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A«erikj
Amerikos prekybe

Kas gali būti pavojingiau
Pijus XII įspėjo dėl televizijos programų

buvo 61,900,.<

darbių vidutiniškai bu 
antro milijono. Tai mi

I pus- . 
usias

saldinio karo metus.
AP pramešimu Nei orko 

valstybėje buvo apida is 2,- 
200 -firmų, kuriose < a 1,- 
250,000 darbininkų. £ me
tais, pareiškė firmos, 
bininkų skaičius jose
•vienu procentu. Geriaifcarbo

• sąlygų atžvilgių prane ū at- 
nver.

dar- 
lažės

ėjo iš Catifomijos, 
Cincinnati ir Daytono

Italijoje nuo sausio 3 įve
dama televizija. To svarbaus į- 
vykio išvakarėse popiežius Pi
jus kn paskelbė laišką Italijos 
vyskupam. Jame Šv. Tėvas iš
kėlė, ką gero gali padaryti vi
suomenės gyvenimui šitas nuo
stabus išradimas.

“Šiais kino, sporto ir fabri- XII.— Jei tiesa, kad televizija 
kinio darbo laikais — rašė Pi
jus XII — šeimos nariai yra 
priversti būti už savo šeimos 
židinio. Tatai sunkina norma
lią šeimos gyvenimo raidą....
Televizija gali šeimos narius 
vėl sujungti namų židiny ir ap-

saugoti nuo blogos kompanijos 
ir žalingų vietų pavojaus.

“Ji gali turėti geros įtakos 
ir kultūrai mokslui plėsti ir 
religiniam švietimui pasitar
nauti. Bet nereikia užmerkti 
akių ir prieš kitą šio svarbaus 
išradimo pusę — įspėjo Pijus

m

laik-

Lenkijoj valo 
mo gauj:

Lenkijos komunistil
raščiai pranešė, kac licija 
valo Krokuvos, Liubl 
šuvos ir kitus mies 
jaunimo gaujų, juos i itiniu
laiku gaudydama ir mda- 
ma į darbo stovyklai šioli- 
kos - dvidešimties n» aiki-

Var-
nuo

nai gaujom užpuldiM 
vėse gražiau atrodanl 
eivius, krautuvėse ps 
ir "net milicininkus; lai 
kuosa suokus ir kitą 
turtą.

Neaišku betgi, ar bjvikai

i gat- 
pra- 

i/ėjus 
I par-

beąpišmrninkų, ar jie i taip 
^Meisina suiminėjimų 1941 
ir Lietuvoje masmius ■želio

‘antisocialus elementą

Šanchajaus kalėjimo 
gimęs ir 30 metų ten 
nęs Amerikos p£

PREZ. EISENHOVVERIS RUO6IA PROGRAMA. jb dirt* su s*v* ikiateis J*fl»j*fa. B kairė* 
i dešinę: Dr. Arthur F. Burna, ūkinės tarybos pir Biininkat, Gąbriel Hanse, ūkiafe patarėjas prie pre
zidento, Keriu MeCann bei Charles Moore, patarėjai..

Pabrango ir auto
busai

vadovai turi didelį atsakingu
mą prieš Dievą ir Žmones.

“Mes turime prieš akis vi
sados liūdną vaizdą, kiek ne
sveikos įtakos padaro kinai ir 
tik su rūpesčiu galime galvo
to, kad per televiziją į šeimos 
židinį gali būti įnešami pikti 
materializmo ir hedonizmo 
nuodai, kurie kino juostose 
taip pat per dažnai rodosi.

“Nėra lengva įsivaizduoti, 
kas gali būti pavojingiau tau
tos dvasiai kaip televizija šei
mos židiny, kuri pristato blo
gus paveikslus.”

Popiežius įspėjo vyskupus, 
kad jie budėtų šioje 
pramogos ir švietimo

Italijoje televizijos 
ma bus vyriausybės

VISI ESAM TAME PAČIAME LĖKTUVE
įtikinėjo Knowlandas, siekdamas 

demokratę paramos
Washingtonas. — Preziden

tas Eisenhovveris ir respubliko
nai atsidėję rengiasi sausio 7, 
kada Eisenhovveris išdėstys sa
vo naują programą. Tai prog
ramai stengiasi laimėti demo
kratų pritarimą.

sadursime visi po jo griuvėsiais 
— tatai galioja tiek užsienių, 
tiek vidaus politikos atžvil
giu.” Knovvlandas dėl to tarsis 
su demokratų lyderiu L Joha- 
son.

Tariau tarp demokratų yra

das. Pažymėtina kaip tik: Ha
vajai vis pasakydavo rinki
muose už respublikonus, Alias
ka už demokratus.

Iki sausio 7 visi šitie akme
nėliai turi būti nuimti nuo ke
lio ,kad jie peklįudytų Eisen- 
howerio programai žygiuoti..

Knowlandas pareiškė viltį, kad 
demokratai parems. Jis mano 
kad parems ne tik užsienio ir 
ginklavimo politiką, bet ir vi
daus. Nuomonių skirtumo tarp 
Amerikos partijų — sakė se
natorius — visada esą, bet ne- 

- są jokių ženklų, kad kuri par
tija imtųsi destruktyvinės ak-

me lėktuve, ir jei jis kris, at-

nais. Ypačiai ryšium su White 
byla ir kaltinimais buv. prez. 
Trumanui bei visai buvusiai de-* 
mokratų vyriausybei. Atsiran
da ir partinių interesų dėl atei
ties programos. Sakysim, da
bar respublikonai nori suteik
ti Havajams visas valstybes 
teises. Demokratai reikalauja 
tokias pat teises pripažint ir A- 
liaskai. Bet to nenori Knovvlan-

s iš 
joje

Kiehn,. kurį komunisĮbuvo 
suėmę 1950. Tada buvo

, nes
nulėktus iš prūdo vam buvo 
rasti dugne surūdiję 
dfiokliniai šautuvai, 
js buvo laikomas eta
Surištom rankom ir 1 n. Iš

mė
kime 
usia

85.

nas dmgti iš Kinijos 
ąafcDĮjo, fcad kalėjimu ir

pa-

• PrucUjos min.

rendja. Laniei stovi Juro-

yra gera priemonė krikščioniš
kajam švietimui plėsti, tai ji 
atneša ir pavojus, nes ji gali 
būti piknaudojama.
’ “Jei į teatrą ir kiną ateina 
tie, kurie to nori, tai televizija, 
— priešingai, — pati ateina į 
namus ir esti žiūrima žmonių,

. kurie turi labai skirtingus kul
tūrinius ir moralinius pagrin
dus. Televizijos programoje 
daugiausia yra filmai ir vaidi
nimai, o ’jų yra nedidelis skai- liuojama. Jos įtaka dar negalės 
čius, kurie suderinti su krikš- 
čiopiškąją morale. Televizijos

naujoje 
srityje.
progra- 
kontro-

Nęw Yorko Penktosios Avė. 
autobusam kainos pakeltos iki 

.15, kitom aštuoniom privačiom 
linijom iki 13 cn. Autobusais 
per dieną naudojasi apie pus
ketvirto mil. gyventojų. Pakė
lus mokesti autobusai savinin
kai turės 10 mil. daugiau paja
mų. Miestas iš tų pajamų pel
nys taip pat 1 mil.daugiau.Tar- 
riautojam, kurių yra 8000, at
lyginimas pakeliamas valandai 
26,5 cn.

būti tuo tftrpu nė didelė, nes 
tėra tik 15,000 aparatų.

KO ŽMONES KLAUSIA RUSIJOJE
Žodis, kurį daugiausia girdėjau 

tas, buvo
— pasakoja AK koresponden- 
LAISVfi

kyti, ką nori.” Kai jam klau
siniu atsakiau: “O ar pas jus 
to negalima”, jis tik pečiais pa
traukė.

Kitame mieste, stotyje, už-

Maskva pasikviečia svečiuo
tis Amerikos studentų, žurna
listų būrelius, atskirus diplo
matus. Nieko jie naujo, kas 
jau nebūtų žinoma, savo pra
nešimuose neparašo, nesrf jiems 
rūbdortteftaT, ką" jfe turi 'pama
tyti. šiuo metu vienas AP ko
respondentas pakeliavo po Ru
siją apie'6000 mylių, atrodo, 
be “irituristo” palydovo. Jis 
duoda vieną kitą jo susitiktų 
žmonių pasakymą, iš kurių 
matyt, kas tuos žmones ten la
biausiai domina.

CLP. CI-AIjnE 4. BATCHELOR, 
24 mete, H Karoti*. Tex^ savo 
japonės talono Kyok* Araki laii- 
kn paveikta*. aosisprenAę nehepa- 
silikti pa*. komn<ti*tu* ir crita i 
Tokyo. Negrjžtančnj amerikiečiu 
belaisviu bepaliko SI.

jjDar vienas ^grįžo
Kere jo j, kalbinimas grįžti na

mo jau gruodžio 23 baigėsi.
Račiau neutraliųjų komisija 
leido kiekvienam belaisviui ir 
dabar pasirinkti. Tarp išri
kiuotų kiniečių belaisvių atsi
rado dar 135, kurie iš eilės iš
ėjo į priekį, tuo parodydami, 
kad jie pasirenka grįžti pas 
komunistus. Taip pat iš 22 ne- 
grįžtančių amerikiečių vienas, 
korp. Batcheler, apsisprendė 
grįžti. Sakėsi, kad daugiausia 
jį paveikė jo žmonos japonės 
laiškai.

metų. Jis sakėsi turįs būti mei
steris, turėsiąs remontus vyk
dyti. Kai paklausiau, ar neno
rėtų būti mašinistu, gavau at
sakymą: “Reikia daryti, ką 
liepia, ar nori ar nenori”. 
Klausinėjo jis, ar jaunimas 
Amerikoje dėvi uniformas ir 
ar gali mokytis, ką jis nori ir 
ar daug jis žino apie Sovietų 
Sąjungą.

Kitur restorane cigaretė vėl 
mane išdavė. Pažinęs, kad aš 
amerikonas, tuojau pasakė: “O 
po karo Maskvoj ir Leningrade 
pažinau daug anjęrįkonų. Man 
jie patinka. Rygoj ir Leningra
de ir dabar galima pirkti į- 
šmugeliuotų amerikoniškų ci
garečių.”

Stoties laukiamajam viena 
mo beris paklausė, ar Ameriko
je moterys turi sunkius darbus 
dirbti, ir parodė savo nudirb

ėtas rankas. Kai aš pasakojau

Dažnai žmonės — pasakoja 
korespondentas — būdavo ne
kalbūs, atsargūs, bet visada 
džiaugės sutikę amerikietį ir 
jei klausdavo ko, tai daugiau
sia apie Ameriką. Žodis, kurį 
daugiausia iš jų “girdėjau, bu
vo LAISVE.

Taškente vienas rusas mane 
paklausė, ar aš esu darbinin
kų delegacijos narys. Pasa
kiau, kad esu reporteris. Klau
sė tada, ar dirbu vyriausybei. 
“Ne.” — “Aha, tai jūs norite 
pasakyti, kad esat laisvas.”

Vienas atsakingas pareigu- __________ _ _ ___  „
nas iš Maskvos pažino mane iš trumpai apie Amerikos mote- 
cigaretės. Kad esu ameriko- rį, ji tik susinėrė rankas sterb

lėje ir dūsavo.
Ištisas valandas prakalbėjau 

su inžinierium, kuris karo me
tu buvo karininkas. Jis pasa
kojo apie savo nustebimą, kad 
amerikiečių kariams buvo 
daug geriau gyventi. Bekalbė- 
dams jis vis daugiau ir dau
giau šilo ir pasisakė, kad jis 
taip pat sveikintų pasikeitimus 
savo vyriausybėje, tačiau tikįs, 
kad po keierių.metų Rusijoje 
vis tiek bus geriau gyventi nei 
dabar, nors ji ir neprivys Ame
rikos. Jis pasisakė tikįs santy
kių atslūgimu ir norįs atvykti 
į Ameriką pamatyti specialistų 
pažangos. Apie tą pažangą jis 
ir dabar šiek tiek patiria iš 
atsitiktinai gaunamų speciali
ųjų žutpalų.

Kiek korespondentas stengė
si patilti, ar gyventojai yra 
tokios pat priešingos nuotaikos

Rengiasi Berlyno konferencijai, nors ir 
nelabai tiki, kad ji ką nors gero duotų

stovai Vokietijoje paruoštų 
technikines sąlygas. Tarp to
kių sąlygų, dėl kurių jie turės 
tartis, pirmiausiatbus patalpos, 
kuriose reikės užstalių reika
lų ministeriam posėožiauti.

Valstybės departamente lig 
šiol prileidžiama, kad sovietai 
norės nudelsti konferenciją. Jie 
tam pasiliko dar praviras du
ris, iš karto siūlydami konfe
renciją po sausio 25. Jie tikisi, 
kad Prancūzija tada neturės 
dar vyriausybės, tad ir Pran
cūzija gali būti suinteresuota 
nudelsti.

Maskvos “Pravda” paskelbė, 
kad Vakarai nori konferenciją 
sabotuoti. Bet kitą dieną Ma- 
Jenkovas atitaisė įspūdį, pasa
kydamas, jog perspektyvos į- 
tampai pašalinti esančios da-

Berlynas. — Naujas rungty
nių roundas tarp Maskvos ir 
Vakarų bus Berlyne. Dėl datos 
beveik sutartą. Dėl programos 
tik pusiau: Amerika, Anglija, 
Prancūzija siūlė svarstyti Vo
kietijos sujungimą ir taikos su
tartą su Austrija; bet Maskva 
Austrijos klausinją atmetė. Ji 
atsakė, kad Molotovas siūlysiąs 
dar 4?tą Jccmfeernciją, kur tu
rėtų būti Svarstomi visi klau
simai įtampai tarp Rytų ir 
Vakarų pašalinti. Joje turėtų 
dalyvauti ir kom.. Kinija. So
vietų siūlymu, • sutarta, kad 
prieš konferenciją keturių at-

• Europoje nuo sausio 3 pra
sidėjo vėjai, šalčiai, pūgos.

• Sovietai komunistinėje Ki
nijoj iki pakaria, apginkluos 
23 kiniečiųdMzijas. __

AMERIKĄ PERSKRIDO PER 
4 VALANDAS

Amerikos pulk. W. W. Milli- 
kan sausio 2 iš Los Angeles į 
New Yorką, vadinas, visą Ame
riką perskrido spraūsminiu 
lėktuvu per 4 vai. 8 min. 5 se
kundes. Lig šiol buvo 1946 me
tų rekordas, kurį dabar Milli- 
kan sutrumpino 5 minutėm. Jis 
tik Omahoj bpvo 6 minutes 
nusileidęs benzino pasipildyti. 
Vidutiniškai jis skrido per va
landą 740 mylių.

cigaretės. Kad esu ameriko
nas, to jam nesigyniau.. Jis 
pridėjo ranką prie burnos ir 
pusbalsiu kalbėjo: “Amerikoje 
jūs galit laisvai šnekėti. Kaip 
turi būti, gera, kai gali pasa-

Kur Išsij ė nuo komunizmo
žurnalil 

Hemm, 29 metų, su s 
kiečių belaisviais dal 
fintas į Berlyną iš Ri 

_^pasipa«ikojo, kaip ?
niame Berlyne Jis buv irtas 
ir ntitetetas 10 metų abo-

grą- 
t. Jis 

1 ryti-

tL Jis buvo nugabentįKar- 
tegal, Rusijoje. Ten 
vegų komunistą Hii^asai 
buvo perbėgęs ii N įjos,

nor-

įą, Rusijoje Jb burojū

peržsngfcną.”

węrs, buvusį jūrininką. Tasai 
anksčiau buvo komunistas. 
1951 iš Suomijos jis nukeliavo 
J Rusiją, kirviu prasiskinda- 
mas kelią pro pasienio vielų 
užtvaras. Už tai jis Rusijoj 
buvo nuteistas trejiem metam. 
Dabar jis taip pat paleistas ir 
grąžintas į Berlyną. Valstybės 
departamento pastangom jis 
lėktuvu gabenamas į Ameri
ką. JatiTvisas komunizmas jau 
fiktulkėjęs. iš galvos. Jis dar 
žada aplankyti Ispaniją, nes 
kalėjimo draugam ispanam 
buvo davęs žodj aplankyti ta 
tautiečius Ispanijoje fa* įpasa
koti apie ją likimą.

Valstybės sekretorius Dul- 
les nusistatęs pasitarimus nu
traukti, jei tik paattkės, kad 
jie jokių konkrečių ir pozity
vių rezultatų neduoda. Tačiau 
-spėjama, kad konferencija vis 
tiek truks ne mėfiiau kaip mė-

Amerikoje numatoma surinkti 
1954 metais 6 miltenius do

Metųskefiuose.žuvo 276.

