
XXXVII. Nr. 88 Redakcija: GLenmore 5-7281 PENKTADIENIS (FRIDAY) GRUODŽIO (DEC.) 5 D., 1952 M. Administracija: GLenmore 5-7068 10 CENTU

INDIJOS SIŪLYMU JT PRIĖMĖ,
BET VIŠINSKIS ATMETU: Kaltina Valstybės Departamentą ir JT

JuBgtiBės Tautos. — Po aš
trių ginčų ir pasitarimų Indijos 
pasiūlymas dėl belaisvių repa
triacijos ir paliaubų Korėjoje 
JT pilnaty buvo priimtas 54 
balsais. Prieš balsavo rusai su 
satelitais.

Pagal tą nutarimą sudaroma 
komisija iš Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Švedijos ir Šveicari
jos atstovų; kur ji negalės su
sitarti, pasirinks tarpininką;

jei ir dėl jo negalės susitarti 
per tris savaites, visą reikalą 
perduos JTO; po 90 dienų nere- 
patriavę belaisviai perduodami 
politinei konferencijai; jeigu ji 
neišsprendžia jų likimo per 30 
dienų, jie perduodami tiesiog 
JTO globai.

Indijos atstovas pasakė da
rysiąs žygių, kad Kinija pakei
stų savo nuomonę ir šį 
mą priimtų.

Višinskio pasiūlymas 
ma sustabdyti kovas,
derėtis dėl belaisvių — buvo 
atmestas.

nutari-

KAS PO RINKIMU?
Saaro kraštas. — Po rinkimų 

kuriuose 67% balsų buvo ati
duota už vyriausybines parti
jas ir tik 24 proc. boikotavo, 
Vokietijos kancleris Adenaue
ris pareiškė, kad Vokietija nei 
rinkimų nei Hofmano vyriau
sybės nepripažins ,nes rinkimai 
nebuvę laisvi, neleidus dalyvau
ti partijoms, kurios siekia susi

jungti su Vokietija. Bet gali
ma bus toliau derėtis su Pran
cūzija, kad Saaro kraštu galė
tų naudotis ne tik Prancūzija, 
kaip dabar, bet, lygiai ir Vo
kietija. Prancūzų užsienių rei
kalų ministeris Schumanas po 
rinkimų pareiškė, kad jis pasi
ryžęs derybas atnaujinti.

New York Times sake, kad 
Saaro klausimas išsprendžia
mas tik jungtinės Europos rė
muose. Jis turi būti “sueuro- 
pintas” ir padarytas prieina
mas visoms Europos valsty
bėms. Šia prasme Schumanas 
ir Adenauperis jau esą toli pa- 
sistūmę.

—pir- 
paskui

Washingtonas. — JAV grand 
jury, kuriai pirmininkauja šen. 
H. CTConor, apklausinėjo apie 
100 liudininkų apie Amerikos 
piliečius, dirbančius JTO. Apie 
20 iš jų atsisakė atsakinėti į 
tokius klausimus, kaip: ar bu
vai komunistas, ar šnipinėjai 
svetimai valstybei. Jury pirmi
ninkas O’Conor po apklausinė
jimo pareiškė, kad tai esanti 
liūdniausia Amerikos istorija, 
kokios daugel metų nesą buvę. 
Jis kaltino valstybės departa
mentą ,kad jis dengęs valstybei

neištikimus asmenis ir padėjęs 
jiems įeiti į (JTO. Kaltino, kad 
departamentas kliudęs jų nepa
tikimumą įrodyti Kaltino taip 
pat JTO, kad ji priėmusi Ame
rikos komunistus.

Reikalas būsiąs perduotas 
kongresui, kad jis darytų tuo 
reikalu sprendimą.

Savo ruožtu Trygve Lie. nors 
ir atsistatydinęs, jau atleido a- 
pie 60 tarnautojų iš JTO.

DEPARTAMENTAS BUS 
IŠVALYTAS

KUR MOKO AGENTUS

Čekoslovakija. — Prahoje 
prie užsienių reikalų ministeri
jos veikia “institutas užsienių 
reikalams”. Jame moko komu
nistų agentus, jis prižiūri a- 
gentų veikimą Vokietijoje ir 
Austrijoje. Institutas turi sky
rius Karlsbade, Marienbade, 
Franzensbade, Leitmeritze ir 
kt. Agentai mokomi sociologi
jos, asmeninės ir masinės psi
chologijos, streikų ir demons
tracijų ruošimo, elgesio drau
gijoje. Baigę mokslus, agentai 
į vakarų Vokietiją ir Austriją 
siunčiami per Berlyną, Vieną 
ir Linzą. Čia atsiųsti kiekvienas 
turi specialų uždavinį — kelti 
neramumus, ruošti palankumą 
sovietams, rinkti žinias apie į- 
staigas ir atskirų įžymių asme
nų silpnybes, kad galima būtų 
juos kompromituoti.
Panašios mokyklos veikia taip 

pat Vilniuje (Antakalnyje) ir 
Rygoje.

TRYS AMERIKIEČIAI PA- 
BEGĘ PAS BOLŠEVIKUS

Beriyaas. — Sovietinės Vo
kietijos žinių agentūra pranešė, 
kad j sovietinę zoną perbėgo 
trys amerikiečių kareiviai ir 
prašė azylio. Vieno iš jų moti
na Amerikoje pareiškė, kad jos 
sūnus yra religingas, į kariuo
menę įstojęs savu noru ir jis 
tikriausiai sovietų yra pagrob
tas, o ne savo noru perėjęs.

KOMUNISTAI PUOLA
PRANCŪZUS

Indokinija. — Į vakarus nuo 
Hanio eina didžiausios kovos. 
Komunistai turi dvigubai tiek 
pajėgų kaip prancūzai. Prancū
zai lig šiol 10.000 komunistų 
polimą atrėmė. Filipinai, Bur- 
ma. Malajai seka susirūpinę 
kovų eigą, nes prancūzų pralai
mėjimas sudarytų jiems naujo 
pavojaus.

KARIUOMENE PEREMĖ 
VALDŽIĄ

Venezuela. — Po parlamento 
rinkimų, kurie nepatiko kariuo
menei, pastaroji perėmė val
džią ir prezidentu paskelbė bu
vusį parlamento narį pulk. 1. 
Markos Perez Jimanez. •

Washingtonas. — Busimasis 
valstybės sekretorius Dulks, 
pasikalbėjęs su Achseonu, pa
reiškė, kad valstybės departa
mento tarnautojų bylos bus 
peržiūrėtos Lš pagrindų, bet iš
tikimi valstybei tarnautojai ne
turi nieko bijoti.

KIEK IŠLEIDŽIA
UŽSIENIAMS

EUROPOJE STATOMA 126
AERODROMUS

Paryžius. — NATO prane
šė, kad Europoje statomi sku
biai 126 aerodromai. Septynios 
valstybėj jau įrengė 95 aero
dromus už 739 mil. dol., o 30 
bus įrengta dar Vokietijoje ka
rinės valdžios lėšomis.

Washingtonas. — Naujasis 
užsienių pagalbos fondo valdy
tojas Stassenas pareiškė, kad 
Eisenhowerio vyriausybė ir to
liau rems kitus kraštus. O se
nasis valdytojas Harrimanas 
pranešė, kad šių metų plane 
numatyta išleisti 6 miliardai ir 
200 milijonų. Aparate tam rei
kalui Amerikoje ir užsieniuose 
dirba 3000 tarnautojų.

Ta* pat* ar nr? Xr, kairėj—Allan lla>wor<l. ('.I.O. vicepirminin
ką.*; «lr*inėjr Waltrr Rruthrr. automobiliu darbininku unito* vu.la*. 
Bet abudu nori būti C.I.O. pirmininku virtoj buvuvio l*hili|>* Murray.

TRYGVE LIE 
APSIGALVOJO

Jungtinės Tautos. — Gen. 
sekr. Trygve Lie pareiškė, kad 
jeigu dėl kito sekertoriaus ne
bus susitarta, tai jis sutiks eiti 
tas pareigas iki 1954 m., kol 
baigsis, laikau- kuriam jis bu
vo išrinktas.

TAFTAS PASIŠIAUŠĖ PRIEŠ
EISENHOWERĮ

Paskuti-Washingtonas.
niai iš Eisenhowerio paskirtų į 
vyriausybę buvo darbo sekreto
rius Martin Durkin ir prekybos 
sekretorius Sinclair Weeks. 
Taftas paskelbė prieš Durkino 
paskyrimą griežtą protestą, 
nes Durkin esąs demokratas ir 
balsavęs už Stevensoną. Taftas, 
spėjama, mėgins sukliudyti 
Durkinui praeiti pro senatą. 
Prieš Durkiną Taftą paskatino 
pasisakyti ir naujo sekretoriaus 
aiškus nusistatymas keisti 
Tafto-Hartley įstatymą.

Iš Eisenhowerio štabo dar 
nieko dėl konflikto nepasisaky
ta. Atskirų Eisenhowerio vy-

riausybės žmonių Durkino pas
kyrimas laikomas išmintingu ir 
palankiu gestu darbininkams, 
atsargiu atsakomybės už dar
bininkų klausimus atidavimu 
demokratų žmogui. Spauda iš
kelia, kad tai pirmas konflik
tas partijoje po Tafto pralai
mėjimo partijos rinkimuose. 
Eisenhowerį laiko nepriklauso
mą nuo Tafto politikos. O pa
čioj vyriausybėje laimėjo svar
biausias vietas Dewey šalinin
kai ir bendradarbiai.

CLAUDELIS APIE 
ISPANIJĄ

Paryžius. — Vienas iš gar
siausių prancūzų rašytojų ir 
Akademijos narys Paul Claudel 
pareiškė, kad Ispanija buvo pir
masis kraštas, kuris pasauliui 
parodė tikrąjį komunizmo vei
dą. Pasaulis turėtų būti dėkin
gas Ispanijai — kalbėjo Clau 
delis — už dvasinį kryžiaus ka- j 
rą ir už aukas, kurias ji sūdė-J 
jo kovoje prieš barba riją.

r

AR GALĖS AMERIKIEČIAI ATITRAUK-
Tl KARIUOMENĘ Iš KORĖJOS?

Korėja.— Respublikonų po
litikai siūlo labiau įjungti į ka
rą pietų Korėją, kad galima 
būtų atpalaiduoti amerikiečius, 
o gal ir visai atitraukti iš fron
to. Kaip korėjiečiai ruošiami 
tam jau dabar, matyt iš šių da
vinių: t

Nuo lapkričio 15 pietų korė
jiečių, pristatomų į naujokus, 
vienai dienai tenka 1100. arija 
4(X) daugiau nei anksčiau. Bet 
apie pusė jų netinka kariuome
nei. Priimtieji amerikiečių ap
mokomi 4 mėnesius, atsargos 
karininkai dar du viršaus. Da
bar apmokomi 90.000. Iš 25.000 
karininkų apie 1.000 nuolatos 
apmokomi pačioje Amerikoj*. 
Kai tie baigia, ateina kiti.

ROZENBERGAMS BAUSME 
SAUSIO 12

ĮTEMPIMAS VOKIETIJOJE 
DĖL SUTARČIŲ

Bonna. — Parlamentas pra
dėjo svarstyti sutarčių su Va
karais tvirtinimą. Balsuojama 
bus penktadienį ar šeštadienį. 
Visoj Vokietijoj didelis dėl to 
sujudimas. Kancleris Adenaue
ris įsitikinęs, kad parlamentas 
pasisakys taip. Komunistai 
Hamburge surengė protesto de
monstracijas. Bonnoje apie 
komunistų mėgino įsiveržti 
parlamentą. Policija juos 
sklaidė.

Washigtonas. — Bolševikų 
šnipų Juliaus ir Ethel Rosen- 
bergų mirties diena paskirta 
sausio 12. Sovietinės Vokietijos 
CDU pirm. Nuschke telegrama 
paprašė prez. Trumaną nuteis
tųjų pasigailėti.

O bolševikų nuteistieji Pra
hoje buvę komunistų vadai 
Slansky, Clementis ir kiti —vi
so 11 — jau gruodžio 3 d. buvo 
pakarti.

ATEITIES METALAS
StockholmM.

da rašo apie Švedijos tolimo
je šiaurėje surastus metalo, va
dinamo titano, klodus.

Titanas — sako spauda —y- 
ra ateities metalas. Jis 40 kar
tų lengvesnis už plieną, bet 
stipresnis negu aliumini jus, ne
rūdija ir tirpsta tik aukštoje 
temperatūro e. Lėktuvų kons
truktoriai tikina, kad jis labai 
tiks motorams lėktuvų, kurie 
skraido greičiau už garsą.

Lig šiol titano daugiausia 
buvo pietų Afrikoje. Jo pagami
na kas met po 5,000 tonų. Ame- 
kietis geologas, tyrinėjęs tita
ną, priėjo išvadą, kad per 10 
metų jis bus svarbiausias pa
saulyje metalas.

Namu arešte laikomas Jugoslavijos 
arkiv. Stepinac pn|H«-žiatiM Pijaus 
XII pakelta* i kardinolu*. Tai pir
ma*)* jugo*lava* b«-t katla buvęs 
Šventovių* Ko>gijo* nariu.

Korėja dabar turi 10 
su 362.000 vyrų, mo- 
apginkluotu-s. Devynios

Viso 
divizijų 
derniai 
divizijos fronte. Prieš pusantrų

Švedų spau-
VEL MASKVOS 

LIETUVIŠKI
KOMEDIJOJ 

ARTISTAI

KAIP SUPIGINTJ 
RINKIMUS

50 
j 

iš-

H’ashingtonas. — Kongresas 
susirūpino, kad rinkimams iš
eina per daug pinigų propagan
dai. Paskyrė komisiją, kuri su
ka galvas, kaip sumažinti. 
Rinkimų propagandai — kalbė
jo naujasis paštų valdytojas — 
išėjo apie 100 mil, — taigi 
kiekvienas baldąs kaštavo po 
1,65 doL,. o partiją neturėtų 
daugiau išleisti kaip 3 mil. Iš 
kitos pusės susiduria su kons
titucija, kuri garantuoja spau
dos ir žodžio laisvę.

Žiniomis iš Vilniaus. lapkri
čio 28 d. įvyko Lietuvos “tai
kos gynimo komiteto” plenumo 
posėdis. Jame “išrinkti” atsto
vai j Maskvoje vykstantį “visa
sąjunginį” taikos kongresą. 
Tarp atstovų minimi Vilniaus 
ir Panevėžio vyskupijų valdyto
jas K. Paltarokas, Kauno, Vil
kaviškio ir Kaišiadorių vysku
pijų valdytojas J. Stankevi
čius, K. Petrauskas, mokslų a- 
kademijos prezidentas .Matulis, 
politechnikos instituto rekto
rius Barčiauskns ir kt.

Bet kokiu oru gali* veikti nauju.* JAV gynybai *klrta* vprausminh lėktuvas F ®4-C. Lėktuvas aprū
pintas radaru ir elektroniniais prietaisai* valdo jo išgaunama* raketa*, kurio* (tikini pa iel.ia di<!<4ki 
tikslumu.

įdomu, kad suvažiavimas ne- 
pavedė niekam “atstovauti” 
Telšių vyskupijos.

KOMUNISTAI TI RI DAI 
GIAU LĖKTUVU

Korėja. — Gen. Hoyt S. 
Vandenberg, aviacijos viršinin
kas, pareiškė spaudai, kad ko
munistai paskutiniu laiku lėk
tuvų turi bent tris kartus dau
giau nei sąjungininkai. Be nau
jų lėktuvų operaci jų išplėsti ne
galima.

GROCE MIRA
Italijos rašytojas ir filosofas 

Benedetto Croce mirė. Savo 
politinėmis pažiūromis jis buvo 
liberalas. Meninėmis— estetiz- 
mo šalininkas. Nors jis netiko 
fašizmo laikams, bet Mussolini 
jo nieltė: jis buvo garsus ir už 
Italijos ribų.
Prezidentas patvirtino anglia

kasių atlyginimą
Washingtonas. — Prez. Tru

manas patvirtino kasyklų dar
bininkams pridėti denai po 1,90 
dol.

Dėl Nekalto Prasidėjimo 
šventės ateinant? antradienį 
gruodžio 9 d. “Darbininkas” 
neišeis. Nek^itis numeris išeis 
penktadienį, gruodžio 12 d.

metų turėjo tik 252.000 mo
dernaus apginklavimo.

Korėjietis karys pigus. Ka
reivis gauna algos mėnesiui a- 
pie 25 am. centus, karininkas 
apie 31 dol. Šeimai—keturių 
penkių asmenų :— reikia 83 
dol. pragyventi. Amerikiečio 
kario paruošimas h* išlaikymas 
atsieina kaip 28 korėjiečių. Tai
gi apsimoka. Karejiečius pa
ruošti skubinama. Tačiau korė
jiečių rezervuarai nėra neišse
miami Pietų Korėja turi 23 
mil. gyventojų. Tarp 17 ir 31 
m< tų tegalima paimti ne dau
giau 750.000 tinkamų tarnybai. 
O nuostoliai lig šiol bent per 
paskutinį laiką savaitei po 1, 
200 vyrų.

Taigi tikrasis amerikiečių 
sąjungininkas Korėjoje yra pa
tys korėjiečiai. Bet kol kinai 
dalyvauja kare, jie negalės at
laikyti pozicijų, ir amerikiečių 
išimti iš Korėjos tokiu būdu ne
pasiseks.

U NEŠTO KRIZL

Paryžius.— JTO sukurta or
ganizacija kultūriniams ir švie
timo reikalams UNESCO, po
sėdžiavusi Paryžiuje, pergyve
na stiprią krizę. Du dalykai ją 
supurtė: Ispanijos priėmimas 
ir biudžeto sumažinimas.

Dėl Ispanijos priėmimo pasi
traukė kai kurie vykdomojo ko
miteto nariai protestuodami. 
Biudžeto sumažinimas vykdo
mąjį komitetą dar labiau apar
dė. Gen. direktorius Torres Bo- 
det (Meksika) pasiūlė priimti 
biudžetą 20 mil. su viršum. At
stovai jį sumažino iki 18 mil. 
Jie nurodė, kad UNESCO apa
ratas perkrautas. Vien jo biu 
ras Paryžiuje turi 800 tarnau
tojų. O pačiam gen. direktoriui 
algos moka metams 18.000 ir 
dar už atskirus darbus prideda 
8.800. Už biudžeto sumažinimą 
pasisakė ir Anglija bei Ameri
ka. kuri viena sumoka viso biu
džeto trečdalį. Tada gen. direk
torius Bodet atsistatydino ir 
pasiūlė rinkti kitą. Jį paremda
mas, atsistatydino ir vykdomo
jo komiteto pirmininkas brazi- 
lietis.

Po daugybės pertraukų ir 
pasitarimų buvo išrinktas tik 
laikinis gen. direktorius —JAV 
atstovas Dr. John W. Taylor. 
Po kelių dienų jis pateikė pla
ną. kaip galima išlaidas su
glaudinti.
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PASAULIO LIET. RENDRUOMEN

LIETUVIŲ GYVENIMAS OLANDIJOJE
v 

nematė saviškių ir net pirmą 
l artą po tiekos laiko girdėjo 
lietuviškai. Po A. Galkaus ati
darymo kalbos, buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas ir vėliau 
apsvarstyti svarbūs Olandijos 
lietuvių reikalai. Nutarta to
kius susirinkimus dažniau da
ryti.

Čia pat teikia pastebėti, kad 
C. W. Bieling (olandas) ne tik 
žodžiu, bet ir darbu pade o or
ganizuoti susirinkimą. Taip pat 
aktyviai dalyvavo ir ponia Be- 
king — Kazlauskaitė,— jos bu
te buvo susirinkimas, ir ji iš
kėlė geras vaišes.

Tikimasi, kad ateityje Olan
dijos lietuvių gyvenimas pagy
vės.

1952 m. lapkričio 16 d. Haa- 
goje įvyko pirmas P. Galkaus 
surengtas visuotinis lietuvių su
sirinkimas.

, Nors Olandijos valdžia dėl 
perdidelio savo gyventojų skai
čiaus dipukų kaip ir nepriėmė, 
bet vienokiu ai* kitokiu būdu vis 
dėlto tarp tūkstančių svetim
taučių čia pakliuvo ir nemažas 
skaičius lietuvių. Jie visi atvy
ko pavieniui, tai pradžioje ne
buvo jokio ryšio. Pirmiausia 
buvo sanpažima su toje apylin
kėje gyvenančiais lietuviais, su 
tolimesniais nepalaikyta jokio 
ryšio.

