar- 
kiv. J. Skvireckas, vysk. V. 
Brizgys ir vyriu V. Padolskis. 
Tarptautinės katalikų akcijos 
skyriuje ranfaąa Betuvaites

FfaEŠ JAUNBIO 
KOMlHOSTINIlfĄ

Rytinės Vjridetijcs katafkų 
vyskupai paskelbė ganytojišką 
laišką, kuris buvo perskaity
tas visose rytų’ Vokietijos ir

bėjo ape stud. at-k!o charokte- 
rio bruožus. Kartu buvo pami- 
nėtas Jūros Bendoriūtės gim- 

~ tadiebis ir atsisveikinta su A 
/“aL rr -V*. . Sabaliausku, išvykstančiu į A-kąuskio “Ateitininkų ideologi- « r
jos”. Ji bus^grinėjama ben- n^rikos kariuomenę.

droose suririridmuose, rašomi PĄX BfBEANA KONGRESAS 
atskin referatai. Paą Romana tarptautinis vi-

Kovo 7 d. yra šv. Tomo Ak- suotinis 23 kongresą? šiemet 
viniečio diena. Ta proga viri šaukiamas Anglijoje, Notting- 

. . i... . ham —. Londone rugpjūčio 17-
25 d.<L Kongeso tema —- “Iš 
univerriteto į gyvenimą”. Kon
gresą globoja kardinolasi Piz- 
zardo. Westminšterio kardino- 
las Griffin ta proga išleido at- 
sišai^mą į visus pasaulio ka
talikus intelektualus ir studen
tus, kviesdamas dalyvauti kon
grese. Paskutinis toks kongre
sas įvyko 1950 m.

Pax Romana susideda iš 
dviejų vienetų; vienam jų pri
klauso įvairių tautų katalikų 
studentų organizacijos, kitai 
— jau baigę intelektualai bei 
profesionalai.

• M. bgelevičiūtė ir K 
Kontrimas lietuviam atstovau
ja Baltų Studentų Federacijai, 
kuriai pirmininkauja estas 

Hekno Raag. Anksčiau pir- 
mminkavo Kęstutis Kudžma.

T tuviai rašyti. Ir tai pasekė 1S bFlJD. ATETJ
jes, ir IM. Sąjms- tėvų paakatmti ir ps^ya padir- ■ " ■V- -:

Mie.' SITOKNTAI A'fflTJ-
Privačią iniciatjnrą reikia ‘ NINKAI

pratęsti ir į visokius subuvi
mus, kurių studentai nemaža 
surengia. Tai vienas, tai kitas 
švenčia gimtadienį, vardines, 
išleistuves, kalėdas, Velykas. 
Ten. susirenka beit keliolika 
studentų, dainuoja, šoka, vai
šinasi. Ar tokiuose privačiuo-

• Stod. V. Kleiza, iki šiol 
studijavęęs psichologiją Loyo- 
los universitete Chicagoje, per
sikelia studijų tęsti į Urbaną,
į Ilinois valstybinį universitetą.'

• Vytautas Žvirzdys vyksta 
į Washingtoną rinkti medžia
gos savo moksliniam darbui, 
kurį įteiks Wisconrino univer
sitetui.

• Putiiamo bendrabucto 
mergaites sąnsio 15 Brodrtone, 
Mass., suvaidino “Stebuklo be
laukiant”

Z

• Danutė Bortkevieiūtė Sao 
Paulo, Brazilijoje, baigė gim
naziją pirmąja mokine ir gavo 
12 žvaigždžių už aukščiausius 
pažymius ir aukščiam^ meda
lį, įsigydama titulą “non plūs 
ultra.” Be to, apdovanota pi
nigine premija 1000 kruzeirų. 
Danutė yra gimusi 1939 m. 
Raseinių apskr., Kražių yals- 
čiuje, 1944 m. išvyko Jš Lie
tuvos, Vokietijoje baigė dvi 
klases, 1948 m. atvyko į Bra
ziliją su tėvais. Jos vyresnė 
sesuo Nijolė baigė gimnaziją ir 
studijuoja angių kalbą, dirb
dama sekretore vienoje firmo
je. Brriis Algimantas mokosi 
kunigų seminarijoje.
• Stadeutai, kurie iį semest-x 

rą baigia studijas ar įsigyja 
kokį ntoksiiriį laipsnį, Liet. 
Stud. Centro Valdybos prašo
mi nedelsiant pranešti sąjun
gos sekre&riatui šias žinias: į- 
gytaą mokslo laipsnis, studijų 
šaka, aukštoji mokykla, kuri 
sutrikę mokslo laipsnį, ir pas
tovus dabartinis adresas, ku
riuo butų galima adresatą pa
siekti. Žinios siunčiamos—Re
gina Rauchaitė, 6637 So. 
RockweH SL, Chicago 29, m.

• StteĘją dfesas Liet Stu
dentų Sąjtmga vasario 19-20 d. 
d. rengia Detroite ir Hartfor
de. Studijų dienų tema “Lietu
viškojo švietimo problemos fa* 
užžavimai.” Temą referuos 
kviesti fietuviškos profesūros 
atstovai ir patys studentai. Be 
to, bus meno vakaras, pasi
linksminimas iriškilmingas po
sėdis. Smulkesnė studijų dienų 
programa bus paskelbta vė
liau. Detroite studijų dienos 
prasideda vasario 19 d. 9 v. 
ryto. Smulkios informacijos 
gaunamos pas Liudą Griškety- 
tę, 6424 Ashbury Park, Det- 
roit 28, Midi. Hartforde pra
sideda taip pat vasario 19 d. 
9 v. ryte, SmulHos iofotnsd- 
jos gaunamos pu Nijolę Sta- 
daininkaitę, 165 Aahiey St,

MIC. Tremtinių komisijos po- jį vietoje pabrėžiamas menas, 
bisnanitariniai mokslai. Tai 
ton gražus Kanados vyriausy- 
bės žestaa, parėmęs efektyviai 
hmhanitarnšus mokslas; ku
riuos dabar dažnai nustelbia tas ihžinerių garbės korporad 
praktiškiem mokslai. jos vicepirmininku.



režisavo

BROCKTONO PARAPIJA IŠMOKĖJO VISAS SKOLAS

Kareivis šovė į tabernakulą

Darbininko” administracijoj galima gauti

senosios, kartos darbuotojas 
ir vienas iš pirmųjų Franklin 
klubo organizatorių, Martinas

palaima 
ir toliau

• Aušros Vartę bai 
Montrealyje iš lauko jau 
ta. Dabar tęsiami vidaus

• Lietuvių diena ■> ptaafl 
Kennebunk Porte, Me., S 
metais bus rugpjūčio .14 d.

• Stamfordo, Comu, ned 
lė lietuvių kolonija pai 
daug nuoširdumo ir n* 
vargstantiems tautiečiams 
ropoję ir 1954 m. šuaui 
Baltui 402,50 dol.

Lietuvių dieną 
Dabartine vaHfy 
pirm. adv. E. A.

rnas ir fįm 
sirinkti.TS vi 
Labdarybė!

• Lietuviškoje bibBoteta 
kurią įsteigė Hamiltono ate 
ninkai, galima rasti“ beveik 
sas lietuviškas knygas. Za 
nes biblioteka domis ir nde 
knygomis pasinaudoja.

Pr. Sįtantiis, A. Vagefis, V. 
Mačys. Revizijom J. Bertatius, 
P.Alavošįus, Pr. Pauliukoms. 
PLB rinkinių komisijom E.

• Sao Paulo, Brazilijoj 
lietuvių kolonijoje apie 50 pr 
centų lietuvių yra namų sai 
ninkai.

H, M. Pilypie- 
taipamoje vy- 
i fkdainavo. po 
tariu įspūdin- 
bėjo vaikų «u>

— paklausė vėl kareivis, įėjęs 
į koplyčią.

— Ten, tabernakulyje,—at
sake vienuolė, persigandusi jo 
šiurkštaus balso. > j > ? :

Kareivis išsitraukė automa
tą ir paleido salvę šūvių j ta- 
bemakulą. Seserys suklyko, 
kai iš tabernakulo pabiro ant 
altoriaus ostijos. Kareivis dar 
kartą taikėsi šauti, bet visas 
sustiro, veidas jo baisiai išsi- 
kreipė ir.jis krito negyvas. 
“Dįpvas, — rašo minėtoji vie
nuolė, — nubaudė žmogų, ku
ris jį taip baisiai įžeidė.”

Apie šį nuostabų atsitikimą 
rašo ir amerikiečių spauda^

• Broliai Žukauskai, I 
miltone, Kanadoje, nebodt 
didesnių išlaidų, nufihru 
praeitų metų svarbiuosius^ 
tuvių įvykius: katalikų kO 
resą Hamiltone. Lietuvių dk 
Toronte, ' Niagaros lietu 
šventę ir eilę kitų. Filmas sp 
votąs, pritaikyta lietuvi! 
plokštelių muzika. č

PLB. Woreesterio liiujc.i 
valdybon išrinkta pirmininku

Jis aktyviai yra dirbęs spaudo
je, veikęs organizacijose, auko
mis rėmęs kilnius kitų suma
nius, o ypač yra padėjęs ne 
vienam jaunuoliui siekti aukš
tesnio mokslo.
Tegul Aukščiausiojo 
lydi mielą Jubiliatą 
sėkmingai vadovauti 
zimiero, parapijai.

• Lietuvišką kooperatj 
banką įkūrė Montrealyje, 
nadoje. Bankas pavadi 
“Lito" vardu, j' banko vs 
bą išrinkti; A. NorketiūrMB 
Balsys, D. Jurkus, P. Ra 
kas, J. Viliušis;-

• Mirė kun. Antanas šmd 
tys. Iš Lietuvos gauta fi 
kad kun. Antanas Smulki 
mirė 1950 m. Mirties aplir 
bes nenurodytos. Velionis 
mė 1886 sausio 16, bendrai 
biavo “Šaltinyje”, “Drąuį 
je,” “Viltyje”, buvo “Laisi 
redaktoriumi, Paparonio sk 
vardžiu išleido keletą eilėra 
rinkinių. Lietuvos seime b 
krikščionių demokratų fra 
jos pirmininkas.

’ Soio iŠ dainavo J.
i? Onataųstaa(baritonas) ir F. 
r Štaavifiūtė (sopranas); ' 6 
/ vaikai instrumentais grojo: V. 
; Btešinstas (akordeonu), K. 
■ - Mehari (fortapionu), L. Slosek 
r. (akordeonu), V. Vasyliūnas 
į (ceįlo), R. Vasyliūnaitė (smui- 
L'ta). . Suaugusiųjų ir vaikų 
fe chorus paruošė ir dirigavo Iz. 
f Vasyliūnas; jis dirbo ir su so- 
| Ratais. Solistams ir vyrų cho- 
F rui akompanavo V. Vaeyfiū- 
F nas, vaikų chorui — R. Vasy- 
š. liūnaitė. Programos vedėju bu

vo J. Blaževičius. Organizacinį 
darbą atliko kun. A. Janiūnas. 
Publikos buvo prisirinkusi pil
na parapijos salė.

Šv. Elzbietos Draugija sau
sio 10 susirinkime išrinko nau
ją valdybą; pirmininkės parei
gos ątiteko šaukimienei. Sau- 

zsio 11 Venčienės pastangomis 
šv. Elzbietos Draugijos naudai 
buvo surengtas parodomasis 
skalbimo vakaras.