ŽEMES DALINA

Roma. — Vyriausybė išdali
no 52,000 ūkininkam 637,000 
akrus žemės. Namam pasista
tyti, gyvuliam, žemei nusausin-

* ti išduota 38' miliardai lyrų 
(60 milijonų doL). Per tuos

, trejus metus pasisekė pravesti 
tik trečdalį ■ reformos. Ligi 
1962 turėtų būti išdalyta 1,- 

'729,000 akrai 1,729,000 ūkinin
kų, o pinigų išteista tam rrika-

* tai 600 milijonų doL

Jtpnrijnjt sostinės gyvento
jai per naujus metus rinkosi 
apie imperatoriaus rūmus jo 
pasveikinti. Apie 700,000 gy-v niekur tos nuotaikos nepute-



Spauda

tie-

Lie-

mė-

galėsiąs to pakeiti. Ištisus me
tus Jaęfc nešiojosi su ta našta. 
Ir jis tarėsi naealėsiąs grįžti į 
tą patj buyusį pasauli. Gėda, 
sąžinės priekaištas dėl to, ką 
jis padarė, vertė ji liktis čia 
Kerojote kraite. Vertė pasi
rinkti nelaisvę.

kitas įspėjimas skaudi 
sa, deja, tiesa.

IRANO HŽsienįo reikalu ministeris Mrikkab Entesam (kairėje) 
sveikinasi su Britanijos atstovu M. 1 nght, ka tik tktvykųshi 1 Te
heraną.

draugą, nors ir tuo vienu ne-

traukė, lyg bijodamas prisilies
ti. Turėjau beveik jam į ranką 
laišką įjprausti. Laiškas vir
pėjo jo rankoje. Paskui jį per
skaitė antrą ik trečią kartą*

“Vokas?” staiga paprašė.
Nesupratau gerai, kam tai 

jam reikėjo. Bet priėjau prie 
stalčiaus ir — laimė — radau 
voką. Padaviau. Ir dabar nuti
ko, ko nebuvau laukęs. Jack 
žiūrėjo į mane pilnomis aki
mis. Jos buvo kupinos ašarų. 
Ir nesistengė jų sulaikyti. Ver
kė kaip vaikas. Verkdamas at
sistojo, priėjo prię manęs ir 
apsikabino. Nesu jausmingas, 
bet ir man buvo noro verkti— 
ir nežinau dėl ko.

Jis galėjo man ir nesiaiš- 
kinti. Man Užteko, kad jis pa
sirašytų: Jack tokis ir tokis 
iš tokio ir tokio pulko, gimęs 
tada ir tada... pareiškia norą 
būti repatrijuotas. Bet jis norė
jo man viską pasakyti. Visą 
savo istoriją.

: ta*kartain-

Svešcntoi toopačįu metu taip

vaizduoti. Jackas ' b***"? tordo- 
maš. Brutaliai tardomas? kad vieninteliai didvyriai, ku-

jau tiWjįT4- kad^jdM&Misias 
kankinimas yra kūno skaus
mas. Naktis, durtuvas ujį pe
čių, revolveris ant stalo, žmo
gus prieš tave, kuris nori iš
gauti tavo giliausias paslaptis. 
O tu esi nuvargęs. Taip pašu
tusiai nuvargęs, pailsęs, kad
taft viskas vistiek, kad tik ga- belaisvių lagerį, 
lėtum kristi ir miegoti. Žiau
riai šalta. Palapinės gilumoj 
Šnypščia karštos arbatos vir
dulys. Tu gali gauti karštos

jo norėjo; kiek vyrų išsikėlė, 
iš kokio dalinio. Ir kokį san
dėlį jie turėjo susprogdinti. 
T^ada ji; gavo arbatos.» Neži
nau, ar gavo miegoti. Bet kitą 
dieną jis buvo nugabentas į 

Karininkas,
kuris jį tardė, atsisveikinda
mas sudavė jam per pečius ir 
šypsodamasis davė suprasti, 
kad ekspedicija surasta vieto-

šiuo atveju kiniečiai pasivėlino

Keistas Žmogus. Tu nužu- 
dai dvyliką “priešų” ir tau nie-

Tik phmcO^i rinko £ dienas, 
šveicarai išbrinko per 10 mi

Ji prasidėjo prieš pusantrų 
metų. Buvo jo komandos eks
pedicija. Buvo j^je Džimas. Jo 
geriausias draugas. Jie išsikėlė 
anksti apie trępią valandą. Jie 
šoko į vandenį ir išplaukė į 
krantą. Jie turėjo susprogdin-

- ti kiniečių municijos sandėlį. 
Džimas, korporalas, buvo eks
pedicijos viršininkas. Jo žinioje 
buvo dešimt vyrų. Vienas turė
jo likti ant kranto ir laukti 
kitų. Tai turėjo-trukti pusant
ros valandos. Džimas paliko jį, 
Jacką. Čia ir atsitiko viskas. 
Dvidešimt ar dvidešimt pen
kios minutės praėjo. Laukiant . 
minutės išvirsta valandomis. 
Jack prarado laiko orientaci
ją. Pagaliau Jack išgirdo bal
sus. Manė, kad grįžta Džimas 
su'kitais. Bet jis klydo. Jis bu
vo jau partrenktas, kai pažino, 
kad prieš jį stovėjo keturi ki
niečių sargybiniai. Jis buvo be
laisvis.

Kas toliau buvo, galite įsi

■sujooju
200 coHų teleskopu Palmer Mountain, Colif. žvaigž tyrias yra nutolęs nuo mds*i žetnės per 1 mE. švie
sos mėty. •" . v' ■ • •

karnas tik vieneriems metams. 
Renka kaip ir Prancūzijoj a- 
beji rūmai. Tačiau susidariusi 
tradicija, kad kandidatas eina 
iš valstybės tarybos, kurioje 
yra 7 nariai. Taryba yra vy
riausias valstybėj vykdomasis 
organas, kurio narius renka 
parlamentas. Taip pat pagal 
tradiciją jie lieka Caryboje ligi 
mirties ar ligi atsisako. Kiek
vienas iš tarybos narių eina į 
>prežždentus rotacine tvarka. 
Parlamentas juos į prezidentus 
tik formaliai patvirtina. Da
bar išrinktas R. Rubattel, 57 
metų.

Taryboj nariai atlyginimo 
gauna po 11,000 dol. melams, 
prezidentui dar prideda 700.

VOKIEČIAI MUS RAGINA RAŠYT LIET OS ISTORIJĄ

Atomą pasigavę, žmonės ne
sitenkina vien jo griaunamąja 
jėga, bet mėgina jį įkinkyti 
naudingesniam darbui. Netoli 
tie lafkai, kai su atomu va
žiuosim praleisti savaitgalio, 
skusim barzdą ir kepsim bly
nus.

Gandai apie Maskvos-Paryžiaus ašį, kuri 
Vokietijai neleistu apsiginkluoti

Spauda pranešė, kad Pran
cūzijoj radikalų žmogus Dala- 
dier, buvęs min. pirmininkas, 
su delegacija lankėsi kom. 
Lenkijoje ir Vokietijoje. Da
bar vokiečių ir švedų spaudoje 
imta kalbėti apie Maskvos- 
Paryžiaus ašį . kaip atsvarą 
prie; Washingtono-Tokio-Bonr 
nos ašį.

Sykiu nurodoma ir kai ku
rių konkrečių faktų. Grįžęs iš 
kom. Lenkijos ir Vokietijos 
Ganevalis pasisakė prieš 
rytinių sienų nukėlimą nuo O- 
derio ir Neissės. Jei sienos bū
tų norima pakeisti, tai kiltų 
karas. Berlyne prancūzų karo 
komendanto santykiai su so
vietiniais kolegomis darosi 
nuoširdesni. Prancūzų komen-* 
dantas buvo suruošęs iškilmes 
savo buvusiam pirmatakui bėjo, kad tllbrichtas tiesia ran-

gen. Ganevaliui pagerbti. Ga- 
nevalis dabar parkviesta; į ka
ro ministerijos kabineto šefus. 
Jis buvo porai dienų atvykęs į 
Berlyną ir matęsis su sovietų 
atitinkamais-žmonėmis. Sovietų 
centre Karlshorste prieš porą 
savaičių taip pat buvo atvykęs 
asmeninis de Gaulle patikėti
nis. Su juo pasimatyti bdKevi- 
kai buvo atsiuntę feldmaršalą 
Paulų, lydimą sovietų gen. 
Denkino. Kas tarp jų kalbėta, 
nepaskelbta. Tačiau būdinga 
kad prancūzų “Agence France 
Presse” šefas Berlyne Ravoux 
smarkiai ėmė reklamuoti bol
ševikų tariamus akivaizdžius 
įrodymus, kaip “amerikiečiai 
stengiasi viską paimti į savo 

' rankas.” Prancūzų konservaty
vus laikraštis “Figaro” paste-

Pirmiausia atomą pradėjo 
kinkyti į povandeninius laivus. 
Jau 1949 paskirta 40 milijonų 
dolerių ir pradėtas statyti pir
masis atomo jėga varomas po
vandeninis laivas “Nautilius”, 
kuris sausio 21 turėtų išplauk
ti į jūrą, iš Connectiėuto vie
nos karinės laivų bazės. Jo 
atominis motoras buvo pradėtas 
dirbti 1953 Idaho valstybėje, 
kur nuošalioje dykumoje ~yra 
įruoštos atominių studijų labo
ratorijos ir daromi bandymai 
su įvairiausiais atominiais mo
torais. Pasiryžimai dideli. No
rima atominę jėgą pritaikyti 
laivams, lėktuvams, automobi-

ką Prancūzijai ir vakarų Vo
kietijai ir kad tai esanti “vie
nintelė galimybė išspręsti Vo
kietijos klausimui.”

Kad palenktų Prancūzijos 
simpatijas, Maskvos įsakytas 
Indokinijoje sukilėlių vadas 
septynias dienas prieš Bermu- 
dos konferenciją paskelbė no
rą taikytis su Prancūzija.

Tai visa Maskva organizuo
ja ,kad sutrukdytų dabar Eu
ropinės kariuomenės sudary
mą. Tatai yra pakeliui ir 
Prancūzijai, kuri nori, kad ne- 
sustiprėtų Vokietija: jos pran
cūzai labiau bijo nei bolševikų.

Drauge gruodžio 19 Zeno
nas Ivinskis aprašo, kaip vo
kiečių "mokslininkai domisi 
Rytprūsių reikalais ir juo; ti
ria. J Goettingeną atvežtas 
Karaliaučiaus valstybinis ar
chyvas pavertė šitą miestą 
antruoju Karaliaučium. Jame 
susitelkę mokslininkai ir Stu
dentai pastaruoju metu veika
lais ir parodomis išryškino vo
kiečių kultūros ek pansiją pra
eityje, ne tik Rytprūsiuose, 
bet taip'pat Baltijos kraštuose 
ir toliau.

Kai reikės spręsti politinius 
Rytprūsių klausimus, vokie
čiai bus apsiginklavę istori
niais argumentais. Parodos į- 
rašuose mirristerio Kaiserio 
kalbos ištrauka ški ėk ‘Ne su 
ktžkosi ėmis
bombomis, bet su teises gink
lais atgausime mes Rytprū
sius”.

Tačiau vokiečių istorikai — 
sako Ivinskis — mielai domi
si, ką lietuviai tais klausimais 

, pareiškia. Jie nuolat ragina, 
kad patys lietuviai parašytą 

x pirmą Lietuvos istoriją. “Nori
ma, kad patys lietuviai išdėsty
tų ir savo istorinius požiūrius, 
žiūrint iš savo krašto*”

Z. Ivinskis akivaizdoje to 
vokiečių pasiruošimo kelia 
klapsimą: “Kokius teisės gink
lus ruošiame mes visos Lietu
vos išlaisvinimui ir ką esame 
iki šiol nukalę per eilę metų...” 
Jis mano, kad mū-ų energija 
yra pasukta klaidinga krypti
mi, nes “lietuvių čia, kurių is- 
torija/medžiagos čia gali rieš
kučiomis semti, niekas iki šiol 
neužklysta... Reikia bijoti, jog 
iš savo perdėm nuogos kasdie
ninės ir trumpos politikos 
(gal tiksliau tik į-ibėgėjusio 
politikavimo) vieną dieną stai- 

užbaigti 1955 m. * ga būsime pabudinti, ir tada 
stovėsime su tuščiomis ranko
mis, be jokio antidotam, nes 
kol kas iš didelių projektų stu
dijos, lyg iš kokio užburto ra
to, jau eilė metų kaip neišeina
ma”. x

Bams fį.į’; Įeitiems reikalams. 
Tuomet atkristų degąlo proble
ma ir laivas arba lėktuvas ga
lėtų išbūti neribotą laiką ke
lionėje. ,?

Prityrę technikai išsitarė, 
kad dar reikią daug padirbėti, 
bet' vieną aišku — pasisekimas 
Užtikrintas. Tdks povandeninis 
laivas galėsiąs plaukti po van
deniu 37 mylių greičiu ir be 
jokio sustojimo apiplaukti bent 
kelis kariu aplink pasaulį. Jė
gą gamins cheminis elementas 
iš uranijaus ir bus tuo pato
gūs, kad motoras eis labai ty
kiai ir nenaudos deguonies. 
Pasinėrimo laikas priklausys 
tik nuo personalo noro ir mais
to bei šaudmenų ištekliaus.

Žmogaus atsparumą pasinė
rus pernai ištyrė su paprastu 
povandeniniu “Haddock” lai
vu. Įgula išbuvo užsidariusi 30 
dienų. .

Bebaigiant “Nautilių” jau 
pradėtas gaminti kitas toks pat 
laivas — "Jūros vilkas”, kuris 
pramatyta.
Atominiai laivai pakeis ateities 
laivyno taktiką.7 Specialistų 
nuomone, tokie laivai be jokio 
sunkumo galėsią nuo Aliaskos 
išlysti tiesiai po šiaurės jūrų 
ledynais.

VYTIES” PLATINIMO VAJUS!
VISI VYČIAI IR JV PRIETEMAI į DARBĄ!

• Vyčią Centro Vaidyba ir “VYTIES” Reda’Mh skelbta “VYTIES” platintam vają nuo

merotorin paskirta 13 dovanu: trys dovanos pinigais — $25, $15, $10 ir dešimt dovn- 
*U knygomis. ' x

• Dovanoms skirti $50 paaukojo kon. Dt? J. Prunskis. “Draugo” Rcdaktorim, Cbieajp,
HL, #» dešimt ktaygu apie Fnfeną MARIJA KALBA PASAULIUI tam. Myk. Vemb- 
tA, Stbnghtpn, Msas.

• Tai, Vyčiai Ir ja prieteHai. aptaškykite visus' ’nžjstajnus ir kieti rimą feetuvišką šed-

Lietuves vokiečiai teises į 
tuvą pasilaiko 

Heintatstimme — toks 
nesinis laikraštėlis leidžiamas
vokiečiams iš Lietuvos. Jo 12 
nr. vienas straipsnelis .skirtas 
latviams, kitas lietuviams. ■ 
Pirmame informuoja apie vo
kiečių spaudai pasikalbėjimą, 
kurį surengė lietuvių Eltos at
stovas su buvusiu Latvijos fi
nansų ministeriu, Rygos bur
mistru Lispinš, “kuris dabar 
atstovauja Latvijos valstybei 
prie Bonuos vyriausybės” 
(Lietuvai ten niekas neatsto
vauja. Red.). Tame pasikalbė
jime Liepinš 'pareiškė pasiten
kinimą Vokietijos vyriausybės 
politika tremtinių atžvilgiu.

Antrame straipsnely, vardu 
‘Tamsūs žodžiai” atsiliepia į 
Eltos lapkričio 20 samprotavi
mus dėl Deutsche Partei siū
lymo vyriausybei, tarpinin
kaujant Landsmaschaften, iš
siaiškinti su egziliniais rytų 
valstybių atstovais dėl vokie
čių teisės jų paliktose tėvynė-' 
se. “Heimatstimme” sakosi, 
kad juos, kaip Lietuvos vokie
čius .labiausiai palietė šis El
tos samprotavimas:

“Čia mes galime su gryna 
sąžine paaiškinti, kad Baltijos 
valstybės nėra apsunkintos šio 
klausimo jokia hipoteka, nes 
nei lietuviai nei latviai bei es
tai vokiečių jėga nevarė iš savo 
kraštų. Vokiečiai, vado pa
šaukti 1939 ir 1941 laisvu' no
ru išsikėlė, kad naujuose Vo
kietijos okupuotuose kraštuose 
atliktų milžinišką* kolonizacinę 
mriją.. Vokietijoje jie atsisakė 
nuo savo buvusios pilietybės, 
priėmė Vokietijos pilietybę ir 
buvo pilnai atlyginti už nuo
savybę, kurią jie turėjo Balti
jos kraštuose.”