Pirmoji lietuvių grupė Olan
dijoje susidarė 1945 m., kai 
tarp poros šimtų svetimtaučių 
ir aštuoni lietuviai laukė leidi
mo apsigyventi Olandijoje. Jų 
išrinkto seniūno nebuvo, tai 
grupės reikalais ir vargais te
ko rūpintis O. Vaitekūnaitei ir 
A. Galkui. Vėliau, lietuviams 
palikus emigracines stovyklas, 
bendras veikimas kaip ir Iši
ro. Tik laikas nuo laiko apsi
lankė artimesnieji kaimynai.

1950 m. Olandijon iš Vokie
tijos buvo atvežti seneliai. A. 
Galkus ir O. Vaitekūnaifė. va
žinėdami ir klausinėdami, juos 
surado. Jiems buvo suteikta 
visa įmanoma pagalba. Vėliau 
C. Vaitekūnaitė surado Lim- 
burgijoje gyvenančius lietuvius 
ir net už Limburgijos lietuvių 
seniūno ištekėjo, taip tarp Ein- 
dhoveno ir Limburgijos lietuvių 
buvo palaikomi glaudūs ryšiai.

1951 m. A. Galkus apsigyve
no Amsterdame ir surado čia 
gyvenančius lietuvius. Nebuvo

• pamiršta ir Heemstede su Rot- 
terdamu. Taip pat ir Haagoje 
buvo surasta grupė lietuvių. 
Tada ir paskelbė Olandijos lie- 

. tuvių bendrą susirinkimą."! ‘
^rūkstant veiklių ir šviesių 

žmonių, A. Galkus į susirinki 
mą pakvietė iš Belgijos kun. J. 
Dėdiną. Tačiau jis negalėjo at
vykti.

J susirinkimą buvo susirinkę 
ir tokių, kurie per keletą metų

Olandijos lietuvis

Tarybine Lietuva 
Lenkianti net Olan 

diją su Belgija

■I
•• | j->

m (al
uj ;<vriWpo- 
“gra.'jai iš-

Lengv 
bėti, kad 
pieriumi, kt«F tikrai 
vystyta” pramo ė, tikrumoje

ARGENTINA

(kurta lietuviška spaustuvė
T.T. Marijonai, kurie leidžia 

“Laiką” Argentinoje, Avellane- 
■ doje įsikūrė lietuvišką spaustu

vę. Spaustuvė pradėjo veikti 
lapkričio gale. Dar trūksta kai 
kurių ženklų, kuriuos užsakė 
Amerikoje. Iki šiol “Laikas" 
buve spausdinamas svetimoje 
spaustuvėje, kur susidarydavo 
didesnė; išlaidas. Dabar savoj 
spaustuvėj spausdinant, bus 

; galima padaryti “Laiką” jdo- 
i mesnį, kartu ir pigiau jį ats

pausdinti. Leidėjai žada ji leisti 
i net kas savaitę. Tada išsiplėstų 

laikraščio medžiaga ir plačiau 
apimtų lietuviškąjį Argentinos 
gyvenimą.

i
> Naujojoj spaustuvėje numa

toma spausdinti ir knygas, nes
> Argentinoje darbas pigesnis, 

tad ir knygų kainos bus piges
nės. Visais spaustuvės ir laik-

iix raščio reikalais rūpinasi kun. 
Pr. Garšva.

ŠVEICARIJA
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tuo tarpu Lietuvos pramonė y- 
ra kur kas mažesnė negu bu
vo prieš karą. Ją žada tik at
statyti, bet dar tik žada.

Nauja* išrinkta* JAV viceprezidentas ftk-hard Nh»n lankėsi Mek
sikoje ir Ha »veikiaa»i m> seržantu Manuei įle la Kosa, veteranu iš 1862 
metų Praarūzija* intervencija* karų. Kairėje ktebi Meksikos atstovas 
JAV.

PRANC'UZMA
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ITALIJA

Nesutarimai “Lietuvi* Darbo 
Sąjungoje”

Paryžiuje prie Krikščionių 
Darbininkų Sindikato (CFTC) 
įsikūrė keliolika Darbo Sąjun
gų, kurias sudaro pabėgėliai iš 
rusų okupuotų kraštų. Jų tar
pe viena iš pirmųjų buvo “Lie
tuvių Darbo Sąjunga.”

1951 m. kovo 31 d. buvo į- 
kurtas Tarptautinis Darbo biu
ras. kur turėjo įeiti ir lietu- 

. viai. Tačiau dėl šio atstovavimo 
lietuvių tarpe kilusios intrygos 
apardė bendrą lietuvišką dar
bą, ir tuo. žinoma, nukentėjo 
lietuviškieji reikalai. P. E.

Išvyko į Vokieti ją
Kun. Viktoras Kaleckis, sėk

mingai išlaikęs filosofijos li
cenciato egzaminus Pontifikali- 
niame Domininkonų universite
te Romoje, išvyko į Vokietiją, 
kur įsijungs į pastoracijos dar
bą lietuvių tarpe. Lietuvių stu
dentų taipe Romoje jis buvo 
mėgiamas. Jam išvažiavus, ne 
viends pasiges nuotaikingo, pil
no sąmojaus, nuoširdaus drau
go. šalia pastoracijos darlfo 
kun. Kaleckis mano tęsti studi
jas, rašydamas' filosofijos di- 
zertaciją.

čeki tas Berija 19-tarr.e ko
mikas ų partijos 
Maskvoje pasakė 
spalio 9 d. j idėja 
rija savo kalboj?
“ekonominiu ir politiniu at
žvilgiu, o taip pat savo gyny
binės galios atžvilgiu Tarybų 
Sąjunga dabar stipresnė negu 
bet kada, ir gali išlaikyti bet 
kuriuos i'mėginirrus.” Jam ir 
kolchozų įvedimas buvo vienas 
iš didžiausių laimė irnų - užka- 
ravimų. O Lietuva su kitomis 
Pabaltijo respublikomis ūkiškai 
net lenkianti Belgija ru Olandi
ja...” Apie tai Berija žodiškai 
taip pareiškė: “Nemažiau bū
dingas yra pavyzdys. kaip 
sparčiai ūkiniu atžvilgiu vysto
si tarybinės Pabaltijo respubli
kos po to, kai jos įkūrė pas 
save tarybinę santvarką. Jeigu 
palyginsime Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos sąjungines respubli
kas su Norvegija, Olandija ir 
Belgija, kad tarybinės respub
likos pramonės vystymosi 
tempai yra nepalyginti spartes
ni, negu minėtos kapitalistinė
se Europos valstybėse.

1952 m. pradžioje Lietuvos 
TSR praaugo prieškarinį pra
monės gamybos lygį 2,4 karto, 
Latvijos TSR — 3,6 karto ir 
Estijos TSR — 4,1 karto, kai 
tuo tarpu Norvegiją Olandija 
ir Belgija iki to laiko tik ne<žy- 
miai padidino prieškarinės pra
monės produkcijos gamybos 
lygį, nors tarybinės respublikos 
išėjo iš karo, turėdamos žymiai 
labiau sugriautą žemės ūkį...”

AJ suvez. tvime 
ka ' ą. kurią 
“Ticsr ”. Ee- 

pažymė o, kad 
ir politiniu

LIETUVIŠKA KNYGA GĖRIAI ŠIA ŠVENČIŲ DOVANA 
Kątik pesirodė A. Simučio paruoštas 

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
kurį, gavęs džiaugsis kiekvienas. Kaina $5.00.

Reikalaukit lietuvių knygynuose arba tiesiai 
iš redaktoriaus:

MR. A. SIMUTIS
41 W. 82nd Street New York, N. Y. >

JEI NESKAITAI KULTŪROS ŽURNALO

AIDŲ
NESI PILNAI INFORMUOTAS APIE TAI, 

KAS DEDASI KULTŪROS PASAULYJE.
KULTŪROS ŽURNALO

AIDŲ
NEGALI PAKEISTI JOKS 

KITAS LAIKRAŠTIS.
DABAR GERIAUSIAS LAIKAS UŽSISAKYTI

AIDUS
Adresas:

680 Bushvick Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

?

Prenumeratos kaina: 
Amerikoje 5 dol.

Kalėdų proga apdovanokime visus vaikus tik ką išėjusia 
vaikams knyga Vytės Nemunėlio ir Vytauto Augustino

“PO TĖVYNĖS DANGUM”
Knyga dviejų spalvų, gausiai iliustruota Lietuvos vaiz

dais, gražiai įrišta j kietus viršelius. Kaina $2—. Užsaky
mus su pinigais siųsti: POVILAS ALIŠAUSKAS, 

107-17 llftth Street, Richmoad Hill, N. Y.

Apie lietuvi* kūrybą

pusantro puslapio straipsnį 
paskelbė vokiečių literatūros 
žurnalas "Welt und Wort”. Jo 
autorius Alexander Baldus, ku
ris vertė į vokiečių kalbą lie
tuvių poezijos, o paskutiniu lai
ku atskiru leidiniu išėjo jo ver
sta Jankaus “Velnio Bala”. Sa
vo apžvalginiame straipsnyje 
mini šiuos vardus: Donelaitį, 
Maironį. Vaižgantą. Krėvę. 
Vienuolį, Vydūną. Putiną. Kir
šų. Brazdžionį. Santvarą. Jan
kų, Zobarską. Dovydėną, Ra
dauską. Proščiūnaitę. Čiurlionį, 
Galdiką. Jonyną. Straipsnis su 
nuotaika.

Pareiškė izra-inii užuojautą

Lietuvos Laisvės Komitetą; 
prie Furopcs Komiteto, mirus 
Izraelio prezidentui Ch. \Veiz-- 
ma"ui. p: r Izraelio ddegaci ą 
prie Jungt. Tautii pareiškė Iz
raelio tautai užuojautą. Iš dele
gacijos gauta nuoširdi padėka.

M:re kapit. Mečys Brazaitis
Neseniai gauta žinia, kad 

Šveicarijoje, VVallenstadberg 
sanatorijoj, spalio 16 dieną, šir
dies liga mirė Mečys Brazaitis. 
Lietuvoj jis buvo karo aviaci
jos kapitonas. Tremtyje visą 
laiką gyveno Bavarijoj. Muehb 
dorf a. Inn lietuvių stovykloj. 
Tai buvo karštas lietuvis pat
riotas, nuoširdus katalikas ir 
malonus stovyklos gyventojas. 
Buvo gabus fotografas ir mė
go gražiai piešti. Stovykloj su
organizavo fotografų, braižyto
jų ir šoferių kursus. Jis buvo 
vienas iš tų organizatorių, ku
rie Iškėlė sumanymą surengti 
Lietuvių dieną 1947 m. Bava
rijos didžiausioj šventovėj Al- 
toettinsre. Ten dalyvavo apie 
4000-5000 lie’uviu ir «avo pa
maldomis ir tvarkingumu pali
ko nepamirštamą įspūdį tos 
šventės dalyviams.

Visas jo gvv įima;. visi jo 
darbai buvo skirti nepriklauso
mai Lietuvai, anie k’-ri-i iis tik 
ir tesvaioio ir to’-iii-ėjo. Deja, 
staigi mirtis ncN'loi.lo jam su
grįžti į nepriklausomą «ėvyuę.

Sunkus gyvenimas -

Gyverame diena iš dienos. 
Ką uždirbame, išleidžiame, bū
tiniausioms reikalams. Rašo 
draugai iš už marių, kad pirko 
tokio; ir tokios firmos autorr.o- 
bflį. susirado geresnį butą. 
Mums čia ir dviratis didelis da

lykas. c butas tai didžiausia 
retenybė. Butas čia supranta
mas jau ir vienas kambarėlis 
no viešbutyje. Kambarėlis su 
virtuve tai dažniausiai ir lieka 
šeimininkių svajonė. Ir pačiame 
Paryžiuje, kurį taip mėgsta at
rištai. gyventi mums nyku ir 
vieniša. Visi čia tik savimi susi
rūpinę. niekas neišties pagal
bos rankos. J. S.

AUSTRALIJA

Lietuvį paminėjo vietinė 
spauda

Melbourao dienraštis “He- 
rald” lapkričio 20 d. įsidėjo lie
tuvių Prano Mikaus ir jo žmo
nes nuotraukas ir kartu aprašė 
jo visą istoriją, kaip jis gyveno 
Vokietijoje .kaip 1949 m. atva
žiavę į Australiją ir ten pradėjo, 
treniruotis bokse. Dabar jis ei
na iš ringo į ringą kaip nuga
lėtojas. Pradžioje sunkiai dirb
damas, susitaupė pinigų ir nusi
pirko gražius namus su sode
liu.
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Netoli nuo Daytono ore stinklūrė <lu sprausmintai lėktuvai. Abie
ju pilotai žuvo.

*<1
I

ITR TRIS SAVAITES 29!) 
ŽUVO SU LĖKTUVAIS

Alttska. — Lapkričio 29 d. 
karo lėktuvas C154 pakeliui iš 
AJasl'os prie Tacomo, VVa4i„ 
pa’diuvo į miglas, atsitrenkė į 
medį ir sudegė. Žuvo 36 žmo
nės. dauginusiai kariai su šei
momis vykdami kalėdinių ato- ■ 
stogų- Liko gyvi tik du lakū
nai ir vienas vaikas.

' Per tris savaites nukrito 7 
dideli transporto kariniai lėk
tuvai: tuo pat laiku du panašūs 

• lėktuvai žuvo Korėjoje. Viso 
žuvo 209 asmens. Daugiau kaip 
prieš savai’ę dingęs viršum A- 
laskos lėktuvas su 52 asmeni
mis rastas Alaskoje sudužęs. 
Paskirta komisija ištirti šioms 
tokioms gausioms katastro
foms. •

Japonu karo nusikaltėliai Suirama kalėjime žiūri futbolo žaidimu. 
Japonai 'nori. ka<l tie nusikaltėliai būtu amnestuoti.

VYKSTA VLIKo SlI LOZORAIČIU 
PASITARIMAI

Iš Bonnos su žmona ir jau
nesniuoju sūnumi į Reutlin- 
geną atvyko S. Lozoraitis ir ta
rėsi su Vliko pirm. prel. M. 
Krupavičium ir Vykd. Tarybos 
nariais. Pasitarimai prasidėjo 
lapkr. 26 d. Svarstyta Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbo ko
ordinavimo ir pagyvinimo rei
kalai. Be Vliko pirmininko, iš 
Vliko pusės pasitarimuose da
lyvavo Vykr. Tarybos pirm. K. 
Zaikauskas bei jos nariai Dr. 
P. Karvelis ir T. Šidiškis, o 
taip pat Vliko narys J. Norkai- 
tis. Po pasitarimų bus išleistas 
abiejų pusių sutartas komuni
katas.

Mūsų turimomis neoficialio
mis žiniomis, S. Lozoraitis vėl 
kėlęs reikalavimą, kad Vlikas 
ir Vykd. Taryba atsisakytų nuo 
diplomatinės srities veiklos, 
panaikintų Užsienių Reikalų 
Tarnybą ir pan. Tačiau iš Vliko 
ir Vykd. Tarybos pucės tie rei
kalavimai buvo atmesti.

Būdamas Vokietijoj. Lozorai
tis pasimatė su Lietuvių Rezis
tencinės Santarvės vyr. vado
vybės nariu Dranga-Va liūlių. 
Tačiau dar nėra žinių, ar jis 
bandys šiai save rėmėjų grupei 
vienu ar kitu būdu skinti kelią 
į Vliką.
Lozoraitienė vykdo “ofensyvą"

Kaip patarėja atlydėjusi Vo
kietijon į pasitarimus su Vliku

vykstantį savo vyrą p. V. Lo
zoraitienė čia jau pasireiškė 
savo gana smarkia ofensyvą 
prieš jai nepatinkančias institu
cijas ir asmenis. Smarkių prie
kaištų iš p. Lozoraitienės susi
laukia Lietuvių Bendruomenė. 
Taip pat ji labai smarkiai puo
la plačiai Italijoj spaudoj ir 
viešajame gyvenime pasireiš
kiantį kun. V. Mincevičių. At
rodo todėl, kad jis, daugiau pa
darydamas kaip p. Lozoraitis, 
stato pastarąjį į nemalonią pa
dėtį.

M. BRIKAS IŠVYKSTA
1 IAV

Ėjęs Vykd. Tarybos Infor
macijos ir Bendrinių Reikalų 
Tarnybų valdytojo pareigas 
M. Brakas lapkr. 26 d. iš Reut- 
lingeno išvyko į Kopenhagą, iš 
kur su šeima vyksta į JAV. Per 
atsisveikinimą apie veiklos są
lygas Vykd. Taryboj ir M. 
Brako joje atliktus darbus kal
bas pasakė Vliko pirm. M. Kru
pavičius. S. Lozoraitis ir Vykd. 
Tarybos pirm K. Žalkauskas. 
M. Brakas padėkojo už pareikš
tus linkėjimus ir pasižadėjo 
Lietuvos laisvinimo srity dirbti 
ir JAV. Vietoj Brako į Vykd. 
Tarybą įėjęs M. Gelžinis iš 
Iujebecko atvyks perimti.parei
gų ateinančią savaitę.

"1

Is there a new little love in your life? Are you 
Hondcring what in the world to give that 

won<lerftil little baby for his first Christmas?

Thcrc's one gift that will malure right along with your 
favorite bahy ... a gift that vvill earn through the years 
as a reminder of your thoughtfulness and understanding. 
Ihe gift is a Inited Statės Dcfense Bond, vvhich can go on 
earning interest until your favorite baby is fully grown— 
increasitig in value all that limo!

Nake the bank one of your Christmas-Shopping stops and 
find out for vourself the uondcrful possihilities of Bonds 
and savings accounts as prcsents for those you love.

bor your youngsters' security. and for your eountry’a, ton ■ 

give a l nited Statės Defense Bond this Christmas.
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8UBSCRIPTION RAiad PRENUMERATOS KAINA

Prancūzai sužiuro i mokytoją 
Guingouiną 8

Uamaatle yMfty ...... ....... -...... 85.00 Amerikoje metams--------------|5.00
Brooklyn, N. Y. . ..................... $5.50 Brooklyn. N. Y. ___________ 85.50
Hali year _________L_— $300 Putei metų---------------------- $300
Pereiga___________________$5JO Užsienyje ---------------------------- $5.50

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 
flpti straipsniai nebūtinai iireižkia redakcijos nuomone. Už skelbimu turini 
ir kalba redakcija neatsako.

ŠVIESIAUSIŲJŲ PRIETARAS
ZUIKIS perbėgo kelią—bus blogai. Taip mūsų tėvų tėvai ti

kėjo ir, užuot važiavę pirmyn, suko atgal ar šuntakiais vingiavo 
aplinkui. Sakom, jie buvo tamsūs, prietaringi. Mūsų laikai giriasi 
mokytumu ir šviesumu, bet jų prietarai dar didesni ir pražūtin
gesni.

Štai UNESCO, Jungtinių Tautų kūdikio, suvažiavime Pary
žiuje dalyvavo šviesiausi žmonės iš 60 valstybių. Šita organizacija 
rūpinasi kultūrą skleisti, mokslus ir švietimą skatinti. Bet tik nu
balsavo priimti Ispaniją, šviesieji Belgijos, Prancūzijos ir kitoki 
vyrai protestuodami išėjo iš tos organizacijos.

Kodėl? Ar atėjęs ispanas kliudys beraščius mokyti ir jiem 
vadovėlius spausdinti? Ne, tai ne—sakys tie protestantai—bet kad 
Ispanijoj diktatūra, mes gi demokratai... O Jugoslavijoj ne dikta
tūra? Rumunija, Vengrija—ne Stalino valdomos? O juk dar norė

jote, kad ir Stalinas atsiųstų savo atstovus j šią organizaciją. Jū
sų protesto priežastis kita—komunistinio krašto diktatūra jūsų 
nebaugina, tik katalikiško krašto tai jau negera. Dėl to Ispanija ir 
buvo zuikis, dėl kurio šviesūs vyrai pasuko atgal. To paties prieta
ro buvo ir UNESCO skyriuje Amerikoje. Jame vasarą už Ispanijos 
priėmimą iš 21 nario tepasisakė 1 (tas pats buvo kunigas); bet 
valstybės pasekretoris juos nustebino, nepabijojęs zuikio ir ta
ręs: o vis dėlto Amerikos atstovas balsuos už priėmimą.

Panašaus prietaro pasirodė liberalų suvažiavime Strasburge, 
kur baiminos, kad “klierikai” įsigali Europoje, ir raginosi kovai.

Neužmirštama protestantų vyskupo Niemoellerio kalba, kad 
vakarų Vokietijos valstybė tai Wasliingtono gimdyta ir Romos 
krikštyta ir kad jam meilesnė viena Vokietija, nors ir sovietiška, 
bet tik ne “vatikaniška.”