Atvykus prel. Pr. V. Stra- 
kauskui į Brocktonoą klebo
nauti, buvo įvykdytas brockto- 
niečių noras pastatyti naują 
bažnyčią. Prieš pradedant sta
tyti bažnyčią, tikėjimo priešai 
buvo paleidę gandus, kad nau
jas klebonas apdėjęs parapijie
čius tokiais mokesčiais, kurių 
jie ir jų vaikų vaikai nepajėg
sią išmokėti. Bet tų gandų 
skleidėjų didžiai apsivilta. Pe
reitą savaitę klebonas iš sa
kyklos visiems pranešė, kad 
visos parapijos skolos išmokė
tos. Parapija dar turi keletą 
tūkstančių dolerių naujos kle-

viai 
gustiną Petraitį, šv. Kazimie
ro parapijos kleboną, jo 25 m. 
klebonavimo proga.

Minėjimas surengtas visų 
parapijos draugijų sudaryto 
komiteto, pritariant visiems 
parapiečiams ir visuomenei. 
Minėjimas pradėtas paties Ju
biliato atnašaujamomis iškil
mingomis mišiomis ir kun. A. 
Valungio pamokslu. Antroji. 
minėjimo dalis buvo vakare 
naujai remontuotoje parapinėj 
salėj. Neskaitant pilnos salės 
namiškių, puotoje, dalyvavo J. 
E. vysk. John J; Wright ir per 
30 svečių kunigų.

Sveikinimo kalbas pasakė 
vysk. J. J. Wright, kun. J. 
Bakanas susirinkusiųjų vardu, 
kun. A. Atko&usl marijonų 
provindotas, tėvų marijonų 
vardu, T. Jonas Adomavičius, 
OFM — pranciškonų, T. Aukš
tikalnis, S.J. —. jėzuitų, prel. 
Pr. Strakauskas — kunigų, 
kun. J. Bakšys, .Rochesterio 
liet, parapijos klebonas, ro- 
chesteriečių vardu bei kiti. Be 
žodinių tfveikinknų, Jubiliatas 
gavo daug telegramų ir laiškų. 
I visų sveikinimus atsakė kleb. 
kun. A. Petraitis nuoširdžia 

padėka pastebėdamas, kad jis 
dirba Bažnyčios ir Lietuvos 
naudai bei garbei.

Po kalbų sekė meninė dalis, 
kurią išpildė parapinis choras, 
ved. lp. Nauragio, sugiedoda
mas Avė Maria, Motuš motuše 
— M. Petrausko, CM močiute— 
Šimkaus, Vesk mergele—Star- 
ktos, Kai aš užgirdau — Ada- 
mavičiaus, ir palinkėta Ilgiau
sių metų. Minėjimas baigtas 
himnais.

' Pasveiko
A. Peldžiuš, buvęs “Darbinin
ko” administratorius buvo pa
sidavęs operacijai. Pereitą sa
vaitę grįžo iš ligonines namo ir 
jau pradėjo dirbti.

rita yra. stipriausia ta pajė
giausia valstybė, jai tad visi ir 
patikėjo vadovybę, ■ Amerika 
nesigaili milžiniškų, tiesiog as- 
tronomiškų sumų, kad pakeltų 
antrojo pasaulinio tarp su
griautos- Europos gerovę, taip 
pat nesigaili ta atsilikusiom 
tautom Arijoje. Viso to rezul
tatai Europoje jau pasireiškė: 
Vokietija jau pilnai atsigavo, 
Prancūzijoje, Belgijoje -ekono
minė padėtis irgi žymiai page
rėjo.”
Nušvietęs iš vienos pusės So

vietų gjnkžavimąri ir nuolatinę 
grėsmę dar laisvėje esančiom 
tautom, iš antros pusės Ame
rikos taikingą politiką ir globą 
visom persekiojamom tautom, 
sustojo prie lietuvių dalyvavi
mo bepdroje kovoje:

“Amerikoje visuomenės or
ganizacijos ir pavieniai auko
tojai sukūrė Laisvosios Euro
pos Komitetą. Jo rėmuose

WATERBURY, CONN.
. Kristaus Kančios arkibroli- 
ja sausio 16 susirinkime turėjo 
progos išgirsti raštininkės Ur
šulės Liutkevičienės praneši
mą. Paaiškėjo, kad praeitais 
metais' kiekvieno mėnesio 3 
sekmadienį, 7 vai. rytais, bū
davo mišios arkibrolijos inten
cija. Iš viso giedotų mišių būta 
23 ir 6 skaitytos. Parapijai 
aukota $100, velykinių altorių 
puošimui $75, pranciškietėtn 
$25, N! Pr. seserim $10, misio
nieriam $50.
' Susirinkime dalyvavo dva- 
sios vadas kun. A. Čebatorius. 
Nutarta kas 4 mėnesio sekma
dienį užprašyti mišias ir eiti 
prie komunijos jungtiną! su 
kitomis draugijomis: Kančios 
arkibrolija, Apaštalavimo dr- 
ja, Gyvojo Rožančiaus dr-ja ir 
Tretininkų kongregacija. Taip 
pat nutarta pasiųsti mišiom 
pasionistams už ligonius, ge
gužės mėn. už motinas ir bir
želio už tėvus, bei užprašyti 
mišių mūsų bažnyčioje už mi
rusius parapijos kunigus.

Išbuvusi 10 metų šios ar
kibrolijos raštininke U. Liut- 
kevičienė iš pareigų atsisakė. 
Raštininkės pareigom išrinkta 
S. Dumčienė. Buvusi raštinin
kė nuoširdžiai padėkojo už vi
sokią pagalbą pirm. M. Kavi- 
nauckienei, O. žektienei, M. 
Šambarienei ir kitom narėm, 
bei- susirinkimo dalyvėm. Ta 
pačia proga U. Liutkėvičienei 
pegerbti buvo suruoštos vaišės, 
kurių metu pasikeista draugiš
kom kalbom bei linkėjimais.

' ' U. L.

Kleb. kun. A. Petraitis yra 
gimęs 1887 m. balandžio 22, 
žiedelių kaime, Krekenavos

Prancūzijoje plačiai kalba
ma ap'e vfeną nuostabų atsi
tikimą, kuris neseniai įvyko 
Indokinijoje. Jį aprašė katali
kų dienraštis “La Croix” 
(Kryžius), pasiremdamas vie
nuolės laišku. Laiškas buvo 
paskelbtas, tiktai patikrinus 
jos autent škumą ir pritarus 
Paryžiaus kanfinolui Feltin.

Laiškas yra rašytas vienuo
lių karmeličių viršininkės iš 
Bui Chu kaimo, kuris .yra 
šiauriniame Tonkine, dabarti
niame Vietname. Ta vieta nuo 
1946 metų buvo kovų zonoje, 
kini ėjo iš rankų į rankas tai 
komunistam, tai prancūzam. 
Gyventi toje vietoje buvo ne
saugu, tačiau karmelitės vie
nuolės iš savo namų Bui Chu 
kaime nesikėlė į Hanoi, nors 
apaštališkasis delegatas vysk. 
Dooley buvo pataręs joms pa
sitraukti. Laimė vienuolyną

90% i# M Jei pamaltų savo 
akim Įtaų* urnos LJe-
tuvoje ir visuose tiek bolševikų 
užtartuose kraštuose, tiek pa
šoje Rusijoje; jei. pamatytų, 
kad boiševitai pavertė* žmogų 
| beteisį gyvulį, kaip panie
kino moterį, demoralizavo ir 
ištvirkino vaikus — ir jie pra
regėtų, ir jų širdys neišlaiky
tų. Nes juk daugelis ten turi 
gtatatų, kuriuos okupantų re
žimas laiko lyg supančiotus 
grflžiniškame kalėjime. Pabė
gimo iš to kalėjimo nėra. Sie
nos aptvertos aklinai spygliuo
ta viela, <heną ir naktį saugo
jamas ginkluotų mongolų su 
šuntaus. štai kodėl sakome, 
kad tas pasaufis yra už gele
žinės uždangos.

“Vis dėlto žmonės bando pa
bėgti, rizikuodami savo gyvy
be. TūkstanSai pagaunami, 
vienam kitam pasiseka pabėg
ti. Iš jų sužinome, kas darosi 
mūsų tėvynėje. Bėga iš tęn ne 
tik šiaip sau piliečiai, bėga ir 
to kalėjimo sargai, ir aukšti 
pareigūnai.” '

Įvertindamas kovą tarp Ry
tų ir Vakarų, kalbėjo:

“Laisvasis pasaulis ilgai ti-

tojų ir verslininkų Wm. Zm- 
kevičius, kuris turi gerai įv

• Lietuviai ukhdnkai j 
gentinoje, šiaurės ^Paranc 
kasmet stengiasi plėsti ta1 
ūkį. i Dėl didelio derliaus 
aukštų kainų kavos ūkis J 
riausiai apsimoka.

Prie MsFrtfą Eglutės litua- Meilus, St. Jasutis ir J. Kava- 
mistinės mokyklos mokiniai at- taurinas, 
l&o giesmių, dainų, plastikos, 
eilėraščių beį šokių pynę. Va
karą atidarė vedėjas, mokyto
jas J. Baškys. Programą pa
ruošė ir vadovavo mokytojos: 
Jasutienė, Babickienė ir L Sa
vickaitė. Tėvų komitetas ir tė
vai parengė turtingus užkan
džius, kurių metu kalbėta mo- 
kyklinėmis aktualijomis, ypač 
gražių minčių pažėrė prel. K. 
Vasys. Dar bevalgant jaunieji 
turėjo įvairių žaidimų, laimė- 
jutiep gavo dovanų. Visus ap
dovanojo .— Kalėdų senelis 
(Mockus). :

Kinijoje, dorojoje.
M-čKSMšzacįja soiafyta. ta.1-1 n Ij-lllMll m ■Vi.T * veikia Jungtinių Tratų pavyzd

tvirtino kaip naujas forumas; 
vieningojetavoje už pavergtas 
tautas. Gegužės mėn. ta orga
nizacija planuoja turėti vienos 
savaitės posėdžius Europoje.” 

Pažymėjęs diplomatų, kon- 
suMarimų atstovų, komitetų ir 
kitokių organizacini veiklą, o' 
ypatingai iškeldamas pavergto
jo krašto įnašą į bendrą kovą 
dėl laisvės, kalbėtojas baigė: 

“Bendrai ir .vieningai dirbda
mi su visu laisvuoju pasauliu, * 
Amerikai vadovaujant, sulauk
sime ir laisvos Lietuvos.” '

Atritintata MS vakarienė 
bus sausio 29 d. Veteranų sa
lėj. Ruošia ateitininkai moks
leiviai. Programos tnetu kal
bės. V. Paulius.
Įs&ūre ateitininkai jaunučiai. Iš seniausių Brocktodn gyvėn- 

Pradžiai turi 20 narių- Vado
vauja dvi ateitininkės sendrau
gės ir. sesuo Scholastika.

Smaritiai prearaneniojas 
Darbininką. Platintojas, senas 
Worcester lietuvių veikėjas, J. 
Glavictas užsiprenumeruojan
tiems duoda dovanų Dr. K. 
Širvaičio 'knygą “žodis Darbi
ninkui.”