Dėl to Eltos pareiškimo 
“Heimatstimme” pripažįsta:

“Mes nedarėme niekada lie
tuviams priekaišto, kad jie mus 
būtų jėga išvarę. Jų sąžinė šia 
hipoteka nėra ap-.unkinta. Bet

i, girdi, toks formulavi- 
>. Iš tikrųjų mes nebuvom 
celti tam, kad atliktume 
inišką kolonizacijos misi- 
apie tai mes mažiausiai 
ojome, nes tada tokio pro- 
o dar nebuvo nė matyti.
ar tame žody “milžiniška 

mizacine misija” neskamba 
>utį kita forma išreikštas 
ns anksčiau pažįstamas iki 
ctant priekaištas “Kry- 

, >čių pėdomis”? Jį mes pa
lme ir žinom , kokia pras- 
jame slepiasi. O kad mes 
mėm Vokietijos pilietybę, 
i tai būtinai turi reikšti, 
mes atsisakėme savo tei- 

į senąją tėvynę; kiek liečia 
ginimą už nuosavybę, tai 
s. tvirtinimas reikia laikyti 
iaujsi^.atveju nepakankamu 
jjimu. 4
žodžiai, kurie iš lietuvių 
ės pasakyti, yra tamsūs, ir 
inia, ko jais siekiama. ;Iš 
> pusės norėtume aiškių 
irų abipusių santykių-..
Mes sveikiname- Deutsche 
tei siūlymą ir ministerio 
ifto paskatą per Landsman- 
aften išsiaiškinti su egzili- 
s atstovais, kad- klausimai 
niausią būtų išaiškinti ne 
iausybinėje plotmėje iš a- 
ų pusių. i
Su lietuvių egziliniais at- 
zais tokio ryšio dar.neturi- 
. Elta dėl to rašo: ‘Egzili- 
atstovų santūrumas su- 

ntamas. Reikia atsižvelgti, 
! egziliniai atstovai tam 
■a prasme atstovauja jų 
štų suverenumui, o Lands- 
ischaften ’ tėra privatinės 
^s organizacijos;” j A 
fteimatstimfnėn" čia pa-* 
lėtinai iškelia “Landsmans- 
ften” reikšmę. Rašto 
ndsmanschaften yra veiks- 

» kurio norai ir re i kala vi- 
i, galutinai sprendžiant vo
žiu Likimą rytuose šiapus ir 
pus dabartinių ribų.negalės 
^nepaisomi. Dėl to, jei bus 
tarta tarp Landsmansdiaf- 
ir egzilinių atsakingų at- 

r*ų. tai galutinis sprendimas 
tik formos klausimas.

ndien ar vėliau Landsman- 
aften kalbės lemiamą 2b- 
Dėl- to ir čia nesutinkame 
lietuvišku nusastątymu.

TALKOS INIAI
palieka pėdsakus Ii iviy literatūroj
1. Igno J. Šeiniaus RAUD 
sensaciją danų, suomių ir šve raitančioje visuomenėje, 
mum j bus tol aktualus, kol ų tėvynė bus raudonojo 
tvano apsemta. 327 pusi. Si po Zobarsko įvadu apie 
dutorių. Kaina $3.50.
2. Juozo Paukštelio KAIM\ 
vienas iš gražiausių veikalų 
tūroje, vaizduojąs laisvos 
mą. 4 spalvų viršelis. 239 
z Abi knygas užsakant pas

TALKOS įgaliotinio

SIS TVANAS.' sukėlei

premijuotas romanas, 
jrniškoje lietuvių litera- 

jaunuoly meilės dra- 
a $2.50.
s jgaliotini tik $5. .



Ko siekia Paryžiaus misija?
įvyksta j Usieux atlikti re- 
kolekciją. Tą pačią metą ru- 
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vasarą vieno susirinkimo metu 
jis išdėsto Paryžiaus misijos 
steigimo {daną. 1943 m. spalio

ną patvirtino ir greit po to Pa
ryžiaus misija buvo formaliai 
įstrigta. . . ’ l

I» ąrtflmnl tiktai autoriams prMant Pavarde pamra- 
Itiaat MnMkta radakcijaa nuomone. OI skribtmn turini

Metai priklauso diplomatam
PASKUTINIS 1953- metų kalendoriaus lapas nupieštas. 

Naujas kabinamas su daugeliu linkėjimų naujų metų pirmą die
ną. Vienas B tą linkėjimų patraukia ypačiai dėmesį. Jis gali 
būti naujais metais svarbiausia gairė Vakarų ir Rytų santykiuo-

Bet vos j > ap . dšųrbą, nmji 
jąją instituciją^ ištiko miaii ė: 
staiga mirė jos steigėjas kuni
gas Godin, vos sulaukęs 38 
metus. Misija neteko ne tik di-, 
delio pasišventimo kunigo, bet 
kartu ir vieno iš energingiau
sių organizatorių. Bet jo pasė
tasis grūdas nežuvo. Pradėtasis 
darbas buvo tęsiamas toliau.

To linkėjo amerikiečiam Richard Coudenhove-Kalergi, 
Paneuropinto sąjūdžio pirmininkas, žinomasis . nuo senų laikų 
jungtinės Europos minties kūrėjas. ‘‘Europos misija yra taika: 
Prancūzijai Susiprasti su Vokietija, Amerikai su Rusija”. Tai 
sakydamas, Kalergi praneša, kad šiai misijai 1954 rugp. 1, mi
nint 30 metų nuo pirmo pasaulinio kąro, bus organizuota “tai
kos diena”.

Iš ankstesnių to paties autoriaus raštų šveicarų spaudoje 
matyt, kad tokioj propagandoj bus pritarta komunistinei Kini
jai priimti į penkių konferenciją, Rusijai duoti nepuolimo ga
rantijas... .

Tai nėra tik vieno europiečio ar vieno sąjūdžio siekimai. Jiem 
pritaria garsiai ar tyliai ta Europos visuomenės dalis, kuri moka 
sukelti triukšmą, taigi ir opiniją. Jie paremia eilę tų Maskvos 
reikalavimų, kuriuos ji buvo skelbusi lig šiol per komunistų 
organizuojamus “taikos kongresus”.

Šita opinija per Europos “didžiųjų” užsienių reikalų minis- 
terius spaudžia ir Ameriką. Jos įtakoje suprantamas Amerikos 
kompromisas per šiuos metus vėl kalbėtis su Maskva, pakeitus 
tiktai pasikalbėjimų kambariuose Korėjos dekoracijas Berlyno 
dekoracijom. Kompromisas net didesnis, kurį po Bermudos kon
ferencijos ne iš karto drįso ir paskelbti — siūlyti Maskvai ne
puolimo sutartį.

Tos krypties įtakoje amerikiečių spauda spėlioja, kad 1954 
metais bus populiarūs diplomatai, bet ne generolai.

Noras “pakeisti šaltąjį karą tikrąja taika" gali būti diktuo
jamas arba tikėjimo, kad ji galima, arba metodo, kad propa- 
g^ndiškai būtų parodyta, jog viskas buvo padaryta, kas galima. 
Amerikai tai gali būti metodas. Bet Europoje tai gali būti ir ti
kėjimas Kad tai tikėjimas ir koks jis naivus, matyt iš argu
mentų, kodėl tos “tikrosios taikos” siekiama. Kalergi v4*’ daugelį 
europiečių vienam iš. savo straipsnių rašo: “Būtų iliuzija laukti, 
kad Vakarų pergalė išgelbėtų žmogiškąsias laisves nuo versijos. 
Nes Vakarai būtų priversti, karui kilus, suvaržyti visas laisvas 
institucijas ir jas paaukoti totalinei karo diktatūrai. šita dik
tatūra vargiai kuo skirtųsi nuo rytų diktatūros”. (Tai pasakė! 

Red.).
' Tokie žodžiai tik rodo, kaip iliuzijom stengiasi gyventi tie, 

kurie sykiu su grafu nepažino skirtumo tarp Lozanos kilimų ir 
Sitem -tundros Lygiai keistu moralės supratimu gyvena, kai 
siūlo garantuoti grobikui ir galvažudžiui, kad jis nebus policijos 
užpultas su viltimi, jog naujos aukos jis nepasmaugs.

Tačiau faktas, kad ir šitos nuotaikos daro įtakos politinei 
eigai. Ir ją žada stiprinti 1954! Tiem, kurie su tokiom nuotaikom 
nori naujafc metais “keisti šaltąjį karą tikrąja taika” ir lemti 
fmnmų likimą, tegalima linkėti tik šventosios Dvasios.

Iš pradžių Paryžiaus mi
sijos branduolį tesudarė septy-r 
ni kunigai. Bet greit narių 
skaičius augo ir misija tvirtė
jo. šiandien Paryžiaus misija 
turi 25 kunigus, iš kurių dvi
dešimt gyvena iš savo rankų 
darbo. Vieni iš jų dirba auto
mobilių bei sunkiųjų nfetalų 
apdirbimo fabrikuose, kiti yra 
sunkvežimių šoferiais, dar kiti 
įvairiose kitose įmonėse. Visi 
tie kunigai —darbininkai gy
vena pačiuose neturtingiau
siuose Paryžiaus kvartaluose 
(18-jame, 20-jame) arba prie
miesčiuose, kur darbininkai su
daro daugumą (MontreuD, BH- 

. MOHAMMKD 'MoiSSASBCHEI (katroje), fcuvę* Irano mbristerte pirmiBinfcaa, Hklanso teismo sprendimo,

iancourt, Kremlin-Bicetre ir
kt).

Be Paryžiaus, Prancūzijoje 
yra dar vientoi&a vyskupiją, 
kuriose yra kunigų darbinin
kų. Dažniausiai tose, kur yra 
did^^pratobnės ar uostų 
miėstai, k. a. B6rdeaux, Mar- 

zseille, Toulouse, Lille, Lyon ir 
k. Kunigų darbininkų eflėse y- 
ra ir vienuolių iš jėzuitų, do
minikonų, pranciškonų ir kapu
cinų ordinų. Iš viso šiandien 
Prancūzijoje yra priskaitoma 
virš 90 kunigų darbininkų.

Koks yra tų kunigų darbi
ninkų pagrindinis tikslas? «.

Į tai atsakyti nesunku. Ku
nigų darbininkų didžiausias 
rūpestis yra grąžinti atgal prie 

Kristaus tas milijonines darbi
ninkų mases,>_ kurios didelėje 
daugumoje yra praradusios ir 
Dievą ir krikščioniškosios tie
sos šviesą.

Apskritai, norint suprasti 
Paryžiaus misiją bei kunigus 
darbininkus, reikia pirmiausiai 
turėt preš akis platųjį darb- 
ninkų pasauli o išeities tašku 
imti faktą, kad šios darbinin
kijos didžioji dalis yra visai 
praradusi ryšius su Bažnyčia. 
Dar daugiau — ji yra visiškai 
subedievėjusl šiuo atveju ne
užtenka pavartoti žodi “nu- 
krikščionejusi,” nes ištikrųjų 
prancūzu darbininkija jau se
niai nebėra krikščioniška. Iš 
kitos pusės, šį darbininkų pa-

pastaruoju metu

F. JUCKVlCfUS

. — Prancūzuos
* inity įtini 

tai, kad kunigą 
stitueija turinti likti.

žinoma, nereikia manyti, 
kad Paryžiaus misija yra vi-

šaulį nereikia maišyti su ko
munistiniu. Prancūzijos darbi
ninkija dar prieš komunizmo 
įsigalėjimą buvo ateistiška.

Nepaslaptis, kad iki paskuti
niųjų laikų Prancūzijoje buvo 
mažai rūpinamasi darbininki
ja. Nebuvo net paskirta kuni
gų, kurie rūpintųsi jų dvasi
niais reikalais. Tuo metu, kai 
mažosios seminarijos, kurių 
auklėtinių skaičius dažnai ne
siekia nė poros šimtų, turi 5-8 
kunigus mokytojus, didieji fab
rikai bei įmonės, kur darbuo
jasi po keliasdešimt tūkstančių 
darbininkų, neturi, jokio spe
cialiai joms skirto kunigo. Ne
sunku tad suprasti, kad kartą 
ši nenormali padėtis turėjo bū
ti reformuota. Tai ir padarė 
kardinolas Suhard Paryžiaus 
misijos formoje.

Visų pirma šios misijos ku
nigai darbininkai nori subedie- 
vėjusias darbininkų mases ir 
Katalikų Bažnyčią vėl sutaiky
ti. Ir tam tikslui jie dabar 
ruošia dirvą. Bet ne misijomis 
ar pamokslais, o tik savo bu
vimu ir pavyzdžiu, žinoma, jie 
neatmeta ir tradicinių pasto
racijos priemonių. Tačiau jie 
jas naudoja tik tuomet, kai 
tam susidaro palankiom sąly
gos. Apskritai, kunigų darbi
ninkų pirmutinis tikslas nėra

visuotinas ir greitas mastų at
vertimas, o tik dirvos paruoši
mas.

Be abejonės,. Paryžiaus mi- siškai tąbuias kūrinys. Ji gali 
sija savo dabartinėje formoje 
yra vienas iš radikaliausią 
darbininkų klasės atkrikščioni- 
nimo problemos sprendimo bū
dą, kokių Bažnyčia dar nėra 
praktikavusi nuo savo įsteigi
mo dienų. Tačiau tas dar ne
pasako, kad toks mėginimas

Kas tikrai pažįsta Prancūzijos 
darbininkijos šiandieninę padė
tį, tas pateisins visas padorias 
priemones

Ir reikia pasakyti, kad 
Prancūzijoj katalikiškoji vi
suomene didesnėje daugumoje

PRIE MARUOS ŠVENTOVES PAMATŲ
“Pastatykime šventųjų metų 

paminklą Marijos garbei” — 
tuo šūkiu buvo pradėtas 1950 
m. N. P. seserų vienuolyno, 
Putnam, Cann., koplyčiai sta
tyti vajus. Geros valios žmo
nių atsiliepė. Dėjosi doleris prie 
dolerio ir statybos fondas iš
augt/ tiek, kad jau šiais metais 
buvo galima pradėti statybą.

Stovime prie naujosios šven
tovės pamatų. Geležis ir beto
nas. Virš žftnė, jau kyla užpa
kalinė sienų dalis. Su gražia 
darbo pradžia įžengiame j Ma
rijos metus.

Tačiau iki šiol vis augęs Sta
tybos Fondas su koplyčios pa
matais, su beprasidedančio- 
mis sienomis tirpsta. Taip ir 
turi būti, tam jis ir yra. Tik 
visa bėda, kad jis dar per ma
žas. Esamų sumų koplyčiai 
pastatyti ir įrengti nepakaks, 
nors statoma pačiu ekonomiš
kiausiu būdu. Statytojas ran
govas irtž. J. Augustinavičius, 
vertindamas vienuolyno dar
bus, atsisakė nuo savo kaip 
rangovo pelno, o tenkinasi tik 
atlyginimu už savo darbą. Jis 
čia veikia lyg administrato
rius. Tai didi jo auka. Statybos 
fondas apmoka faktines me
džiagų ir darbo išlaidas. Vadi
nasi, dėka J. Augustinavičiaus 
pasišventimo ' sudėtos sumos 
sunaudojamos kuo vaisingiau
siai. Kitataučių rangovų norėta 
už koplyčios pastatymą gauti 
kaina buvo didesnė negu 
jo pasiūlyta. Jis ir gražiąją 
Clevelando lietuvių bažnyčią 
pastatė daug pigiau kaip kiti, o 

būti taisoma ir gerinama. Tuo 
prikalu Prancūzijos kardinolai 
jau susitarė su Romos kongre
gacija, kuriai yra pavesta, ku
nigą ir vienuolių priežiūra. Bus 
padaryti tik kar kurie pakeri
ma, bet •darbas nenutrauktas. 
Tai rodo, kad K. Bažnyčia 
niekada nemanė ir, nemano nu
sisukti nuo darbininką, kaip 
jau tvirtino komunistai ir kai 
kurie kairieji, bet ieško paties 
geriausio būdo k lengviausio 
priėjimo prie darbininkų ją 
religiniam reikalam patenkin
ti.

darbas atliktas pasigėrėtinai. 
Gerbdami jo sugebėjimus lin
kime jam kuo geriausios sėk
mės.

Statybos darbus prižiūri 
koplyčios projekto autorius * 
inž. Kriščiukaitis, kuri: taip 
pat tatai daro ne pčlno išskai
čiavimais, o Ig. Malinauskas^ 
techniškasis darbų vadovas, 
šiam darbui atsidavęs visa sie
la, savo darbo valandų ne
skaičiuoja. Jų visų noras, vie
nuolyno noras ir rėmėjų no
rą:, kad koplyčia jubilėjiniais 
Marijos metais būtų baigta. 
Tai bus Amerikoje gyvenančių 
lietuvių dovana Marijai. Ar 
bus ta dovana ištesėta, tai jau 
priklauso nuo mūsų - senųjų 
Amerikos lietuvių ir naujųjų 
ateivių. O reikia dar nemažai. 
Visas įrengimas, visas vidaus 
inventorius laukia savo auko
tojų. Ar būtų mūsų sąžinė ra
mi, jei, išvarius sienas ir užde- z 
jus stogą, koplyčios statymas 
ttirėtų būti sustabdytas?

Yra žmonių, kurie jau prieš 
kiek laiko pasižadėję koplyčios ' 
statybą paremti, bet dar iki 
šiol nė savo piniginės neatida
rė, nė čekių knygelės neat
skleidė. Vis dar lyg nebuvo atė
jęs laikas. Yra ir tokių, kurie 
savo mintyse pasiryžę paremti, 
bet lyg abejojo, ar koplyčia 
bus tikrai statoma šiandien 
koplyčios statyba vykstąs fak
tas. Taigi, atėjo pats tikrasis 
laikas įvykdyti padarytus ir 
nepadarytus pažadus.