Prancūzijos masonų Didžiojo Oriento ložė 1951 m. suvažiavi
me skatino paėmus valdžią be atodairos naikinti “laisvąsias mo
kyklas”, kad laisvė mokytis tikėjimo tose mokyklose būtų prievar
ta atimta iš jaunimo. Tai kas,, kad nuo to stiprės Prancūzijoje bol- 
ševįzmas, bet kad tik nestiprėtų katalikybė.

Toj pačioj Amerikoje, kai tik kat. vyskupai pakėlė reikalą 
parapinių mokyklų vaikus aprūpinti tokiais priedais kaip viešųjų, 
išėjo protesuot ne tie, kurie mokesčius moka, bet protestantų vys
kupai.

Ką visa tai reiškia? Ogi prietarą, dėl kurio šviesūs vyrai bijo 
zuikio ir nedrįsta eiti pirmyn, nors žino: neisi pirmyn, iš paskos 
čiups meška. Žino, kad bolševikiška meška tyko ir protestantus, 
ir katalikus, ir masonus ir socialistus sudoroti, žino, kad katalikiš
kai išauginti žmonės daugiausia priešinasi bolševizmui. Bet visų 
jų neapykanta katalikybei didesnė nei savisaugos instinktas Pro
testantai, masonai, socialistai vieni nuo kitų skirtingi, bet jie visi 
nuo katalikybės atitolę seniai. O nuo komunistų socialistai atitrūkę 
neseniai Giminystės ryšiai dar gyvesni. Kad ir nesąmoningai, jie 
ir palaiko tą prietarą, dėl kurio šviesieji vyrai nedrsta eiti’pirmyn. 
Ieško vingių, užuolankų, kaip išsikapsčius iš Maskvos šešėlio, bet 
tik nėjus kartu su saulėtąja Roma.

Ak, ta UNESCO—kuzodama su prietarais tarp juodukų ir 
geltonųjų, turėtų prietarus šalinti iš savo šviesiųjų tarpo—neapy
kantą katalikybei ir skersavimą į tautiškumą, nes kol šių prieta
rų neatsikratys, jungtinę Europą statinės ore ant muilo burbulėlių.

Prancūzų spauda šiandien 
paliko nuošaliau didžiuosius de 
Gaulle, Pinay ir Thorezą, o ė- 
mė rašyti apie paprastą kaimo 
mokytoją George Guingouiną.

Mažame Jpime Vistrat netoli 
nuo Limoges miesto Giyngoui- 
nas moko vaikus, apie 20 ber
niukų ir mergaičių, ABC. Per
traukomis vaikai žaidžia kie
me “penktas bėk”, o mokytojas 
Guingouinas stovi atokiau, juos 
stebėdamas. -“Tik ne taip žiau
riai”, draudžia jis švelniu bal
su, kai vaikai įsidūksta. Iš ap
linkinių langų krinta tiriami ir 
smalsūs žvilgsniai į jį. Jis to- 
nestebi. Jis visas susitelkęs j 
vaikus. Stovi kaip stulpas, ran
kas suleidęs giliai į apsiausto 
kišenius, akis paslėpęs po aki
niais.

Kaimo klebonas geraširdiš
kai ir gudriai apie savo moky
toją, kuris čia dirba jau du 
mėnesius, sako, kad jis pasiro
dęs geras auklėtojas, o visa ki
ta jam, kaip dūšių ganytojui, 
esą nesvarbu.

Iš tikrųjų tas “visa kita” ir 
yra svarbiausia, dėl ko jis vir
to laikraščiuose dienos žmo
gum. George Guingouin prieš 
karą buvo mokytojas, dabar jis 
vėl mokytojas. Bet laiko tar
pas, kuriame jis nebuvo moky
tojas, yra jo karo pergyvenimai 
ir nuotykiai, kurie ir patraukia 
dabar visuomenės akis. ,

Raudonasis rezistentas
Haut-Vienne departamentas 

i

su savo sostine Limoges yra 
pusiau žemės ūkio pusiau pra
monės kraštas. Per eilę metų 
jis vis labiau tolo nuo Dievo ir 
Bažnyčios. Darbdaviai nebuvo 
šventieji. Darbo sąlygos nebu
vo tokios ksftp rojuje. Gyvento
jai tad buvo jautrūs visokiems 
kraštutiniams sąjūdžiams. Prieš 
karą daugelis linko į rojalistus, 
kuriems vadovavo šiomis die
nomis jau .miręs Maurras. Per 
karą, okupacijoje, tie patys pa
virto komunistais.

Kaimo mokytojas Guingoui
nas buvo šios apylinkės vaikas. 
Karas nubloškė jį j rezestenci- 
ją, kuri tuojau pajuto Mask- 
vps vadovaujamą ranką. Guin
gouinas virto komunistu, ank
sčiau juo nebuvo. Dvejus metus 
jis išbuvo paprastas rezisten
tas, partizanas, kaip anksčiau 
jis buvo paprastas mokytojas. 
Bet jis buvo drąsus ir truputį 
inteligentiškesnis už kitus. Ir 
to trupučio užteko, kad jis ne
pastebimai Išplauktų į paviršių. 
Dabar sunku pasakyti, kaip tas 
viskas dėjosi, bet karo pabaigo
je Guingouinas buvo rezisten
cijos pulkininkas ir 15.000 ko
votojų 
garba 
mento 
priekį,
piltas pasižymė imals ir orde- 
nais: laisvės komandantas. 

vadas. Jis buvo su pa
minimas ir už departa- 
ribų. Nesiverždamas j 
jis vis dėlto buvo api-

garbės legiono riteris, rezisten
cijos rozete apdovanotas, karo 
kryžium ir palmėmis, ir dar 
Anglijos karaliaus medaliu už 
narsumą.

Limoges prie viešbučio Hotel 
de la Paix prikalta lenta su į- 
rašu: “1944 m. rugp. 29 d. 21 
vai. vokiečių kapitonas Noll su 
įgula čia pasidavė pulkininkui 
Guingouinui”. Taigi Guingoui
nas buvo miesto Limoges išlais
vintojas. Paskui jis buvo miesto 
komunistinis burmistras ir ligi 
paskutinių laikų buvo laikomas 
puikiausiu raudonuoju žiedu 
Prancūzijos rezistencijoje.

Nuknpo nuo “generalinės 
linijos”

Dėl Limoges miesto Išlaisvi
nimo Guingouinui teko susidur
ti su Stalino garbintojais. Ir 
tada jis pirmu kartu nukrypo 
nuo generalinės linijos. Drau
gas Leon Mauvais jam buvo 
perdavęs įsakymą pulti ir iš
laisvinti Limoges. Guingouinas 
atsisakė įsakymą vykdyti, nes 
tam jo turimas jėgos buvo per 
menkos, o svarbiausia —mies
to gyventojams priešas buvo 
surengęs skerdynes. Mauvais 
nenusileido: esą pulti miestą 
reikalinga aukštesnės strategi
jos reikalavimais. Guingouinas 
atsakė, kad jam Prancūzijos 
piliečių, Limoges vyrų, moterų 
ir vaikų, gyvybė yra branges
nė už Kremliaus reikalavi
mus. Jis negali gyventojus žu
dyti tam, kad Stalinas Iš to tu
rėtų naudos. Ir miesto išlaisvi- 
rimą jis atidėjo geresniems lai
kam7'.

Mauvais nasiuntęs du egze
kutorius nek’aužai sutvarkyti. 
Sargybos, kuri a: go o kaimo 
mokytoją, budrumo ir l’tiV'mu- 
modėka iems nenusise’ ė. Par
tija jam viešai nieko nedrįso 
daryti, jis buvo •takingas ir po
puliarus. Jis tapo ne tik I mo- 
ges burmistru, bet ir to mies
to komunistų celių, kurių buvo 
apie 60, gen. sekretorium ir 
gen. sekretoriaus pavaduotoju 
visame departamente. kuriame 
bin 660 celių.
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Ii jo pareikalavo 
“savikritkos”

Leon Matonis po karo nada- 
rė karjerą didesnę kaip jo prie
šas Guingouinas Pastarais li
ko tik komunistų karaliuku 
provincijoje, o Mauvais artėjo 
prie paties lovio. Jis buvo pada
rytas generaliu inkvizitorium 
visoje Prancūzijoje ir pavesta 
jam kovoti su titoizmu partijo-

VILTIES ŽENKLAI
Nubaudė Dievas pirmuosius kaltininkus - angelus ir 

nepasigailėjo. Nubaudė Dievas antruosius kaltininkus — 
žmones skaudžiai, bet teisingai ir pasigailėdamas tarė: ,

—Moteriškė sutrins žalčio galvą.
Žmonija, belaukdama Pažadėto ;o, dairėsi tos galingo

sios moteriškės, kurios palikuonis išlaisvins pasaulį iš pik
tosios dvasios vergijos. Daug buvo gražių moteriškių, cbug 
turtingų, daug galingų. Bet per vieną puolusią visos nurie
dėjo į pažežeminimo slėni ir gimdė ašarose riistvbės sūnus, 
kurie nebuvo malonūs Dievui ir į žemės usnių dagius susi- 
kruvindavo savo rankas, kuriomis veltui statė aukurus, 
veltui aukavo Dievui atnašas — jų nepriimdavo.

— Mano Dieve, aš turiu džiūti iš dėkingumo Tau!
— Tu pradžioje ir prieš visus amžius jau rūninais; ma

nimi. Kai rinkai savo Sūnui motiną, kai nusprendei neleisti 
jai ragauti nuodėmės nuodų, kai nutarei laike sutverti ma
no ir visų žmonių sielas L’, nieko, išvesti iš nebūties į gyve
nimą, dargi į amžiną!

Dievo rūstybė kybojo viršum nacaulio. bet Jo meilė 
negeso žmonijai. Pažadėtoji laiko pilnybė artėio. ir oranc-u 
šauksmas kreipė žvilgsnius j dangų, kuriame “pasirodė 
didelis ženklas1 saule apsiausta moteriškė, mėnulis no jos 
kojomis, ir ant jos galvos dvylikos Žvaigždžių vainikas”.

— Tai Tavo, Dieve, Sūnaus motina. Nekaltai Pradėto
ji! Tai ta, kurios laukėme, kuri pagimdys Išganytoja kuri 
bus mūsų motina, kad mes niekad niekad nebūtume žerrėie 
našlaičiai. Ji mylės mus, kai mes mylėsime Ja. kai nri"’'*’’- 
sime Jos dievišką Sūnų mūsų pastogėse. Bet Jos moti^T-ka 
meilė sieks mus ir tada, kai klaidžiosime neviltingai gyveni
mo kryžkeliuose.

Dievo Motina atė’O sutrypti žalčiui galvos, pagimdvti 
pasaulio Išganytoją—Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Dievas 
savo galybe ir išmintimi neleido, kad Marija bent va landė 
lę būtų nuodėmės verge ir nepritiko, kad Nugalėtojo gimdy
toja būtų buvusi pati nugalėta. Pačioie prasidėjimo prašio
je Dievas ir apsaugoto Mariją nuo gimtosios nuodėmės. Kas 
drįstų neigti? Jei Dievas per Krikštą sunaikina mums gim
tosios nuodėmės pančius, kodėl savo Sūnaus motiną nran- 
saugotų prasidėjimo valandoje? Ar Dievas nėra visagalis?

Skaistesnė už saulę, gražesnė už visas žvaigždes, my
li mesnė už ryto aušrą atėjai. Nekaltai Pradėtoii. ir atne
šei mums Išganytoją. Tavo pasirodymas išblaškė tamsus, 
išaukštino moterį, suklupdė prie Tavo kojų vyrus... susi
mąstymui.

je. Kitaip sakant, jis buvo vy
riausias prižiūrėtojas komunis
tinių reistencijos organizacijų, 
likusių ir po karo veikti. Buvo 
didelis pavojus, kad jos savo 
vietinį patriotizmą statys aukš- 
ščiau už Maskvos interesus. Iš 
tikrųjų Tillon ir Guingouinas 
laikė save tikraisiais rezistenci
jos vadais kovoje prieš vokiečių 
okupaciją. Jie atvirai ir viešai 
tarkavo Thorezą, Duclos ir jų 
sėbrus už jų bailumą; esą jie 
tik iš saugaus užnugario be 
jokios asmeninės rizikos laidė 
rezistencijai įsakymus, dengda- 
miesi Stalino vardu. Trynima
sis kompartijoje buvo toks pa
vojingas, kad vadovybė ryžosi 
pravesti valymą.

Atėjo valanda Mauvais atsi
skaityti ir už senas skolas. 
Mauvais, vyriausias inkvizito
rius, paskelbė, kad Guingoui
nas, Tillon ir Marty rengia šuo 
kalbį prieš komunistų pąrtijos 
vienybę, nori partiją ištirpdyti 
rezistencinėse organizacijose ir 
išsukti iš Maskvos vėžių. Var
dan partijos vienybės reikia 

paaukoti asmenį. Guingouinui 
pirmajam teko būti aukoja
mam, nes jis tik mažas provin
cijos karaliukas; tarptautines 
didybes judinti atidėta po to. 
Ir staiga kovo 23 d. Guingoui
nas pasijuto atleistas nuo visų 
pareigų partijos viduje. Parei
kalauta iš jo “savikritikos”, 
taigi viešai išpažinti nuodėmes 
prieš partlą ir atlikti viešą at
gailą. Guingouinas reagavo pa
gal savo seną partizaninį pap
ratimą — dingo, nuniro že
myn. Po kurio laiko tik įvyko 
netikėtas dalykas. Guingouinas 
atsisakė nuo savikritikos ir 
darbo biure užsiregistravo kaip 
bedarbis mokytojas, ieškąs ati
tinkamo darbo. Tain jis vėl su
grįžo į kaimą, i mokyklą, į tą 
mažąjį miestelį Vistrat.

Dabar rezbtencijoj prieš 
pakalikus

Buvusio "partizar.ų prefek
to” pasitraukimas į kaimo už
kampį nereiškė, kad jo pažiūros 
pasikeitė. Jis tik susirado ma
terialinę atramą ir neutralų at- 
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MANEKENAI
Ivaa SmoKj. ukrainiečių 

rašytojas, lietuvių bičiulis, 
gimė 1915 m. ragpifičio 14 d. 
V. Ukrainoje, kurių valdė 
Lenkija- Studijavo Lwove, 
paskui pasitraukė j V. Vo
kietiją ir 1949 m. atvyko į 
Ameriką. Pirmąją novelių 
knygą išleido 1987 m., antrų 
1939 m„ taip pat ir Vokieti
joje 1947 m- išėjo novelių 
knyga. Amerikoje parašė 
romanų ii Vokietijos Reicho 
žlugimo. Savo novelėse lie
čia ukrainiečių tautines pro
blemas ir religi'os persekio
jimus. Vokiečių spaudoje 
paskutiniu metu pasirodė 
daug jo novelių vertimų. 
Kaip jis pats sakosi, esąs re
alistas.

Pro vitrinos uždangos plyšį 
matosi gatvė. Apšviesta lempų 
ir reklamų šviesų, ji atrodo 
kaip bedugnė akmeninio kalno 
pęaraja, kurioje juda, kruta 
šešėliai, aidi ir nutyla juokas, 
šūkavimai. Po plyšius greitai 
bėginėja ir vėl pradingsta kur

miai. Jų akys blizga kiap fan
tastiškų praeities gyvūnų.

Iš abiejų prarajos pusių ky
lančios nelygios dangorėžių ei
lės svaido savo bokštus į dan
gų. Viršum akmeninės masės 
kybo mėnulis, bejėgiškai išba
lęs, gėdingas. Nenaudiškai 
mirksėdamos žvaigždėms, bok
štų raudonos atšvaitas užgęsta 
ir vėl užsidega kaip pavojaus 
signalai, žvaigždės! Nekriskite 
ton tamsion prarajon’ Keliau
kite aukštumų apšviestu ke
liu!...

Dangorėžio bokšto atšvaita 
dega, virsta liepsna, ir Jackas 
nepajėgia atitraukti savo žvilg
snio. Mėnulis ir žvaigždės iš
blėsta, o atšvaita liepsnoja vis 
galingesne raudona ugnim, įsi
veržia į nesuskaitomą daugybę 
žvaigždžių, ir visa praraja su 
savo akmens pastatų šonais pa
skęsta gaisre...

Sutelkęs visas jėgas, Jackas 
užtraukia vitrinos uždangą. 
Stora medžiaga uždengia jį nuo 
pasaulio. Jis jaučiasi daug ge
riau, tartum ta uždanga jį lies

tų švelniu ir pasitikėjimo pilnu 
glamonių. Aplink jį stovi fir
mos R-o vitrinų manekenai. 
Ant mažutės kėdutės išdėstyti 
jau anksčiau atsinešti jo darbo 
įrankiai: peiliukai, žirklės, li
niuotės, pieštukai, eskizai.

Jackas žiūri į visa tai ir šyp
sosi pats sau: jis apgavo juos! 
Apgavo juos! Juk kitaip buvo 
neįmanoma. Visą vakarą jis 
bėginėjo, skubėjo su būriu pa
dėjėjų, norėdamas išdekoruoti 
vitriną rytojaus dienai. Reikia 
pripažinti, padaryta daug: dau
gybė parengtų manekenų stovi 
paruošti rytojaus dienai, kada 
jie turės paklusniai ir kantriai 
parodyti naujausias madas 
tūkstančiams miesto gyventojų. 
Viskas buvo kelis kartus per
žiūrėta, pertikrinta. Jacko pri
tyrusių rankų palietimu drabu
žiai apdengdavo sustingusius 
manekenus tartum jie būtų 
gyvi, šilti, gražūs. O kai ateida
vo laikas jų galvas papuošti 
fantastiškomis skrybėlėmis, tai 
net elegantiškoji Anna. Jacko 
asistentė, negalėdavo atsistebė
ti. Visas jos sugebėjimas, visas 
prityrimas ir moters įgimtas 
talentas apsirengti negalėjo pri
lygti Jacko rankų magikai. 
Kai, paskutinį kartą peržiūrė
jęs savo darbą, jis vienu piršto 

palietimu, vienu mažučiu jude
siu padarė manekenų aprangą 
tobulą, Anna entuziastingai 
stebėjas!:

— Jack, tu esi burtininkas! 
Tu tas dirbtines figūras pada
rai gyvas!

Bet Jackas tiktai paslaptin
gai šypsojosi. Jis paslapčia pa
matė, kaip sustingus medžiaga 
atgija, nudažyto manekeno vei
das pasidaro natūralesnis, ir iš 
po juodų antakių akys dega 
gyvybe, — ir jis džiaugiasi.

Visi kiti jau seniai išėjo. Išė
jo ir Anna. Triukšmingai, sku
biai jie išbėgo į savo gyvenamą
sias vietas — tvarkingas celes 
— arba į triukšmo pilnus resto
ranus, ieškodami svaigulingo 
pasilinksminimo. Bet Jackas 
neturi kur bėgti, — jam nėra 
kur skubėti. Dėlto pasiteisinęs, 
kad turi darbo, nes nori sutvar
kyti, užbaigti įvairias smulk
menas, jis ir atsinešė visus savo 
įrankius.

Smulkioji, tamsiaplaukė, nie
kad nenuilstanti Anna buvo 
sunkiausiai apgaunama. Gal 
dėlto, kad ji myli jį. Kasdien 
jis su ja susitinka, klauso jos 
nerūpestingų atauškėjimų. Kas
dien jo akys sutinka jos žvilgs
nius, ir Jackas dreba nuo jų. Ji 
jį užjaučia, ji nori jam padėti, 

tartum būtų įžvelgus giliausias 
jo širdies kerteles ir sužinojus 
visas jos paslaptis. Bet jis jos 
vengia, jis bėga nuo jos. Juk 
negali jai pasakyti, kad jis... 
per silpnas meilei. Per silpnas...

Pabudęs iš minčių, Jackas at
sistoja ir uždega šviesą. Iš tam
sos pasirodo didžiulės salės, ku
riose kabo begalinės eilės dra
bužių. Jackas nuskuba ilga sa
le ir sustoja tik ties laiptais. 
Jis bando atidaryti duris, klau
sosi... Nė gyvos dvasios. Bet jis 
lyg jautė... taip, jie visi—net ir 
Anna — mano, kad Jackas yra 
keistas, beveik beprotis.

Šviesos užgesta ir salės vėl 
nuskęsta tamson. Apšviestoj 
vitrinoj manekenai atrodo kaip 
būrys naujais drabužiais išsi
puošusių moterų, tarpusavy gy
vai besišnekučiuojančių. Ne
drąsiai, pilnas abejonės, Jackas 
eina artyn. Jis jaučiasi kaip 
svečias besiartinąs prie žmonių 
būrio.