Saiegnfią vtaaras, ruoštas 
sodalių, pavyko labai gražiai. 
Buvo daug gražaus jaunimo, 

L. Leknickas, L. Kačinskas, tačiau ir salė sniegulėmis buvo 
gražiai išdabinta*

Mot. Soe. įtintas džiaugia^ 
ne tik kad pavyko daug skanių 
pyragų parduot, bet ir per kur., 
Bematonį iš Vokietijos gautus 
už Kalėdų siuntinėlius padėkos 
laiškus.
' Daugybe i Bostoną rengias 

vykti paminėt bendrai Nepri
klausomybės šventę vasario 22 
d. Jau autobusus užsisakė 
Aušros Vartų Dr-ja, sodalės, 
ruoštas įB Mbterų kuopa, jau-

Mūsų ne taip mažoje kolo
nijoje dažnai pasitaiko vienas 
kitas reikšmingesnis minėji
mas, sutraukiąs gausų dalyvių par. Jaunas įstojo į tuometinę 
skaičių. Šį kartą, sausio 9, žemaičių kunigų seminariją. 
WOTcesterio ir apylinkės lietu- Atvykęs Amerikon užbaigė linijos statybai.

rinkoj pagerbt! kunr.c Au- mokslą ir 1915 m. buvo įšven
tintas kunigu ir primicijas at
laikė šv. Kazimiero bažnyčioj. 
Du metu vikaravęs, gavo pas
kyrimą klebonu į šv. Prancg- 
kaus parapiją Athol, Mass. Iš 
ten 1929 m. vasarą skiriamas 
klebonu į šv. Kazimiero para
piją Worcestery, kur ir dabar 
sėkmingai eina tas pačias pa
reigas.

Jubiliatas, šalia savo tiesio
ginių klebono pareigų, akty
viai dalyvavo ir tebedalyvauja 
lietuviško gyvenimo > baruose.

Pp. Gureckai nupirko 
Ramin os Parką

Šv. Kazimiero parapijai 
turint galimybes parką gerai 
prižiūrėti, pardavė jį Brockto- 
no darbuotojams — Aleksand
rui ir Onai Gurectams. O. Gu- 
reckienė yra viena iš veiklių
jų parapijos darbuotojų. Ji 
nuoširdžiai dirba nevien savo 
parapijai, bet ir įvairiems vie
nuolynams. Taigi reikia svei
kinti, kad šis gražus ir per 
daugelį metų lietuviams žino
mas parkas pateko Gurec- 
kams, o ne kitataučiams.

Dabar Gureckai įsijuosę jį 
tvarko ir gražina. Iki ateinan
čio pavasario bus jis taip iš
gražintas ir pagerintas, kad 
turės visai kitą išvaizdą.

Siame parke yra įrengta 
graži šokiams salė. Joje gali
ma taip pat rengti visokie pa
rengimai: vestuvės, jubiliejų 
sukaktuvės,. surprizų parės ir 
t.t. Norintieji užsisakyti pik
nikams Ramuvos parką, kreip
kitės į A. ir O. Gureckus, 71 
Claremont Avė., „ Brocktoh, 
Mass. arba telefonuokit:Brock- 
ton 8-1775-W. *

P. Žvalgaitis

Pekarskis. Guli Brocktono li
goninėje.

Grigienė, LDS ilgamečio 1 
kp .pirmininko K. Grigo žmo
na prieš tris savaites paslydu
si ant ledo išsilaužė ranką. Gy
dosi namie.

Amorikųję pamašėki^S 
pįmo^ fondo įstartta,. tairi 
štanis . diennmtaj ižainnth 
tarięąjfcųrti r padaryti 
dtebaa. Įflfottig 
ctaM tamtaja, jrfrminiiSt 
kun. J. Cepukaitis. . '.

. < Atefttes žurnalui pasą 
prel. Į*r. Juras ta tam. V^i 
vynas paaukojo po 25 drfat 
dtiaugdamieri gratiai Irid 
mu tuo katalifaštai jauni 
žurnalu ir linkėdami jam s 
įnės. ■' • . * <■ .ė

patsai krito negyvas
saugojo ir jisai ligi praėjusių 
metų birželio mėn., kai Indoki
nijoje buvo sustabdytas karas, 
liko nesugriautas. L;ko jame 
ta vienuolės, kurių vienuolyną 
čia įsteigė Montrealio, Kana
dos, karmelitės; savo tarpe jos 
turi nemažai vietinių vietna
miečių seserų.

Praėjusių metų lapkrič*o 
mėn., kaip^nurodoma tame 
laiške, atėjo prie vienuolyno 
vartų komunistas kareivis ir 
pareikalavo jį įsileisti į vie
nuolyną. Jis turįs kažką patik
rinti. Apėjęs visus kambarius, 
priėjo prie uždarų koplyčios 
durų ir paklausė:

— O kas už tų durų?

— Ten Dievas gyvena,—at
sakė vietnamietė vienuolė, — 
ir prašau tame kambaryje elg
tis pagarbiai.

— O kur tas jūsų Dievas?

rengtą maisto krautuvę, 15 
Arthur St., buvo atsilankęs į 
kazimieriečių klubą ir visiems 
atnešė iš savo krautuvės ska
nių valgių. Jis yra buvęs šio 
klubo pirmasis pirmininkas ir 
jam vadovavęs keletą metų.

LDS susirinkimas
. - Sekmadienį, vasario .6 d., 
tuojau po mišparų bažnytinėje 
salėje įvyks LDS metinis su
sirinkimas. Prašom? visų na
rių gausiai dalyvauti ir užsi
mokėti už “Darbininką”.

Nauja valdyba
Kazimieriečių klubas, kuris 

didelėmis aukomis prisidėjo 
prie, bažnyčios statymo ir daug; 
aukojęs Lietuvai nepriklauso
mybei atgauti, pereitame susi-, 
rinkime išrinko naują valdy
bą, būtent: Viktoras Juzėnas 
— pirm.; Tomas MHauskas — 
vicepirm., Kaz. Kaminskas — 
nutarimų rašt; Robertas; Ka
minskas — finansų rašt.; A. 
Valantukevičius — ligonių raš
tininkas; J. Mickevičius —ka
sininkas; Richardas Yarmala- 
vifius, A. Babulis ir Pr. Saulė- 
nas — iždo globėjai; Pr. Jan- 
čiūnas — tvarkdarys. Į direk
torių tarybą išrinkta: R. Ka- 
minskas., Pr. Grigaitis ta A. 
Yešk&, menedžerium — A. 
Peldaus. . ''

Pirmiau porą metų sėkmin
gai pirmininkavo ta vadovavo 
Matas Mašidlauskas. Dėlei sa-, 
vo ašmenių darbų klubo vado-: 
vybę perdavė naujam irgi e- 
nergingam pirmininkui.

‘ Vaišino
Žinomas biznierius ir vienas

• PUtadeiphijM ate 
“Ateičiai” paremti 
ioo da. <

jnmovrgR, —
nes Pennsylvanijcs J 

Lietuvių Orgaitfzadjų 
tas vasario 27, 
kviečia orgpnžzadjM 

parapija*, abu Sųrtvi
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NEPAMIRŠKIME LIETUVIŠKŲ KNYGŲ!
Ataus Drulia

NEDARBAS, UNIJOS, KLASIŲ KOVA

1.00

DRAMA

2.00

2.00

1.00

0.50

2.00

3.00

ĮVAIRIOS

125
2.30

1.00
125

2.00 
2.00 
150 
1.50 
150
2.00

5.00
0.15

$5.00
2.00
0*.70

tūrbut, 
ir laimė-

■ - so p.
J. Grinius, žiurkių kamera, 120 p.

t . — O kur jau taip skubi visa 
į 'jkaitusi?_ > » -

1.00
2.00
150

Šiais metais vėl pranašavo ir 
spėliojo žmonės.

Merginos jau sve'kino Baro
ną, literatūros žinovai —Vincą 
Ramoną. Treti kalbėjo, kad 
kažkoks baltfrnoriškis prarfta- 
ręs, jog Nyka Nyliūnas Balti- 
morėje niekur nebesirodąs lie-

Minėjimą rengia Liętuvių 
Organizacijų Centras. Norėtų
si, kad šiemet minėjimas pra
sidėtų punktualiai (atsakinga 

ilgai 
ren-

yra sėdėję J. Gliaudą ir Lands
bergis. Ir atsiduso tada mano 
kaimynė:

— Daugiau niekada jokiems 
gandams netikėsiu. Ponia 
Daužvardienė laureatė!

Bet Draugo bendradarbių 
klubo pirmininkas kun. dr. A. 
Juška, pradėdamas iškilmes, 
pirmasis pranešė lauktą žinią, 
kad premija atiteko Alei Rū
tai - Nakaitei - Arbačiauskie
nei. B. Babrauskas, taręs šil
tą žodį, išdavė, kad laureatė 
tik ką susilaukė dukrelės Det
roite.

— Maskvos radijas paskel
bė, kad paskutiniųjų metų bė
gyje priauginta pusantro mi
lijono karvių ir pusketvirto 
milijono kiaulių.

— Amerikoje 10 milijonų 
moterų ir 7 milijonai vyrų y- 
ra perskaitę visą šv. Raštą.

VAIKŲ LITERATŪRA
K. čukovskis. Daktaras Aiskauda ir 

j. jo žvėrys, 93 p. .
Haufas. Pasuko^, 93 p.

P. Andriušis. Anoj pusėj ežero, 101 p. 150
A. Vaičiulaitis. Valentina, 142įp.
D. Pilla. Siela už sielą, 304 p.'
P. Tarulis. Žirgeliai padebesiais, 99 p.
J. Grušas. Pabučaivimas, 155 p.
St. Būdavas. Varpai skamba, 180 p.
V. Pietaris. Algimantac, 267 p.

Savotišką nuotaiką išgyveno 
tūkstantine miniar—-visi džiau
gėsi dviguba rašytojos ir jos 

šeimos laime.
Niekas po tokios žinios ne

rūstavo, kad nėra laureatės. 
Kai laureates Vyras, inž. Arba- 
čiauskaš, perskaitė laureatės 
žodj, rodos, tarp Detroite pa
silikusi rašytojos ir Chica- 
gos nebebuvo jokio nuotolio,— 
visi buvome vienoje bendroje 
šeimoje. > . .

Tokia savotiškai reta ir lai
minga buvo šiemet “Draugo” 
romano premijos įteikimo 
šventė.

B. Sruoga. Kazimieras Sapiega, 250 p. 250 
L. J. Voicskauskas. Gims tautos genijus, 

150 
150

tuviškame veikime, 
bus parašęs romaną 
jęs premiją.

Bet iš "Draugo” 
buvo išvogta žinia, kad roma
no premijos laimėtojas gyvena 
Michigano valstybėje. Dar kai 
Bernardas Brazdžionis per Sa
lomėjos Narkeliūnaitės plunks
ną “Drauge” prasitarė, kad 
moters psichologiją taip pui
kiai tegalėjo pažinti tik mote
ris, ir kada Salomėja, kaip ji 
pati “Drauge” prasjtarė, net 
nustebo iš džiaugsmo, sužino
jusi. naują laureatę, tada visai 
Chicagai buvo aišku, 'kad pre
miją laimėjo moteris: B. 
Brazdž’Oris sakė, kad ne de
biutante. Todėl metraščiai, ra
šytoju kalendoriai ir Jdti žalti- 
ąfau išdavė,, kad laureatė turė
tą būti ne kas kitas, o Alė Rfi- 
ta-Natautė.