A. J. Vasaitfe

5 PIRMAS GERAS DARBAS

Gyveno sau bubalteris Sta-

jam buvo aiškus kaip buhalte- 
.rijos knyga. Aktyvas — pasy
vas, kreditas - debitas, balan- 

vas ir žmogus sukūrė ir ką 
jam nuomininkai sumokėjo 
lengvai buvo suskirstoma iš- 

koše. DS, to buhalteris nieka
dos neturėjo jokio vargo su 
vertybią klasifikavimu, o jo * spręsti šitokią problemą: jei 
gyvenimas buvo lygus ir gry
nas, kaip balta lenta.

vo 37 metą viengungis. Tačiau

rašyti pagyrimo lapą. Ievos

naornininką, kurie iieina vA 

torano padavėja teteka paslap- 

nyje.

J. GRUŠAS

8

klubu.” Tiesa, jau seniai pra
ėjo tie laikai, kada jis pasidė
jęs reikafingiausį vyriškiui rū
bą, bėgioję aikštėje ir stengė
si kuo smalkiausiai įspirti jei 
ne į kamuolį, tai bent į drau
go pakinklį. Dabar Js taikė į 
klubo garbės narius, ir vieną 
kartą paaukojo net penkiasde
šimt litų. Bungai nebuvo sve
timas nė mokslas. Labai ilgai 
prakaitą laistė ir mėgino iš- 

žemė yra apskrita, ar žmogus 
eina prieš kalną ar į pakalnę.

tikras mokslininkas, jis darė 
bandymus su kamuoliais ir ma
žais vabalėliais. Jei kamuolį 
pasuka vienaip — vabalėlis ei
na prieš kalną, jei antraip, va
balėlis — pakalnę. Niekaip 

negalėjo įsivaizduoti kamuolio 
taip, kaip žemės, kuris neturė
tų nei viriaus nei apačios. Ir

Tačiau maloniausias buhal
terio darias — sėdėti pieštuku 

* apskaitinėti savo pajamas ir iš
laidas. Nuomos: 4 butai po 
300 litų — 1200. Algos 1600. 
Iš viso 2300 litą mėnesiui Iš
laidos: maistas, rūbai kuras, 
mokesčiai sargia alga... Ak, ta 
sargo alga: 80 litą mėnesiui! 
Ar negalėtą būti apskritesnė 
suma: 50 litą. Ir mokesčiai — 
o Viešpatie! Per aukas ir pasi
šventimą sukūrėm nepriklau
somybę, ir dar turitoe mokėti 
mokesčius! Kiek prakaituoja 
buhalteris, kiek popierių lapą 
prirašo, bet niekaip negali iš
vesti mėnesiia 2,000 santmęų. 
Sumažinti iškėdas maistui f Ne, 
to jis nepadarys. Sveikata ir il
gas amžius — aukščiausias gy
venimo tikslas! Rūbai? Vilno
niai marškiniai, šilkiniai marš
kiniai sunkūs kailiniai leng
vesni kailinėliai kupranuga- 

šių vilną kojinės — tai būti
niausi dalykai ilgam amžiui

Na ir mokės jis išgyventi —

metų. Ir kodėl neišgyventi? Po 
pietą pusvalandį ramiai pasėdi, 
pusvidandį lėtai pavaikštai, va-' 

landą paguli Vakare, lįsdamas 
į mieštus patalus paimi pušų 

ekstrakto buteUuką, į garuo 
janšo vandens stiklinę įlašini 

pušelių kvapo pilname kamba
ryje.

Banke buhalteriją vedi 
chronometro tikslumu, su di
rektorium sveikinies palenkda
mas galvą, su valdytoju — iš
lenkdamas nugarą. Lėktuvais 
neskraidai laivais neplaukioji, 
priešvalstybinių kalbų nesa
kai, gyvenimo reformuoti ne
manai,* dėl murzinos mergai
tės kvailų ašarų neskanesni sau 
širdies, nuo juodo žmonių var-

Be to, ant rašomojo stalo— 
visa mediciniška išmintis. 
“Kaip gyventi šimtą metą?”, 
“Patarimai vyrams”, “Ką 
kiekvienas žmogus turi žinoti 
apie skilvį/’ “Nervą priežiū
ra”, “Vaisią sultys”, 'Dešimt 
auksinią taisyklią apie žmo
gaus dantis”.

Na ir sakykite dabar, koks 
velnias galėtą sutrukdyti po
nui buhalteriui išgyventi šim
tą metą?

Ir vis dėlto vieną akimirks
nį dangus nuo jo nutolo, o pra
garas prisiartino. Prasidėjo 
taip: buhalteris ką tik nugrau
žė baltą kalakuto šlaunį ir 
prisitraukė kompoto lėkštę — 
tą minutę pasibeldė į duris ne
laimė. Ne mirtis ir ne liga, bet 

kė du butus — du iš karto. 
Nuo pirmos visas pirmas aukš
tas tuščias.

Buhalteris užmiršo, kad po 
pietą pusvalandį reikia ramiai 

iai, prasivėrė lūpos baisiau
siam šauksmui ir blyškus rau
donumas užliejo akis.

vaikščioti, valandą pagulėti. 
Šoko nuo lėkštės ir ėmė bėgio
ti po kambarį, tarsi kas kul
nis būtą pradėjęs deginti 
karšta geležimi.

Staiga švystelėjo viltis,«kaip 
skęstančiam šiaudas: tuč tuo
jau į skelbimų biufą, kol dar 

Iš chaotingų gelmių išsi
nerdamas pradėjo busti. Sun
kiai pravėrė ttakstienas ir pa
matė kždp satdę apskritą di
delę šviesą.

— Ge&iėkit! — suriko, bet

O, Viešpatie, jis miršta! 
Kaip sunku mirti! Nuo tos 
minties vėl nebeteko jėgų, o

be palto ir be skrybėlės. Puste
kinis- nėrė sker^atviais, nieko 

rydamas. Mėnesį atims remon
tas, 'prasideda šalčiai nuomi
ninką kraustymosi sezonas bai- 

kant Visiškai Sa pat skamba 
duslūs varpų garsai, o protar
piais girdis žmonių kalba.

kės sumažinti! Pyktis ir są
vartas suspaudė buhalterio šir
dį.

nėję. Atidarė aftiair suriko vi-

griežė dantimis ir šoko skersai 
gatvės.

Tuo pačiu akimirksniu su
spiegė šiurpus autoobbflio ilg

— Gefcėkit!
Dabar jau pate išgirdo savo

matine vaškai čia pat Motė- 

no žingsnius, šonai ir kojos de
ga, krūtinėje slopu, gerklėje 
trobai, kvapo negali atgauti.

Bet štai saulės spindulys 
toip meiliai paglostė jo skruos
tą. Pakreipė akis į vieną pu
sę, pakreįijrį kitą: baltos pa

latos sienos, lango rausvais 

švelniai mėlyno dangaus, kad 
net graudu darosi

Šoferis! Šitas žmogžudys

stfldat^

Sujudo širdyje pyktis, *nors vi
są kūną ėdė skausmai ir bai
siai norėjosi gerti. Bet staiga 
prisiminė vakar girdėtą: “vil
ties nėra”, h*, šaltas prakaitas 
išpylė kaktą.

— Kunigą... pakvieskite ku
nigą... — ištarė drebančiu bal-

Išėjus kunigui buhalteris 
sveficąja ranka nusEBuostė nuo 
kaktos prakaitą ir titip lengvai 
atsiduso.

,<Dabar ir numirti bus leng
viau. Bet Viešpatie, išldauyk 
dar vieno maldavimo: Vietoje

man nriaimingą gyvenimą.*



Yromanų konkursasn

ir glūdi veikalų nevienoda ver-
B savo < žemės išblokštas, 

nūdienos rašytojas jau kuria jo

Literatūrinės premijos išju
dina ir pati literatūrinį gyveni-

tūtoj, taipųbuvo ir mūsų ne
priklausomojo gyvenimo litera
tūroj. Džiugu, kad’toji tradici
ja tęsiama ir šiame krašte.

nriškėitame ant tos aukščiau
sios pakopos. Nereta| čia ųptik 
pilnas, bet ir pusė baiąg daug 
nusveria^

Vieno veikalo a trenkti, be

• - \
praeitis jam ir rinnii] daugian-

stvadavimo best per vaizduotę. 
Juk kas gi yra kūryba, jei ne 
kūrėjo' ja išsavadafrimas, jo 
katarsis. Tačiau šiame dau-

sferas. Tąflteu neretu atveju, 
konkursui specialiai veikalą

šiai, atrodo, gali pasimokyti 
kiti, “tuščiom rankom” grįžę, 
kuriems kaip tik tieka pakan
kamai laiko, (kad ir iki sekan
čio derliaus) patempti savo 
raštus ligi pripažinimo.

10 METŲ KAIP NETEKOME JURGIO BALTRUŠAIČIO

Čiurlionio meno ansamblio 
pradėta, ji, berods, yra linkusi 
tapti nuolatine. Ji ir surenka 
nemažą literatūrinį derlių.

Šių metų ‘Draugo” romano 
konkursas ypač buvo gausus 
tiek autoriais, tiek veikalų skai
čium:

„ konkurse dalyvavo 10 auto
rių su 13 tomą rankraščių, ku

rių dydis siekia bemaž 3300
poslapių.

Pačiai jury komisijai teko 
gerokai išsijuosus 
kad perskaitytų

. tuos veikalus per,
\ neilgą dviejų mėnesių laiko 

tarpą.
Skaitytojų dabar, aišku, dau

giausia mėgiamas žanras, šalia 
novelės, yra romanas. Tačiau 
lietuvių romano istorija rodo,

padirbėti, 
ir įvertintų 

palyginti,

tebuvo pasiekusi nepriklauso
mybės metais, kai ir pati val
džia skirdavo tos rūšies litera
tūrines premijas, tuo būdu iš
skirdama keletą kaip ir rinkti
nių veikalų, kurių ir dabar vie
nas kitas bandoma perspaus
dinti Būtovės, o vėliau ir psi
chologinis romanas ėmė viršų 
prieš istorinį romaną, kuris ti
ko mažiausiai iškultivuotas lie
tuvių literatūroj, nors tautos 

'Draugo” romano 1000 dolerių premija

“Draugo” dienraštis jau tre
čią kartą skyrė 1000 dol.. pre
miją už romaną. Pirmaisiais 
metais konkursan buvo atsiųs
ta 7 romanai, antrais — 8, 
šiemet 10. Iš jų buvo vienas net 
trijų tomų, vienas dviejų.

Jury komisija buvo sudary
ta New Yorke.. Komisijai pir- 

’ mininkava Pr. Naujokaitis, se
kretorius — A. šešplaukis, na
riais buvo: kun. V. Dabušis, 
A Vaičiulaitis, St. Zobarskas. 
Gruodžio 27 d. posėdyje premi
ją paskyrė Andriaus Edvino 
pasirašytam veikalui “Kelio
nė.” Atidarius voką, pasirodė, 
kad autorius . yra Algirdas 
•Landsbergis, gyvenąs New 
Yorke.

Laureatas gimė Kaune, bai
gė Jėzuitų gimnaziją, pradėjo I 
studijuoti literatūrą Kauno 
v. D. Universitete, Vokietijoje i 
studijavo Mainze, Brooklyne— 
Brooklyno kolegijoje, dabar 

• Columbia universitete studi
juoja lyginamąją literatūrą. 
Pradėjo rašyti dar gimnazijoje, 
pirmus dalykus išspausdino ) 
1946 m. “žvilgsniuose”, rota
torium leistame Žurnale Wies- 
badene. Porą novelių išspausdi
no angliškai Brooklyno koL li
teratūros laikraštyje, dalyvau
ja “Gabijoje”, "Lit Lankuose”, 
“Aktuose” ir kit.

Prie šio romano “Kelionė” 
dirbo 5 mėn. ištisai; jame vaiz
duoja gyvenimą darbo stovyk
loje Vokietijoje.

Gruodžio- 27 d. kun. V. Bag
donavičius, Draugo redakcijos 
narys, buvo sukvietęs Jury ko-. 
misijos narius, patį laureatą, 
keletą žurnalistų vakarienei, 
kurios metu buvo apžvelgtas

praeities — U boiševfltinžisbei

traūktaMPi* savo žemes, jš per
gyvenimų tremtyj bei stovykla- ' 
se, iš pergyvenšną naujose įsi
kūrimo vietose.

Tik retas tenusileidžia j to
limesnę tautos praeitį, į jos is
toriją, lyg bandydamas užši- 
miršti šių dienų gyvenimo sū
kuriuose ir lyg ieškodamas pa
guodos amžių glūdumoj. Ir tik 
retas tesiriboje savo krašto ne
priklausomybės laikais* pasilik
damas nepaliestas išgyvenimų 
svetimose žemėse.

Visas tas šimetinio romano 
konkurso literatūrinis derlius 
tai tartum anas “riksmas iš 
širdies”, kuriuo norėta šaukti, 
kad tautos veiksme teko sunki 
dalia, kad yra vienas ir bend
ras reikalas, dėĮ kurio tas šau
kimas pasigirsta. Iš kitos pu
sės ta visa kūryba tai tartum 
dovana toli pasilikusiai žemei, 
tai gyvas ir nuoširdus jos atsi
minimas. Gal ta kūryba ir gan 
nevienodo meninio lygio, bet ji 
yra gera ir graži pastanga 
reikštis kūrybiškai prieš nelai
mės slibino uždėtą leteną.

Kartu 'daugumoj tų veikalų 
girdėti skundas ir išsisakymas,

geras. Pusę romanų galima 
drąsiai spausdinti. Kartu buvo 
pasidžiaugta, kad laureatas yra 
jauna ir datig žadanti jėga, 
jam dabar tik 29 m.

Premija laureatui įteikta 
Chicagoje sausio 3 d. specialiai 
surengtame "Draugo” koncer
te - vakare. Premijuotai roma
nas sausio 4 d. pradedamas 
spausdinti “Draugo” atkarpo
je.

rybinį pakilimą, pasijuto savas 
tarp savųjų. Kaip J. Aistis sa
ko — “senatvėje pažino dar 
vieną šventą ir amžiną tiesą, 
kad menininkas tegali eiti pa
saulin tik per savo tautą.”

Kol jis rašė rusiškai, jo kū
ryba mūsų tautai buvo sveti
ma ,o grįžęs jis pasijuto nuo 
lietuvių kalbos evoliucijos atsi
likęs. Jis kalbėjo savo kaimo 
kalba, o mūsų rašto kalba jau

Prieš 10 metų, 1944 m. sau- 1 
šio 3 d., Paryžiuje mirė Jur
gis Baltrušaitis, poetas ir ilga- i 
mėtis Liėtuvos atstovas Mas
kvoje.

Gimė jis 1873 m. gegužės 3 
d. Paantvardžių sodžiuje, 
Skirsnemunės valse., Raseinių 
apskr. 1885 m. išvažiavo į 
Kauno gimnaziją; ją baigęs į 
Maskvos universitetą. Buvo y- 
papngai gabus. Nors baigė 
matematikos fizikos studijas, 
bet domėjosbdabiausiai kalbo
mis. Jų išmoko net kelioliką. 
Ypač tobulai pasisavino rusų 
kalbą, o ji — pasisavino ir Jur
gį Baltrušaitį.

Tuo metu, kai Maironis ra- , 
Šė lietuviškai, Jurgis Baltru
šaitis pradėjo rusiškai. Rusam 
ir davė daugiausia. Jis vienas 
iš stambiausių simbolistų rusų 
literatūroje. Rusiškai išleido 
du rinkinius, trečias liko rank
raštyje. Rusams jis yra išver
tęs apie 50 tomų įvairių Euro
pos autorių. Per rusus jis gar
sėjo ir V. Europoje. Jo rusiš
kos poezijos buvo išversta į 
kitas kalbas.

Tačiau jis grįžo į savo tautą
Jis daug keliavo ir draugavo 

su įvairių tautų rašytojais, vie
nas toks buvo ir Giovanni Pa- 
pini. Visur Baltrušaitis sakėsi 
esąs lietuvis, tačiau rusiškai 
rašąs. Į mūsų tautos gyvenimą 
jis įsijungia pirmojo d. karo 
metų. Nuo 1916 m. uoliai re
mia lietuvius studentus Mask
voje. Po karo jis paskiriamas 
pasiuntiniu Maskvoje, kur iš
buvo 20 metų. Pirmiausia į 
savo tautą grįžo kaip pilietis, 
eidamas diplomato pareigas. 
Su jom grįžo ir į poeziją. Jis 
pradeda rašyti lietuviškai. Ru
siška jo poezija yra daugiau 
abstrakti; lietuviškoji daugiau 
intymi. Sugrįžęs į kūrybą lie
tuvių kalba, jis pergyveno kū-

Šių metų sukakčių ir sukak- 
Ituvininkų kalendorius gana.

Prieš 10 metų, 
tragiškiausiais mūsų tautos 

metais, mirtis įsisuka į mūsų 
kultūrininkus ir kerta juos.

Sausio 3 — Paryžiuje mirė 
Jurgis Baltrušaitis, poetas, bu
vęs Lietuvos pasiuntinys Mask
voje.

Sausio 9 —‘Ctevdande mirė 
Antanas Smetona, buvęs Liet, 
respublikos prezidentas.