A, bet jis žino, jis žino —tas 
nuostabusis momentas jau arti. 
Dirbtinės figūros tuoj pasida
rys gyvos, jų akys žaibuos 
šviesa, jų lūpos , degs gyvybe, 
kaip ir tada, kai pirmą kartą 
šis stebuklas įvyko. Reikia tik 
sėdėti jų viduryje ir sustingti, 
reikia klausytis mirtinoj tyloj. 

Pamažu atšąla širdis, kūnas pa
sidaro medinis, mintys palieka 
gyvenimą ir keliauja į nežino
mybę, keliauja j gilumas, į auk
štumas, sukasi, veržiasi ugnies 
ratais, subyra pelenais ir krinta 
į klaikią tamsumą, esančią pa
saulio gale.
Vėliau grįžta atgal. Tik dabar 
viskas keista, svetima, nuosta
bu. Visur triukšmingai pulsuo
ja mirties tema. Ir vėl plaka 
ji sustingusiame kūne, lyg bū
tų sava, lyg tai svetima. Jac
kas sėdi nejudėdamas, prirakin
tas — tartum balsiam sapne. 
Tyliosios damos pasidaro gy
vos, išsilaisvina iš sukaustytų 
pozų ir apsupa jį maloniai ir 
draugiškai. Išsigandęs, jis nori 
uždengti savo veidą, bet nepa
jėgia. Damos šypsosi.

— Nebijok mūsų. Jackai Ne
bijok. Mes matome, kad tu esi 
nelaimingas. Jackai, pasakyk 
mums, kodėl. Mes niekam, nie
kam nesakysim. Mes esame 
vienos, neturime draugų —tavo 
paslapties išduoti negalėsim. 
Ak, pasakyk mums!

Ir jte pasakoja, jis kalba. 
Elegantiškos damos tyliai klau
so. Dafiar jos jau žino jo gy- 
venftno istoriją.

Tafcjo žmonos Rotos istori
ja.

Jis pasakoja apie jų pirmą 
susitikimą, tą nuostabų pirmą 
susitikimą dar jo jaunystėje. 
Tai buvo neseniai, jo jaunystė 
dar jam tik už pečių. Jis turė
jo daug talento menui, turėjo 
taip pat ir daug gražių svajo- 
rių. Tačiau gyvenimas nustūmė 
jį kitur, kur negalėjo tapti dai
lininku Jis pasidarė dekorato
rium.

Nešdamas savo kasdieninio 
darbo naštą .jis matė ir jautė, 
kaip skrenda pro šalį laikas, 
nusinešdamas su savim jo jau
natviškas svajones. Jis atmena, 
kiek skausmo atnešė jo daly
vavimas vienoje meno parodo
je. Jo paveiksluose buvo daug 
drąsos, koloritas nepaprastai 
turtingas. Kartu buvo ir kaž
koks keistas nesuprantamas 
simbolizmas. Susijaudinęs, kaip 
jauna mergaitė, jis lankė paro
dos salę. Savo širdyje jis nešio
jo visą pasaulį, pasitikėjimą sa
vo talentu, originalu. Tačiau 
šioje talentų mugėje jis pamatė, 
kad jo pasaulis — tai tik pasi
skolintas svetimų pasaulių 
fragmentas. ' Jis pamatė, kad 
grožis, kaip mana, yra visur: 
debesyse, medžiuose, saulės 
spinduliuose, žmonių veiduose

(1X1$ daugiau)
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spirties tašką, iš kurio jis ga
lėtų visai nepriklausomai gintis 
nuo stalininių agentų. Jis nesu* 
tiko toje kovoje prisiimti bet 
kokią pagalbą iš šalies. Jis ne
norėjo, kad iš tos kovos komu
nistų priešai triumfuotų. Jis 
laiko save komunistu ir atmeta 
išdidžiai bet kokią “reakcionie
rių” pagalbą. Jis vengia taip 
pat pasirodyti kaip atskilėlis iš 
partijos. Kai neseniai departa
mente į>uvo rinkimai, socialis
tai su Guingouino istorija mė
gino sukompromituoti komuni

E-K KANAS
Four Poster, šiuo metu rodo

mas Sutton teatre (3 avė. ir 57 
g.) yra vienas iš geriausių šių 
metų filmų, giliai ir subtiliai 

- žvelgiąs į dviejų žmonių—vyro 
ir žmonos — gyvenimą nuo 
vestuvių iki pat mirties. Pir
mosios povestuvinės valandos, 
prasidedanti gyvenimo kasdie
nybė, finansiniai sunkumai ir 
karjera, pirmasis kūdikis, atsi
randanti nesantaika, karo iš
plėštas sūnus, vidiniai ir tar
pusavio konfliktai ir pagaliau 
suradimas ramybės — visi tie 
gyvenimo momentai jautriai 
išgyvenami nuo pat pradžios 
iki galo. Gal kiek per mažai iš
keltas dvasinis ir inteletuali- 
nis vedybų momentas. Atrodo, 
kad daugelis iškilusių klausimų 
tų dviejų žmonių gyvenime bū
tų žymiai lengviau išsprendžia
mi, jei būtų daugiau tikėjimo, 
gilesnio vienas kito supratimo 
ir j visus dalykus būtų žiūrima 
daugiau iš dvasinės perspekty
vos.

Filmo veiksmas neišeina iš to 
paties kambario ribų. Keičia
si tik laikas, jo nuotaikos ir 
dvasia — ir visa tai pavaiz
duoja piešti judomi paveikslai. 
Tuo atžvilgiu “Four Poster” y- 
ra visai naujas ir tikrai įdomus 
dalykas filmo mene. Piešiniai 
vykusiai pagauna laiko dvasią 
ir suteikia foną visam filmui. 
Vaidyba nepaprastai gera. Vai
dina tik du artistai: Rex Har
rison ir Lilly Pamer.

O’Henry’s FnH House. Prieš 
keletą metų su didžiausiu pasi
sekimu kino teatruose buvo ro
domi anglų gamybos vadina
mieji “noveliniai” filmai — 
“kvartetas” ir ‘trio” ,o dar vi
sai neseniai ir "Encore”. Visi 
jie buvo pastatyti pagal So- 
merset Maugham’o noveles. 
Panašų filmo stilių nutarė pa
bandyti ir amerikiečiai, pra
džiai pasirinkdami amerikiečių 
novelistą W. S- Porter, daugiau 
žinomą O’Henry vardu. Reikia 
pripažinti, kad "O’Henry’s Full 
House” yra išėjęs nė kiek ne
blogesnis, negu kad ir toks ‘En
core.”

O’Henry, gyvenęs apie šio 
šimtmečio pradžią pačioje Nevv 
Yorko širdyje, savo gyvenime 
matė daug skurdo ir vargo. To

Ponia Mary Gillick. ‘2 m., laimėjo premija, parmAti projrltfcr1 In 
jam Angtijaa pMffui m karalienėm Elzbietos paveikslu. Konkurse da
lyvavo lt meatainkų. Jų parinkimo komisijai vavovavo pats karaiie- 

syraa.

stų partiją. Daugelis tikrai ven
gė pasirodyti Duclos rengtuose 
mitinguose. Tačiau pabalsavo 
vis tiek už komunistus. Neapy
kanta kitoms partijoms buvo 
didesnė kaip nepasitikėjimas 
Stalino pakalikais. Ir Guingoui- 
nas kitokio šūkio jiems balsuo
ti nedavė.

Guingouinas vis tebelaiko sa
ve partijos nariu, kuris ir na
rio mokestį iki lapkričio pabai
gos sumokėjęs, skelbiasi paša
lintas neteisėtai. Daugelis celių 
atsisakė išmetimą pripažinti. 
Jis tebelaikomas Laisvės Sąjū- 

dėl ir visose savo novelėse, ku
rių jis buvo prirašęs per 250, 
aprašo paprastą ir kasdieninį 
žmogaus gyvenimą. Jo veikėjai 
dažniausiai nevvyorkiečiai val
katos, smulkūs dailininkai, gė
lių pardavėjos ir neturtingi val
dininkėliai. Filme, kuris šiuo 
metu rodomas Trans-Lux teat
re (52 g. ir Lexington avė)., 
parinktos 4 O’Henry novelės. 
"The Cop and the Anthem” — 
pirmoji, kurioje be didesnės in- 
trygos vykusiai pavaizduotas 
valkata nuo pat pirmo pasiro
dymo pririša žiūrovą prie sa
vęs. Čia daug prisideda ir pui
ki Charles Laughton vaidyba. 
Antrasis gabalas — “The Cla- 
rion Call” — jau turi intrygą 
ir sukasi apie du mokyklos 
draugus, kuriuos gyvenimas 
padare: vieną — detektyvu, 
kita — banditu. Pagrindinėse 
rolėse Dale Robertson ir Ri- 
char Widmark. Daug šilimos 
ir jausmo įdėta į trečiąją no
velę: “The lašt Leaf”, kurioje 
tas paskutinysis medžio lapas, 
išlikęs nenuplėštas per audrin
gą naktį, prikelia gyvenimui 
mirtinai sergančią mergaitę, 
bet atneša mirtį linksmam dai
lininkui. Ketvirtajame dalykė
lyje — “The Gift of the Ma
gi” — daug malonios romanti
kos ir jaukios kalėdinės nuo
taikos. Žiūrovas iš jo išsineša tą 
pat įdžiaugsmą, kaip ir tie du 
jauni žmonės, vienas kitą apdo
vanoję kalėdinėmis dovanėlė
mis.

The Neighbors. Kartu su O’
Henry noveliniu filmu, tame 
pačiame kino teatre rodomas 
fantastinis spalvotas “kartū
ną” — “The Neighbours”. šis 
filmas yra pagamintas šiuo me
tu bekylančios pasaulinės gar
senybės — jauno kanadiečio N. 
McLaren, kuris filme bando iš
gauti garsus piešinių pagalba. 
Kiekvienas teptuko brūkštelėji
mas ant celuloido juostelės vis 
duoda kitokį muzikos garsą. 
Šiame filme irgi pilna keistų 
muzikos garsų. Be to, jame ša
lia piešinių vaidina ir gyvi ar
tistai. šiaip ar taip, “The 
Neighbours” yra tikrai įdomus 
filmas, be aukščiau minėtų da
lykų turįs dar ir moralinę is
toriją. jb. 

džio tarybos narys, senųjų 
Fronto Kovotojų vicepirminin
kas ir buvusių Laisvės Kovoto
jų Sąjungos pirmininkas.

Kad neišaugtų Haute-Vienne 
departamente naujasis Tito, in
kvizitorius Mauvais paleido šū
vį iš didžiosios patrankos —su 
Guingouino diskriminacijos ba
cilomis, kurioms bolševikai yra 
dideli meisteriai ir iš kurių ir 
kiti ima mokytis panašiai šau
dyti Paskelbė, kad Guingoui
nas atsisakęs užimti Limoges 
kitados todėl, kad jis turėjęs 
slaptus ryšius su fašistais ir 
dirbo jiems už pinigus. Be to, 
jis esąs sukčius,‘liguistas intri
gantas, partijos vienybę ardęs 
ir apgavikas, kuris komunistų 
pinigų fondą, daugel milijonų 
frankų, paglemžęs savo reika
lams. Tais pinigais net finansa
vęs savo draugus ir jų antiko
munistinę veiklą.

Šitaip buvo paskelbta ir Li
moges laikraštukyje. Guingoui
nas pasiuntė atitaisymą, iš ku
rio aiškėjo, kad jis fondą val
dęs taip, kaip partijos vadovy
bė norėjusi. Laikraštukas atsi
sakė jo atitaisymą dėti. Guin
gouinas nuėjo į teismą. Savo 
ruožtu jis tepasakė, kad parti
jos vadeivos savo žygių labai 
gailėsis. Pažadėjo paskelbti į- 
rodymus, kaip neteisėtai slap
tais fondais pasinaudojo tie jo 
kaltintojai stalininkai.

Prancūzų visuomenės susido
mėjimas nukrypo nuo partijos 
sulamdytų Tillon ir Marty. Vi
si sužiuro į “partizanų prefek
tą”, kuris pasiryžęs antrai re
zistencijai, nors truks pliš. Ypa
tingas susidomėjimas tais pas
laptingais fondais: ar tai buvo 
Stalino fondas komunistinei 
veiklai Prancūzijoje plėsti, ar 
tai buvo vakarinių aliantų pa
rašiutais nuleisti pinigai rezis
tencijai remti, o komunistų pa- 
glem žti ?

Vistrat kaimelis atgi o. Kas
dien lankosi žurnalistai ir sto
vi prie mokyklos durų, laukda
mi. kad vaikai išbirs iš klasės ir 
jie galės kamantinėti kaimo 
mokytoją. Bet Guingouinas 
juos apvilia. “Apie tai pasikal
bėsim teisme netrukus, o čia aš 
turiu prižiūrėti vaikus.” Maža
sis kaimo mokytojas vėl sulei
džia rankas į apsiausto kiše- 
nius, akimis seka vaikus, ir tik 
retkarčiais pasigirsta jo švel
nus: “Tik ne taip žiauriai, 
brangieji.”

Atsiųsta paminėti 

(LAPKRIČIO MftN. 
"ATEITIS”

Jau išėjo iš spaudos lapkri
čio mėn. “Ateitis”, pasipuošusi 
Širvintų karių paminklų. Tu
rinyje randame— Antano Vai
čiulaičio — Vėlinių šventė, 
Lietuvos kariuomenė ir ateiti
ninkai, T. Klemenso Žalalio, 
OFM. — Erškėčiuotas šventra
ščio kelias, šv. Raštas lietuvių 
kalba. Birutės Empakerytės 
novelė — Pirmasis tango. Dai
vos Nauragytės eilėraščius. A- 
lės Rūtos — Mergaite, kelkis, 
prof. A. Šapokos — Lietuviai 
senųjų laikų universitetuose. 
Irenos Banaitytės Anykščių Ši
lelio dainius (A. Baranausko 
sukaktis), A. Bendoriūtės — 
Pilakalnių riteris (“Algiman 
to” sukaktis). Pastabos pasta
bėlės. jaunimų skyrius, sportas, 
kreivos šypsenos ir t.t. Nume
ris gausiai ir gražiai iliustruo
tas.

Romain Rolland — PETRAS 
IR LIl'CMA, romanas, vertė 
P. Kvietkauskas, antroj laida. 
Išleido Gabija 1952 m., kaina 
1,20 dol.

Investuokite j Ml TI Af. FT'NTBS. Ir 
formacijų reikalu kreipkitės j atstu 
vą: ALFONSAS MAŽEIKA, c'o Iro 
Haupt & Co. in Broadvvay. room 515, 
New York 6, N. Y. Members New 
York Stock Exchange. Tel. WO 4-600.

Gramarcy vaiku choras New Yorko planetariume pradeda kalėdi
nio sezono giezmes apie Betlejaus žvaigMe- MiHlnHki protektoriai (už
pakaly) nuiviečta lubose tvaicMes gtedzjimo metu. Gieda daugiau
kaip 2M vaiku.
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Didelės iškilmės Indijoje. 
Gruodžio 3 d. Indijoje, Goa 
mieste, kur yra palaidotas šv. 
Pranciškus Ksaveras, buvo su
plaukusios didelės minios žmo
nių ir dvasiškių. Popiežiui atsto
vavo Lisabonos kardinolas Ce- 
rejeira. Buvo minima 400 me
tų sukaktis, kai mirė šv. Pran
ciškus Ksaveras, vienas iš veik
liausių Katalikų Bažnyčios mi
sionierių. Jis yra gretinamas 
su šv. Povilu. Gimęs Portuga
lijoje, buvo vienas Iš septynių, 
kurie su šv. Ignacu Loyola į- 
kūrė jėzuitų ordiną. Mirė 1563 
m. gruodžio 3 d. keliaudamas iš 
Indijos į Kiniją, šventuoju bu
vo paskelbtas 1602 metais.

Dar vienas įrodymas. Darant 
kasinėjimus po šv. Petro Ba
zilika Romoje, rastas viename 
grabe įrašas: “Šv. Petrai, 
melskis už tuos, kurie šalia ta
vęs palaidoti.” Tai dar vienas 
įrodymas, kad šv. Petras buvo 
palaidotas toje vietoje, kur da
bar stovi jo vardo Bazilika.

Sušelpė pabėgėlius. Per pas
taruosius ketverius metus šv. 
Tėvo misija išeido 10 milijonų 
dolerių pinigais ir daiktas, ku
riais buvo sušelpti pabėgėliai 
Artimuose Rytuose. Dauguma 
jų buvo išvyti iš Palestinos, Iz
raelio valstybei ten besikuriant.

Atsivertė komunistų atsto
vas. Italijos parlamento atsto
vas Luigi Silipo, išrinktas kaip 
komunistų partijos narys, - ;o- 
šai pareiškė, kad iš partijos Iš
stoja ir grįžta į Katalikų Baž
nyčią. Tai padaryti jį privertė 
antireliginis komunistų nusis
tatymas, kurio jis anksčiau taip 
gerai nesuprato.

išuo metu šeimos komuni
jos sąjūdis yra paplitęs visame 
pasaulyje. Katalikiškos šeimos 
Indijoj, Nauj. Zelandijoj, Ame
rikoj ir Europoj praktikuoja 
bendrą šeimyninį šv. komuni
jos priėmimą. Kiekvienais me

tais šis sąjūdis savo veiklą ple 
čia. Sausio mėn. 11 d. švento 
sios šeimynos šventės proga y- 
pač raginamos šeimos eiti ben
drai šv. komunijos ir padaryti 
pasiaukojimą šv. šeimynai.

Dulles sūnus katalikas. Ave- 
ry Dulles, sūnus John Foster 
Dulles, yra konvertitas ir įsto
jęs į jėzuitų ordiną. Tuo tarpu 
jis mokosi ir dėsto Fordham 
universitete, N. Y. Kunigu bus 
‘šventintas po penkerių metų. 
Jo tėvas yra presbiterionas, da
bar paskirtas Valstybės depart. 
sekretorium.

Vien s šališka h protestas. 400 
protestantų dvasiškių surašė 
protestą prez. Trumanui, rei
kalaudami nutraukti Ispanijai 
finansinę paramą, nes ji perse
kiojanti protestantus. Laukti
na, kad tie patys tikėjimo lais
vės gynėjai įteiktų dar kitą pro
testą, reikalaudami neskirti pa
galbos komunistinei Jugoslavi
jai.

Išžudė šimtą kunigą. Kini
joje nuo 1944 metų bolševikai 
nužudė 100 vietinių kiniečių 
kunigų. Tuo tarpu jie skelbia, 
kad kovoja tiktai su “baltai
siais išnaudotojais.”

Katalikų klubai uostuose. 
Septyniuose JAV uostuose yra 
katalikų klubui, kuriuos per 
metus aplanke 270.000 jūrinin
kų iš 33 kraštų. Klubus išlaiko 
“Apaštalavimo Jūroje Draugi
ja” .kuriai vadovauja vysk. L. 
Abel Caillouet iš Nevv Orleans, 
La.

Suprastina kardinolų drabu- 
bužhis. Ryšium su naujai pas
kirtais kardinolais Pijus XII į- 
sakė suprastinti jų įvesdinimo 
ceremonijas ir jiems taikomus 
drabužius. Ligi šiol kardinoliški 
drabužiai atsiėjo apie 3.000 
dol., suprastinus jie supigęs 
bent 1000. Susiprastinti tai 
“pareiga šiais sunkiais laikais” 
— pareiškė Pijus XII.

STOP GENOCIDE
Atlik savo pareigą. Įsigy k ir 
Mt visų laiškų bei siuntų kli- 
uok "Stop Genocide” ženkle

lius. Tuo populiarinsi Lietuvos 
vardą ir jos kančias.

Surinktos lėšos bus panau
dojamos kovai prieš Lietuvoje 
vykdomą genocidą.
Ženklelių ir visos “Stop 
Genocide” akcijos reikalais 
rašyti:

UTHIANIAN NATIONAL 
MARTIROLOGY SECT1ON,

P. O. Box 1202 
(Teveland, Ohio

v

Paskutiniaisiais mėnesiais vis 
daugiau rašoma lietuviškuose 
Nevv Yorko laikraščiuose apie 
rusų kultūrinį gyvenimą išeivi
joje. O ypatingai pasireiškė di
desnis susidomėjimas nauja 
rusų literatūra, rusiškomis 
knygomis, kurios šiais metais 
pradėtos leisti New Yorke. Lie
tuviuose susidomėjimą kelia 
rusiška knyga dar ypatingai 
todėl, kad naujosios rusiškos 
knygos rašytos tų žmonių, ku
riems pasisekė pabėgti iš da
bartinės sovietinės Rusijcs, ia; 
rašo tie rusai, kurie ilgai laukė 
progos pasakyti ir parašyti tai, 
ką jie mano, ir ką malė savoje 
komunizmo pavergtoje tėvynė
je.