Sausio 9 d. “Daraus-G;rė- 
no” salė prisikimšo pilna. Di
delę dalj sudarė moterys. Kai 
prasivėrė uždanga ir pasirodė 
garbės prezidiumas, pagarbioje 
vietoje sėdėjo Lietuvos konsu
lo žmona p. Daužvardienė. 
Maždaug -toje pačioje vietoje

nigėfius” (antrą kartą), o ko- 
vo5 “Aušros sūnus” . nuga
bens į Londoną, Kanadon.

Tenka stebėtis 65-metės re
žisierėj entuziazmu ir vaidin
tojų pasiaukojamu. Na, ir pa
linkėti reikia, kad ašys atlai
kytų!... /

MALDAKNYGES
Kpn. St. Yla. Mažąją maldos 

(Vardan Dievo)
Kun. St. Yla. Sveika Marija, 357 p.
Kan. F. Bartkus. Būk man malonns, 

413 p.
BELETRISTIKA ,

J. Kmitas. Vytis ir eretis, 576 p.
E. Williams. Medtab arklys, 192 p.
J .Gailius. SoritiktauMt 155 jh
Guareachi. Don MamŠan? perauk. 324. 350 Uetnvią kalbos Vadovas, 606 p.
V. Andriukaitis, Audra žemaSčtooae, Amerikos tietovtą vardynas, 279 p.

218 p. 2.20 , M0 ęneirtštM) 7.00

. “Draugo” dienraštis sausio REPORTAŽAS Iš CHICAG08 
9 d. atidavė ketvirtąją tūks
tantinę už romaną. Man regis, 
kad joks kitas kultūrinis įvy
kis Chicagoje taip nesudomina 
žmonių, kaip tie “Draugo” 
skelbiami romano konkursai.
Viena — kiekvienai metais į* 
romano premijos įteikimo iš
kurnės sueina tūkstantis ir 
daugiau žmonių, antra —kotai 
susidomėjimas, koks spėlioji
mas, kam ta premija atiteko?

Kai p'rmasis romano kon
kursas iškėlė naują ir niekam* 
nežinomą autorių, susidomėji
mas dar padidėjo.

Tomis dienomis, po jury ko
misijos posėdžio, iki pačios 
premijos įteikimo- valandos po 
Chicagą vaikščiojo visokios 
nuomonės ir žinios.
" Skambėjo telefonai, ir kiek
vienas rastu besidomįs stengė
si pagauti B. BabraUską. 
"Draugo” štabo narius ar jų 
satelitus. Bet tie ir “po mirti
na nuodėme” paslapties neišda
vė. Tada ieškota visokių reiš
kinių spaudoje ir gamtoje.

Pernai romano premijos į- 
teikimo išvakarėse, kada ži
nia apie laureatą buvo griež
tai slepiama, kažkas Halsted 
gatvėje pamatė praeinantį Al
girdą Landsbergį. Rytą jau 
plačiai po Chicagą skambėjo 
žinia, kad Landsberg’s kito
kiais reikalais nebus atvažia
vęs, kaip tik premijos pasiim
ti. Pavakarį jį tikrai pamatė
me garbės prezidiumo pačiame 
viduryje besėdintį. Taip gam
tos reiškiniai ir' išdavė laure-

POEZUA :
F. Kirša. šventieji akmenys, 112 p.
J. Aistis, Sesuo buitis, 45 p.
J. Aistis, Be tėvynės brangios, 60 p.
A. Tyruolis. Kelionė, 126 p.
J. Kėkštas. Etapai (įrišta), 141 p.
Vai lėkite dainos! (200 dainų), 220 p. 1.00
A. Tyruolis. Laukų liepsnos, 44 p. 1.00

MUZIKA
J. Kačinskas. Missa fai honorem Imm.

/ Covdb 150
č. Sasnauskas. lietuviška muzika, 133p. 350

, Bedarbių skaičius, sumažė
jęs Kalėdų švenčių metu, po 
Naujų Metų vėl padidėjo. 
Priežastis yra ta, kad prieš 
Kalėdas daug darbininkų lai
kinai pasamdo pašto įstaigos 
ir krautuvės, kurios žmones 
aprūpina kalėdinėmis dovano
mis. Kai dovanų pirkimo ir 
sveikinimų karštligė su šven
tėmis praėjo, tai pašto įstai
gos atleido 298.000 laikinų 
darbininkų, o fabrikai ir krau
tuvės — 540.000. šiame skai
čiuje buvo tokių darbininkų, 
kurie pastoviai nedirba ir nuo 
nedarbo nėra apsidraudę; jie 
tiktai šv''T'čių pasinau
doja k’ek t a' > užkalti 
“smulkie m rei ai na”. Ta
čiau 85X09 buvo tokLų, kure, 
netekę darbo, turėjo prašyti 
nedarbo (unemp^yment) pa
šalpų. Per Pj~ną;? šių metų 
sava’tętų pašalpų Lmokė’rms 
padidėjo 28 procentais. Padi
dėjimas užregistruotas 43 val
stybėse, didžiausias (16500) 
— 'New Yorke. Tiktai Michb- 
gano valstybėje bedarbių su
mažėjo, nes gyvai dirba auto
mobilių pramonė. *

' Sūriausia Amerikoje tipo- 
grafijos (spaudos) darbininkų 
unija įsisteigė 1815 m. sausio 
7 d. ir šiemet minėjo 140 metų 
sukaktį Washingtone, bankete 
dalyvavo pręz. D. Eisenhove- 
ris, pasidžiaugė unijos darbu 
ir palinkėjo sėkmės ateityje*

Nuo 1935 metų tai unijai 
priklausantieji dilba 33 valan
das savaitėje. Be unijos reko-

264 p. 
Prel. Pr. Juras. Pranašystes apie 

pasaulio galą, 111 p.
M. Pečkauskaitė. Mergaitės kelias, 99 p. 0.75 
Kun. J. Vaitkevičius. Gyvoji dvasia, 

’ ' 464 P
Maldos apaštalavimas, 176 p.
Tomas Kempietis, Kristaus sekimas, 

424 p.
Šiai žmogus (Gavėnios knygutė), 186 p. 1.00 
.Dr. J. Girnius, Laisvė ir būtis, 151 p. 2.00 
Naujasis Testamentas (įrištas) 2.00

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
V. Augustinas. Lietuvos vaizdą albumas 500 
Lietuvos archyvas, 436 p. 1-50
Telšių kankiniai, 100 p. 0.25
J. Grišmanauskas. Totalieji kvadratai,

♦ ' 200 p.
Vac. Biržiška. Vysk. Valančiaus

' biografijos bruožai. 100 p.
V, Gidžiūnas. O:F.M. Legendaiflcieji 

O.FM. tantantei, 45 p.
J. Karys. Nepriklausomos Lietuvos 

pinigai, .255 p.
J. Žilevičius, česiavas Sasnauskas, 127 p. 2.00

sūmgnis” nudardėjo, ■ į vakario 19 d; 9 vai:
» rjdofclement -salėje, R «»*—-• 29^Kth Sts Suvaauoiam’

studijų .dienoms, kurių* pagrin
dinė toifta./'Lietuviškojo švie
timo problemos ir uždą viriai”. 
/' Paskaito pasiklausyti kvie- 
<ami ir ne studentai.

Smulkių informacijų teikia 
studente Liuda ' Griškelytė, 
6424 Asbury Park, Detroit 28, 

Lietuvos Nepriklausomybės Mich. Teį LU 2-0233.
šventę .. ’ P. Natas

detrciti&iai šįmet minės 
vasario 13. Pamaldos bus iš 
vakaro šv. Antano bažnyčioje 
ir sekmadienį iš ryto 11 vai. 
suma. Po pietų 3:30 vai. Wes- 
tern aukštesniosios mokyklos 
salėje (prie Clark parko) bus 
iškilmingas minėjimas. Kalbės 
Alto pirm. L. šimutis ir šen. 
Patrick McNamara.. Meninę 
dalį išpildys detroitiškiai dai
nininkai ir tautinių šokių gru-

mendadjos (closed *šhop) į ti- 
pografijos darbą nepriima jau 
nuo 1842 m. Kai unija įsikūrė, 
buvo nustatyta dirbti 10 vai. 
į dieną ir buvo mokama 9 dol. 
savaitėje. Dabar dirbama tik 
pusę tiek laiko, o atlygimmaas 
pakilo nuo 10 iki 15 kartų.

Sunkvežimią vairuotojams 
(truck drivers) Chicagoje ir 
apylinkėse pakeltas atlygini
mas į valandą 26 centa s ir 
padkEmtas procentas už nuva
žiuotą mylių skaičių. Sutartis 
padaryta trejiems metams. Ji 
paliečia tolimų distancijų 54.- 
000 sunkvežimių vairuotojų.

lovros uaiją vadai (AFL) 
tarėsi su Ivamų konfesijų 
dvasiškiais, kad prie unijų lo
kalų ir fabrikų būtų paskirti 
kapelionai. Kai kuriose vieto
se tokie katalikų kapeFonai 
jau pradėjo darbą.

Kta4*ą kovo* Amerikoje bu
vo išvengta dėl darbo unijų, 
kurios rūpinimosi darbininkų 
gerove nesuplakė su politiniais 
interesais, kaip atsitiko kituo
se kraštuose — pastebi Magr. 
James McNamara, šv. Jono 
Krikštytojo katedros rektorius 
Savanah, Ga., rašydamas tai 
“Our Sunday Visitor” savait
raštyje. Jis pataria ir toliau 
darbininkams neapsileisti h* 
neleisti, kad komunistai ’ čia 
varytų savo pragar'šką propa
gandą. Msgr. J. McNamara y- 
ra žinomas katalikų kovotojas 
už darbininkų

K ^ Turėjau nelaimę patekti į 
g kitą miestą. Prie jos pritapo 

IC yihųja nelemtis— patoėčlau sa- 
pažįstamo adresą. Tada 

ji/ raan? ištiko dar viena nedalia 
gatvėje. \ , .7..-:'/

r’"'. Ėdamas kur akys neša, už-
taikiau ant nelaukto pažįstą- 

®|į;- mo. Buvome prisiaudė vie-. 
III? raupe šieno kūgyje bėgdami iš 

Lietuvos. jam; ir sakau nu-
^ _^bugęs- .. .

— Sveikas, lig šiol nematy- 
: tos. Bažfsti gerai tą miestą? 
Sakyk,, kūr gyvena...

BK.v' -i- Nežinau. Labai skubu.
UI*7. — O kur jau taip skubi a- 
llll kis išdegęs?

j darbą. Sudiev!
r Dūlinu toliau. Ogi žiūriu ei- 

Įįf na ir kitas mapo pažįstamas. 
Oi Mudu buvome susidraugavę 
K 1 ^Vokietijoje. Už cigaretes aš 
O-i pirkdavau iš jo veršieną. Aš 

jam dabar išsakau:
^4 .u — Sveikas, ligi šiol nesutik- 

,to& Pažįsti gerai * tą miestą?
L J; Ar neštinai, kur gyvena...

— Ne. Atsiprašau. Baisiai 
skubu

I f — O kur jau taip skubi gal
gi' vą pametęs? -

— Iš darbo. Sudiev!
Einu aš plačiąja gatve to- 

'‘ fiau ir išvystu trečią pažįsta
is ;mą, ar, geriau pažįstamąją. 
§4 Mudu likimas suvedė ant to 

paties laivb, kur vežė Ameri- 
Abudu buvom įsikibę į tą, 

K’-r? patį turėklą, kai galvos sukosi 
•' 5r pikta darėsi. Aš ir suturė- 

jau tą moteriškę:
III.,. .„X — Sveika, seniai matyta. 
^Į^/Pažįsti gerai tą miestą? Ar 
Ok nepasakytum, kur gyvena...