Vasario 27 -r- Vilniuje mirė 
Atomas Rimka, profesorius, 
daugelio laikraščių bendradar
bis, vienas iš žemės reformos 
kūrėjų.

Rugpiūčio 1 — Luokėje mi
rė pret BlaSiejus Česnys, pro- 
fęsorius, daugel teologinių 
raštų autorius, laikraščių ben
dradarbis.

Rugsėjo 8 — Vienoje' nuo 
bombardavimo žuvo Petras 
Rimkūnas, rašytojas ir žurna
listas.

Lapkričio 6 — Berlyne mirė 
Jonas šliupas, vienas iš “Auš
ros” Redaktorių.
-•Gruodžio 16 — Krokuvoje 
mirė Juozas Atomas Herba- 
ėiauskas, profesorius ir rašyto-

tautos gelmes, surado gilesnės 

buvo toli pažengus. Tad ir jo 
lietuviškieji raštai, nors ir pa
rašyti po 1939 m., kalbiniu at
žvilgiu primena laikotarpi 
prieš pirmą pasaulinį karą. Ta
čiau šitoje kalboje jis randa 
daug skambumo ir originalaus 
vaizdo.

ir dulkėje, lietuviškame peiza
že. Ypač visur pabrėžę lietu- ; 
viškosios dvasios lygį ir norą 
įnešti ją į žmonijos dvasios lo
byną.

Okupavus Lietuvą, Baltru
šaitis rašė iš Paryžiaus į Ame
rikos lietuvius:

“Kaip vystysis dalykai tė
vynėje, šiandien nežinia, bet 
aš iš ilgo patyrimo žinau, kad 
jin vystysis toli ne taip, kaip 
reikia, ir todėl jūs, laisvieji A- 
merikos broliai, turite darbš
čiai pasiimti visą atsakomybę 
už Lietuvos kultūros ateitį ir 
jos gyvybę... Amerikos bro
liai, rūpinkitės mūsų kultūros 
likimu; mūsų tautos kūrybinė 
dvasia gali ypatingai padidinti 
žmonijos dvasios lobyną, nes ji 
turi savo didžiąją misiją amžių 
raidoje.”

Kaip asmuo jis buvo didžiai 
taurus ir humaniškas. Mėgsta
miausia jo knyga buvo Evan
gelijos. Jis nuolat kartodavo 
Evangelijos žodžius: “Apsivil
kite meilės drabužiu.” Ypač 
gražiai jį įvertina visi svetim
šaliai, su kuriais jis buvo susi
draugavęs. •

J. Baltrušaitis lietuviškai pa
rašė tris rinkinius “Ašarų vai
niką” I ir II dalį ir “Aukuro 
dūmus”; “žiurkių vestuvės” — 
poemėlę ir nebaigtą poemėlę 
“Dulkės ir žvaiždės”. Visą jo 
poeziją gražiai suredagavo ir 
biografiją parašė J. Aistis, ’š- 
lęido “Poezijos” vardu prel. 
Pr. Juras 1948 m. A Dž.Jis skleidė žmogaus ir mūsų

ŠIŲ METŲ SUKAKČIŲ KALENDORIUS
Oskaras Milašius, poetas bu
vęs Lietuvos atstovas Paryžiu
je.

Spalio 17 — Kaune mirė 
Juozas Tūbelis, buvęs ilgame
tis ministeris pirmininkas.

Spalio 17 — Kaune mirė Pet
ras Avižonis, prpfesorius, žy
mus akių specialistas, drau
džiamojo spaudos laikotarpio 
uolus laikraščių bendradarbis.

Lapkričio 11 — Kaune mirė 
buvęsMykolas Šleževičius,

Prieš 20 metą
Rugsėjo 7 d. nuskendo Ne

mune Romas Striupas, rašyto-

Rugsėjo 9 Kaime mirė Juo
zas Naujalis, kompozitorius, 
žymus vargonininkų mokyto
jas, Kauno konservatorijos di
rektorius, Kaimo katedros var
gonininkas.

Spalio 25 Kaune mirė Juo
zas Purickis, buvęs ministeris,

Gruodžio 2 Panevėžyje mirė 
kun. Julijonas Lindę, rašytojas, 
Panevėžio gimnazijos direkto
rius.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Gabijos leidykla sausio 

mėn. išleidžia St. Būdavo ro
maną “Uždraustą stebuklą.” 
Spaudai atiduotas ir Pulgio 
Anriušio humoristinis romanas 
“Tipelis”. Taip pat greit pasi
rodys ir “Gabijos” žurnalo 5 
numeris.

• Ignas šeinius ruošia nove
lių rinkinį, kurį leidžia Gabi
jos leidykla.

• Supažindinama $u betu- 
. vią menu. Per Buenos Aires,

Argentinoje, radijo stotį Ex- 
celsior net tris kartus trans
liuota pusvalandžio lietuviška 
programa. Jos metu pian. A. 
Kuprevičius paskambino Čiur
lionio, Gruodžio ir VI. Jakū- 
bėno kūrinius, o Dainos cho
ras, vadovaujamas to paties A. 
Kuprevičiaus, padainavo visą 
eilę lietuviškų damų. Kartu 
buvo supažindinta su Lietuva 
ir su Argentinos lietuviais, pa
ti radijo vadovybė kalbėjo a- 
pie lietuvių liaudies meną ir 
lietuviškosios muzikos grožį. 
Taip pat transliuota K. Pet
rausko, V. Jonuškaitės ir kit 
lietuvių jdainavimai.

• L. Kultūros Fondo Aust
ralijoje visuotinis atstovų su
važiavimas įvyko gruodžio 29 
d. Mdbourne. Kartu posėdžia
vo ir šeštadieninių mokyklų 
mokytojai, Bendruomenės apy
linkių pirmininkai, dailininkų,

‘muzikų, rašytojų atstovai.

pių vai., gimė Aleksandras 
Burba, kunigas, aušrininkas 
poetas, kovotojas už Vilniaus 
krašto lietuvybę, Amerikoje 
pirmas steigęs lięŲiviškas pa
rapijas, mirė PlymoHthe, Pa., 
1898 m. kovo 27 d

Spaudos atgavimo sukaktis
Šiemet gegužės pradžioje su

eina 50 m., kaip buvo atšauk
tas lietuviškos spaudos drau
dimas, trūkęs net 40 metų, ši 
sukaktis rengiamasi visur at
žymėti, numatoma surengti

70 metą ' rakaktį šiemet 
švenčia prof. Vacį Biržiška, 
gimęs 1884 gruodžio 2 d., Lie
tuvių Enciklopedijos vyr. re
daktorius. Rugsėjo 22 d. T. B. 
Zajančkauskas, ilgametis pe
dagogas, lietuvių kalbos mo
kytojas, ■ Vilniaus miesto vei
kėjas,

Gruodžio 30. suvažiavimo pro
ga buvo surengtas literatūros 
ir muzikos vakaras.

• Arkiv. J. Matulaitį plačiai 
paminėjo prancūzų katalikų 
dienraštis “La Croix”. Jame 
nupasakota svarbiausieji J. 
Matulaičio gyvenimo bruožai ir 
jo nuopelnai įkuriant Lietuvos 
bažnytinę provinciją.

• Kražių skerdynių minėji
mą ir jų reikšmę lietuvių tau
tai plačiai aprašė žinomasis ita
lų dienraštis “R Quotidiano.”

• Wiener Kurier — di
džiausias austrų dienraštis—z 
įsidėjo iš vokiečių kalba lei
džiamo Eltos biuletenio platų 
pranešimą apie religinę padėtį 
Lietuvoje ir kituose okupuo
tuose Pabaltijo kraštuose. 
Pranešimas pavadintas “Lietu
vos katalikai priešinasi Sovie- / 
tams”. /

Atsiusta paminėti
Jonas A Karys — NEPRI

KLAUSOMOS LKTUVOS PI
NIGAI. Ostrublis, ostmarkė, 
auksinas, litas. Istorija ir nu- 
mizmatika su 160 paveikslų. 
Išleido ‘Aukselis” 1953 m. 255 
psL kreidiniame popietyje. 
Kaina 5 dol.

ANDERSENO PASAKOS, 
I dal. trečias leidimas. Išleido 
Nemunas Chicagoje, 210 psl., 
kaina nepažymėta.

ANDERSENO PASAKOS,
— n dalis, išleido Nemunas • 
Chicagoje 1953 m. 204 psl. 
Kaina nepažymėta.

F. M. Dostojevskį — NUSI
KALTIMAS IR BAUSME, I 
ir II dalis, išleido Nemunas, 
1953 m. Chicagoje, 301 psl., 
kaina nepažymėta.

A Vikiais — AMŽINĮ SE
NELIAI, literatūriniai repor
tažai. Išleido Nemunas Chica
goje 1953 m. 174 psL kaina ne
pažymėta. °

Vaclovas ttžiūaas — TAU
TINIS AUKLĖJIMAS RĖMO- . 
JE. Trumpes tautinio auklėji
mo vadovas lietuviškajai šei
mai išeivijoje. Išleido Vliko 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba , 
Vokietijoje 1953 m., 220 pd.. 
Kaina nepažymėta.

Stasys Yla — UTUBGINtS 
TERMINUOS KLAUSIMU, 
Lux Christi priedas, 92 psl. Iš
teista Putmme, Conn.

Jarai Paukšte* — KAI- < 
MYNAL remaaaii. Išleido Tai- 
ka Brooklyne 1963 m. Aplan- |



Ketvirtojo Lietuviu Kongreso rezoliucijos

Ragino
tautai, kaip ir kitoms poverg-

tremtimanw^organizacijų

Tik dabar gavome Lietuvių 
Kongreso Chicagoje rezotiuci-’ 
jas ir sveikinimus; Dąlj ją su
traukiame, svarbiąsias skel- 
biame ištisai,-kad jas pažintų 
ir tie, kurie negalėjo būti kon-

Visi amerikiečiai, kilę iš Soviety 
pavergiy kraity, vienykitės 
bendrai kovai

savo 'žemės ir išsisklaidžius po 
visą pasaulį, yra tietuviu dva
siniai ryčiai, pagroti lietuviš
kumu ir tikslingai rikiuojami 

•visiems lietuviams bendros ir 
dėl mūsų lietuviškosios kilmės 
kiekviena*. Botu vari privalo-

i' ■ - v -v -Ak-
F ■■ ■k . ■

- K .

SVEIKINO IR DĖKOJO
Kongresas pasveikino prezi

dentą D. D. Eisenhovvei į, pa
dėkodamas už paramą Kerste
no rezoliucijai ir išreikšdamas 
viltį, kad jis parems ir geno
cido konvencijos tvirtinimą.

Pasveikino H. C. Lodge, jr., 
Amerikos atstovą prie Jungti
nių Tautų, dėkodamas už jo 
pastangas kovoti prieš komu
nistinį imperializmą, ypačiai 
už jo iniciatyvą pasmerkti prie
vartinio darbo stovyklas ir de
portacijas.

Sveikino atstovą Ch. J. Ker- 
steną, labai brangindamas jo 
iniciatyvą žinomai akcijai.

Išreikšti sveikinimai Lietu
vos Laisvės Komitetui, VI ik ui, 
min. Lozoraičiui ir per ji ki
tiems Lietuvos diplomatams.

Pavedė Alto vykd. kom. pa
dėkoti JAV informacijos a- 
genturai už “Amerikos Balso” 
transliacijas.

“rasti būdą veikimui ^jr
kompetencijai -derinti, kad su- 

' telktinės visų mūsų institucijų 
ir visos patriotingosios lietuvių 
vsuomehės pastangos kiek ga
lima našiau įsijungtų į laisvo-

nes duotų Sovietams laiko 
padauginti bei ištobulinti ato
mines ir hidrogenines bombas 
ir kitokius masinės destrukci- . jo Vakarų pasaulio kovą prieš 
jos ginklus; kurie neu&Igo, So- ' bendrą žmonijos priešą — So
vietams patogiu momentu, bus 
pavartoti prieš laisvąjį pasau
lį, o, visų pirma, prieš Ameri
kos industrinius miestus, tuo 
tarpu kai laisvojo pasaulio gy
nyba būtų susilpninta ir budru
mas užmigdytas.

“Akivaizdoj^šitokio
čio naujų Jaltų pavojaus, A- 
merikos lietuviai ryžtasi ne 
tik patys kovoti prieš savižu
dišką appeasementų politiką, 
bet taip pat

raginti į tą kovą kitus ame- 
rikiečius,. susi jungusius į na
cionalines organizacijas, ypa
čiai, tuos, kurie patys arba jų 
tėvai yra kilmės iš Europos 
kraštų, šiuo metu Sovietą pa
vergtų. Tam tikslui visi šios 
kilmės amerikiečiai, jų naciona-ne-

vietų Sąjungą”.
Kreipdamasis į

Amerikos lietuvių visuomenę, 
spaudą, radiją,

ir pagerbdamas jos pastan
gas “kovoje už Lietuvos lais
vę, lietuvių kultūros išlaikymą 
bei kitais gyvybiniais lietuvių 
reikalais”, ateičiai ragino: “su
burtomis bendromis jėgomis 
remti ir stiprinti moraliai ir 
materialiai ALT ir kitų patrio- 
tingųjų lietuvių 
veiklą.”

Ragino remti 
jo darbas nėra
keli tūkstančiai lietuvių tebėra 
anapus okeano, kurie ir šian
dien reikalingi mūsų visų pa
ramos. Naujasis imigracijos į- 
statymas pareikalaus iš Balfo 
taip pat didelių pastangų, kad. 
kaip galima didesnis lietuvių 
skaičius galėtų juo pasinaudo
ti ir į šį kraštą atvykt.“

Jau seniau atvykusius trem
tinius ir įsijungusius 1 Alto 
veiklą Amerikoje, kongresas 
sveikino. -.

. Baitą, nes: 
baigtas, nes

Rezoliucijoje
DĖL TARPTAUTINĖS 

POLITIKOS '
kongresas “pareiškia
visų Amerikos lietuviu

palaužiamą valią ir pasiryži- 
• mą tęsti kovą dėl įgyvendini

mo teisingos taikos, kuri grą
žintų laisvę mūsų senajai tė
vynei Lietuvai ir kitiems pa
vergtiems kraštams.

“Kongresas reiškia padėką 
Jungtinių Valstybių preziden
tui Dvvight D. Eisenhoweriui nių grupių organzacijomis 
ir Valstybių Sekretoriui John 
Foster Dulles už jų pastangas 
nustatyti tokius šio krašto' už
sienio politikos tikslus, .kuriais 
Amerika pasiima prideramą jai 
vadovaujamą , rolę, siekiant 
patikrinti žmonijai ateities su
gyvenimą laisvėje ir taikoje.

Iš antros pusėš Kongresas 
konstatuoja, jog kai kurie mū
sų Vakarų Europos aliantų po
litikai, pasidavę defetizmo dva
siai, pastaruoju laiku ima siū
lyti tokį tarptautinės politikos 
kursą, kuriuo einant, būtų pa
aukota Rytų Europos paverg
tųjų tautų laisvė mainais už 
iliuziją susitaikymo su agreso
rium — Sovietų Sąjunga. Mes, 
Amerikos lietuviai, esame gi
liai įsitikinę, jog toks

naujas appeasementas būtų

*2. Lietuviškoji šeima yra 
.pagrindinė na&tnamos ir ken
čiančios Sėtuvių tautos gyvas
tingoji ląstelė.Todėl svetur, kur 
nepaprastai dideli pavojai tyko 
ją sunaikinti, visų lietuviškųjų 
institucijų ji turi būti propa
guojamą ir visomis priemonė
mis remiama. Lietuvis, jausda
mas, savo atsakomybę lietuvių 
tautai, turi kurti lietuvišką šei
mą.

“3. Lietuviškoji mokykla yra 
lietuvybės puoselėjimo ir ug
dymo institucija, kur lietuvių 
tautos atžalynas sustiprina lie
tuviškojo šeimoje įdiegtąjį lie
tuviškumą. Ji tęsia lietuviško
sios šeimos darbą, tik kiek kita 
forma. Todėl ji yra verta visų 
lietuviškųjų institucijų didžiau
sio dėmesio ir kiekvieno lietu
ve nuoširdžiausios paramos.

“4. Bažnyčia, kai joje dar 
gyva lietuviškoji dvasia, yra 
nepaprastai didelis veiksnys 
lietuvybei išlaikyti, gyvenant 
mums svečioje šalyje. Vienas 
mūsų uždavinių todėl yra 
remti lietuvių sukurtąsias pa
rapijas, stiprinti mūsų bažny
čių lietuviškąją dvasią, kad jos 
svetur visada būtų lietuvybę 
palaikančios, stiprinančios ir

SU NAUJAIS METAIS sveikina pątakiteiis (viršuje). Kai šeimininkai 
išeina j N. Metų sutikimų (apačioje).

PAS VOKIETIJOS LIETUVIUS

. daryti pastovų savitarpinį ry
šį veiklai derinti ir stiprinti, 
turėtų apsijungti į bendrą ak
ciją kovai dėl teisingos taikos.