Prieš tris dešimtis su viršum 
motų, kai komunizmas iš Ru
sijos prasidėjo reikštis pavojum 
Vakarų pasauliui, retas kuris 
tikėjo, kad jis išaugs į tokį, 
koks jis dabar yra. Ilgai, kai 
kurie net ir dabar, galvojo ir 
galvoja, kad patys rusai savo 
valstybėje atstatys tinkamą 
santvarką ir visas laisves savo 
žmonėms, o tuo išnyks ir ben
drasis pavojus Vakarams, žo
džiu, seniai buvo sakoma, kad 
komunizmas subyrės pačioje 
Rusijoje, rusų užimtose žemėse 
jis bus nugalėtas pačių rusų ir 
kitų pavergtų tautų. Tačiau ke
lių dešimčių metų istorija paro
dė ką kitą, ir mes dabar iš 
laisvame pasaulyje išleistų ru
sų kultūrininkų knygų suži
nome tas sunkias sąlygas, ko
kiose jie gyveno ir kiek buvo 
jiems sunku ne tik kovoti prieš 
komunizmą, esamą tvarką, bet 
ir kalbėti ar rašyti.

Po revoliucijos metų, rusų 
knyga eina dviem keliais. Viena 
jų leidžiama sovietinėje Rusijo
je ,kita laisvajame pasaulyje. 
Pirmoji tarnauja tik siaurai 
komunistinei ir jos diktatorių 
santvarkai; kita, kuriama ir 
vystoma laisvajame pasaulyje 
žingsnis žingsnin įsijungia į 
bendrą pasaulio literatūrą ir 
ugdo žmonijos kultūrą ir civi
lizaciją. Pirmoji kontroliuoja; 
ma, diktuojama linijos gieda 
himnus vergijai. Antroji—skel
bia žmoniškumą, ieško žmonių 
tarpe bendrumo ir susipratimo.

Bolševikinėje Rusijoje lei
džiama knyga naudojasi di
džiausiais Sovietinės Rusijos 
materialiais ištekliais. Tos kny
gos platinamos visame pasauly
je sovietinės Rusijos valstybinė
mis lėšomis, nes jos, kas jose 
berašoma — apie muziką, me
ną, arba pati dailioji literatūra- 
— tarnauja tik vienam tikslui: 
pateisinimui tų visų bandymų 
ir žygių, kuriais pasižymėjo 
dabartinis sovietinis režimas 
Rusijoje. Toji knyga pasidarė 
neįdomi, net ir informaciniu at
žvilgiu, o juo labiau dailioji li
teratūra. Jau daug metų ir tie, 
kurie artimai sekė msų kultū
rinį gyvenimą, nustojo įdomu
mo skaityti rusišką — sovieti
nę knygą dėl jos tarnavimo 
komunistų tikslams, o ne bend
rajam žmonijos idealui.

Antrąją rusų knygą kūrė, 
leido ir atstovavo rusai, kurie 
išvengė dabartinės bolševikinės 
Rusijos vergijos ar pabėgo. Ir 
laisvajame pasaulyje jau nuo 
1918 metų prasidėjo rusų rašy
tojų — pabėgėlių kuriamasis 
darbas. Ne tik rašytojai ar žur
nalistai jau po pirmojo karo 
pasiekė Vakarus. Bčgo iš Ru
sijos, kas tik galėjo ir kas tik 
matė tą pavojų iš arti, kurio 
dar ir dabar daugelis nenori ai 
negali suprasti, bendrai žmo
nijos civilizacijai. Rusų pabė
gėliai buvo žinomi visame pa
saulyje, kaip šiandien žinomi 
pabėgėliai iš kitų ir plačių bol
ševikinės Rusijos pasienių val
stybių. Jie tada buvo vieninte
liai. Jų tarpe buvo ne tik rašy
tojų, bet mokslininkų, meninin
kų, dailininkų, visuomenininkų 
ir kitų. Ribojantis to laiko ra
šytojų ir Žurnalistų darbu 
tremtyję, reikia pasakyti, kad 
jie vedė sunkią, bet milžinišką 

kovą prieš žmonijos priešą bol
ševizmą, daugeliu atvejų jie 
buvo laikomi tik ‘baltaisiais” 
ir “Rusijos turtingaisiais” ir 
jų kova prieš bolševizmą buvo 
mažai suprasta.

Neminint visų tų žymiųjų ru
sų vardų, kuriem pasisekė pa
siekti laisvąjį pasaulį jau po 
pirmojo karo, šiandien ir ne 
istorikui reikia pripažinti, kad 
jie pirmieji sudarė tą pirmą 
frontą visame pasaulyje prieš 
tą šiandien visiem supamtamą 
bendrą laisvojo pasaulio priešą 
— bolševizmą. Juos — rusus— 
mes daugiausia pažinome iš jų 
to laiko literatūros, laikraščių. 
Kokia ten bebuvo “geležinė už
danga” tarp laisvojo pasaulio 
bolševikinės grupės pavergtos 
tautos, tačiau patys senieji pa
bėgėliai vis daugiau sužinodavo 
apie savo tėvynės gyvenimo ei
gą ir daugeliu atvejų reikėjo 
jais tikėti. Deja, to nebuvo. A- 
pie sovietinę rusų literatūrą pa
sauliui kalbėjo Maskva, jos ra
dijas, jos ištaiginguose rūmuose 
gyveną diplomatai ir didžiulis 
skaičius komunistų partijos a- 
gentų.

Antrojo pasaulinio karo me
tu ir tas senųjų rusų kultūri
nis, politinis ir visuomeninis gy
venimas buvo palaužtas. Jų 
laikraščiai, ledykos, knygynai 
ir viskas žuvo. Senieji pabėgė
liai jau buvo užmiršti. Tuo 
metu atsiradę naujieji pabėgė
liai, ar tai žurnalistai, ar rašy
tojai, pateko į kitą audrą, nes 
tada rusams-komunistams ne
buvo klausimo, ar jie gali būti 
prievarta grąžinami atgal į 
vergiją. Jų daugelis slapstėsi ir 
baltiečių tarpe. Šiandien pasau
linė problema, ar kiniečius iš 
Korėjos galima grąžinti į jų gy
venamąsias vietas, o tada tokio 
klausimo nebuvo. Komunistų 
agentai, kur tik pagavo rusą 
pabėgėlį, jį griebė ir, su prita
rimu tolaikinės karinės val
džios, grąžino į bolševikinį “ro
jų”

Bet po antrojo pasaulinio 
karo, nors ir po didelių ieško
jimų ir persekiojimų, daugeliui 
rusų tautiečių pasisekė pasiek
ti laisvąjį pasaulį. Kiekvienas 
rusas, kaip ir baltietis, įsijungė 
j pasiekto krašto gyvenimą. 
Tačiau, kaip visada, taip ir čia 
susidarė ruso rašytojo proble
ma. Jis rašė, kūrė laisvajame 
pasaulyje. Kas spausdins? Vi
sos leidyklos Europoje sustojo 
leidusios knygas su pereito ka
ro pradžia. Tačiau tikrų rusų 
tautiečių pabėgėlių rašytojų, 
poetų ir žurnalistų skaičius bu
vo nemažas. Jie kūrė. Susirin
ko didelis jų kūrinių skaičius. 
Išblaškyti rusai negalėjo ir 
materialiai nepajėgė pradėti tų 
visų ir visiems įdomių knygų 
išleisti. Taip, liko ir pabėgusieji 
rusai ir seniau gyveną laisva
jame pasaulyje be naujos kny
gos. šiandien daugelis esamų 
ir būsimų problemų sprendžia
si Amerikoje, čia išsisprendė ir 
ši naujosios rusų knygos prob
lema. New Yorke įsisteigė Che- 
khov Pubiishing House, of The 
East European Fund, Ine. Ži
noma, ne be amerikiečių, senų 
amerikiečių paramos. Šio fon
do pagrindas — Fordo palini- 
mas. Ir taip vėl susidarė naujas 
kultūrinis, tikras rusiškas tau
tinis, literatūrinis frontas prieš 
bolševikinį frontą rusų kalba.

Rusų literatūroje prasidėjo 
nauja era. Vietoje dešimtmečio 
ilgos tylos, pasirodė naujos 
knygos, kurias leidžia Čechovo 
vardo knygų leidykla. Rašyto
jai, poetai, visuomenininkai— 
savo kūrinius ir atsiminimus 
siunčia į Nevv Yorką, į šią kny
gų leidyklą, kad jų ilgų metų 
sunkaus darbo ir kūrybos vei
kalai pasiektų skaitytoją. Če
chovo, to žymaus rusų liaudies 
vardo leidykla stojo kovon 
savo knygomis už žmoniškumą, 
prieš tą netiesą, kurią pasau
liui propagandiškai įvyniotą iš
meta sovietų rusiškoji valdžia.

(Sklb.l
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LIETUV IŠKA PĖDA AKMENY
Kun. J. Švagždžio 70 m. sukaktis

Vliko pirmininkas, prel. M. 
Krupavičius, sveikindamas 
kun. J. Švagždį, sulaukusi 70 
metų amžiaus, savo laiške pri
siminė pas jį viešėjęs ir kartu 
lankęs Plymouth, Mass., gra
žiai aptvertą ir turistams ro
domą akmeni su “įminta pili
grimo pėda.” Čia baltieji atei
viai pirmą kartą iškopė į Nauj. 
Anglijos krantus, kuriuos pas
kui gausiais būriai pasiekė ir 
lietuviai. Bet jie lipo jau nebe 
į akmenį, o molį tautų mišinio, 
kuris juos malte malė ir ligi

čiui ypač malonu pabrėžti, kad 
kun. J. švagždys, būdamas ilga
mečiu LDS pirmininku, rūpi
nosi “Darbininko” išlaikymu 
bei pagerinimu, o jo pirktomis 
priemonėmis ir dabar šis laik
raštis tebespausdinamas. šiaip
jau jo stalas yra apkrautas 
krūva lietuviškų laikraščių, 
kokie tik išeina Amerikoje ir 
už jos sienų. Jis yra taip pat 
didelis knygos mėgėjas, labai 
gerai apsiskaitęs, gyvai sekąs 
gyvenimo pulsą. Iš kalbos vi-

Putnam, Conn. Jis pirmiausia 
pristatė kun. J. švagždžio kur
so draugą — prel. J. Stukelį, 
buvusį Rygos arkivyskupijos 
kanclerį, o dabar latvių atsto
vą prie NCWC, tarusi nuoširdų 
žodį, apipintą jaunystės prisi
minimais iš Seminarijos laikų. 
Toliau kalbėjo kan. F. Kapo
čius, lankęs Brocktoną dar 
Prisikėlimo bažnyčios Kaune 
reikalais (1938) ir vėliau buvęs 
Vatikano delegatu lietuviams 
Vokietijoje; klebonas kun. A. 
Petraitis iš Worcester, Mass ; 
klebonas kun. J. Vaitiekūnas iš 
Providence, R. I.; klebonas 
kun. F. Norbutas iš Nonvood, 
Mass., kun. J. Petrauskas iš

rėmėjų valdyba su pirmininke 
O. česnienė, p-lė J. Jakavony- 
tė, nepailstama ūkinių vienuo
lyno rūpesčių nešėja, ir k.

Kun. J. Švagždys, dėkoda
mas savo žodyje už jo prisimi
nimą, kaip visada kuklus žmo
gus, “neprisiminė” nieko, ką 
būt ųstambaus nuveikęs. Jis 
tenorėjęs visą amžių būti geru 
kunig uir lietuviu, o dabar nie
ko kito nenorįs, kaip tik to, 
kad Dievas priimtų jo dėtas 
pastangas nepraeiti pro gyveni
mą visai tuščiomis.

Norėtųsi redakcijos vardu, 
palinkėti kun. J. švagždžiui. 
kaip buvusiom “Darbininko” 
globėjui, ne tiktai dar šviesių 
metų .sveikatos ir sėkmės, bet 
ir laimės lietuviškąja pėda pa
reiti į Sidabravą — sidabrinių 
rasų kraštą, kurį dabar užgu
lusios yra tokios sunkios die
nos. Jos turi būti šviesesnės, 
nes turime trauklių pavyzdžių, 
kaip ir toli nuo savo krašto rei
kia to ištvermingai siekti. Čia 
mus ir traukia sektinas kun. J. 
Švagždžio pavyzdys.

VALIO! ĮSISIŪBAVIMAS krypsta

Perka lietuviška* knygas

šiol tebemala. Kun. J. Švagž
dys, prieš 40 metų atvykęs į 
Ameriką, gyvendamas arti to 
piligrimų akmens, nesileido su
malamas: paliko su sava, ne
kraipoma pavarde visuose do
kumentuose, nors ji angliškai 
sunkiai ištariama, išliko su 
tvirtu lietuvišku nusistatymu, 
gražiai išlaikyta gryna lietuvių 
kalba ir didele meile paliktam 
gimtam kraštui ii; savai tautai. 
Tai tikrai kieta lietuviška pėda, 
naujam pasaulyje įminta, kuii 
lietuvių išeivijos istorijoje pa
liks kaip žymė ant to mūsų pi
ligrimų akmens. Galimas daik
tas, ji vėliau bus aptverta ir 
rodoma naujoms kartoms aiški
nant: “čia būta stiprios dva
sios lietuvių.”

Kun. J. švagždžio 70 metų 
keliąs, visas tokioms lietuviš
koms pėdoms nusmaigstytas, 
vedė jį nuo Sidabravo iki 
Brocktono. Gimė jis 1882 m. 
lapkričio 24 (šv. Jono nuo Kry
žiaus) dieną, mokėsi Mintaujoj 
ir Šiauliuose, teologijos moks
lus Išėjo Kunigų Seminarijoje 
Kaune, įšventintas 1903 m. 
gruodžio mėn. 1 d. Lietuvoje 
vikaravo Vaiguvoje ir Uteno
je. 1913 metais atvykęs į JAV. 
buvo laikinai sustojęs Brookly- 
ne (Angelų Karalienės parapi
joje), paskui klebonavo Pater- 
sone, Norvvoode ir Brocktone. 
Čia, šv. Roko parapijoje, išbu
vo ilgiausiai, beveik 30 metų, 
kai iki tol klebonai toje triukš
mingoje vietoje teišbūdavo vi
sai trumpą laiką. Kun. J. švag
ždys atlaikė ne tiktai savo kie
tumu, bet kartu ir sugebėjimu 
žmones apraminti ir sutelkti a- 
pie Dievo altorių. Vis dėlto tam 
reikėjo aukos. Vienam parapie- 
čiui jį puolus ir sužeidus akį, 
žmonės atsipeikėjo ir persilau
žė geresnėn pusėn. Kun._ J. 
Švagždys paliko parapiją jau 
aprimusią, dvasiškai sustiprė
jusią, stipriai lietuvišką, bet 
pats neteko sveikatos ir išėjo 
kapelionauti pas Jėzaus Nu
kryžiuotojo seseris, kurioms y- 
ra padėjęs Brocktone įsikurti. 
Čia kapelionauja nuo 1948 m. 
vasaros.

Dirbdamas parapijoje kun. 
J. Švagždys buvo kartu gyvai 
įsijungęs į lietuvių visuomeninį 
darbą. Dažnais atvejais yra bu
vęs pirmininku, dvasios vadu 
arba valdybų nariu ALRK Fe
deracijoje, LRK Susivienijime, 
Alte. Kunigų Vienybėje, LD 
Sąjungoje ir k. šiam laikraš-

Kun. 'J. AVAG2DVS, atšventė* savo 74 m. amžiau* nukakti.

Worcesterio, Mass., Public 
Library užsisakė Brooklyno 
‘Gabijoje” keliolika -lietuviškų 
knygų vaikams. Tų knygų ke
lias į biblioteką buvo gana il
gas. Šv. Kazimiero liet, parap. 
mokyklos seselės prašė biblio
teką lietuviškų knygų savo 
mokiniams. Bibliotekos vado
vybė nežinojo, kur tokių kny
gų gaut, ir pasiklausė Massa- 
chusetts švietimo Departamen
to Bostone, kurio pareigūnai

*

Kennebunk Port
Praadškoaams suteiks 

šveitimus
Ateinantį sekmadienį, gruo

džio 7 d. Portlando vyskupas 
Feeney Kennebunkport pran
ciškonų vienuolyne suteiks sub- 
diakonato šventimus pranciško
nui Eugenijui Jurgučiui. Gruo
džio 14 d. tame pačiame vie
nuolyne suteiks .jam diakonato 
šventimus, o gruodžio 20 d. — 
kunigystės. Ta pačia proga ki
tas pranciškonas diakonas 
jus šarpnickas gaus taip 
kunigystės šventimus.

teiravosi informacijų Imigraci
jos Departamente Bostone. 
Miss O’Connor, Imigracijos 
Dep. inspektorė, -atsitiktinai 
nurodė Dr. J. Gimbutą, kursai 
paruošė liet, vaikiškos literatū
ros sąrašą ir pasiuntė jį Wor- 
cesterio bibliotekai.

Šis atsitikimas parodo, kad 
reikalinga organizuotai pain
formuoti lietuvių gyvenamųjų 
miestų viešąsias bibliotekas a- 
pie turimas lietuviškas knygas 
ir knygynus. Reikėtų išleisti 
bendras visų leidėjų katalogas 
anglų kalba. Gal Lietuvių Ben 
druomenės vadovybei derėtų 
prisiimti šis uždavinys?

ATEINANTĮ
PENKTADIENI

gruodžio 12 d.
NAUJAS f9S3R>RP

Pi- 
pat

IR

INDIANA HARBOR. IND.
Edv. Vilutk turi šventa

dieniais šv*. Pranciškaus lietu
vių parap. bažnyčios prieangy
je knygų stalą. Pas jį galima 
gauti naujausių ir visokių lie
tuviškų knygų, be to, kiekvie
nam mielai patarnauja, užsisa
kant įvairius laikraščius bei jų 
prenumeratas pratęsiant. Jis 
taip pat uoliai platina Lietuviš
kąją Enciklopediją.

HERE’S A TIP FROM 
OLD ST. NIEK HIMSELF 
AND HIS FAVORITE HELPER

sai nejusti, kad ant jo žilo plau
ko yra sugulę 70 metų. Visą 
laiką eidamas su gyvenimu, y- 
ra išlaikęs tokią jauną ir budrią 
dvasią, kad ir pačių jaunųjų 
būryje neišsiskiria: jiems yra 
artimas ir savas. Gryna lietu
viška tarsena ir šilta tautos 
meile jis ypač patraukia kiek
vieną naujai atvykusį lietuvį, o 
kitus sužavi savo paslaugumu 
daryti artimui gerą, jį supras
ti. apraminti ir įkvėpti pasitikė
jimo savirhi. šiuo metu kun. J. 
Švagždys daug įdeda triūso, 
kaip kapelionas, stiprindamas 
dvasią seserų vienuolių, besi
ruošiančių nelengvam darbui 
parapijoje ir mokykloje.

Norėdamos pagerbti savo 
kapelioną jo sukakties proga, 
lapkričio 30 d. surengė vienuo
lyno namuose vaišes. Jos buvo 
šeimyniško pobūdžio, labai 
siauram rately, nes Jubiliatas 
visada to vengia, bet vis dėlto 
turėjo progos jį aplankyti ir 
pasveikinti suvažiavę giminės, 
jo draugai, buvę parapiečiai, 
seserų rėmėjai ir kviesti sve
čiai. Pagerbimo vaišėms vado
vavo kun. St. Yla, Nekalto Pra
sidėjimo seserų kapelionas iš

Cambridge, Mass., ilgiausiai 
buvęs kun. J. švaigždžio vika
ru; tėvas J. Gailiušis, OFM, lie
tuvių pranciškonų provinciolas; 
tėvas J. Venckus, S. J., 
1 i e t u v i ų jėzuitų vardu: 
tėvas S. Saplys, MIC, Mariana- 
polio viršininkas; J. Treinavi- 
čius, vienas iš seniausių para- 
piečių; Dr. J. Kvaraciejus, lie
tuvis chirurgas Brocktone ir 
vienuolyno gydytojas; Dr. A. 
Gormanas; V. Budreckienė — 
Švagždytė, gyvenanti Elizabe- 
the, iššaukta papasakoti “pa
slaptis” suvažiavusių visų 
švagždžių Amerikoje (penke
to): A. Viščinis, lietuvių trem
tinių Brocktone vardu; St. 
Lūšys, Bostono lietuvių tremti
nių vardu: S. Sužiedėlis, svei
kinęs Ateitininkų Federacijos 
vardu; Motina Anunciata CIC, 
dėkojusi kapelionui už triūsą 
ir svečiams už atsilankymą. 
Atsilankę buvo visi kun. J. 
Švagždžio buvo vikarai, Stough- 
tono lietuvių kapelionas kun. 
M. Vembrė, kun. A. Klimas iš 
Brocktono, kun. V. Martinkus 
iš Providence. judinęs visus 
lietuviška daina, keletas dar ki
tų kunigų, BiV>cktono seserų

CHICAGOJE
Atvyksta A. Kuprevičius

Andrius Kuprevičius, pianis
tas, gyvenąs Argentinoje, at
vyksta į Chicagą ir gruodžio 28 
d. dalyvaus Margučio rengia
mame koncerte.