— Nieko negal’u sakyti, ne- 
turiu laiko. ^Pasiutusiai sku-

— Skubu pietų, darbo per
trauka. Sudiev!

Mane jau ir apmaudas ir 
nusiminimas apėmė. Nesku- 
bančio žmogaus gatvėje negali 
rasti.

1 Pagaliau išvvdau pora žmo
nių. gerų pažįstamų. Mes gy
venome kartu, vos atvykę, tik 

- jie paskui išsikėlė ir — nė 
•vampt! Pas juos ir važiavau, 

į gavęs iš kažkur adresą.
_ Sveiki, aš kaip tik pas 

;jns» — riktelėjau rankas iš- 
Virtęs.

Į ’’ — Pas mus Gailą, negalim
primti. Skubame...

. . — O kur jau taip skubate 
y trukogalviais?

— Mūsų pažįstamas, tikriau 
sakant, g-minė skubiai mirė. 
Labai atsiprašome. Sudiev!

į . k Neturėdamas ką veikti nus> 
t 'kubėjau ir aš ton šalin, kur 
t jiedu nudūrė. Ir ką sakysite? 
šri Radau ten vsus anksčiau sku- 

bėjusius Įmones. Juos tvarkė
L laidotuvių direktorius.

Žv. BePatori-

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
GAUNAMOS ŠIOS KNYGOS:

-RELIGIJA IR FILOSOFIJA
A. Maceina. Saulės giesmė, 454 p.
A Maceina. Didysis mkvizitorhis, 222 p.
J. Končius. Džiaukis gyvenimu, 72 p.
Nell Vian. šv. Antanas Paduvietis, 145p. 1.00
Dr. J. Prunskis. Prie vffites kryžiaus,

1 139 p. 1.50
Švenlųj? gyvenimai, 936 p. 2.00
G. de Fonesca. Marija kalba pasauliui,

0.50

visuomenė!) ir kad per 
neužsitęstų (pamąstykit 
gėjai?).

Studentai • džiugins 
detruitiškius

Vasario 19 7 vai. vak. 
Clement salėje (2950 25th St. 
prie Michigan Avė.) Lietuvių 
Studentų S-gos Detroito sky
rius rengia viešą vakarą. Įvai
rią ir įdomią programą išpil
dys Clevelando, Clpcagos, Ur- 
banos ir Detroito studentų 
meninės pajėgos; balerinos, 
dainininkai, tautinių šokių šo
kėjai, poetai ir kt. Po progra
mos — šokiai- bendri. Gros 
puikus ukrainiečių orkestras. 
Veiks ir bufetas. Bilietai po 
1J5 dol.

OMAHA, NEBR.
Ruošiamės minėti Vasario 16

Vietinė bendruomenė saus o 
16 susirinkime pasiskirstė pa
reigom Nepriklausomybės su
kakties minėjimui surengti. G. 
Velička rašo scenai vaidinimą 
ir tuoj ims’s repetuoti. Kiti 
ruošia dainas, šokius ir p. Ti
kimasi sudaryt nemažą sumą 
Lietuvos laisvinimo reikalam.

Tomas Kinsella,
sūnus seno mūsų kolonijos 

gyventojo, atlfekaAu laiku dir
binėja iš odos įvairius daiktus, 
k. t. pinigines, rankinukus ir 
p. Jo gaminių pareikalavimas 
vis didėje. Taip pat Zigmantife- 
nė, kun. Krasnicko sesuo, 
mėgsta megzti. Ji pagamino 
bažnyčiai altoriaus dangalą.

Parapijos darbuose
nuoširdžiai pasidarbavo šį 

mėnesį A. Palinskas, A. Petu- 
čionis, mok. F. Pabilonis, A. 
Pocevičius, J. Podwinski ir K. 
Pamerneckas. Pinigais aukojo 
po 25 dol. mok. V. Bulkaitis ir 
M. Wolczak.

Kalėdojimas
Šiuo metu parapijos kunigai 

lanko žmones, laikydamirsi lie
tuviško kalėdojimo papročio. 
Ta proga aptariami parapiniai 
reikalai bei surašinėjami gy-

Tai bus bene paskutinis ventojai. žmonės gausiai auko-, parduodama paties savininko. Kam- 
prieš Užgavėnes pasilinksmi- ja parapijos, reikalam. Per pir- ^„"TtiduS^Ž^ei- 
nimas ir visi, kas. norės jau- mą savaitę, kaip paskelbė kle- tas. 3 kambarių butas. Pajamom sai- 
natviška nuotaika pagyventi, bonas, suaukota 339 dol. Unts-

150 
1.00 
050 
1.25 
3.00

^6
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LOTS WANTED

TĖVŲ JĖZUITŲ MISIJOS

REV

/nKStsmaBDaoosaoDC!

JAMAICA 2 šeimų custom statyti na
mai- 1 blokas j pietus nuo 179th St.

NEVINS 8-9000 
531 Nostrand Avė. 

Brookly n, N. Y.

EOREST HILLS. $17.000. Plytinis 4% 
kamb. bungalow. baigtas rekreacijos 
kamb.,' staH purkštas, skalbimo ma
šina, šaldytuvas, kilimai, vėtrinai, sė
tai, takeliai. Cresnent mokyklos. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios. Tik be
tarpiai IL 9-4962. ‘

70-JI EAST! Puikus cocktail lounge 
ir restoranas su moderniu Įrengimu, 
kabaretui leidimas. Prieinamai įkai
nota, vėsinamas oras, erdvūs kamba
riai, antroj pusėj gatvės statomas o- 
fisų pastatas. Advokatas. VA 6-0620

ASTORIA, modernus, savaitinė a- 
pyvarta $750 vidutiniai, galinas bu
tas. $11.000 išsimokėtinai.

Kreiptis i savininkė. 
RA 8-9107*

mas, IraL mokyk^ ^ baŽny^o*. Išsi
kelia kitur. Baldai taip pat parduoda- 
kaina. HO 4-1493 ĮrĄUŽUI 

1 • - 
gerianslos kainos 
Mes tąoj psimsm 
FgpfrįryĮf 7-2467

HAMPSTEAD— 10 kamb., 2 vonios. 
Centrinės halės koloninis, sėtuotas 
patio, 2 auto garažas, židinys su veid
rodžiais,, Knotty Pine Breakfast, 
Notch virtuvėj, kilimu sienos, lėkščių 
plautuvas, skalbimo mašina, vėsina
mas oras. Arti kat. mokyklas ir baž
nyčios. Plotis. 100x100. IV 1-4262.

Befikašecų-Maisto reikmenų, lietuvių 
rajone, nuoma $70, išnuomota 2 me
tam su optino. įsteigta prieš 25 m., 
$1400 savaitinės pajamos.' Lietuvis 
savininkas galės bizni padidinti- Nuo
stolingai atiduoda geram žmogui už 
$12,500. RE 7-0190

UmmK aį*i*į» Su 
gpodot 

MA4W

SAUSO VALYMO Įmonė tu visu j- 
rengimu,. prieš 3 metus įsteigta, 10 
metų išnuomota, pigi nuoma, savai
tinės įeigos $550, potęndalumas ne
nustatytas. Išsimokėtinai. Viskas 
$15,000. DA 3-2M3

prie 90th AvjeZ tarp 179th PI. ir 180 
St ,arti Midland Pkway išėjimo ties 
Grand Central Pkway. Pilnų plytų 
su visais moderniais pagerinimais. 
Reikia matyti, > norint įvertinti. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios, krautu
vės, susisiekimas. Kaina $24,990.

JA 3-3473

Aptarnaujanti rajonai: Brookiyn, Maspeth, Waxfeaven, 
Richmond Hm, Ozone Park, Forest Hffi, Jamafca.

Duta stSekMMg pailjnaia tee&riko, prlptilnta 
f BOA ĮaOteii, Y«rfce. '

NEW 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.

GREAT NECK. L t Maisto-delika- 
teaų krautuvė. geroj Vlatoj $2906, 
Buom* $150 — galima Išnuomoti. 
Gerų jetgvkUentaL Vbn |er Mėnesį 
$3500. GR 2-0429. fO (S 2-0683

STALIAUS ĮMONE, gerai įrengta, su 
visom mašinom, įsteigta prieš 35 m., 
mėnesinė nuoma $110, savaitinis pa
jamų vidurkis $200. Pasitraukdamas 
geram žmogui parduotų už $2000.

BE '3-1532

"PIRK BETARPIAI” — 3 miegam., 
2 vonios, TV, gyvenamasis kamb., 
valgom., virtuvė, 2 auto garažas, 
100x100 plotas $28,000. WHite Plains 
9-1988. Arti kat. mokyklos ir bažny
čios.

ColHadon Work. Auto Palnting*
Dueco or SyntheUc Paint , 

.. \ ST 3-421*
ASK FOR IRVINGPOLLARD

Nauja moderniška koplyčia .šer-^ 
meninas dykai. Aptarnauja Cam- ] 
bridge ir Bostono kolonijas što] 
miausiomis kainomis Kairy to*‘ 
pačios ir i kitus miestus. _ |

Bokale šaakite: TeL TE 6406

Kondensuotos knygos
Amžiuje, kuriame yra kon

densuotas pienas, atsirado ir 
kondensuotos knygos. “Read- 
er’s Digest” leidžia mėnesines 
knygas, kurios vadintinos

Tarnauja katalikų tikėjime gy
viems ir įnirusiems.

VALLEY STRĘĄM. 1 šeim. narnas, 
insuluotas, tikras židinys, 3 miegam, 
kamb., 2 maširibm ekstra didelis ga
ražas, didelis lauke patio; Plotis 100x 
100, sutvarkyta. . NUP ciklam* tvora 
aplink žemę. Bjugtus cIpb kambarys 
su virtuvėle .rūsy. Aliejum šildomas 
vanduo, šaldytuvas, skalbimo mašina, 
veneciškos užuolaidos ir setai. . Svč. 
Sakramento parapijoj, Valley Stream, 
LI, NY, $21,000. VA 5-7697

Stephen B rėdės Jr. 
ADVOKATAS

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

UL 6-2306

37 Sheridaa Avė. 
Brekžya 8, N. T.

Tfi. APplegate 7-7083

T H E J> R A K E 7 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

M Atexawter Avė. Freepart, N. Y.

JAMAICA—2 šeimų plūs butas (7 
kamb.), tinka* asmeniniam ar profe
siniam naudojimui. Geros sąlygos, 
pusė bloko nuo pož.. dvigubas gara
žas, $295 mėn. pajamos. Turi par
duoti ligi sausio 30. Kaina $22,500. 
Skambink AX 7-1613. Arti kat mo
kyklos ir bažnyčios.

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

TeL 8T«gg M043 ]

Matthew P. salias 
(BIELIAUSKAS) . . j 

.. fu n ■ b*a v a j 
' 'M~ r. MĄTTĄfl J^lhnrfriįi 

ALB. BALTRŪNAS-BALTON J 
* Reikalų Vedėjas ,' ' 

. 633 GrMrf Street 
. BrooHya, N. Y.

. NOTABY PUBLIC J

SIDABRINIAI DAIKTAI
Taisomi ir atnaųpnami. Jūsų seni mdabco daiktai perdir
bami, kad atrodo lyg vėl nauji. -Taisom ir perchrbam. 

Arbatos setai. Padėklai ir peleninės. Vandeniui indai, ržvakidės.
Daržovėm lėkštės. Padažo setai..Kiti vienetai.