“Amerikos Lietuvių Taryba 
yra prašoma imtis iniciatyvos 
susižinoti su minėtų nacionali- 

ir
sutarti bendrosios akcijos orga
nizacinę formą bei veikimo 
priemones.“

Kongresas ,taip vertindamas 
padėtį, kreipėsi į viso pasaulio 
lietuvius, kad jie savuose 
kraštuose paskleistų Kersteno 
komisijos tyrinėjimo davinius 
viešajai opinijai.

Kreipėsi į
Lietuvos diplomatus ir 

konsulus'
prašydamas, kad jie perduotų 
lietuvių padėką vyriausybėms, 
prie kurių jie-atstovauja Lietu
vai, už ‘atsisakymą pripažinti 
dabartinį neteisėtą vilingą už
grobimą Lietuvos respublikos 
ir jos gyventojų komunistinį ir 
teroristinį masinį naikinimą ir 
pavergimą”.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO 
REIKALU 

kongresas taip pasisakė: 
“1. Visuotinis Amerikos 

Lietuvių Kongresas, įvykęs 
1S&3 m. lapkričio mėn. 27-28 
d.d. Chicagoje, vieningai pri
pažįsta, kad pagrindinė sąlyga 
lietuvybei išlaikyti, netekus

‘5. Lietuvių organizacijos, o 
ypačiai jaunimo organizacijos, 
turi didelį reikšmę lietuvybei 
išlaikyti, todėl jų veikla ska
tintina ir visokeriopai remti
na.”

Kap lietuvybės skatintojas 
kongresas dar atskirom rezo
liucijom ragino remti Pasaulio 
Lietuvių Archyvą, lietuviškas 
knygas, tarp jų ir enciklopedi
ją, lietuvių rašytojų pastangas.

ŽINIOS IŠ KATALIKŲ PASAULIO

Korėjoje Marijos Metų pra
džia buvo atšvęsta didelėmis 
iškilmėmis, labai gausiai daly
vaujant tikintiesiems. Daugelis 
amerikiečių karių priėmė šv. 
Komuniją kariams skirtų ypaf 
tingų pamaldų metu.

Komunistinės Vengrijos ir 
Lenkijos vyriausybės atmetė 
amerikiečių šalpos organizaci
jų pasiūlymą žiemos metu 
siųsti drabužius ir maistą tų 
kraštų neturtingiesiems ir ba
daujantiems. Rumunija ir Če
koslovakija į tokį pasiūlymą 
visai nieko neatsakė.

Stalino garbei planuojamas 
statyti ant Oderio upės kranto 
naujas miestas be jokios baž
nyčios ir šventnamio. Visų ti
kėjimų žmonės: dėjo pastan
gas, kad mieste būtų numatyti 
pastatai ir kulto reikalams, ta- 

Paviemų vaidinimų buvo įvai- ėiau ligi šiol nedavė jokių vai
riose vietose, Montrealyje pas
tatyta A. Škėmos “Pabudi
mas“. Ypač gražiai lietuvių te
atras gyvavo Australijoje.

Skatinant draminę kūrybą, 
buvo paskirta Ctevelando Liet. 
Kultūros Fondo premiją už 
dramą, laimėjo A. Škėmos 
“Pabudimas”. Brooklyne sėk
mingai veikė Liet. Dramos 
Studija.

... Jaunimas šiais metais buvo 
gana veiklus. Veikliausiai reiš
kėsi studentai. Jie buvo suren
gę savo suvažiavimą, studijų 
dienas, stovyklas.

Skautai visur atšventė 35 
m. lietuviškųjų skautų įkūrimo 
sukaktį, prie Niagaros surengė 

si. 5ie buvo surengę savo pa-' didelę jubiliejinę stovyklą, 
rodąs Chicagoje, Brooklyne, tai
Stony Brooke. Taip pat suren- »

Kultūrinis gyvenimas praėjusiais metais 
ža dalyvavo ir amerikiečių pa
rodose, kur laimėjo įvairių pa
žymėjimų, premijų. Australi
joje liet, dailininkai surengė 
apžvalginę parodą, Paryžiuje 
gražiai reiškėsi V. Kasiulis ir 
A. Mončys, Argentinoj J. Rim-“Po raganos kirviu”;

‘Šv.

Lietuviškos knygos derlius 
šiais metais buvo mažesnis, 
nei pernai. Svarbesnės knygos 
būtų: J. Gliaudos “Orą pro 
nobis”, V. Grincevičiaus “Vi
durnakčio vargonai”, J. Jan
kaus
kun. V. Bagdanavičiaus 
Jono apreiškimas”, M, Biržiš
kos “Liet, tautos kelias” II t., 
Ig. šeiniaus “Raudonasis tva
nas”, J.^Cicėno “Vilnius tarp 
audrų“, S. Sužiedėlio “šv. 
Pranciškaus parapija Lawren- 
ce, Mass.” Antra laida šiemet * 
išleista nemaža savų ir kitų 
autorių.

’ Lietuviškos knygos bare 
kaip vieną iš svarbiausių fak
tų reikia žymėti Lietuvių En
ciklopedijos I tomo pasirody- 
rhą.

“Aidai” atsidėję puoselėjo’ 
mūšų kultūrinį gyvenimą ir 
skelbė naują kūrybą, tačiau 
šioj kūryboj jaučiamas pavar
gimas. “Ateitis” subūrė dau
giau rašančio jaunimo, ugdy
dama jaunųjų talentus.

Lietuviai daiPuinkai iš mūsų 
kultūrinkų labiausiai reiškė-

Lietuvių Teatras savo veik
lą išplėtė Chicagoje, sėkmingai 
suvaidindamas keletą veikalų.

šių.

Airijos kariuomenė pirmą 
kartą oficialiai išreiškė karinę 
pagarbą Dievo Motinai Marijos 
Metų atidarymo proga. Mari
jos garbei buvo sukurtas ypa
tingas karinis maršas; kuris 
bus grojamas karių pamaldų 
metu, sukalbėjus Marijos Metų 
maldą.

Visa Ispanija, kaip dera ka
talikiškai tautai, atidavė ' tin
kamą pagarbą Nekaltai Pradė
tąją! pirmąją Marijos Metų 
dieną. Ministeriai, diplomati
nio korpuso nariai ir kiti aukš
ti pareigūnai dalyvavo religi
nėse iškilmėse įvairiose Madri
do bažnyčiose.

Rytų Berlyno slaptosios liau
dies policijos prezidiumas įsa
kė atskiriems šios policijos da
liniams budriai sekti katalikų 
ir protestantų kunigų santy
kius su gyventojais ir apie tai 
smulkų pranešimą pateikti pre
zidiumui.

Vaikų eglutei ir invalidų 
šalpai buvo paskirtas visas 
pelnas, gautas iš Hamburge su
rengto LB minėjimo. Buvo pa
maldos už žuvusius karius ir 
pats minėjimas su kalbomis ir 
pobūviu, kuriame dalyvavo 
daug latvių, lenkų, ukrainie
čių, estų. Parengimo darbuose 
nuoširdžiai talkininkavo: J. 
Valaitis, E. čerkus, J.. lingė, 
M. Kriaušienė, M. Pienelis, Z. 
Duseika ir K. A. Okmanai.

Serga. Hamburgo Universi
teto klinikose dar tebesigydo 
sunkiai serganti Ona Čerku- 
vienė. Jos aplankyti buvo atvy
kę dukterys iš Anglijos. 
Rendsburge susirgo dr. L. 
Stelmokas, uoliai dirbęs tarp 
lietuvių, mažindamas jų vargą 
bei skurdą. Luebecke sunkiai 
susirgo B. Maruškevičius; gy
domas miesto Ost-Kranken- 
haus ligoninnėje. Hamburge- 
Wohldorfe dar gydosi jauna 
mergaitė Vanda Lingytė. Ji 
turi stuburkaulio džiovą, lovo
je išgulėjo penkerius metus. 
Per Kalėdas išėjo pirmą kar
tą iš ligoninės ir šventes pra
leido pas savo tėvelius.

Sportas. Vasario 16 gimn. 
draugiškoms rungtynėms su

krepšinio komanda rengiasi 
pajėgiausia Hamburgo ko
manda “Post“. .Luebecko lie
tuvių stalo teniso rinktinė 
Hamburge žaidė prieš vieną 
vokiečių parapijos rinktinę 
laimėjo visiškai sausa.

Išvyko. Iš Hamburgo į 
meriką grįžo buvęs DP 
Grubliauskas. Iš Luebeko
vyko į Kanadą pas savo vaikus 
A. Kantauskienė su sūneliu 
Edvardu ir dukrele Nijole. Vy
ras liko ligoninėje. K.V.Š.

ir

A-
S.

Vasario 16 gimnazi
ja naujoje vietoje
Kalėdų atostogų metu Va

sario 16 Gimnazija nusikelia į 
Rennhofą prie Huettenfeldo 
kaimo, ties Mannheimm Dar
bą ten pradeda sausio 8 d. 
Pašto adresas:

Litauisches Gymnasium 
(16) Lampertheim (Hessen) 
Huettenfeld, Schloss Rennhof

Germany .
Kaip seniau, taip ir dabar 

visus mielus Rėmėjus ir Auko
tojus prašom pinigus Gimnazi
jai išlaikyti siųsti per BALFą, 
(United JJthuanian . Relief 
Fund of America, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.), nes 
taip naudingiau visam šalpos 
darbui ir pačiai Gimnazijai. 
Tačiau Gimnazija negali varžy
ti Rėmėjų ir Aukotojų valios, 
jei kas nori siųsti tiesiai Gim
nazijai aukščiau nurodytu ad-

Visiems Balfo 
skyriams

Šiuo metu visose Amerikos 
lietuvių kolonijose vykdomi 
Balfo žiemos rūbų vajai.. J 
Centrinį Sandėlį nuolat ateina 
rūbų ir avalynės siuntos iš“ jesu. GiMhazija visiems lygiai 
daugybės atskirų skyrių, para
pijų ir vietovių Europoje gi 
rūbai, avalynė ir lovos baltiniai 
labai reikalingi. Tad prašome 
nepailsti ir tęsti drabužių rink
liavas.

Rūbų ir avalynės siuntos 
dažnai pažymimos, kaip “Per
sonai Effects”, ir vien dėl to 
tenka mokėti labai aukštus 
persiuntimo tarifus. Todėl ma
loniai prašome visus surinktus 
rūbus ir avalynę siunčiant 
aiškiai pažymėti: “Used Ulotii- 
ing and Shoes tor Charitabie 
Pnrpcses”. 
lėšų.

Už Jūsų 
nuoširdžiai

bus dėkinga. Taip pat prašau 
nesirūpinti, jei kas yra išsiun
tę ką senuoju adresu — į Diep- 
hclzą; su paštu susitarta, nie
kas nedings, viskas Imis gauta.

Labai prašome mielus Rė
mėjus ir Aukotojus nukreipti 
savo dėmesį jau į naująją vie
tą.

Gimnazijos Direktorius.

sirgus, buvo padaryta apMM 
eito operacija, šventes 
do ligoninėje.

0 Watertarto tituanistiaj|| 
mokykla sausio 3 d. suranaR 
tradicinę Kalėdų eglutę “Vį« 
tos” Įdubo salėje. Visų 
mokiniai išpildė plačią ir kruopta 
Ščiai paruoštą programą. 
nei scenos programai vadovavęsi 
mok. Bagdonas, muzikinei -SI 
muz. A. Aleksis. Buvo atvytąjį 
Kalėdinis senelis “iš Lietuvos?!*

• Jūrų skautai Clevelande||
gruodžio 16 d. vienoje v 
nėję televizijos programoje;3
padaihavo keletą dainų. .

• E. Simonaitis, Mažostoflif 
Lietuvos Tarybos pirminiri 
ir Vliko narys, iš VakietijftO 
sausio mėn. gale vyksta į 
nadą. Kelionėje išbus apie 
mėn.

• Australijoje organizuoja^ T 
mas Liet. Raud. Kryžiaus 
mėjų tinklas. Jau pradeda ? 
plaukti, pirmosios aukos Vokie^* 
tijoje liKusiems 
remti.

• Stud. V. 
pasinaudodama 
kūno išrūpinta stipendija, Že- JH 
nevoje studijuoja spedahame 
vertėjų institute.

• Suomių dienraštis “Helsįn- 
gin Sanomat” (Helsinkio 
nios) gruodžio 12 ir 13 dd. 
sidėjo platoką aprašymą ii 
Chicagos, kur supažindinami' 
su Kersteno komiteto darbai^/ 
ir jam liudininkų pateiktais pa? 
rodymais, kaip buvo pagrob&a 
Pabaltijos valstybės. Plačiau 
paminėta Lietuva, įhin. Urbšio 
pastangos išsaugoti Lietuvos > 
nepriklausomybę, gen. Raštikio 
ir iš Červenės žudynių ištižai- 
šio mirtininko kun. Petraičio

. liudijimas ir kit. Taip 
duota lietuvio, liudijusio 
kauke, nuotrauka. . z

• Lietuvaitė išgelbėjo skęs--J| 
tantį. Australų spauda plačiai 
rašo, pailiustruodama nuotraur. 
komis, apie 16 metų tietuvai-'^ 
tės Vandos Marijos Lugūnavf- 
čiūtės pasiaukojimą, kaip ji W 
gelbėjo beskęstantį 25 m. italą 
Santo Ferandą. Kai kiti 3 
plaukėjai nebeįstengė jam mfr
ko padėti, priplaukusi prie, jo 
15 metų lietuvaitė, pati rizt 
kuodama savo gyvybe, ištempė 
jį jau be sąmonės į krantą, 
nors dėl to beplaukdama pati' 
susipiaustė rankas ir kojas. Ta
čiau tą įvykį ji ligai slėpė nt» 
kitų, ypač nuo tėvų, nes jaa 
motina, sužinojusi apie tai, bū
tų nualpusį — mat dar Lietik 
voje prigėrė kita duktė 10 
tų amžiaus. Lugūnavičiūtė aU 
vyko į Australiją visai nemfK 
kėdama plaukti. Prieš porą M 
tų ji išgelbėjo skęstančią 
rį. Už pagalbą artimui ji 
vanota pasižymėjimo

• Angfijoje per 
un-to draugijos 40 m. 
čiai paminėti suruoštą 
tą gražiai pasirodė 
choras. Visos choristės 
apsirengusios tautiniais 
žiais. Koncerto klausuti 
tautų atstojai. t

• Vokietijoje per porą atek 
nančių metų norima visai pa* 1 
naikinti pabėgėlių stovyklas./^ J

AugusfatitybSj 
inž. V. Stan- :

4

ir
k-

bendradarbiavimą 
dėkojame.

Baito Centras

ra

Tai sutaupys dau$*

Balfui atsiuntė
Iš Columbus, O., per kun. dr. 

V. Cukurą $105.00. šią auką 
sudėjo tik 13 asmenų, kad 
Švenčių metu būtų sušelpti ne
turtingieji lietuviai Vokietijoje. 
Columbus tir* nedaug.

rasi J<mo K. Karto “NEPRIKLAUSOMOS UETUVflt 
PINIGAI” knygoje 1915-1341 m. Lietuvoj kuraavotių į£-' 
nigų istoriją, numizmatiką ir natūralaus dydžio banknotą

. bei monetų fotografijas.
Reto įdomumo knyga ir pinigų albumas vienoj?

Anglų kalba santrauka knygoje daro ją įskaitomą ir 
mokantiems lietuviškai. Ir visa tai —- tik 11 S M,



KO&EJOS VAIKAI DŽIAUGIASI IveaA* We, kuri*
puriuntė viena meteria U Newpert Besek, CkML

Kalėdų šventėms šiemet pa- > 
sitaflcė geras oras, tad visi ga
lėjo laisvai judėti. Per bernelių

CLEVELAND, OH1O

palikimu gaivino savo vaiku-

HIMNO MINĖJIMAS DETROITE
“Iš praeities tavo sūnūs te 

stiprybę semia”. Tilo tikslu, 
manyčiau, Detroito skautai 
užsimojo 'paminėti Lietuvos 
himno sukaktį, norėdami paro
dyti ir autoriaus gyvenimo va
landėles ir ano meto lietuvių 
kovas prieš spaudos draudimą.

Advento metu ruošti vakarą 
Detroite be. šokių ir ‘kugelio” 
buvo lyg ir rengėjų rizikavi
mas. Tačiau net^co nusivilti, 

*^nes salėje matėsi ne tik tie 
1500 veidų,’ kurie (iš 20.000) 
visada ir visuose parengimuose 
pasirodo, bet prisidėjo ir vienas 
kitas retesnis praeities gerbė-

Kai skautės įspaudė rankon 
programą, susižavėjau jos dai
lumu. Viršelyje Dr. V. Kudir
kos portretas, Liet, himnas, to
liau ištrauka iš “Lietuvos tilto

Lawrence, Mass.'
Nedarbas spaudžia

Lawrence, Mass. jau senokai 
nedarbo varginamas, bet ypač 
prieš šias šventes darbai sune
galavo. Daugelis darboviečių 
žymiai sumažino darbininkų 
skaičių, o kai kurios dirbtuvės 
paleido neribotam atostogom 
visus darbininkus.

Vertinga dovana
L Švenčionienė paaukojo 21 

•v., gerų rūbų, kurie pasiųsti 
Diepholzo gimnazijos 96-to rė
mėjų būrelio šelpiamo mok. H. 
Medinaičio-šeimai. Siuntai 
mokėti $5.00 paaukojo 
Markevičius.