Paskaita apie Lietuvą
Kun. F. Gureckas, dirbąs pa

storacinį darbą Tinley Park, 
III., prieš Kalėdas skaitys pas
kaitą anglų kalba apie lietuvių 
kalėdinius papročius šv. Jurgio 
parap. Moterų Klube.

APYLINKĖSE.
Literatūros vakaras

Stud. ateitininkų surengtame 
literatūros vakare dalyvavo: 
Jurgis Jankus, akt. V. Žukaus* 
kas, A. Baronas, solistė Pru- 
dencija Bičkienė, solistas Vaz- 
nelis.

Balfo vajus
Bridgeporto kolonijoje Balfo 

3 skyrius dabar vykdo drabu
žių sutelkimo vajų. Vajus tęsis 
iki gruodžio 3 d.

ST. ANTHONY SAVINOS A LOAN AS8TN 
1447 So. 4Mh Coart. Cicero 54, III.

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Sekretorius

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS

Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir saugiai 
nuo 1922 metų.
Dykai dovanėlės su 
naujom sąskaitom.

Turtas $5/j0(),(M)0.(M)

Telephone: DEARBORN 2-0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS. 

Ask For Ad Taker

Help Wante<l—Malė and Female

OLD ST. NICHOLAS CONFeArING WITH HIS 

HELPER MR. EUGENE KLYCZEK IN HLS 
OFFICE AT 1542 HALSTED STREET IN 

CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS

That jolly old Fellow, so wise in the ways of Christmas 

spending and Budget Keeping, joins with his favorite 

helper, Mr. Eugene Klyczek. president of Citizcns Fe- 

deral Savings and Ix>an Association in Chicago Heights, 

III., in suggesting that everyone join their fast-growing 

Christmas Savings Club as ųuickly as possibie.

Here’s the way it works, when you becopte a member 

of the club you put a small sum each week from your 

weekly eamings into a spėriai accourft sėt up for you. 

The amount is so small you’ll barely feel the difference. 

Būt when Christmas rolls around again in ‘53 you will 

be given a wonderful Nest-egg to spend as you please 

to asisure you the most money-carefree Holiday you 

ever had.

So Santa’s personai advice to all is to visit M r. Kly

czek in Chicago Heights. Or, if it’s more convenient you 

can vvrite to him and hi wi]l send you all the particulars 

for joining the Christmas Savings Club. The sooner yeu 

join the larger your Spending Nest-Egg will be.

Prezidente Tninmne ir jo Mary.ret PhiMH phijo* stadione. kur w tfit*Unei4i, tiflrovu Mebi 
jūrininkų taid.vne*.

LOOK IN YOUR OWN NEIGHBORHOOD — 
WORK NEAR HOME

YOUNG MEN AgcŽO
We wiD train you to learn mechanical operation. 

No experience necessary.
Permanent xvith opportunity for overtime. 

Plcasant surrounding and people.—Company cateferia 
many other benefits.— Mr. DREWS

DE LUXE CHECK PRINTERS, INU
3156 N. Kedzie

BEFORE YOU DECIDE
Select Your Opportunities in Your Own Neighborhood 

Avoid Cold Weather Transportation Difficulties
YOUNG YOMEN

LIGHT PLANT WORK
No experience necessary. Pleasant surrounding and pcople. 
Sočiai and athletic activities. You’ll enjoy vvorking herc. 

Company cafeteria. Insurance. Many other benefits. 
MR. DREWS

I)<* Lu xe Check Print< •rs Ine.
3456 N. KEDZIE

CITIZENS FEDERAL SAVINGS 
. AND LOAN ASSOCIATION 

1542 HAL8TED ST. CHICAGO HEIGHTS, ILL
EARN AND SAVE

AD Accounts Insured Federally up to $19,999

CITIZENS STATĖ BANK
OF DOHNERS GROVE

WE ARE INVITING YOU TO VISIT 
OUR NEW HOME

GENERAL BANKING
Hours: 9 A. M. to 3 P. M.
(losrd Ali Day Wednr*doy

EDWAHD

HOME LOAN S. Al TO.MORILK, 
REAL ESTATE A F. ff. A

We are members of F. D. I. C.
A. VOLBERDING. president, R. C. BROGMUS. Executive 

Vite Pieš., R. P. MAKELA, Cashier.
511$ MAIN DOKNERS GROVE 198

- - - - u.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
KAS SKAITO RAŠO

‘•IIARBIMNKJT
UŽSIRAŠO
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BALTIMORE, MD.
Balfo skyriaus vakaras

Šeštadienį, lapkričio 29 d.. 
Balfo skyraus žmonės Lietuvių 
svetainės salėje suruošė pra
mogą, kurioje pasirinko šiek 
tiek aukų.

Vakarą atidaro adv. N. Ras
tenis. Adv. E. Armanavičienė 
ima visai pramogai vadovauti. 
Kun. P. Patlabai sukalbėjus 
maldą, stebėjome meninę vaka
ro dalį. Ji buvo gana įvairi: 
mielai klausėmės skambiais 
jaunimo balseliais sakomų eilė
raščių, vyrai mus džiugino a- 
kordeonų muzikos garsais, mie
la buvo pasižiūrėti tautinių šo
kių — Oželio, Malūnėlio, Ke
purinės ir kitokių, gėrėjomės 
skambiu solisto Andrėkaus te
noru.

J šį susirinkimą atvyko Bal
fo centro vicepirmininkė p. 
Devenienė ir pasakė valandą 
trukusią kalbą. Ji mums aiški-

no žinomus dalykus: kad Bal
fas yra labai daug nusipelnęs 
mūsų tautiečių šalpos darbe, 
kad jo misija ir šiandien dar 
nepasibaigė, kad vargo prispau
stų lietuvių didelis skaičius 
šaukte šaukiasi pagalbos. Tai 
viskas yra tikra tiesa, ir geras 
dalykas, kad gerb. viešnia su 
įsitikinimu ir karštai tą tiesą 
mums priminė. Susirinkusieji, 
kurių buvo neniekintinas skai
čius, sumetė pustrečio šimto 
doleriukų. Reikia manyti, kad 
padengus rengimo išlaidas, dar 
kiek liks ir nuo įėjimo mokes
čio. Tuo būdu ir susidarys ge
rokas pajamų žiuspnys. .

• Dr, Albertas Aviža, dirbęs 
Doctors Hospital Nevv Yorke, 
dabar dirba Manteno Statė 
Hospital. III.

• Lietuvių Kalbos Draugija 
Chicagoje per Margučio ir So- 
phie Barčus radijo siųstuvus 
skaito paskaitas lietuvių kalbą 
liečiančiais kausimais.

Altoriaus ir Rožančiaus 
draugijos susirinkimas

Lapkričio 30 dieną šios drau
gijos moterys, parapijos salėje 
susirinkusios, nutarė paskirti 
$20.00 Kalėdų vainikams ir tų 
švenčių laike užsiprašyti savo 
intencija šv. Mišias.

Ta proga draugijos narėms 
priminta, kad mėnesinės Ko
munijos dieną visos drauge ar
ti ntųsi prie Dievo stalo ir dė
vėtų draugijos ženklą.

Dabar draugijai vadovauja 
EI. Sakevičienė — pirmininkė, 
ir Magdalena Vyšniauskienė — 
vicepirmininkė.

I

Menat. H. C. Ix>lge. jun.. svečiuose pas Lowellio lietuvius (ii kairės i dešine): Vyt. klubo sekr. Vyt. 
Ramanauskas, pirm. Alekas Staniulionis, šen. H. C. Ix*dge, kun. A. Morisetti ir vicepirm. St. Kund
rotas.

I Real Estate
NAMAI
Pardavimui

OZONE PARK, arti Rk-hmond Hill. 
Dviem šeimom namas, ant 22x100 
sklypo. Pirmo aukšto 5 kambarių bu
tas išnuomotas už $57.50, o 6 kamba
rių butas antram aukšte dabar tuš
čias naujam savininkui. Namas garu 
apšildomas, aliejum kūrenama siste
ma. Naujai išdekoruotas. Kaina tik 
$13,750.

HEMSTEAD, L. I. — Vienai šeimai 
gražus moderniškas namas, penkių 
kambarių su garažu, sklypas 60x 
120. Karšto vandens apšildymo siste
ma, aliejum kūrenama. įrengtas rū
sys. Visas bus tuščias naujam savinin
kui. Kaina pigi dč] to, kad savininkas 
jau turi užplikęs kitą namą. Prašo 
tiktai $8,000.

RIDGEWOOD. — 1537 Gatės Avė. 
šešių šeimų namas. Vienas butas ne
užilgo bus tuščias* Nėra centralinio 
apšildymo. Namas neša gražaus pel
no. Butai turi po keturis kambarius. 
Kaina $8,500.

BELLEROSE, L. I. — Moderniškas 
atskiras šešių kambarių namas už 
stebėtinai žemą kainą šiame rajone. 
Moderniškai įrengtas. Dabar turi 
$7.000 morgičių. kuri, reikalui esant, 
galima palaikyti arba atmokėti. Mor- 
gičius padarytas ant 20 metu. Yra 
garažas. Puikus pirkinys už $10,990.

Orman & Michelson
REAL ESTATE & INSURANCE 

11h—15 Jaimie* Avenue 
Riehmond Hill, N. Y.

Telef.: VI 7-4111 arba VI 9-0842

«

HILLSDALE, N. Y.—3'7.***. (Co 
lumbia Co) on Route 22, west side, 
31/į mfles, north intersectioa Route 
23. Main house, 2 guest cottages, 2 car 
garage-barn. 4 aeres, 50x100 pond. 
Main house, 7 rooms, very large, one 
3-room(barn red),cottage just ledeco- 
rated; both have all conveniences. 
Septic system, new well just installed 
supplies water to both. One 4-room 
cottage only vvater and elecric. Pond 
5 ft. deep in center. Slight improve. 
ment vvould produce beautiful coun- 
try estate with income. Ali rented 
now. Inspection see Irene Rheinstrom, 
Realtor, Hiilside, N. Y. Phone fi*.

Į

levtttown
Sodyba su 6 kambarių namu. 2 baigti 
kambariai Viršuje. Dviguba apsauga 
nuo triukšmo. Arti Pool Stores. Par
duodama dėl persikėlimo. Su baldais 
ir be baldų—baldai tik 2 metus var
toti. Tai galima įvertinti tik pama
čius. Ateik pažiūrėti pats. Veik tuo
jau. Savininko telf. LE 9-3615

TUSCLAS NAMAS. PfOKfiTt $75*
Apžiūrėti 19 Dennett PI. off Laqueer 
St.-Smith St. Tušti 8 ypatingai dideli 
naujai dekoruoti kambariai, mūrinis 
namas. Kaina $5,750 (lengvos mokėji
mo sąlygos). Agentas gyvena ten pat.

Tinka didelei šeimai ar atskirai 
išnuomoti.

Kreiptis 1-5 vai. po piet. JA 6-6*6*.

• “.Ąžuolų” oktetas iš Cleve- 
lando, dainavę ir Brooklyne 
per kariuomenės šventės minė
jimą, sausio 18 d. vyksta kon
certuoti į Detroitą. Koncertą 
rengia ateitininkai.

• Dipl. inž. A. Jurskis, bu
vęs Vytauto Didžiojo Universi
tetą docentas, jau kuris laikas 
yra Temple Universiteto ins
truktorius. Jis neseniai pirko 
namą ir jo dabartinis adresas 
yra: 1313 W. Jerome St^ Phį- 
ladelphia 40. Pa.

Paskaitos apie auklė :hną
Advento sekmadieniais Atei

tininkų kuopa mokslą einan
čiam jaunimui ruošia paskai
tas apie auklėjimą. Pereitą 
sekmadienį, lapkričio 30 d.. C. 
Surdokas kalbėjo apie moralinį 
charakteri. Susirinkusieji su 
atsidėjimu klausė valandą tru
kusios paskaitos. Paskui dar 
apie tiek laiko užtruko gyvos 
diskusijos.

Šį sekmadienį, gruodžio 7 d., 
6.30 vai. vakare asmenybės ug
dymo klausimus nagrinės kun. 
P. Patlaba.

gionierių postas Nr. 154 ir to 
posto moters padėjėjos su sa
vo vėliavomis dalyvavo pamal
dose už žuvusius karo lauke 
draugus. Prel. L. Mendelis pa
moksle priminė didžią auką, 
kurią žuvusieji sudėjo kovoje 
su žmonių laisvės pavergėjais. 
Buvo malonu matyti, kad per 
šv. Mišias, kurias aukojo kun. 
Prelatas, patarnavo du pasku
tinio karo veteranai — Edvar
das Budelis ir Antanas Kisie
lius.

Rimaldos už karo veteranus
Lapkričio 30 d. Lietuvių
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Mirė pavyzdingas vyras
Pereitą antradienį palaido

jom Valerijoną Strazdauską, 
mirusį lapkričio mėn. 29 d. ir 
sulaukusį 54 m. amžiaus. Ve
lionį pakirto sunki liga, paly
ginti neilgą laiką trukusi.

f

V.' StraMdauskas puikiai ži
nomas visai šv. Alfonso para
pijai. Maža pasakyti, kad velio
nis buvo geras parapijos narys: 
savo parapiją ir bažnyčią jis 
visa širdimi mylėjo. Kol svei
kata leido, be velionio uolios 
pagalbos neapsėjo nė vienas pa
rapijos parengimas, kiekvie-

nas parapijos reikalas 
buvo jo gyvas reikalas. Nuo 
pat jaunystės jis buvo Jėzaus 
Vardo brolijos narys, ištikimai 
atlikdavo visas brolijos nario 
pareigas, 15 metų šiai brolijai 
ir pirmininkavo. Savo kasdie
niniame gyvenime a.a. Valeri
jonas buvo tvarkingas, darbš
tus ir doras vyras, šiame kraš
te gimęs ir augęs, jis visuomet 
jautėsi esąs lietuviškosios vi
suomenės narys. Vienu žodžiu 
tariant, Dievas pasišaukė pas 
save tikrai pavyzdingą lietuvį 
kataliką.

Velionis paliko du brolius ir 
dvi seseris. Visi jie. gražaus 
gyvenimo žmonės, ligi šios die
nos broliškoje meilėje ir sutari
me gyveno vienoje šeimoje. 
Gailesčio prislėgtai Strazdaus- 
kų šeimynai Reiškiame daug 
užuojautos.

Laidojimo apeigoms su tre
jomis šv. Mišiomis vadovavo 
prel. L. Mendelis. Gerb. Prela
tas aukojo Mišias, pasakė ge
rajam žmogui pilną šventos 
meilės pamokslą ir palydėjo į 
kapus. P. K.

Loveli, Mass
H. C. Lodge, jr., pas lietuvius

Lovvellio DLK Vytauto klu
bas turėjo didelio malonumo 
savo svečiu susilaukti senat. 
Henry Cabot Lodge, jr., kuris 
yra žinomas savo palankumu 
Lietuvos ir lietuvių reikalams. 
Po rinkimų naujasis preziden
tas gen. Eisenhoweris senat. 
Iztdge yra paskyręs reikšmin
goms savo patarėjo pareigoms. 
Tad ateities JAV politikoje jis 
neabejotinai turės žymios įta
kos, ir tuo lietuviams tenka tik 
džiaugtis, nes šis žymusis JAV 
politikas pažadėjo ir toliau 
remti Lietuvos išlaisvinimo rei
kalus. Vytauto klubas garb. 
Vytautės klubas garbingam 
svečiui už atsilankymą ir pa
žadą ginti Lietuvos reikalus la
bai dėkingas. ,

ROCKVTLLE CENTRE, 118 Marvin 
Avė. Peautiful new Cape Cod style 
model house, lst floor 19x12, Living 
rm., Fireptace, dining room: 7x15
kitehen, 12x14 Master bedroom, other 
bedroom 10x11; attached garage, ex- 
pansion attic, hot water, oil heat.

Price S1MM. Rohert M. Stew*rt, 
Builder. 2$ N. Park Avė. RO 6-333*— 
C-574&

GERIAUSIS

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

Orman & Michelson

VINTER GARDEN 
C A B A R E T

TAVERN, Ine.
ui

2 ’/ž %
A Year 

Regular Savings

Interest starts the first of the month 
on sums from $25. to $10.000.

Deposits nade on or before January 10. April 
July 10. a,id October 5 will draw interest from the 
first of sueik months if left to the end of the 

ųuarterly dividend period.

5.

y<
SAVINGS BANK
135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.

539 Eastern Parkvvay at Nostrand Avenue 
Your Deposits in This Bank Are Fully Insured 

Up to $10.000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation
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ATSIminiMAI
RADIO VALANDOS

SESTaneniaiS
5SO M

JACKJSTUKAS
1264 WHITE ST. 
UILLSioe.n.j

1 I L __ ‘ 
i R1Y

Tel. OR 4-8638

Dr. Joseph Žahner
AKIU GYDYTOJAS

35 E. 7th St, N. Y. City

VALANDOS
Treč. ir šeštad. 10—12
Pirm., trečiad. ir penkt. 5.30-7.30

taip pat

NAUJUJU METI 
S V T I K I M A

Praneša, kad š. m. gruodžio mėn. 
ir 27 d. rengia vieša ir oficialu

« E Š T A D I E N I N I v 
ŠOKIU ATIDARYMĄ

Baras, Restoranas, Salė

Vyt. Belecką*, tavinink.

1883 MADISON ST.
Avė. stoties), Ridgevsood

Kartu klubas turėjo ir kitą 
malonų svetį — kun. Morisset- 
ti, kuris yra taip pat nuoširdus 
lietuvių draugas ir daug kur su 
jais dalyvauja, šiuo metu jis 
pirmininkauja komitetui, kuris 
rūpinasi tinkamai papuošti 
miestą Kalėdų šventėms. Komi
teto ir jo uolaus pirmininko pa
stangomis jau dabar Lowell 
taip -gražiai papuoštas ir apšvie
stas

111-15 JAMAICA AVĖ.
Richmond Hill 18, N. Y.

Telefonai:
VIrginia 9-0842 ir

VIrginia 7-4111

Help Wanted

Vyt. Ramanauskas

BROOKLYN 27, N. Y.
Tel. E V. 2-9586 (Prie Forest

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ: norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Rjdgewood, Brooklyn, N. Y.

Skambinti tel. HYacint 7-4677

Parduodami 
NAMAI

PIGUS, GERI, GEROJ VIETOJ 
RIDGEWOOD—6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai;
CYPRESS HILL 3 šeimoms, tuš
ti kambariai: WOODHAVEN 2 
šeimoms medinis namas, abudu 
aukštai (florai) tušti pirkėjui; 
EAST NESVYORK — kampinis 
namas su saliūnu. restoranu ir 2 
šeimoms viršuje tušti kambariai.

■ Gera proga, kas nori įsigyti na
rna ir biznį, nes parduodamas ir 
biznis. Vieta gera, lietuvių ap
linkoje.

J. VASTCNAS 
REALTY and INSURANCE 

108-07 Liberty Avė.
Riehmond Hill 19,L.L, N.Y. 

Tel. VIrginia 8-2239

Display

fl() 57)2 5

Lietuvių Radi jo Draugi jos
PROGRAMOS

J. P. CINKUS, Direktorius
šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kr—5000 w.

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai 

šokiai ir t.t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Tel. EVergreen 4-9293

J. P. CINKUS ’ AD. JEZA VITAS
Direktorių* Muzikos Dr. f

J. VALAKAS 
Pranešimu Uit

Dan & Paul
Distinctive

HAIR SPECIALIST
Latest Stvling 

9716 THIRD AVENUE 
Tel. SH. 5-2130

Licensed Nurses 
Home

*

18h Licensed Nursing Home
CALHOUN NURSING HOME

i

Announcing opening of new, modern 
nursing home: beautiful, homelike 
surroundings. Reasonable rates.

24-hour nursing service
725 St. Mark's Avė. SL. 6-4299

ir

IŠNIOMIOJAMI 
KAMBARIAI 

vienam vyrui; apšildomi 
aptarnauti. 72 Ocean Avė.,
Jersey City, N. J. Kreiptis 
ten pat pas Mrs. O. Vaitke
vičius arba i Brooklyn, N. 
Y. tel. EV 8-1805.

3 EI m Specials—L. I
Atskiras 7 kambarių namas, šildo

mas alyva, sklypas 25x100. Šaldytuvas, 
skalbiama mašina ir kiti reikmens. 
Ar įvairūs patogumai. Už 3 blokų Ind. 
subway.