BERT E. BAKER
Sidabro gaminių speeMbkA VImoi UTsĮsia foTųąsn 

Agentai
REED & BABTON ir INTĘRMAT|pNAL SILVEB 

368 LhfagstGn 8L, prie Fq$ Teatro, Ifirooklyp 17, N. Y. 
Užeikit pasiteirauti. Klausk Bert. Irt. prieš 30 m. MAia S-1181

(kidneyB), 
barimo, gerkKs ui 
plaučių uždegimo, ’ 
liuoaavimo, puaHs Ugq 
sųpykimo, žiurpuBavi 
UBmo, dieglių, reta 
oropctMOt roBMp r.«

Patarnavimas dieną Ir nai^f '
KoplyBa šermenims dykai -..įl

NąTĄBY PUBLIC 
TH. 80 M81« > . H

BOoth Boston 8-2SS* t, ' 1

ZALETSKAS ;
FUNERALHOME

564 EAST BBOADWAY į 
South Boston, Mass. . j 

D. A. Zsletakas, E. EL 7s Diskas'

Bus galima vaišintis laiškų 
vokais

Laiškus užklijuodami dauge
lis voką palaižo. Skonis nepa
vydėtinas. Bet viena firma su
galvojo vokų kraštelius pada
žyti klijais, kuriuose būtų ci
namono ir karamel skonis... 
.Bus džiaugsmo laiškų rašyto
jam. Bet kitas nepatogumas: 
reiks vokus saugoti nuo vaikų.

J. B. SH.ALINS
ŠALINSKAS ■; 

Laidotuvių Direktorius j 
84-02 JAMAICA AVĖ. <

(prie Forest Parkway Statlon) '

Woodhaven, N. T.
Suteikiam garbingas laidotuves.1
Koplyčios nemokamai visose] 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.] 

TeL VIrginia 7-4499 į

Reikšmingas auto nr.
Švedijos visnas dvasininkas 

prisistatė j užsienių reikalų 
ministeriją ir reikalavo pakeis
ti ministerio automol^lio nr. 

Jis taip griežtai reikalavo, 
kad valdininkai susimerkė, ar 
jam visi namie. Tai pastebė
jęs dvasininkas kalliejo: “Ma
no visi penki pajautimai yra 
sveiki, bet kaip galima leisti, 
kad ministeris, kuris vairuoja 
mūsų šaliės užsienio reikalus, 
važinėtų automobiliu su Jir„ 
reiškiančiu psalmę, kuri prasi
deda žodžiais: “Keliauk į tsn 
ir išsikas sau kapą?’

" Kiek - pasaulyje 
aotomoMfių?

Praeitų metų gale visame 
pasaulyje buvo 92 milijonai vi
sokios rūšies automobilių. A- 
merikai tenka didžiausias skai
čius — apie 55 milijonai. Žmo
nių skaičius vienam automobi
liui: JAV 2,8; Kanada — 
4,3; Australija — 5,1; Anglija
— 13; Prancūzija — 14,2; Bel
gija — 15,9; Pietų, Afrika — 
19,4; Vak. Vokietija — 32,3; 
Argentina — 43,4; Italija — 
51,6; Rusija — 55,8; Japonija
— 139,3.

WAITKUS 1 
FUNEBAL a OME:

197 Webster Avenue -
Cambridge, Mass. «

PRANAS VVAITKUS * J
Laidotuvių Direktorius ] 

ir Balsamuotojas ]
NOTAKY PUBLIC >

WBp[TE PLAINS, N- Y. — Center 
Hali mūrmis, moderni virtuvė, powder 
kambarys, 4 miegi ‘ kan&.» 2 vonios. 
Arti kat. mokyklos ir bažnyčios. Tik
tai "$28,000. WH 9-0676, WA 7-7768.

8TATEN ISLAND MAISTO 
PABDUOTUVt

Pačių pasitarnavimas, pilnai įreng
ta, arti maudynių vieta. Tik betar
piai. Dėl ligos turi atiduoti su nuos
toliais. DO 6-4751J. ' n

Įvairenybes
Everesto atikŠtis

Indijos vyriausybė paskyrė 
specialią komisiją nustatyti 
Everesto kalno tikrąjį ąųkštį. 
Lig šiol kalno aukštis oficia
liai buvo laikomas 8882 m. 
Komisija, be kitų įdomių mok
slinių tyrinėjimų, nustatė, kad 
aukščiausias pasaulyje Everes
to kalnas yra 12 m. aukštesnis, 
taigi, viršūnė siekia 8894 m.

- LEVHTOWN, 1951 randi, plotis 
100x104 kamp., 7 kamb., 2 auto gar., 
puikus kiemelis; 2 miegam, ir vonia 
pastogėj, patio, aplink apvažiavimas, 
{dytų sienos ir kepimui židinys. Arti 
kaL mokyklos ir bažnyčios.^

. Sav. LE 3-7980

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. II 
aukšte. Kaina $32,500. Arti kat. mo
kyklos ir bažnyčios. Savininkas.

PEĄmb 84512.

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
1 ANGA

848 RIDCBWOOB AVĖ. BBOOKUN, 1L Y.

UUEDįO DIEVO MOTINOS ŠVENTOVE 
West 114 Street ir> Moraingside Drive, Y.

VA8AB1O 3 — 11 D.

Užsisakyk 
DARBININKĄ 
1955 metams!

Reta proga, gerai 
_ . , aplinka,' labai pf-

, gi nuoma, 2 m. išnuomota. Parduoda 
dėl ligos už $4000. MO 9-9326.

IŠKILMINGĄ
Limito Dievo Motinos garbei 
NOTRE DAME CHURtH

Tonikasvidurio 
da yra na 

W ] gyduole: stij 
šaknų, žo2ų ir

ram asmeniui. .Bsoatei reikafagi pa- 
tgnMHritoOk kaniriaė basė. Turi sutik
ti gyventi AgMbsr, N. Y. Rašykite: 

■ BBšs Mm IT Sa Etask Sk.
- Atety, N. Y.

EVergreen 8-9770 ;3

Joseph Garszva 
GRABČRIUS 
BALSAMUOTOJAS

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
F U N EBA L HOME 

254 W. Broathvay 
South Boston, Mass. 

JOSE2PH BARACEVieiUS 
Ląidotuvfy Direktorius z 

Tei. SOuth Boston 8-2506

SAUSIO 16—23 MOTOMS SAUSIO 23—3» VYRAMS
Moterims misijų Mišios: 6.30 ir 9. A.M. Vyrams misijų Mišios: 6:30 ir 
7:30 AM. Vakarais pamaldos 8 P.M. Vaikams'misijos sausio 19-22.

' Pamokslus sako:

Rev. Harvey <1. Habentroh, S. J.
Rev. Onries F./ X. Dofea, S. J.

St, IgnathiB. loyola Church
Mth ST. IB PARA .AVENUE, MANHATTAN

KARARKTAS. Banį ir Grfll
Viršutinėj Manhattano/daly, airių 

ir italų rajone, su 300 sėdimų vietų, 
parduodamas prieinama kaina.

OL 8-4298

Mūsų jautriai atsižvelgiąma i 
kiekvieno pageidavimą ir laido
tuvės virsta “ vfcais f atžvilgiais 

jaukios. 7 \

“Condgiised Books”. Jose duo
damos knygų Santraukos. Lei
dinys turi apie pusantro milijo
no skaitytojų. “Kondensuotų 
knygų” pasisekimas paskatino 
kitą firmą leisti “Best in 
Books”, kurių per metus išei
na šeši tomai. Kiekvienas to
mas turi du pilnus romanus, 
dviejų romanų santraukas, du 
klasinius veikalus, juokų ir ka
rikatūrų skyrių.

Kas yra optimizmas ir 
pe^nizmad

Amerikos kino komikas 
Danny Jaye atsakė: “Optimis
tas yra vyras, kuris tiki, kad 
moteris, pasakius “iki pasima
tymo”, telefoninį pasikalbėji
mą jau baigs.”

Rašytojas Schweitzer, besi- 
vaikščiodamas po Ziuricho 
gatves, pareiškė: “Optimistai 

" mato gatvėse tik žalias švie
sas, pesimistai tik raudonas.” 

' O pagalvojęs pridūrė: “Visai 
išmintingi spždvų nejaučia.”.

Jūra vanduo gėlas
Jūrų vanduo sūrus ir jo 

vartoti negalima. Kad jį pada
rytum gėlą, reikia destiliuoti. 
Be tai labai brangu. Dabar su
galvotas būdas pavartoti tam 
elektrą. Kubiniam metrui van
dens išeina apie 5 kūovatvalan- 
dos. Per keletą valandų galima 
pagaminti naujais * aparatais 
1000 kub. metrų gėlo geriamo 
vandens.

tfnfiiEit

JOHN DERUHA, M. D/
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas
Apžiūrėjimas Ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandoj 10-2 ir 4-9

Į Mokslus baigės Europoje -
128 E. 88th STREET NEW YORK CITY

! Virš laategtoa Ąve. požmhiio traukinto stottss. Leagva Įctva^tati
H visur. Atskiri lauldmo kambariai vyrams Ir motarfaas.

LYNBROtMC.'Uii;— iArnsįk nmrt 
.nasMS'ra'SĮM^a. IkMak' Arti kataL 
ir ĮsdnyčtaA lupd smtaln. j£MSs|a 
Ugi URR. KM* >u nuostoliais.
-'L' : ■■

VAIRUOTI

AUTO DRAUDIMAS
Mėnesiais mokėjimas 

Visų jūsų draudos 
reikalų

C A R D I N A L -
REALTY COMPANY, INC.

KEPnęLA -. lUWrj»wune Eaat 
Hariem rajone. Kaina 9r dar 
Išgiau, tai priklausyt nuo psdtfs su- 
moa imoktyme. Sava*” ’ “

.$200. Viskas moderniai 
PJL EN »-S13& .

Jei ištiktum nuo atomo
Danų rašytojas ESler Joer- 

gensen norėjo išmėginti, kaip 
eitųsi žmogui, jei jis po alo- 
minio bombardavimo atsidurtų 
dar gyvas kokioj vienišoj sa
loj. Jis susitarė ir su žmona, 
bei trim vaikais iškeliavo į vie
nišą salą Atlante pusei smetų. 
Su savim pasiėmė palapinę, 
kruopų, miltų, pieno miltelių ir 
vitaminų tablečių. Šiaip turėjo 
maitintis paukščiais ir žuvi
mis. Bet iki galo neištverė. Jei 
ne mūsų pasiimtas maistas, 
būtume badu išmirę — pareiš
kė grįžę, žmona mėginusi sa
loje mokyti vaikus Danijos is^ 
torijos, bet koks gali būti 
mokslas, kai daug svarbiau iš
mokti žuvis g audyti. Jer- 
gensen pareiškė, kad nenorėtų 
priklausyti prie žmonių, išsi
gelbėjusių nuo atominio karo, 
bet vienišoj sėdoj.

Šokis tryse
Naujasis Anglijoje šokis yra 

trise — savotišką polka. Vie
nas vyras šoka su dviem mer
ginom. šokis turįs pasisekimo. 
O sugalvotas dėl to, kad mer
ginų perteklius esąs ~ didesnis 

"nei vyrų.