Papildomos aukos
Kalėdų dovanoms pasiųsti į 

Vokietiją vargstantiems papil
domai gauta po $1.00 iš: A. 
Balčiaus, E. Raulušienės, K. 
X. ir J. V.

atsiminimų”, K.. Inčiūros dra
mos “Kudirka” vaidintojų są
rašas ir jų nuotrauka, Vytauto 
D- muziejaus sodely laisvės sta
tula. Programos meninis ir 
technikinis darbas puikus, tik 
truputėlį kėlė abejojimo da
tos: 1893 — 1953. Kad 1893 
įvyko Kražių skerdynės, visi 
žinome: gi Kudirka gimė 1858, 
Varpą pradėjo leisti 1889, 
himną sukūrė 1898, mirė 1899. 
Programa ne vieną, ypač iš 
jaunesniųjų, galėjo suklaidinti, 
nes po portretu esame įpratę 
matyti gimimo ir mirimo da
tas ,o pats himnas pasendintas 
peųkeriais metais.

Po įžanginio žodžio buvo per
žvelgtas himno nagrinėjimas ir 
sekė pats vaidinimas. Dramą 
‘Kudirką” tektų pavadinti ko
vos vaizdais dėl lietuviško žo
džio. Savo kompozicija ji silp
noka.. Ją tegali išpirkti patrio
tinė dvasią ir veikėjų charakte
ris.

Ne kritiko akimis žiūrint, 
mėgėjai aktoriai pilnai save 
pateigino. Kai kurie jų tik pir
mus žingsnius žengė, o tačiau 
jie mieli ir brangūs, nes be tų 
“mėgėjų” argi būtų kas subū
rę aną šeštadienį. Lyginant šį 
parengimą su kitais buvusiais 
praeitais metais Detroite, rei
kia laikyti labiausiai pasiseku
siu.

nyčios buvo pilnos tikinčiųjų.
Šventosios nakties rimtis čia < 

.pabraukė ir tuos, kurie šiaip 
jau bažnyčioje matomi rečiau. 
Daugelis artėjo prie Dievo sta
lo. širdysna smigo kalėdinių 
.giesmių aidai, mintis sustojo 
prie gyvenimo prasmės klausi
mų: Garbė Dievui augštybėje 
ir ramybė žemėje geros valios 
žmonėms...

Lietuvių radijo valanda da
vė specialią programą Kūčių 
vakarui. Klausytojus pasveiki
no Lietuvių Radijo Klubo pirm. 
J. Stempužis, religiniu žodžiu 
kreipėsi svečias tėvas misionie
rius A. Sabaliauskas, buvo su
vaidintas religinės minties B. 
Augino sukurtas radijo vaizde
lis. Iš daugybės sveikinimų iš
siskyrė Liet. Bendruomenės a- 
pylinkės pirm. St Barzduko il
gėlesnė kalba, kurioj jis pasi
džiaugė Oeveiando lietuvių ir 
jų organizacijų lietuvišku dar
bu. Lietuvybės daigai ir daige
liai, — sakė jis, — daugelio 
buvo sodinami, rūpestingai 
prižiūrimi ir su meile ugdomi. 
Daug kas iš mūsų čia parodė 
didelio pasiaukojimo ir atsidė
jimo. Mes gėrėjomės tomis šei
momis, kurios tėvų sukrautu

ansamblis, 
mūsų

papuošimus,
Kalėdų įvy-

vysk. Valan-
Kalėdų eglutę

kurios rodė savo nariams tau
tino darbo ketius. Lietuviškos 
dvasios spinduliais švietė ir 
mus tildė mūsų lituanistinė 
vysk. Valančiaus mokykla, 
mūsų Čiurlionio
mūsų Radijo Valanda, 
šv. Jurgio parapijos choras, 
mus gaūsiai pasiekianti mūsų 
lietuviška spauda ir kiti šviesu
liai. Garbė ir didelė padėka 
jiem už tai!

Naujiena šiemet tai, kad šv. 
Jurgio parapijos veteranai prie 
bažnyčios įtaisė 
vaizduojančius 
Mus.

Lituanistinė 
čiaus mokykla
surengė gruodžio 27 d. lietuvių 
salėje. I labai gausiai susirin
kusius mažuosius ir didžiuosius 
gražiu žodžu kreipėsi mokyk
los vedėjas P. Balčiūnas, mo
kiniai atliko neilgą programė
lę, toliau Kalėdų Senelis (Z. 
Dučmanas), vaikų būrio 
triukšmingai atlydėtas, išdalino 
atsivežtas dovanas. Vakare 
jaunimas pasišoko, visi pasi
žmonėjo. Prie eglutės surengi
mo ypačiai daug savo darbu

SKAUDŽIOS NELAIMES OMAHOJE
Skaudi nelaimė ištiko KJo- 

viškių šeimą. Gruodžio 16 Pet
ras Kloviškis, kuris dirba prie 
statybos darbų: bevykdamas 
sunkvežimiu j darbą susidūrė 
su auotmobiliu ir buvo mirtinai 
•užeistas. Ligoninėje atgavęs 
sąmonę buvo aprūpintas kun.

DISPLAY

ap-
M.

A—Š

—Susikaupimo dienos
Pradedant Marijos metus, šv. 

Antano par. kleb. kun. dr. Ig. 
Boreišis buvo pakvietęs T. J. 
Borevičių, S. J. pravesti trum
pas rekolekcijas. Gal atsiliepė 
prieššventinis žmonių išsibėgi- 
nėjimas arba dėl to, kad dvie
jų metų laikotarpy jau girdime 
trečią kartą šį puikųjį kalbėto
ją, žmohių pradžioje atsilankė 
mažokai, bet susikaupimas bu
vo užbaigtas dalyvaujant gra
žiam būriui tikinčiųjų.

Patęrson, N. J.
Sausio 9, šeštadienį, 5 vai. 

p.p., Liet. Piliečių klubo salėje 
broliai Motuzai rodys garsią
sias spalvotas filmas ‘Lietuvos 
vaizdai.” Atsilankiusieji turės 
propos gėrėtis ištisas dvi va
landas gražiosios mūsų tėvy
nės vaizdais, kurių žymi dalis 
jau sunaikinta raudonųjų oku
pantų, kaip tai kryžiai, kapai, 
sodybos, bažnyčios ir kt. Visi 
vietos ir apylinkių lietuviai tu
rėtų atvykti patys, o už vis 
labiau- atsivesti savo vaikus, 
kad ir jie galėtų pamatyti tė
vynės grožį, nes jų didelė dalis 
nėra matę dėl to, kad yra gi
mę arba Amerikoje, arba kitur 
tremtyje. Iseiskime jiems išvys
ti bent vaizduose. J. J.

Jasevičiaus paskutiniais sakra
mentais ir po penkių valandų 
mirė. Paliko žmoną Jadvygą ir 
dukterį Ziną, kuri lanko aukš
tesniąją mokyklą. Velionis bu
vo visų mylimas ir gerbiamas. 
Gedulingos pamaldos atlaiky
tos šv. Antano bažnyčioje su 3 
šv. Mišiomis. Jose dalyvavo 
daug lietuvių ir svetimtaučių.

Kita nelaimė, kurią dar ga
lima vadinti laime, ištiko Odi- 
nų namus ir išgąsdino pačius 
gyventojus. Jų namas stovi 
dviejų gatvių sankryžoje. Kaip 
tilc gruodžio 19, vėlai naktį, du 
“įsisn^aginę” vyrukai -visu grei
čiu savo mašina kirto į namus 
ir įlėkė vidun, apgadindami na
mą ir baldbs bei patys sunkiai 
susi žeisdami. Odinai, išbudinti 
pragariško triukšmo, suteikė 
nelaimingiesiems pirmąją pa
galbą.

Nelaimėje laimė, kad niekas 
iš šeimos narių nenukentėjo, 
tik buvo padaryta stambių nuo
stolių namui, kurio pataisymas 
pareikalaus stambesnės sumos, 
o namas tik dalinai teapdraus- 
tas. Vietinis

aluminum 
PI /mm 
eLvIN t1‘k™k
CMBIMTIM MMMUM

Storm Wiriows
W«TH

Ateitininkų šventė
Paskutinį advento sekmadie

nį ateitipinkai Detroite turėjo 
savo šventę. Vėliava buvo pa
šventinta 10 vai. ’ per mišias. 
Kūmai buvo prof. Pr. Padalis 
ir Bajorūnienė.
Borevičius, S. J. Ateitininkai 
dalyvavo organizuotai ir ėjo 
bendrai šv. Komunijos. Po pie
tų salėje įvyko posėdis ir jau
nesnieji davė pasižadėjimą. 
Ateitininkų vadai sudarė gar
bės prezidiumą, o pagrindinis 
kalbėtojas kun. Vik. Kriščiūne- 
vičius nušvietė ateitininkų šū
kio istoriją ir prasmę. Susirin
kimas baigtas giesme ir tautos 
himnu.

KALĖDŲ ŠVENTES ROCHESTERY

Any »ize win- C A BF 
dow except jĮ Ą 
picture window

Terma 
As Low

11.00
A« Pay Nothmg 

’til March

ELGIN
WINDOWS

3456 W. DEVON AVĖ. 
LINCOLNWOOD. ILL.
MlSei H.5-24B

Studentą susirinkimas
Detroito studentų s-gos sky

riaus susirinkimas įvyko gruo
džio 20 d. Dr. Jūlius Kaupas 
kalbėjo apie šių dienų lietuvių 
literatūrą. Sveikintina valdybos 
iniciatyva susirinkimus dau
giau kreipti lituanistinėn link- 
mėn, tik apgailėtinas neapsi
žiūrėjimas parinkti dieną, kuo
met dalis narių, šį kartą atei
tininkai, turėjo savo ir dar ne
eilinį susirinkimą.

P. Natas

Dr. J. Stankaitiis ir dr. J. 
Šalna iš Rochesterio išsikėlė. 
Dr. Jonas Stankaitis į Cam- 
bridge, Ohio, o dr. Jonas šal
na į III. valstybę. Negausi Ro- 

šventino T. chesterio lietuvių bendruomenė 
ir ateitininkai, šiomis dienomis 
išsikėlus, neteko labai aktyvių 
narių. Dainininkė G. šalnienė 
dažnai dainuodavo Rochesterio 
lietuvių koncertuose, o Izb. 
Stankaitienė buvdrgabi artistė, 
kuri taip’ pat aktyviai reiškėsi 
visokiuose parengimuose ir pa
rapijos chore.

DLK Birutės 
skautės surinko 
Vokietijoje likusių 
Kalėdų stalui pagerinti. Pinigai 
pasiųsti Balfo centrui, kad per
siųstų patiems reikalingiau- 
siems pašalpos.

Rochesterio Hetuvię skautai 
gruodžio 27 d. surengė gražią 
Kalėdų eglutę. Kalėdų senelis 
(Br. Vilminskas) visus skau
tus ir skautes apdalino dova
nėlėmis. Po Kalėdų senelio ap
silankymo įvyko skautų arba
tėlė.

čiu ir dr. Jonu šalna ir jų šei
momis. Atsisveikinimo arbatė
lė įvyko gruodžio 27 d. para
pijos salėje.

L. Enciklopediją šiuo metu 
ulei mirė: J. Butrimienė, dr. J. 
Sakia ir V. Jasiulaitis. Čia pat 
užsisakiusieji L. Emciklopediją 
ir atsiėmė. Tokiu būdu L. E. 
gen. atstovas A. Sabaliauskas 
Rochestery L. E. viso išplatino 
41 egz. L. Enciklopedijos'pre
numerata priimama iki sausio 
mėn. 15 d.

draugoves
75 dolerius 
, vaikučių

^sveikino m dr. Jonu Stankai-

prisidėjo mokyklos tėvų komi
tetas.

Ne be to, kad Kalėdų šven
tės nebūtų atnešusios ir rūpės-? 
Čių. Mažėjant darbams, kai- 
kurios įmonės dalį darbininkų 
paleido, buvo jau ir anksčiau 
atleistų, tai palietė nevieną ir 
lietuvį. Vienas kitas šventes 
sutiko ligoninėse, kur atsidūrė 
sveikatos jieškodami ar dėl ne
laimingų atsitikimų. Turėjome 
taip pat šeimų, kur užuot gau
sumo nuo stalo žvelgė nepri
teklius. Įš kitos pusės, kaiku- 
rios įmonės priiminėjo naujus 
neblogai apmokamus darbinin- 

' kus, kuo pasinaudojo vienas ki
tas ir darbo netekęs. Toks jau 
yra margas kasdieninis žmo
gaus gyvenimas. StP

Kaip atrodys atnaujinti na
mai. Lietuvių namų atnaujini
mo planą paruošęs, inž. E 
Kersnauskas maloniai sutiko 
clevelandiečius painformuoti, 
kaip tie namai po remonto at
rodys. Visų pirmiausia pasta
tas bus pailgintas 11 pėdų. Tai 
padidins namus septyniomis 
patalpomis posėdžiams, susirin
kimams ir sandėliams.

Didžioji salė bus pailginta 8 
pėdomis ir talpins 500 žmonių. 
Prie scenos bus penkių prieš- 
scenis, o pati scena padidės iki 
360 kv. pėdų.'Taip pat kelio
mis pėdomis scena bus paaukš
tinta.

Bufeto patalpoje dabar esan
ti rūbinė ir baras bus perkelti 
į kitą, patogesnę ir erdvesnę 
vietą. Pertvarkytas bufetas 
bus trečdaliu didesnis.

Bus, be to, įrengtas naujas 
apšvietimas, apšildymas, su
tvarkyta akustika, tualetai, 
•pertvarkytas namo vaizdas iš 
lauko. Visas vidus bus perdąs 
žytas ir svarbiosios patalpos 
papuoštos lietuvių liaudies ar
chitektūros ir meno motyvais. 
Taip pat bus pagerinta prieš
gaisrinė apsauga ir sustiprin
tos susilpnėjusios namo atspa
ros.

žinoma, šis darbas nėra 
lengvas ir tik bendromis jė
gomis jis galės būti padarytas. 
Tad visų clevelandiečių didžiai 
svarbi pareiga prisidėti prie 
savojo lizdo atnaujinimo, c

a. k.

Manchester, N. FĮ.
Kalėdų švenčių proga, žino

mieji vietos veikėjai Vaičiūnai 
ir- jų duktė Mrs. TImmins bu
vo aplankyti prietriių ir gimi
nių iš Nashuoa. Atsilankė sū
nus ktm. P. Vaičiūnas, kun. 
Vainauskas, jų krikšto dukrelė 
M. O. Pusvaškytė, ponai Mit- 
chells ir ęt. ' I ‘

Svečiai buvo gardžiai pavai
šinti ir hdkas praleistas nuošh*-' 
(fitoje lietuviškoje dvasioje.1 
ReUda pasidžiaugti, kad nei 
iaBas negaB išdOdyti lietuviško

SEASON’S GREETINGS 'I

and

PURE MILK ASSOC
608 S. Dearborn HA 1-2255

SEASON’S GREETINGS J

Chicago Joint Board Amalgamated į
Clothing Workers of Amerięa

Ūse the Amalgamated Label on all Men’s 
and Boy’s Clothing

SAMUEL SMITH, Manager
_ 333 8o. Ashland Avė. Haymarket 1-4100

! S E A s O N S GREETINGS
s Extended To All Our Many VVonderful
i Friends and Patror.s
i From

Lomhard Savings & Loan Assn.
' Ali Accounts Insured up to $10,000 By the F.S.C.L.C.

60X5 Ormak Rd., Berwyn, UI.

Nuoširdžiausi sveikinimai 
ir geriausio pasisekimo visiems 

mūsų draugams Naujų Metų proga

BOY’S WORLD
251 fi W. Oevon 1712 W. 95th St.

SH 3-2373 CE 3-8200
Didžiausia ir vienintelė 

vaikams reikmenų krautuvė pasaulyje

FORTŪNA BROS.
FUNERAL HOME

extends 
their sincere and 

vvarmest 
GREETINGS 

for your 
H OLI DAYS 

4401-03 S. Kedde Avė.
LAfayette 3-7782

SEASON’S GREETINGS 
Best wishes for 1954 

from 
CRAGIN CURRENCY 

EXCHANGE 
4810 W. Armitage Avė. 

Be. 7-8177

SVEIKINA VISUS

Wm. G. Milota, • ■
Chicagos miesto

iždininkas

I ŠVENČIU PROGA SVEIKINA
VISUS

Chicago MQ Men’s

3513 W. Beimont Avė.
Ind. 3-4800

ŠVENTIŠKI LINKĖJIMAI 
visiems mūsų 

draugams ir kfiehtams.

2525 East'83rd8t.
SAgtaaw 1-3348

Švenčių sveikinimai visiems 
draugams lietuviams ir laimės 

Naujiesiems Metams.