Atskiras 6 kambarių bungalow, 
baigtas rūsys, 1H vonios, aliejum kū
renamas karšto vandens šildymas. 
Sklypas 50x100. Arti visi patogumai. 
$10,500.

2 šeimų, 6 kambarių, tuščias, ang
lim kūrenamas kaAto oro šildymas. 
$10,990.

ELM REALTY
86-19 B*way, Elmhurat, L. L

Atdara sekmadieniais
HI 6-38*3

usta užeik pM Adomą" 
greitai ir mandagiai 

aptarnautas.
SAVO DRAUDIMO IR 
ESTATE REIKALAIS

VISAIS
REAL

Adam Real t v Co.
119* EAST JERSEY ST.

ELIZ., N. J.

Adam StaaUnas EL 9-157*

Business opportun.
ONLY BAKERY IN TOWN!!! 
Modern, clean, fully eųuipped. Excel- 
lent for couple; good income can be 
increased. Profitable. lot. rent, easy 
terms. Owner has other interests.

Sacrifice! Sacrificing! Sacrificed!
Owner HICKSVILLE 3-**2l

or write:
Box 021, Rm 10, 11 W. 42nd St. N.Y.C.

Help wanted—Malė
REIKIA PATYRUSIO BONAZ 

OPERATORIAUS
'fine plain” ir ”drop” segimui — prie 
geresnės kokybės darbų. Nuolatinis 
darbas. Geras altyginimas. Puikios 
darbo sąlygos.

Tel. WI 7-8660

DANIELSEN’S 
FISHING TACKLE 

482— TM St. Bklyn
Right off 5th Are. Open San. TE. 6-4582

ROD — REELS 
Full line of eąuipment 
Live and bottled bait 

MODEL AIRPLANES

A B R A M S
228 Broadway. Brooklyn, N. Y., (kam
pas Roebling St.). pirmiau buvo 391 
Grand St., Brooklyn, N. Y., kuris jums 
maloniai patarnavo per 30 metų.

skelbia
MUEMVENTINI UPARDAVIMA 

pilnai aptarnaujanti vyrai ir moteris. 
Geriausios vilnos paltai ir kostiumai, 
naujausio šilko suknelės ir kt. Dydis 
12—20: 36—50. Ateikite su šiuo skel
bimu ir gausite 10% nuolaidos. Mes 
kalbame lietuviškai. Tel. EV 8-MM

i

MAŠINŲ ĮMONEI
reikia darbininkų. Patyrimas būtinas. 
Periodiškai keliamas atlyginimas, ma
loni atmosfera. Kreiptis asmeniškai, 
bet ne telefonu. MR. De MARIA Ge
neral Die and Stamping Co.. 262 Mott 
Str., N.Y.C.

Help wanted Female
JEVELRY PASTERS — 
COSTUME JEVELRY 

Kreiptis tik toms, kurios turi specialų 
federalini namie dirbti pažymėjimą.

Tel. LO 5-1867

REIKIA SIUVĖJŲ 
pižamoms ir bliuzėms siūti paprasto
mis adatomis. Kreiptis tik patyru
sioms. 260 Norman Avh„ Lorimer St. 
bus to Kingsland Avė., EV. 8-4992.

ALL MAKES
• FOUNTAIN PENS • PENCILS
• DESKSETS • C1GARETTE LIGHTERS

Fountain Pen Hospital
165 FULTON STREET

DEPT. D
Off BroMhray, New Y«rk $8, N. Y. Teieph. YVOrth 4-*58» *581

t

REIKALINGA SIUVYKLAI DARBI
NINKE. Patyrusi berniukams kelnes 
siūti. Pastovus darbas — geras atly
ginimas. Puikiausios darbo sąlygos. 
Kreiptis: M 4N SPORTWEAR, 280 
E. 138 St., Bronx, N. Y. arba skambin
ti: LU 5-5915

REIKIA PRITYRUSIU SIUVĖJU
Singer ir Covering mašinomis. Pašto- 
vus darbas, geras atlyginimas, ato
stogos. Maloni aplinka. Kreiptis i Ar
tėt Mllla—902 Broadway, N.Y.C. (ne
toli 21th Str.).

i
(
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BOSTON 0 ž/nios »
Gruodžio 8—-šventė Rašytojų klubo susir ikimas

Pirmadienį, gruodžio 8 d., 
katalikams privalu išklausyti 
šv. Mišių.

Federacijos apskrities 
susirinkimas

įvyks gruodžio 7 d., sekmadie
nį, 2 vai. p.p. parapijos salėje 
po bažnyčia. Visi katalikai, ku
riems rūpi katalikų visuomeni
nis veikimas .kviečiami daly
vauti. Bus paskaita ir svarsto
mi įvairūs veikimo reikalai.

Parapijos mokyklos parengi- 
Mias įvyks gruodžio 21 d.

Lietuvos Dukterų Draugijos
whist party įvyks gruodžio 

13 d. parapijos salėje septinoje 
gatvėje.

Kino filmas “Mirade of our 
Lady of Fatima” rodomas So. 
Bostone “Strand” teatre gruo
džio 3-6 d.d.

Šeštadieninės mokyklos ka- 
*ėdinė8 eglutės parengimas nu
matytas 1953 m. sausio 4 d.

Am. Liet. Bendruomenės 
komiteto posėdis

įvyksta penktadienį, gruo
džio 5 d., 8 vai. vak. L. Piliečių 
Dr-jos patalpose.

120 dolerių ligoniams 
Vokietijoj

Paprastas Pilietis (slapyvar- 
dė) Padėkos dienos proga vėl 
paaukojo per Teisininkų Dr-jos 
pirm. Praną Lembertą 120 dol. 
ligoniams ir seneliams vargs
tantiems Voketijoj. Iš to sumos 
$20 specialiai išreiškė pageida
vimą paskirti rašytojui Vydū
nui, o kitus pavedė paskirstyti 
savo nuožiūra Tėvui Alf. Ber- 
natoniui. Pinigai pasiųsti į Bal
fo centrą, prašant persiųsti Vo- 
kk-iijon. Sis.Paprastas Pilietis 
per pusantrų metų tam tkslui 
jau yra paaukojęs daugiau 
$320. Jis pats nėra matęs trem
tinių vargo Vakarų Vokietijoj, 
bet savo gera širdimi ir dide
lėmis aukomis yra visiems pa
vyzdys.

Steigiama lietuviška 
skaitykla

šeštadienį, gruodžio 6 d.. 
7,30 vai. vakaro, 190 Beacon 
St., Bostone, įvyksta eilinis 
Liet. Rašytojų K’.ubo susirinki
mas, kurio programo e daly
vauja viešnia rašytoja Nelė 
Mazalattė iš Brookiyno. K. 
Binkio 10 metų mirties sukak
čiai paminėti St. Santvaras, 
Binkį iš arti pažinęs ir su juo 
draugavęs .pasakitys savo atsi
minimų, tema: Binkis — žmo
gus ir poetas, mūsų naujosios 
poezijos novatorius. Viešnia 
Nelė Mazalaitė skaitys iš savo 
naujosios kūrybos. Klubo narė 
advokatė Šalnienė. įžymi mo
terų veikėja amerikiečių tarpe, 
supažindins klubo narius su kai 
kuriais Amerikos socialiniais ir 
darbo teisės klausimais. Numa
toma, kad šios turiningos prog
ramos išklausyti susirinks gau
sus klubo narių ir svečių skai
čius, pasiilgęs kultūrinio atsi
gaivinimo, nes praėjusį mėne
sį eilinio susirinkimo nebuvo 
(jo vietoje įvyko iškilmingas 
Maironio minėjimas).

Daugiau vietos automobiliams 
prie bažnyčios

Parapijos klebono rūpesčiu 
dabar padaryta daugiau vietos 
automobiliams prie parapijos 
bažnyčios. Dabar padarytas 
tiltelis į prie mokyklos esančią 
aikštę ir ten galima statyti au
tomobilius.

Senai. J. F. Kennedy dėkoja
Senat. J. F. Kennedy atsiun

tė “Darbininko” redakcijai laiš
ką, kuriame prašo paskelbti jo 
nuoširdžią padėką visiems, ku
rie per paskutiniuosius šešis 
mėnesius uoliai darbavosi, kad 
jis laimėtų rinkimus. Visiems 
pasidarbavusiems jo rinkimų 
kampanijo e ir už jį balsavu
siems senat. Kennedy pažada 
visą savo kadencijos laiką uo
liai darbuotis Mass. valstybės 
gyventojų gerovei.

Skaitykite ir platinkite kultū
ros žurnalą “Aidus”

Worcester, Mass.
Lietuvos kariuomenės minėji

me parėmė invalidus
Šeštadienį, lapkr. 30 d.. Ve

teranų salėje surengtas Lietu
vos kariuomenės paminėjimas. 
Programai vadovavo Vizbaras 
ir Leknkkas. Kalbėjo prof. T. 
Rauktys, kun. Vembrė ir J. 
Valaitis iš Balfo. Dainavo 
Tremtinių Meno Ratelio mergi
nų ir vyrų chorai, vadovauja
mi Nauragytės, akompanuo
jant O. Keršytei. Dainavo so
listas Nauragis, akompanuo
jant G. Antanetai.

Po to buvo šokiai.
Prisiminti ir tremty palikę 

invalidai. Jiems suaukojo $58.- 
00. Po $5.00 aukojo: Vizbaras ir 
židžiūnas, po $2.00 — Venciai, 
Radonis, Vegelis, Mikalauskie
nė, Sprindžiūnienė, Vilgalys, 
Puskepalis, J. Valaitis, J. Vait
kevičiūtė, Petrulaitis, Luneckis, 
Dabrjla, Garsienė, Matusaitė.

Po $1 aukojo: Vedeckas, 
Kurlauskas, Nauragytė, Ven
cius, Lukšys, Vaškienė, Jusys, 
Svikla, Snarskienė, Stasiukevi- 
čius, Zavickas, Stasiukevičius, 
Gedminas, Gražulis, Jacevičius, 
Juozaitis, Dėdinas.

Persiųsti invalidams Europo
je pinigai įteikti BALF atstovui 
J. Valaičiui.

Brockton, Mass.
Baigiama bažnyčios statyba
Šv. Kazimiero lietuvių para

pijos bažnyčios statyba eina 
prie galo. Bokštas jau užbaig
tas, atliekami vidaus tinkavimo 
darbai. Jei Dievas duos ir są
lygos nepasikeis, tai, pagal kle
bono kun. Strakausko pareiški
mą, už mėnesio monteliečiai po 
40 metų laukimo įžengs į nau
ją, erdvią bažnyčią.

Bažnyčios atidaryme daly
vaus pats Bostono arkivysku
pas Cushing ir laikys pontifi- 
kalincs mišias.

Gruodžio 31 d. šv. Kazimiero 
parapija parap. svetainėj rengia 
tradicinį Naujų 1953 metų su
tikimą. Visas gausimas pelnas 
eis naujos bažnyčios užmigi
mui.

Brockton ietis

SPORTAS
PIRMĄJĮ RATĄ IJBAKil'S IR 

ANTRĄJĮ PRADĖJUS

Ant. BM<tti&na»
Dvejus metus lietuviai futbolinin

kai skynė pergalės žiedus, pliekdami 
savo varžovu*. Ir toji garbinga mū
sų vyrų kova buvo apvainikuota i- 
kopintu i aukščiausią D.A.F.B. dvy
likos vienuolikių grupę. Deja, čia 
jau papūtė visiškai kitas vėjas. Čia 
jau nebebuvo vienetų, kuriem* gali
ma būtų supilti po 10-15 įvarčių. Ir 
pirmajam pirmenybių ratui baigian
tis iš kovingųjų "Lithuanians" beli
ko tik karčiom pralaimėjimu piliu
lėmis besimaitinanti komanda. Bū
tų klaidinga manyti, kad mūsų vie
nuolikė savo žaidime lygiu yra men
kesnė už savo varžovus, tačiau žai
dėjų tarpusavio nesutarimas ir kai 
kurių ‘žvaigždžių" bei komandai va
dovaujančių asmeny ambicijos pri
vedė vienuolikę prie liūdno fakto: 
pirmenybių lentelės updegutės.

Peržvelgę rudens ratą, matome, 
kad mūsiškiai išplėšė trejetą perga
lių. sužaidė vterterias rungtynes ly
giomis ir pralaimėjo net septyniems 
varžovams. Ir keisčiausia, kad —pa
gal žaidimo eigą — mūsų vyrai ir 
už Newark ir už Hoboken ir už Nevv 
York buvo pranašesni. Tik nelai
minga nesutarimo ir delsimo liga 
mūsų puolikų gretose privedė prie 
neužtarnauto pralaimėjimo.

Per pirmąjį ratą pasiekti 25 įvar
čiai: Adomavičius 9, Gražys—6. Sa
baliauskas — 4, Kalašinskas ir Kantz 
po 2 ir Savičius su Jokūbaičiu po 
vieną. Gi pere vienuolika rungtynių 
įsileista net 39 įvarčiai. Pirmenybių

I

k!

Lietuviškų knygų labai trūk
sta jaunimui. Tuo tarpu kiek
vienoj šeimoj yra keletas atlie
kamų knygų. Tėvynės Mylėto
jų Draugijos skyrius Bostone y- 
ra nutaręs surinkti lietuviškas 
knygas ir įsteigti So. Bostone 
lietuvišką skaityklą. Tuo tikslu 
draugija prašo visų geros va
lios žmonių, atliekamas lie
tuviškas knygas sunešti į šias 
vietas:

1. J. Tuinila, 395 Broadvvay, 
So. Boston. 2-am aukšte, nuo 
9 vai. ryto ryto iki 5 vai. va
karo darbo dienomis; vakarais 
pas:

2. Al Chapliką, 788 E. Bro
advvay, So. Boston ar

3. K. Barmų, 250 Columbia
Road, Dorchester. Aukotojų 
pavardės bus atžymėtos kny
gose. TMD Valdyba

DYKAI! DYKAI!

Išmėginimas, kuri** kenčiate REU- 
MATISKUS SKAUSMUS: RANKU. 
KOJŲ SKAUDfiJIMA IR TINIMĄ; 
NEURALGIJA, nuovargi, dieg
lius.

Aeimininkių Dėmesiui:— Lietuviš
koje Klebonijoje reikalinga šeimi
ninkė. Dėl sąlygų prašom rašyti šiuo 
adresu: St. Casimir's Rectory, 119 
Temple St., Nashua, N. H.

NAUJA GYDUOLE

nerviškų

A1exander’s Nauja
Maistinga Gyduole 
yra mišinys riešu 
tų, uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų b 

galvos skaudėjimų.
nuo šalčių ir lytiško silpnumo,
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan 
tis tonikas. Nežiūrint kokia Ii
ga sirgtumėt, šitame mišiny y 
ra pastiprinimų. Vartojama ar 
batos formoje. Svaras $8.00 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam j namus. 
ALEXANDER'S CO.

414 West Broadnay, 
South Boston 27, Mass.

Jeigu Tamsta įvertini savo sveika
tą ir ją brangini, tai tuojau para- 
be jokio mokesčio. Pavartojęs sa- 
šyk savo vardą, pavarde ir adresą ir 
siusk šį skelbimą dėl naujai pagerin
tos Deksnio Galingos Mosties. Gausite 
vaite laiko ir jeigu nesijaustum svei
kesnis ir stipresnis, jeigu negelbėtu 

jums, tada grąžink mums likusią ir 
jums daugiau niekas nekainuos. Mes 
žinom, kad tūkstančiams pagelbėjo, 
pagelbės ir tamstai. Užtikrinam pašė, 
kas.
Šio laikraščio skaitytojams vaistai 

siunčiami dykai.
Yra senas ir teisingas priežodis: KdV 

tepa tas ir važiuoja. Tad jeigu nori 
važiuoti, tai tepk ir vėl tepk DEKS- 
NTO GALINGA MOSCIA.

Siųsk tuojau. Atsimink, kad atidė
liojimas, tai yra didžiausias pasaulio 
skriaudėjas.

DEKEN’S PRObl CTS,
P. O. Box 60R NMtnrk, N. J.

Vardas ir pavardė ...Ar? ............

...................................-■-rr ..........
Gatvė ir numeris ..................................

Valstija ...............................
Miestas .....................................................

lentelėje lietuviai užėmė kuklią 9 
vietą su viltimi pavasario rate įsi
sprausti jiors i lentelės vidjri.

Mūsų antroji vienuolikė pelnė taip 
pat 3 pergales, dvejas rungtynes su
žaidė lygiomis ir pralaimėjo šešerias 
rugtynes. Pasiekta 24 įvarčių: 
Bagdžiūnas- -6, Lapė -5. Daukša. 
Beleckas ir Vaitkevičius po 4 ir Mi
leris 1.

Lapkričio 27 d. Amerikos taurės 
rungtynėse mūsų vienuolikė turėjo 
nuleisti sparnus prieš stiprią Eint- 
racht komandą — 1/1—0. Garbės j- 
vartį pelnė Gražys.

GREEK AMERICANS—LSK 
4—0 <1-B)

Kaip rudens rato pabaiga, taip ir 
pavasario rato pradžia mūsų vyrams 
nesėkminga. Prieš graikus, kuriuos 
mūsiškiai pirmamem rate sulupo 4-0. 
pralaimėta ta pačia pasekme, šis 
pralaimėjimas mūsų komandai turė
tų būti “pirmasis skambutis", nes 
dabar jau atsistojome lentelės prieš
paskutinėje vietoje ir. jei taip toliau 
bus žaidžiama — teks atsisveikinti su 
Aukštąja Lyga, dėl kurios net dve
jus metus taip nuoširdžiai buvo ko
vota. Mūsų vienuolikė: Hlavac; Mo- 
dzeliauskas - Steponavičius; Jegeris- 
Savičius-Jokubaitis; Kalašinskas - 
Gražys - Adomavičius - Sabaliaus
kas - Bagdžiūnas. per visas rungty
nes nesudarė priešininkų vartams 
jokio pavojaus ir i priešininkų var
tus buvo paleistas tik vienas šūvis- 
Gal klampi aikštė, gal graikų žiūro
vai. o gal mūsų pačių neapdairumas 
privedė prie to naujo pralaimėjimo.

Z

Gruodžio 14 d„ sekmadienį, 3 v. p.p.
SO. BOSTON HIGH SCHOOL ŠALME

Bostono Lietuvių Rašytojų Klubas rengia viešą 
K. BINKIO MINĖJIMĄ, 

kuriame bus suvaidintas garsusis to autoriaus
5 pav. vaidinimas

ATŽALYNAS
Veikalą režisuoja A. GUSTAITIENfi

Dekoracijas tvarko dail. V. VIZGIRDA

Pastatymui vadovauja ANTANAS GUSTAITIS

Bilietus galima gauti iš anksto pas Klulx> iždininką 
P. Lembertą (Ivas agentūroje) ir lietuviškose 
krautuvėse.

Bostone Liet. Rašytojų Klubas

PALYGINKITE!

Ir mes turime įrodymų, kad 3 iš i Ford F-.» 
važiuoja mylią už mažiau kaip 3 ir 2/3 cento!

629 Ford F-5 sunkvežimiai dalyvavo taupumo 
rungtynėse viso krašto mastu. Buvo sužymėtos 
gaso. aliejaus ir aptarnavimo išlaidos (bet ne 
fiksuotos tokios išlaidos, kaip, pav., mokesčiai, 
licencijos, draudimas, amortizacija ir t.t.> 3 iš 4

99*9 f-5
1’A-TON TIVCK B
t’/j-Ton nuca c
*'A-TON ntVCK D
l’/f-TOn TBUCK C

F-5 nuvažiavo mylią už mažiau kaip 3 ir 2/3 
cento! Ateikite ir patys įsitikinkite, pasižiūrėję į 
didžiąsias galutinių rezultatų knygas. Pasižiūrė
kite j daugiau kaip 5,500 Fordo sunkvežimių sa
vininkų važiavimo išlaidų skaičius. Pamatysite, 
kaip maža gali tekainuoti, naudojant Fordo 
sunkvežimi Jimi darbe!

Pavyzdy parodyti įrengimai, priedai ir pagražinimai gaunami ;>agal medžiagų pirstatymo galimybes.

APLANKYKITE 
MUS ŠIANDIEN!

F.Lt.A.F.

NAUDOJIMASIS FORDO SUNKVEŽIMIAIS
PIGIAU KAINUOJA . . FORDO SUNKVEŽIMIAI ILGIAU LAIKO! 

Pa.«inati4<-»danrt vHIaujrfa 0<W 000 sunkvof jmhj 
racija, draudimo agentai nuRtaf^, kad For

du s«unkv»žimiai žymiai ilgiau laiko!