SCHOLES BAKING, Ine. i i 
V. Lukas — vedėjas Į 

Grand SA, BrooHyn, N. Y.]
TeL EVergreen 4,8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir kito-: 
kiomš iškilmingoms progoms'. Už- 
sakyinai išpildomi kogeriausiai. ]



Su gilia pagarba ir meile

SAUSIO MEN. AIDAI

Matulaitis
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STOUGHTON, M A SS.

Įsigykite kultūros žurnalo “Aidę

SAULES GIESME

Visi jautė, ’ kad 
» suspausta fir-

Einar Johnson, Lotose Miški
nis su Rotoert Show, Josephine 
Lavish su Roland Geo Tremb-

* ’įT S 
■?I^>

Lietuvių Namų nauja val
dyba išrinkta sausio 16 susi
vienijusių draugijų ' susirinki
me. Valdybą sudaro: pirm. A.

Cohnnbijod universitete
šį pavasari mokoma 34 kal

bų, jų tarpe ir lietuvių. Vi
sam mieste iškabinti plakatai 
kviečią pasinaudoti universite
te teikiama proga.

sukakties minėjimas įvyks 
vasario 13 d. 3 vai, p.p. Webe- 
ter Hali, 119 East llth SL, 
New Yorke.

Kas. prof. J. B. Končius
Balfo Pirmininkas

premijuotą A. Maceinos knygą

Stud. skautų korporacija
I < • vy«»

‘ išrinko savo skyriaus naują 
įe vaidybą: pirm. — R. šilbajorį, 

yicepirm. ir junjorų tėvūną— 
;yS*>E. Kaminską, sekertorių— V.

;§ventoraitį -ir iždininką—Alg. 
f f Šilbajorį. Garbės gynėjo pa- 

’ reigoms išrinktas dr. H. Luko- 
Į <;ševičius.

Kalėdų eglutės papuoši
mams ir dovanoms Lietuvių 
namai paaukojo 50 dolerių. J. 
Overidenė ir E.Li'gnaitienė pa
rinko dar daugiau aukų ir gra
žiai papuošė. Vaikų buvo daug, 
labai jie džiaugėsi, linksmai 
krykštavo ir apdovanoti sma-

Aldouos Grudzrnsfc!aites ir
Dr. Gedimino Grinevičiais 

jungtuvės įvyks vasario 20
d. 4 v. p.p. Apreiškimo para
pijos bažnyčioje..

Klausykite
^LJETUlVSAįSaONįMU^

V. Strimaitis, sekr. 
Stulgaitis, iždo globėjai 
Vaškevičius . ir Mary Tremb- 
lay, direktoriai — V. Valen
tas, M .Grigas, K Cestnut, J. 
Vęrežka, M. Norkus. Džejiito- 
rius :— J. Petrukaitis, reikalų 
vedėjas — J. Jurgutis, užpir
kimų komisija — B. Everka 
ir J. Slinka. Senasis pirminin
kas St LaPorta atsistatydino 
cffl ligos. Nusirinkime buvo 
daug žmonių. Jei getai nugir-

Mirė; Jonas Valentas sąusio 
28 (1954), Morta Supis geg. 2, 
Feliksas Bocianskis geg. 3, A- 
melia Pocevich* lapkr. 12, 
Bennie Kurtyka gruodžio 9, 
Mary Kašėta gruodžio 30.

NORI IŠSKAITYTI ŽMO
GAUS MINUS

t Pabaltijo Moterų Taryba
pavasarį rengia literatūros 

vakarą estų namuose New 
Yorke. Bus trys paskaitos apie 
dabartinę lietuvių, latvių ir 
estų kūrybą.

je. Kun. J. žuromskls prane- ktųnisijų rinkimai, 
šė, kad jau yra pasižadėję at
vykti: Worcester irs. Aušros 
Vartų parapijos 40 uniformuo
tų skautų ir 2 autobusai vyčių 
ir aodalių Jš Haverhfflio vie
nas autobusas, iš Lowellio 2, 
iš Lawrence 2, iš Putnamo 
dayvaus seselės Ir jų bendra
butyje gyvenančios mokinės. 
Bostono sodalės ir vyčiai išsi
rikiuos prie Katedros ir orga
nizuotai dalyvaus pamaldose. 
Dalyvaus daug prelatų ir ku
nigų. Raštu pažadėjimą daly
vauti pamaldose prisiuntė 
Bostono majoras John Hynes. 
Komitetas vėl nutarė susirink
ti sausio 31 d. 7:30 vai. vak.

ninku namuose įvyks skautų 
tėvų, rėmėjų ir bičiulių susi
rinkimas.

Taigom' Televifflją 
greitai ir pigiai

, . Mirmfejl
Sausio 4 palaidota Marijona 

Vestjeįdfenė 74 m. Velionė gy
veno 13S4 JIowe31 St, Dor- 
chester, Mass. Nuliūdime pali
ko dukterį ir sūnų.

Sausio 7 d. palaidotas Pet
ras Mannakas, 88 m. Velionis 
gyveho 173 W. 5th St., So. 
Boston. Nul ūdime paliko žmo
ną ir dukterį?
'.e Sausio 18 d. palaidota: Elz
bieta Nernatavičieoė 70, m. 
Velione gyveno 67 Thomaš 
Park, So.» Boston. Nuliūdime, 
paliko keturis sūnus ir tris 
dukteris. Konstancija Griciū- 
toenė, 67 m. Velionė gyveno 
865 E. 2nd St., So. Boston. 
Nuliūdime paliko dukterį ir se-

Dr. J. Purinas,
gyvenąs Philadelphijoje, bet 

šiuo metu esąs Bostone ir re
daguojąs Lietuvių Enciklope
dijos E raidės tomą, buv. Lie
tuvos universiteto archeologi
jos katedros vedėjas, vasario 
6 d. 3:30 vai. p.p. tautininkų 
namuose skaitys paskaitą 
“Vilniaus pradmenys”. Pas
kaita bus iliustruota ir pa
teikta naujos praeities tyrinė
jimų medžiagos apie Lietuvos 
sostinės pradžią. Paskaitą ruo
šia studentai santariečiai ir ji 
priklauso prie “Lietuviškojo 
seminaro” ciklo paskaitų. Sau
sio 16 tame pat seminare dr. 
M. Alseikaitė - Gimbutienė 
kalbėjo ir vaizdais iliustravo 
iš kur lietuviai yra kilę.

dvasia. Nenustokime vilties, 
kad ate:s šviesi valanda vi
siems ir pasaulyje išplitęs blo- 
g5s bus sunaikintas. Laisvės 
palaima išskleis savo sparnus 
ant visos žemės ir pavergtos 
tautos kelsis nepriklausomam 
gyvenimui. Kelsis ir Lietuva, 
sužydės jos plačiosos lankos 
ir javų laukai siūbuos, bran
dindami derlių gausų. Tada pa- 
sžbaigs ir tremtis. Visi grįšim 
į savąją žemę ir tėviškės oras 
grąžins visiems prarastas jė
gas. Paimsim arklą, knygą, ly
rų ir eisim Lietuvos keliais 
laisvai gyventi, dirbti ir kurti. 
Žmogus atgaus* savo vertę ir 
laisvų tautų gyvenimas sukles
tės. ’ .

Tikėkime, būkime ryžtingi, 
dirbkime ir vieni kitus mylėki
me.

raus oknpantd>acų išsprūsti brolių vargas būtų sumaitotas 
ir laisvuose w<lįrpfflir aptis- ir svetima padangė ne taip 
tolti. Bet ir da nesavi namai, slSgtų^ ' - y
dideli trūkumai, o kai. ka© ' Sukaktuvinis seimas nunšir- 
vargas ir skuįdas kasoto bd* džiai dėkoja visiems Balfą 
džiasi J durti- svetidmisems, jo darbus įver-

Tam varguli r m. tinusiems ir savo linkėjimus
je ir senatvėje Ku&eįjti, įstate* partekusiems. Būkime stip- 
gė ir veikia Bendrasis Amen* rQs* jei nebeviai kūnu, tai visi 
kas Lietuvių šalpos ' Fondas. 
Šiais metais tai talpos organi
zacijai sukako' dešimt metą 
Lapkričio 2&-27 d.d.‘C3ev^and, 
Ohio, įvyko stkaktov'nis sei
mas. Santo proga Baitas gavo 
daug gražių padėkų/sveikiiii 
mų ir linkėjln^j. x

Prasmingai sveikino ir gra
žius linkėjimus pareiškė JAV 
prezidentas Dwįght D. Eisen* 
hower, apaštafišką palaimini
mą suteikė šv.-Tėvas Pijus 
XH, o taip pat visa eilė arki
vyskupų, vyskupų ir kitų aukš
tų dvasiškių ir pasauliečių. Tai 
malonus Balfo organizacijos ir 
darbų įvertinimas, o kartu ir 
paskatinimas ' nenuilstamai 
dirbti ir toliau sunkią tremti
nio naštą lengvinti ir jo nelem
tą dalią švelntoti.

Sukaktuvinis seimas su di
deliu dėmesiu išklausė gau- 

’sius, nuoširdžius ir jautrius 
pačių šelpiamųjų sveikinimus

rėtpjas jaučia vaidinimų badą, 
vaidinimų ,pąsilgęs. Norint šį 
badą patenkinti, ir reikia im
tis to, kas dar galima pastek- 
ti. Jeigu susirinko tokia žiūro
vų daugybė, tai buvo įrodymas, 
kaip pasiilgtos yra lietuviškas 
teatras. *

PO vaidinimo toje pat salėje 
buvo šokiai, grojant Joe Tho- 
mas orkestrui. J.

Tėvų susirinkfcnas.
Sausio 29 d. 6 vai. vak. tauti- K. Kepalas, P. Masiulis, M. 

Vrritdiauskas — Brooklyn, N. 
Y.; A. Spacys Woodhaven; 
V. Meksraites — Minersville;

Beagia ijvyką.
Bostono vyčiai sausio 26 d. 

vyks pasičiužinėti į Blue Hills 
kalnuose įrengtą čiuožyklą, 

į. Norintieji susirenka 7:30 vai 
vak. prie parapijos salės E. 
7th St., kur lauks autobusas/

GinaB praėjusiais meta’s: 
l^evin Michael Gusdora, Nina 
Raaenton Mara, Kanai Lee 
T&mblay, Debora* Ftorence 
Kasper, Brian Charles KBm, 
Terena Aim GiUa.

rinkta* pirmininką “Bay State 
SadeCr for tke Crippied and Han- 
dieapped, Ine.”

Vasario 2?. įKfsBaųtf Ba|fo Bostono visuotinis 
katedroje, Bostone, susirinkimas įvyks sau
jos Beturtei rengia Magas šio 27 d. 7^0 vai.‘vak. Liet 
Dieną už Lietuvą. .Twi yra pffieė’ų kltox> salėje. Darbo- 
sudarytas komitetas. Mrevizijos 
žmonių kurie sausio 19 d. va- komisijos pranešimai, aky- 
karė buvo susirinku pasitarti rfaus atstovų iš Balfo arimo 
šv. Petro ^parapijos kleboųįjo- pranešimai; naujos valdybos ir 

naujiems 
jrietoms veikimo'planų nusta
tytose, klausimai Ir sumany
mai.