.d u . i
SPORTAS PASAULYJE

— Augsburpi susitiko Vokietijos ir 
Šveicarijon futbolo rinktinės, šeimi
ninkai rungtynes laimėjo, nugalėda
mi šveicarus 5:1.

—Billy Vessels. žaidžiąs už Okla- 
homa universitetą amerikiečių fut
bolą. šiais metais laimėjo Heisman 
trofėjų, kuri kasmet skiriama ge
riausiai futbolą žaidžiančiam stu
dentui.

— Toronto Argonauts laimėjo Ka
nados Dtdžiuiu Keturių futbolo pir
menybes. baigmėj nugalėdami Ha- 
nnlton Tiger-cats 12:7.

— Nevi South Wales < Australija* 
teniso pirmenybės Įiasibaigė. Kaip ir 
tikėtasi, vyrų grupėje laimėtoju iš
ėjo Frank Scdgman. kuris baig
mėj nugalėjo savo bičiulį Ker. Mc- 
Gregor per 4 setus. Moterų grupėje 
jaunoji Maureen Connolly laimėjo 
pirmą vietą, nugalėdama baigiama
jam susitikime amerikietę Julie

Sampson per 2 setus. Jos abi laimė
jo moterų dvejetą. Mišrų dvejetą 
laimėjo Sampson-Iiartwig Varžybas 
stebėjo apie 11.000 žiūrovų.

Sao Paulo įvykusiame teniso 
turnyre pirma vietą laimėjo argenti- 
niętis E Morea. baigmėj nugalėję.; 
amerikieti Art Larsen per 5 ilgu . 
setus.

Hank Sauer .šiais metais išrink
tas geriausiu tautinės lygos beisbolo 
žaidėju. Jis žaidžia už Chicago Cub

Amerikiečių futbolo Nevv Yor
ko mokyklinėse pirmenybėse pirma 
vieta laimėjo Lafayette High School 
komanda, finale nugalėjusi Erasmv ; 
mokyklos rinktinę. P. V.

WAITKUS 
FUNERAL HOME

1B7 HEBSTER AVĖ. 
Canibridge, M*m.

PRANAS HAITKl’S 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balaamnotojas

NOTARY PUBLIC

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos 

tos pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR «-«««

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

664 EAST BROADWAY
D. A. Zaletakao, F. E. 7slrtltat 

Graboriai Ir Bataamuotajal 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
TeL 80 S-M1S

SOatb Beatea MU»

SAVE
Mes instaliuojame visokios rūšies 

žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pek-nų semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kek kainuos.

I
S Barasevičius ir Sūnus 

FUNERAL HOME
254 W. Broadvvay 

South Boston, Mass.
JOSEPH BAR ACE VICIIS 

Laidotuvių Direktorius

Tei. SOuth Boaton 8-2500

Lithuanian 
Fu mitu re Co.

MOVEBS-
SO 8-4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Moven

A.J. NAMAKSY
Office Tel. SO S-MM3

REAL ESTATE & INSURANCE
409 W. BKOADWAY

So. Boston, Mass.

RES. 37 ORIOLE STREET
West Roxbury, Mass.

Tel. PA 7B4O2-M

-------------------- .......................................... .....................................................

TIME 1
MONEY} *'"> 7^eat
WORK J ZZ

BROCKTON SERV ICE
Oil Burner and Ileating Service

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

Patenkino B r oc k t o n i e č i u s
PER 50 METU, TEIKDAMA ANGLIUS IR ALIEJŲ-

f

Parduodame
LEDĄ ANGLIUS-COKE-ALIE.JV OIL BURNERS

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 LAWRENCE OT-, BROCKTON, MASS.

Telefonais 180

II

t

Lietuvių Radio Korporacija
502 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. Tel. SO. 8-0489 

Lietuvių Radio Korp. programą per stotį WBMS, 1090 ki- 
locycles, 12:00 iki 12:30 vai. per pietus, ateinantį sekma
dienį, bus sekanti:

1— Faicons Radio Orkestras
2— Dainininkė Valeria Barnius iš Dorchester
3— Magdutės pasaką pasakys Valentina Minkienė

Biznio reikalais rašykit radio ofiso adresu: 502 E. Broadway. So. 
Boston 27, Mass. Ačiū. STEPONAS MINKUS

1

UETTVąj RADIO VALANDOS PROGRAMA
WEMX—1230 kitocyrles—Marb!ebe«d-Salem, Mass.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio įvyksta Lietuvių 
Radio Valandos programa. Lietuviškos liaudies dainos, muzikos, daly
kėliai, kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukia oro bangomis i visų 
klausytojų namus.

Jeigu norite ką nors pasveikinti ar paskelbti, lai siųskite savo pra
nešimus paštu arba asmeniškai priduokite programos vedėjui ANTA
NUI F. kNĖtziUI, arba skyriuose šiais adresais:

LITHUANIAN RADIO HOUR
M Cottage Street, N'orvoaL Maso.
Skyrius: LITHUANIAN H RNTTI RE CO.

824 W. Broadvvay —So. Boston 27. Maso.
A. ir O. IVAŠKAI

Telefonai: NOnvood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

t
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DARBININKAS

LITERATŪROS IR DAINOS 
VAKARAS

rengtas lapkričio 29 d. Ange
lų Karalienės parap. salėse, 
gražiai pasisekė.

Prof. J, Brazaitis literatūros 
bei dainos vakaro proga kalbė
jo per J. Ginkaus radiją, iškel
damas parapinėje mokykloje li
tuanistikos mokymo reikšmę, 
kurios išlaikymui buvo skirtas 
šio parengimo pelnas. Kleb. 
kun. N. Pakalnis, atsilankęs į 
vakarą, tarė žodį, pabrėždamas 
ypatingą mokytojų ir Tėvų Ko
miteto pasiaukojimą lietuvybės 
išlaikymo bare. V. Sidzikaus
kas, pasakytoje kalboje iškėlė 
nepaprastos svarbos reikalą iš
auklėti jaunąją kartą lietuvy
bės dvasioje, kuri taps atstato
mosios Lietuvos kuriamoj pa
jėga.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
personalas Apreiškimo parapi
jos lituanistinių klasių išlaiky
mui paaukojo 15 dol. Kitų mū
sų jstaigų aukas skelbsime vė
liau.

Adomo Jezavito orkestras 
linksmavakario viešnių bei sve
čių buvo labai įvertintas, nes 
jo šokių repertuaras buvo la
bai įvairus.

“Darbininko” koncertas
su nauja originalia progra

ma rengiamas po Naujų Metų 
vasario 8 d., New Yorke.

Išeina “Lietuvos” 2 nr.
Lietuvos Laisvės Komiteto 

leidžiamo “Lietuvos” politikos 
žurnalo2nr. išeis prieš Naujuo
sius Metus. Iš redakcijos gautų 
laiškų matyt, kad skaitytojus 
žurnalas domina ir mielai lau
kiamas. Lietuva išeina kas 
trys mėnesiai, metinė prenu
merata — $2. Žurnalo adr.: 
Lietuva, 4 W. 57th St., New 
York 19, N. Y.

Amerikos Balsas
praėjusią savaitę savo trans

liacijose į Lietuvą perdavė kal
bų Alto suvažiavime ištraukas. 
Taip pat ryšium su kariuome
nės šventės minėjimu buvo per
duota kun. V. Pikturnos pa
mokslo ir gen. P. Plechavičiaus 
kalbos ištraukos. Padėkos Die
nos proga kalbėjo j Lietuvą 
prel. J. Balkūnas.

Saukiamas dailininkų 
pasitarimas

Gruodžio 7 d., 3 vai. p.p. dail. 
Juozo Šukio studijoje, 235 E. 
46 str., N.Y.C., šaukiamas vi
sų New Yorke ir apylinkė e gy
venančių lietuvių dailininkų 
profesinis pasitarimas. Visi dai
lininkai, ateiviai ir lietuviai— 
amerikiečiai, maloniai kviečia
mi pasitarir«e dalyvauti.

Iniciatorių vardu,
Jonas Subačius

Saukiamas Liet. Bendr. apylin
kes susirinkimas

Gruodžio 7 d. 12:30 vai. Ap
reiškimo parap. salėje šaukia
mas New Yorko Liet. Bendruo
menės I apylinkės susirinkimas. 
Paskaitą skaitys V. Vaitiekū
nas. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

Rengia laimėjimų vakarą
Moterų Sąjungos 29 kuopa 

gruodžio 14 d. 4 vai. Apreiški
mo parap .salėje rengia laimė
jimų vakarą. Visi kviečiami at
silankyti maloniai praleisti va
karą.

šaukiamas moksleivių ateiti
ninkų susirinkimas

Gruodžio 8 d. 5 vai. p.p. Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo šventės proga, Apreiš
kimo parap. patalpose įvyks 
Brooklyno moksleivių ateitinin
kų kuopos susirinkimas. Prog- reklamos nemėgimas, 
ramoj Tėvo M. Stepaičio pas
kaita ir meninė dalis. Nariams 
dalyvavimas privalomas.

Kuopos valdyba

Išvyko prof. J. Baltrušaitis
Prof. J. Baltrušaitis du 

mėnesius praleido New Yorke, 
pakviestas Metropolitan muzė- 
jaus konsultuoti jiems reikalin
guose darbuose. Be to, jis čia 
ir kitur skaitė viešų paskaitų 
daugiausia apie Artimųjų Ry
tų meną. Grįžęs į Paryžių vėl 
imsis mokslinių darbų.
laiko jis skiria ir visuomeni
niam reikalui.
Sąjūdyje, federallstuose ir ki
tuose susibūrimuose, kur susi
tinka įvairių tautų intelektua
lai, prof. Baltrušaitis reiškiasi 
kaip lietuvių atstovas šalia 
Dr. S. Bačkio.

Daug

Europiniame

Jei yra lietuviški požymiai 
ištver

mingas atsidėjimas tyliam dar
bui, paslankus pasiaukojimas 
visuomeniniam reikalui, nuo
saikus nuoširdumas ir jautru-

Prof. Jurais Baltrušaitis išvyksta j Europa. Aerodrome jj išlydi Met
ropolitan muzėjaus direktorius ^Francis H. Taylor (dešinėje) ir J. Brs- 
zaitis. Nuotr. V. Maželio

“Iš kairės Ir dešinės”...
Tokiais ir panašiais moty

vais rašytojas humoristas An
tanas Gustaitis skaitys savo 
kūrinius dailiojo žodžio koncer
te šį sekmadienį, gruodžioz7 d., 
Apreiškimo parapijos salėje 
Brooklyne. Bernardas Braz
džionis duos savo naujosios ly
rikos, kaip “Gyvenimo gies
mės”, “šimtmečių žingsniai” ir 
kt. , o dramos aktorius Henri
kas Kačinskas visus džiugins 
mūsų žymiųjų autorių kūri
niais; “užsigardavimui’ jis pa
skaitys Ant. Gustaičio nuotai
kingą feljetoną “Skraidančios 
lėkštės”. Koncerto pradžia 5 
vai. popiet. Bilietai po $1.50 iš 
anksto gaunami Gabijos kny
gyne, 335 Union Avė., Brook
lyn Tl, N. Y. ir koncerto die
ną prie įėjimo.

Lietuvių katalikų 
seimelis

įvyks gruodžio 14 d., sekma
dieni, 2 vai. p.p. Angelų Kara
lienės parapijos salėje, So. 4th 
ir Roebling St., kampas, Brook
lyn, N. Y. Paskaitą skaitys 
prof. J. Brazaitis. Bus spren
džiami svarbūs Nevv Yorko lie
tuvių katalikų organizaciniai 
reikalai. Visos New Yorko ir jo 
apylinkės lietuvių katalikiškos 
draugi os kviečiamos Iš anksto 
išrinkti atstovus į seimelį.

Metinis Operetės choro 
koncertas

bus 1953 m. balandžio 19 d. 
Schwaben Hall, Brooklyne. Vi
si prašomi tą dieną koncertų ir 
kitų parengimų nedaryti.

Operetės choro valdyba

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D,
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS
30. E. 60th St New York City 

Telef. Murray Hill 8-8677
12 Shore LaMe, Bay Shore, L. L

Telef. Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad.. ketv. ir 
šeit. nuo 5 iki 8 v.v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visa diena ir šešt. 
tik ii ryto.

Nepaprastas siuvėjų susirinkimas
Lapkričio 26 d. įvyko siuvė

jų nepaprastas susirinkimas. 
Nepaprastas tuo. kad buvo 
svarstoma Balfui šių metų va- 
jaus pinigine parama ir sky
riaus sekantiems metams Vyk
domosiom Tarybos kandidatų 
nominacija. Pirmiausia neno
riai ir labai nesklandžiai buvo 
perskaitytas Balfo vajaus ko
miteto pirm. A. Brazio laiškas, 
prašant piniginės paramos Eu
ropoje pasilikusioms ir vargs
tantiems invalidams, ligoniams, 
seneliams ir vaikučiams. Pir
mininkas V. Zaveckas Pildo
mosios Tarybos vardu pasiūlė 
$150. motyvuodamas, kad ta
ryba jau nebeturinti pinigų ir 
su lėšomis skyrius turįs susi
spausti. Iš opozicijos P. Vaitu
kaitis pasiūlė $300 kaip ir pe
reitais metais. P. Vaitukaičio 
pasiūlymą palaikė J. Žerolis, J. 
Buivydas ir kiti, nurodydami, 
kad Taryba išleidusi daug ir be 
reikalo skyriaus pinigų (vien 
aštuonių čermanų vakarienei 
-300), o šiam kilniam reikalui 
dabar nenorinti skirti nė per
nykštės sumos. P. Tarybos pa
siūlymą, be pirm. V. Zavecko, 
gynė St. Jackus, K. Čerka ir 
iaisvietis Stakliulevičius. Bal
suojant 5 balsais nusvėrė už P. 
Tarybos pasiūlymą: nutarta 
$150.

Iš šių žmonių geresnio tikė

tis netenka. Jie per savo’ val
dymo metus išleido skyriaus pi
nigu arti $5.000 tik vakarie
nėms. Ir tai daro, kad nebebū
tų iš ko paremti lietuviškų rei
kalų ir nelaimėn patekusių lie
tuvių. Bet šiame susirinkime 
daugeliam teko nustebti ir kar
tu nusivilti tautininkų elgesiu: 
jie atvirai palaikė laisviečių 
pusę, susilaikydami nuo balsa
vimo. Visą laiką bendrai su 
laisviečiais dirbdami ir šį sykį 
negarbingai pasielgė.

Kaip pirm. V. Zaveckas pra
nešė, kad gruodžio 10 dieną bus 
nauji rinkimai į skyriaus P. 
Tarybą, padorūs lietuviai, ku
rie nuolat budi ir kovoja už 
darbininkų ir bendrus lietuvių 
reikalus, ir šį kartą nominavo 
tikrus lietuvius j P. Tarybą. 
Visi katalikai ir padorūs lietu
viai prašomi nepagailėti valan
dėlės laiko ir nustatytą dieną 
ateiti ir paduoti savo balsą už 
šiuos asmenis: Bronių Sutkų 
(naujai atvykęs), Praną Vaitu
kaitį, Jurgį Žerolį, Walterį 
Dainauską, Joną Buivydą, Juo
zą Urboną, Praną Spūdį ir 
Antaną Ramanauską (irgi nau
jai atvykęs).

Dėl tolimesnės rinkimų eigos 
šekit Darbininką, nes duosim 
žinias ir nurodymus.

P. S.

Vicekonsulo Aniceto 
Simučio

knyga “Pasaulio Lietuvių Ži
nynas" jau pasirodė. Knygoje 
jis r”te!kė gana įdomios ir re
tos medžiagos, kuri ne vienam 
visuomenės veikėjui, biznieriui, 
žurnalistams ir kitiems bus la
bai reikalinga. Tai pirma šios 
rūšies knyga mūsų tarpe. Jos 
pasirodymo proga, šeštadienį, 
lapkr. 29 d. vicekonsulo Anice
to Simučio namuose įvyko gra
žios vaišės, į kurias atsilankė 
daug svečių. Autorius apdova
nojo knygomis artimiausius sa
vo bendradarbius. Buvo pasa
kyta sveikinimo kalbų ir pasi
džiaugta nauju leidiniu.

mas tarp žmonių, tai Baltru
šaitis yra tipingas lietuvių re
prezentantas europiniame pa
saulyje. Tiesa, jis buvo čia a- 
merikiniame pasaulyje. Tačiau 
Metropolitan muzėjaus direk
toriai yra prof. Baltrušaičio 
studijų kolegos iš Paryžiaus 
laiku. Dėl to jis ir turi pagrin
do nejausti čia to skirtumo, ku
ris kartais parodomas tarp eu
ropinių ir amerikinių intelek
tualų.

Prof. Baltrušaitis ne pirmas 
kartas Amerikoje. Jis buvo 
prieš ketverius metus, irgi kai 
buvo renkamas prezidentas. 
Ateinančiais metas jam sukan
ka 50 metų amžiaus.

POLAKAS GARANTUOJA, kad 
jūs galite mokėti brangiau, bet 
jūs negalite suruošti geresniu 

laidotuvių.

$250 
ąžuolinis 
karstas

Kaina laidotuvių nėra problema, 
nes mes turime didelį pasirinki
mą karstų.
Audeklu dengtas nuo $ 95
Ąžuolinis ......................nuo $250
Mahagoni med......... nuo $495
Metaliniai nuo $385

Nemoka už koplyčią

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 Metropolitan Avė.
Telefonas EVergreen 7-8479

EVergreen 8-H770

JOHN DERUHA, M. D.

Apžiūrėjimą* ir kraujo tyrimas 8 di*L Priėmimo valandos 10-2 ir M
Mokslu* bai*R Europoje

128 E. Mth ST., NEW YORK CITY
Viri Lezington Ava. poleminio traulkinio Stoties. Lengva privažiuoti M
visur. Atskiri laukimo kapnbartai v]mun* ir moterim*.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Ricsmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

MM 85tb Street Woodhnvea 2L N. V
Tel. VIrginia 7-1896

•••

I

TeL STagg 2-5*48

Matthew P. Railas
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. Ballaa — Direktorius 

Alb. Baltrūnas Baltoa 
Reikalu Vedėja*

660 Graid Street
BROOKLYN, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

ALOIS B. S€HWARTZ, M. D.
(Buvęs Fuenfkirchen Gimdymo Pagalbos Poliklinikos vedėjas)

Gimdymo pagalba 2r motery ligos, 
gydymas hormonų liaukų iSafliejimu atveju.

Priima: 12—3 vai. pp.
7—9 vai. pp. ir susitarus

GRUODŽIO 7 D- SEKMADIENĮ
Jūsų laukia dvi puikios ir neužmirštamos valandos, nes į 
Brooklyną atvyksta trys didieji žodžio menininkai:

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

t

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Utksndttai - Televizija - Muzika - Sportas 

502 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

ges trijų savaičių tarpe.

Poetas

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Rašytojas humoristas

ANTANAS GUSTAITIS
Dramos aktorius

HENRIKAS KAČINSKAS

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER —. PORE STORES
Geros rfiš dešros, kumpiai

ir
SS-SS Myrtle Avenue

Glendale, N. Y.
185-24 Horaee HanHng Kvd 

Frrsh Meadows, Ftashing 
219-17 Jamaiea

Qu*en» Vlltage, N. Y.
175 Boekaway Avenue 
Vafley Stream. N. Y. 

4SM White Pilim Road 
Bronz, N. Y. 

Ii Wn1 Pont Road 
Wbite Palink N. Y.

STORE
GLENDALE 27, N. Y.

Išgirsite visiškai naują ir puikią programą, kuria gėrėjosi 
jau dešimtys tūkstančių lietuvių kitose kolonijose, šis pui
kusis vakaras įvyks

APREIŠKIMO PARAPIJOS ŠALME
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn. N. Y. 

Pradžia 5 vai. popiet.

Vakarą ruošia literatūras žurnalas

GABIJA I
Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis;

(Armakauskas)
Grabortus - Bahamuotojaa i 

Moderniška Koplyčia
423 Metropolintan Avė. . 

Brooklyn, N. Y.

Dr. S. Chernoff į
m — 2nd Avr.. N. V. C.

(Cor. 14th St?
Telef. GRamerey 7-7C87

Aitrūs ir chonHki susirgimą' 
gydomi pennicilinu, oda. bnrmn 
nai. Kgaujo V ilapotm tyrimai į
Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

Sekmadieniais—nuo 11 vai. in 
iki 1 vai. p.p. i|

Wil!inm J. Drake
( DRAGtNAS)

LIETUVIS ADVOKATAS 
»5-0S MAREHAM PL. 

JAMAICA, N. Y.
Tei. Jamaiea 3-7722

b