Iš atskirų veiksmų geriau
siai ir nuosekliausiai plėtojosi 
pirmi du. Trečias (bare) yra 
beveik beveiksmis. Ir jeigu jis 
vlsdėlto praėjo žiūrovų akyse 
gyvai, tai tik dėka režisierės, 
kuri sugebėjo veikalo trūks
tamą veiksmą užpildyti išori
niu veiksmu — šokiais, pa
įvairinti baletu. Jau sunku bu
vo nugalėti ir režisierei ket
virto veiksmo psichologinį ne
tikrumą, kuris atvedė Birutę 
pas Vandą ’ir vertė vieną ir 
antrą kankintis tuščiom, psi
chologiškai melagingom fra
zėm. Bet į pabaigą ir čia bu
vo užbaigta lengvai, žaismin
gai, efektingai — Kačinsko 
atvaidintu trečios likusios “su
žadėtinis” pasirinkimu.

Ansamblio darbas juo labiau 
pažymėtinas, .kad šis P. Vai
čiūno veikalas yra labai silp
nas. Bet jeigu ansamblis buvo 
priverstas jo imtis, tai dėl

Sausio 19 d. palaidota: Ona 
Rakauskienė 60 m. Velionė 
gyveno 424 W. 2nd StM So. 
Boston. Nuliūdime paliko vy
rą Juozą, 5 sūrius, 3 dukteris 
ir seserį. Liaultodija Čeka
nauskaite 53 m. Velionė gyve
no 498 E. 7th St. Nuliūdime 
paliko brolį ir seserį, kurie 
gyvena Brazilijoje.

Sausio ^0 d. palaidotas Pra
nas Alsevičius 70 m. Velionis 
gyveno 44 Union St., Boston. 
Nuliūdime paliko žmoną, sū
nų, dvi dukteris, brolį ir sese
rį. Visi palaidoti iš šv. Petro 
bažnyčios N.. Kalvarijos kapi
nėse.-- - *■

.par^jijos sriėje imaėjosiid1-
Gea. koMaiaa J. Bodryn dėlių pas’sekimu. “Darbinin- 

sausio 21' atsilankė Darbi- .ko” redaktoriui S. SužiedėBui 
ninko redakcijoje. Ryšium su gausiai susirinkusius pasvei- 
M. Lietuvos minėjimu redakd- kinus, tuojau prasiskleidė už- 
ja pasinaudojo proga autentiš- danga ir Bostono Fetuvių dra

mos sambūris rodė P. Vaiflū- 
no 4 veiksmų komediją ‘Tuš- 
Čas pastangas.”

Aktorių pastangos nebuvo 
“tuščios”. -Jie greitai surado 
atgarsį ir ryšį tarn žiūrovu, 
kurie ats'dėję sekė besiplėto
jantį veiksmą ir gyvai reaga
vo į sąmojingas replikas sce
noje, į aktorių suvaidinamas 
komiškas situacijas. Ir kai pa
baigoje P. Jurkus dėkoio re
žisierei A. Gustaitienei, H. 
Kafinskui, -dekoratoriui V. 
Viag'rdai, baletininkei S. Va
siliauskaitei, ir visam ansam
bliui, žiūrovai jungėsi į tą pa
dėką ilgais ir karštais ploj;- 
mais.. Sk' rstydamiesi jautėsi 
neveltui atėję.

Pasisekimas tenka priskirti 
pirmiausiai pačiai trupei! Jos 
režies’erei A. Gustaitienei pa
vyko išlyginti veikalo duobes, 
suderinti profesionalų ir mė
gėjų vaidybą i damų ir vie
ningą ansamblį, duoti jame 
atskira toną kiekvienam cha
rakteriui. Tuo kruopščiu dar
bu. lygiai ir kiekvieno atskiro 
aktoriaus pastangom, pas'sekė 
pakelti ansamblį laipsniu 
aukščiau mėgėjų teatro lyg1©.

Vaidyboje šulai buvo Henri
kas Kačinskas ir pati A. Gus
tai tiene. Ryškūs ir lygūs bu
vo taip pat tėvas Dauba (K. 
Baranauskas), Barbora (Zita 
Zarankaitė), puiki dvarininkė 

(St Leimonienė), dvarinin
kas (St; Santvaras), Birutė (L 
Nikolskytė), pašaržuotas bet 
ansamblyje simpatingas Ta
mošius (Jurgis Jaš|nskas), 
nrklus kipšas (Vytautas Stro-

Jau seniau mokslininkai pa
stebėjo (fiziologas Caton 1875 
m.), kad smegenys leidžia tam 
tikras bangas, suprantama, la
bai mažo voltažo, kuriom pa
justi reikalinga pasakiškai 
jautraus priimtuvo. Tom ban
gom registruoti būdavo varto
jamas labai primityviškas bū
das — popierio lapas ir prie 
jautrios plunksnos prijungtas 
pieštukas. Smegenų sukeltos 
bangos išrašydavo.didesnes ar 
mažesnes . kreives, panašią! 
kaip seismografai užrašo že
mės paviršiaus drebėjimo dia
gramas. šie badymai patvirti
na tokių smegenų bangavimo 
buvimą, bet apie bangų išskai
tymą negali būti nė kalbos.

Paskutiniais laikais daktarai 
ir mokslininkai yra sukoncen
travę visas savo galias, kad 
elektroniniais aparatais, be 
galo jautriais ir tiksl:ais, ga
lėtų smegenų siunčiamas ban
gas pagauti ir kokiu nors 
būdu išskaityti.

Kai -kurie universitetai yra 
pasiekę pusėtinų rezultatų. Jei 
lig šiol jiems ir nepavyko su
žinoti, ką kiti galvoja, tai bent 
tyrinėjimai davė daug naudin
gos medžiagos ir privertė pa
sigaminti naujų priemonių 
žmogaus smegenims pažinti ir, 
ilgos atveju, jas sekmh^iau 
gydyti.

airtimesim ir brangesnis pasi
darė, kai sekn^adieni visuos 
pamoksluos ir salėj susirinki
me apie jo gyvenimą, įvyks
tančias jo užtarimu malones, 
stebuklus ir > kanonizacijos ei
gą kalbėjo kun. Dr. K. Matu
laitis, MIC. . .

Geraširdės Mot. GSdos narės 
Brocktono vedamai seneliy 
pri^audai pasiuvo 200 serve
tėlių, 16 didelių staldengčių ir 
16 naujų antklodžių Deda vi
sas pastangai, kad įvyksian
čiame balanso 17 <L Brock- 
tono seselhį seime galėtų įteik
ti $500- H Mffitary Whtat tam 
Šuo metu jairturi $140. Kad 
visoks darbas eitų sklandžiau 
ir solidariau, narėms ruošia
mas “Užgavėnių baHus.”

Mot S-gos 68 Jtaeps, nots 
Aušros Vartuos yra daug mo
terų organižmdjų -nemažžja, 
gražiai darbuojas, šiuo metu 
ruošia parapijos naudai vadi
namą “Pemy Šate”.

Dtasg i&yisujs po djetoir 
dvi viri naujoms uniformoms 
skautai. Jais labai rūpinas tė- . Raila, vicepirm. J. Blažys, ižd. 
vai, ypač vadai s J. ir B. S- ' V. Strimaitis, sekr. Mary 
momai ir R. Palūttą

Lefija MfckeviHatt vėl kon
certavo Worcestery Vyskupi
jos Moterų Lygos Itoncerte ne- 
turtingam studentui parūp’nti 
mokslo stipendiją. 700 sėdimų 
vietų salė buvo peipiMyta. 
Dainavo įvairia? arijos ir tris 
Uetuvi&as dainas: **Oi, Be
verk”, “Visur tylu” ir “Dukru
žėle”. gautų gOfti 'jauno- _____ _______________
ji solistė vėl atvežė Aušros Ągn TJetitHų Namai parta- 
Vartų Marijai. . ganą apyvartą ir gryno pel

no turėjo 1094.14 doL .
Va&ą IHtaM i pajūri su

rinkta 1X30 dol.

AD. JEZAVTTAS 
MnrflBM Dir.

šią savaitę išsiuntinėti sau
sio mėn. Aidai. Numerį prade-

> da Jonas Aistis keliom pasta
bom dėl Lietuvos atstatymo. 
Toliau Antanas Maceina rašo 
apie šv. Pijaus X pasiunttoybęj 
Zenonas Ivinskis rašo apie at
bundančios tautos žygius ir

. veikėjus, ■ konkrečiai sustoda
mas prie prof. Mykolo Biržiš
kos “Lietuvių tautos kėlias”. 

I.Dr. J. Balys pateikia pluoštą 
-surinktų liaudies dainų, eilė- 
^raščius spausdina Kazys Bra- 
"dūnas; Jurgis Jankus duoda 
pradž’ą novelės “Duobės”.

Apžvalgų skyriuje rašo: A. 
Tyruolis — Prof. J. Nadleris ir 
jo naujausioji literatūros isto- 

" rija, Aug. Raginis recenzuoja 
Algirdo Landsbergio “Kelio
nę”, Antanas Musteikis — Je
ronimo Cicėno “Vilnių tarp 
audrų”, J. Rečion’s —’ Jono 
K. Kario “Nepriklausomos 
Lietuvos pinigus^’. Mokslo 
skyriuje J. Jakštas rašo apie 
Amerikos viduramžių /akade
miją; Visuomeninio gyvenimo 
skyriuje K. Mockus —-1 arti- 

■' mą praeiti žvelgiant. Toliau— 
pastabos, įvykiai

Numeris iliustruotas A. Va-
> Ieškos, A. Marčiulionio, K. 

Varnelio, A. Kašubienės, T. 
Zikaro, č. Janušo, E. š'dlaitės 
— Dodenės ir A. G. Santaga- 
tos kūrinių reprodukcijomis.

A. Miglin—Springfield; C. D. 
Urban—Alliance, O.; Y. Petro
šiene — Brtatol; M. Endzelait 
—• New Haven; M. Paplauskas 
—Kearny; L- Balaisis— Mont- 
real; E. Davidonta — Toronto,
B. Paplauskas — Methuen; M.
Jodka ~ Lawrence; P. Jonikas 
— Salem; P. Aiktoanas, B. Ta
mulevičius, A. Tamuieviaus, J. 
Bakaitis, F. Nemura, B. Tamo
šiūnas, M. Giraitienė — Wot- 
cester. <

Nuoširdžiai dėkingi
T. T. RUNCmONM 

Darbininko leidėjai

Worcester, Mass.
(Atkelta iė 5 psl.)

ros mergaitės; Jadvyga Tamu
levičiūtė ir Genovaitė Luikey 
Jos ten tik nuo 1954 m. gruo
džio 8 d.

Programoje bus trumpos 
kalbos ir meninė dalis. Kalbas 
pasakys, prof. J. Kaminskas, 
Lietuvos neinikiausomybės 
akto s:gnataras, ir Lietuvai 
daug užsitarnavęs kongresma- 
nas— žinomo Kersteno komi
teto narys Thomas J. Dodd.

Meninė programa šiais me
tais bus įdomi tuo, kad joje 
pasirodys keturi sujungti cho
rai: Apreiškimo parapijos, di
riguojamas muziko P. Sako, 
Operetės — J. Stankūno, An
gelų Karalienės parapijos—M. 
Liuberskio ir Atsimainymo 
parapijos — A. Vismino. Solo 
dainuos New Yorke dar mažai 
girdėta, vis daugiau garsėjsm- 
ti solistė — kontraaltas Lilija 
Mickevičiūtė iš Worcester, 
Mass. Jai akompanuos muz. 
A. Mrozinskas. Gros J. Thomo 
orkestras. Bilietų kainos 1 ir 
2 dol. New Yorko plačioji lie
tuvių visuomenė gausiai kvie
čiama dalyvauti.

Didžiojo New Yorko 
Amerikos Lietuvių Taryba