Clover Leaf Dairy

Geriausi gaminiai 
už pigią kainą 

1100 Mansaehnsette Avė. 
Gary, Ind. Gary 9177

SVEIKINA ŠVENČIŲ 
PROGA

ir linki pasisekimo 1954

Min Sun Trading

2222 S. La Šalie St.
Vi 2-8688

SEASON’S GREETINGS 
Good Luck 

Good Cheer
Good Happiness

Good Success 
To all our 

many wonderful 
Friends 
from

H. GRAVER CO. ' 
PACKKB8 

38U&MMCM

Extend. to all our warm 

and sincere 

HOLIDAY GREETINGS 

and

A HAPPY NEW YEAR

MOTOR COMPANY 
PACKARD

1640 N. La Šalie

MOhawk 4-4000

MAY THE CHRISTMAS 
BELLS HERALD A NEW

ERA OF PEACE AND 
GOOD WILL

TO ALL
MANKIND

TheBerwyn . 
Dainy Co.

6442 W. 27th St, ST. 8-3791 
BERWYN, ILL.

ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINA 
prietetius ir klientui

PIU8EN RECREATION 
1509 West 18th St, 

SEetey 3-9720



MARGAME PASAULYJE IR TAIP PASITAIKO

įdomiai

r
mieste-

ŠUNMADA

sisekusios ekspedicijos buvo at-

NepaL

< 660 Graad Street

NOTARY PUBLIC

Nuo to savtažnkė gavo ner-

Kabaretastarnautojai |»Wdn kalaitę?

Churchillis nustebino ir “pa
piktino” Anglijos darbininkus.

Elektronų pritaikymas pra
monėje žengia pirmyn. Ameri
koje jau yra vienas vaistų fab
rikas, kuriame viskas atlieka
ma automatų, net ir sąskaitas

REMKITR TUOS BIZNIERIUS, KURIE 
SKELBIASI “DARBININKE”.

37 Sheridao Avė., 
BrooHya 8, N. Y. 
TeL APplegate 7-70&

Keičiasi laikai, o su jais ir 
žmonių palinkimai. „ Dalias

Insbnūco, Austrijoje, profe
soriai Erismsom ir Kohler išty
rė, kad aklieji turi dar'kažko
kį “šeštąjį” pojūtį, kuris ap
saugoja juos nuo susidūrimo su

SUt&jlM.

susurm-

nėtas Lietuvių Enciklopedijos 
I tomę telpa Arlausko nuo
brauka ir sugaustos žinios a- 
pie jo laimėjimus Lietuvoje, 
Vokietijoje ir Australijoje.

Vaitonis įveikė buv. Veng
rijos meisterį Gezą Foster, ku
ris neseniai atvyko iš Europos 
ir dabar žaidžia Toronto veng
rų komandoje. Foster yra ži
nomas iš eilės tarptautinį 
turnyrų Europoje. Toronto

ploną ir Sieninis, jaunių Ka
nados meisterį.

Toronto lietuviai veda prieš 
estus 2-1. Laimėjo Stepaitis ir 
Matusevičius, pralaimėjo Paš- 
kauskas. Kiti dar nesulošė.

Taatvaiža, Illinois meisteris, 
davė simultaną Evanstono, UI. 

' CC šachmatininkams. Taut- 
vaiša laimėjo 6-0.

Chess Life, gruodžio nr., at
žymėjo Igno Žalio laimėjimą 
Quebeco pirmenybėse, kuriose 
jis su Dionu pasidalino 1-2 v., 
turėdami po 4-1 taškų.

V. Patašius, Sydnejaus uni
versiteto meisteris, 1953 uni
versiteto p-bėse užėmė antrą 
vietą, surinkęs 5-2 taškų. Lai
mėjo J. G. Stocks su 5l/> taš
kų, — skelbia Australijos 
“Chess World” lapkričio nr.

V. šutąs, Sydnėjaus SK “Ko
vas” šachmatų sekcijos vado
vas. “Kovo” žaibo turnyrą lai
mėjo V. Patašius.'

Vaitonis Kanados p-bių lei- 
• diny. Dr. N. J. Divinsky, 30 

Riverside Dr., Fort Garry, 
Man., išleido 36 psl. leidinį 
“1953 Chess Championship of 
Canada, Winnipeg”. Kaina $1. 
Leidiny telpa visos Vaitonio ir 
kitų p-bėse suloštos partijos. 
Apie Vaitpnį pasakyta, jog jis 
buvo žemiau savo nuolatinės 
Vbrmos, tačiau sunkiose padety- 

Vaitonis lošęs meistriškai.
turnyras, Angli

joje, gruodžio 30 — sausio 9, 
bus labai stiprios sudėties. Da
lyvaus: Bronstein, Tolus iš 
Sov. s-gos, Dr. Tartakover, 
Prane., O’Kelly, Belgija, R. 
Teschner, Vokietija, Matano- 
vic, Jugsl., R. Wade, N. Zelan
dija, Olafson, Islandija ir eilė 
žymiųjų anglų.

8POBXM PASAULY

-nuvyturi Į Praariate. turėjo

Įėjo į Europa atvykusią Nau
josios Zelanmjas rugby rinkti
nę rezultatu 35:8.

FIFA (Tuptautinė futbolo 
sąjunga) nutarė, kad pasauli
niu futbolo pirmenybių metu 
nebus galima panaudoti atsar
ginių žaidėjų. Jų pakeitimas 
per baigmfoį turnyrą Šveicari
joje yra Uždraustas.

Italijos ledo rutulio rinktinė 
sužaidė draugiškas rungtynes 
su Šveicarijos B rinktine.

Itatijta

65.

I Švediją nuvykę Jugoslavijos 
tenho rinktinis žaidėjai turėjo

stiprią Švedijos rinktinę.
Rungtynės baigėsi 3:3.

i frBdUįS

Wanted

100 
Pipefittera

■. 75 
Pipe Weldets 

Good Working Coaditions 
ĖxceUent Pay

Long Tenns Gontracts 

EXCELLENt 
HOUSING FACTUTIES

Apply to: 
Shipbuilding Trades Office 

NEW YORK STATE 
EMPLOYMENT SERVICE 
165 JORALEMON ST. 

BROOKLYN, NEW YORK

for Referral to
THE 

3NGALLS SHIPBUILDING 
CORPORATION 
PASCAjGOULA,

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N.Y. '

PILNAS < DRAUDIMO 
PATARNAVIMAS 

Gyvybės Biznio 
Ugnies Annuitles Brai 
Automobilių Vagystės

Adomas 
Stankūnas 
1140 E. JERSEY 

EL. 4-157*

Moterys kasdien užkariauja 
naujas sritis. Jei jos dar šian
dien neišstumia vyrų iš turimų 
pozicijų, tai bent jau mina act 
kulnų, atsistodamos šalia vyrų. 
Kas blogiausia, kad kėsinasi iš 
•pat pamatų ir į visus dar tebe
sančių karalysčių sostus, šiais 
laikais karališkoms poroms 
gandras neša daugiau mergai
čių begu berniukų. Anglijos— 
1 berniukas ir 1 mergaitė, 
Švedijos — 1 berniukas ir 4 
mergaitės, Japonijos 2 berniu
kai ir 4 mergaitės, Olandijos 
— 4 mergaites, Graikijos — 1 
berniukas ir 2 mergaitės, Da
rijos — 3 mergaitės. Bendra 
suma — 5 princai prieš 18 
princesių. Kova nelygi ir vy
rams gresia pralaimėjimas.

Amerika pirmauja daugelyje 
sričių, bet vienas daiktas jai 
teikia tikrai liūdną pirmeny
bė — tai vaikų vogimas. NUO 
1932, kai buvo* pavogtas gar
saus lakūrtb Lindbergho sūnus, 
ligi dabar yra pavogti 459 vai
kai. Tik du vagys nebuvo ras
ti. Visi kiti atiduoti į teisingu
mo rankas ir daugumas jų už
mokėjo savo galva.

veda automatai. Technikai lau
žo galvas, kaip ištrūkti iš vie
nos bėdos, kad galėtų apsieiti 
visiškai be žmogaus. O ta bė
da yra ši — nesuranda maši
nos, kuri galėtų skaityti atei
nančius užsakymų laiškus bei 
duoti atsakymus. Tačiau nenu
simenama. Sako, greit paša
linsią ir šį nepatogumą. Vadi
nas, po kiek laiko Amerikoje 
nereikės nei mokytis. Viską 
atliks automatai. Mokyklos 
užsidarys.

bom, ir vyras su žmona pasi
dalino pustau turtą. Kiekvie
nas pasiėmė sau labiau tinka
mesni daiktą. &nona automo
bili, o vyras skalbiamą maši
ną.

gėrė stiklą vandens, ko niekad 
nedarydavo- Troškuliui malšin- 
tinti vartodavo tik brandy. Jis 
pats nusijuokė ir prisipažino: 
Taip darau tik labai-retai.” 
Darbininkai aiškina, kad toks 
Chuichillio pasielgimas negalįs 
-būtu prieš gerą. MSako, greit 
mirs. ’

W. Richards iš Bristolio, 
Anglijoje, pasiskubino auto
mobiliu su savo žmonele vyk
ti į povėsturihę kelionę. Vos 
tik pavažiavus Už miesto, jau
nikiai buvo sulaikyti policijos 
ir atimtas leidimas Vairuoti. 
Priežastis — *jaunasis” per se
nas — 83 m. amžiaus ir tiek 
pat “jaunoji”. Juodu pardavė 
automobilį ir prisipirko žiur
kėm gaudyti spąstų. Gink, e- 
sąs geriausias būdas 
praleisti laiką.

Danijės teniso rinktmė nu
galėjo Vdrietijos rinktinę 5.*0. į 
I dvectiją nuvykę Jugoslavijos 
teniso rinktinės žaidėjai turėjo 
nusildsti vietinei rinktinei, kur 
juos'nugalėjo 3:0.

Vokietijoje praėjusių metų 
geriausiu teniso žaidėju laiko
mas baronas von Cramm.

Le^rejl atletiką
Brazilijos lengvosios atleti

kos komanda nugalėjo Italijos 
rinktinę rezultatu 9659. Bra
zilas Cabrai išbėgo 100 m. per 
103 sek. Tuo jis parideė naują 
BrazūijDS rekordą.

Deguonio aparatai
Viena iš geresniųjų komandų 

Anglijoje — Wolverhampton i 
Wanderers per pirmenybių Į 
rungtynes pertraukų metu 
naudojosi deguonio aparatais. = „ ,
Wanderers savo gerą dabartinę : TeL 7-0349

formą '(jie laimėjo 18 rungty- : TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
nių iš eiles) arikma minėtu . 
faktu. Esą ^deguonis juos at-* 2 
gaivina ir sustiprina. Tai nėra 
naujas reiškinys. Meksikoje ir . 
Ispanijoje jau anksčiau naudo-11 
tą deguonis. Susidomėjo ir kiti Z 
angių klubai ir bandys tokius 1 
aparatus įsitaisyti. >• j

StephenBredes Jr.

JOHN DERUHA, M. D 
lakstą, pūsKa, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas 
ApžMlrejimaa ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9 

Mokslus baigęs Europoje 
128 E. 86th STREET NEW YORK CITY

Viri Lexington Avė. .požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
ii visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Grįždamas iš Europos Frank 
Ripp užkliuvo New Yorko 
muitinėje. Jis su savimi vežėsi 
12 Europos gerai išdresiruotų 
blusų ir manė su jomis cirke 
gerai pasipelnyti, bet muitinin
kai, pasinaudodami “Jelno ne
šančių gyvulių importavimo į- 
statyihu”, tuos mokytus gyvu
lėlius apdėjo tokiu muitu kaip 
ir dresiruotus dramblius.

Kanadoje Reginos 
vagys pavogė seną automobilį. 
Vos tik vagys įsėdo, tuoj išme
tė viduje buvusį seną kibirą 
prikimštą popiergalių. Pasiro
do, kad automobilio savinin
kas jame laikė savo santaupas, 
viso 11.000 popierinių dolerių.

SCHOLEŠ BAKING. Ine.
. Y-Lukas Vedėjas ’ 

882 Gntnd St, Brooklyn, N. V
TeL EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siaL Išvežtajame i krautuves ir 
privačius namus.

BANGA-
340 RIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

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

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

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA instituto. Ncw Yorke.

šešteKfieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vaL vak.

TeL EVergreen 6-5181

KARL EHMER-PORK STORES

t . Nevisada apsimoka rūpmtis

ŠALTASIS KARAS DĖL EVERESTO
N. Y. Jis važiuodamas auto
mobiliu pastebėjo polidnuiką 

nepažįstamą 
žmogelį. Gailestingumo paju
dinta? sustojo ir priėjęs poli- 
ctiBiūdii tarė: “Paleiskite jį, aš 
sumokėsiu jo baudą.” Tačiau 
būdamas užmetęs už lūpos ir 
neturėdamas leidimo vairuoti, 
buvo pats patupdytas už gro
tų. i-----x........ - . -----

Anglijos ir Indijos kalniečiai 
nugalėjo aukščiausią pasaulio leisti ir paskui abudu pabėgo apklausinėjantį 
kalną Everestą ir 1953 pado- i 
vanojo karalienei Elzbietai jos - 
vainikavimo proga. Tik dabar 
aiškėja, kad rusti norėjo už
bėgti už akių anglams ir švei
carams ir pirmieji užkopti, Eve
resto kalną, švedų tyrinėtojas 
A. Bolinder “Svenska Dagbla- 
det” papasakojo apie tą rusų 

-ekspediciją, kuri tą patį kalną 
turėjo užkopti iš kitos pusės.

1952 spalių 18 rusų ekspedi
cija išvyko iš Maskvos. Ji 
buvo parinkta iš specialistų ir 
dar specialiai paruošta. Ekspe- spindulius, 
dicija buvo nuskraidinta į Ti
beto sostinę Lhasa. Iš ten 35 
tyrinėtojai su kalnų vadovais 
ir nešikais po mėnesio pasiritę 
mažą kaimą Everesto masyve 
jau 6500 metrų aukštyje. Iš 
ten gruodžio 27 palydovai ir ne
šikai sugrįžo ir pranešė, kad 

' rinktiniai šeši specialistai dingo 
be pėdsakų. Leitenantas To- 
nin, ekspedicijos vadas, buvo 
įsakytas iš Maskvos ieškoti 
dingusių. Buvo išieškoti visi 
pakelės ledynai iki septynių ir 
astuonių tūkstančių metrų auk- 
čio, bet dingusių jokio pėdsa
ko. Sniego pūgos k žiemos šal
čiai privertė ekspediciją atsisa
kyti nuo tolesnio ieėkojimo.

Anglijoje inž. A. Norftian 
labai mylėjo šunis ir jų daug 
•turėjo. Bet atsitiko taip, kad 
namo savininkas iškrapštė jį 
su visa savo šuniška šeima, o 
nerado kito, kuris norėtų be
namę šeimą priglausti. Teliko 
viena išeitis — pirkti sau na
mus. Neradęs ne tų, pasitenki
no šešiomis būdomis, iš kurių 
penkias paskyrė šunims, o 
šeštoje apsigyveno pats su 
žmona.

Žymiai tragiškiau atsitiko 
ponios EdnosHeistand iš Kali
fornijoj numylėtai kalaitei ir 
negeriau gali nutikti United

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GR ABORIU S 

BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Baltas

vietai nieko neskelbė, žinios 
| vakarus atėjo tik B vietinių 
kalnu vadovų, kurie po nepa-

ir kiti maisto produktai šiose krautuvėse;
69-38 Myrtle Avė.

Glendale, N. Y.^
136-59 Roosevelt Avenue

Flushing, N. Y.
68-38 Forest Avenue

Ridgevvood, N. Y. 
6tfO4 Woodside Avenue

Woodside, N. Y.
19 West Post Road.

White Plains, N. Y.
MAIN STORE

6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

185-24 Horace Hardftig Blvc 
Fresh Meadows, Flushing- 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Bronx, N. Y.

prieš sutiktą kliūtį jię jaučia, 
lyg koks voratinklis įbestų jų 
kaktą. Po ilgų tyrinėjimų, Je 
surado, kad sutikta siena ar ki
tas kliuvinys leidžia tam tikrus 

, kuriuos jautrus 
žmogus gali patirti savo oda. 
Bet tik tada, jei si«ia ar kitas 
kliuvinys yra nemažesnio 
aukščio kaip žmogus. Tada jie 
padirbo aparatą, kuris tuos 
daiktų spinduliavimus sugau
na, paefi^na.* Aparate jie su

kelia užtiną, kurį jau lengvai 
gali girdėti aklasis, kuriam tas 
aparatas pakabintas ant krūti
nės. Aparatas sdgauna jau ir 
žemesnių už žmogų daiktų 
spinduliavimą — laiptų akme
nų.

Ištobulintas toks aparatas 
gali būti didelė pagafta akfie- 
siems.

tik iš rožančių. Kaimo moterys 
pagamina per savaitę po 48,000 
rožančių; viena apsukri dariri- 
ninkė per dieną pagamina 80- 
85 ir uždirba tokiu būdu 800 
lyrų (1,25 dol.). Iš ten rožan
čiai siunčiami į visą pasaulį. 
Metinis kaimo uždarbis 140 
mil lyrų. Visas kaimas labai 
katalikiškas. Tačiau rinkimuo
se balsuoja už... kotpunistus ir 

. jų “broliokus” Neraū sotiaijs- 
tus. ’ ’ .

kataujanaa 4.400 doi. nuosto- 
liairis atlyginti.-O buvo taip. 
Ponios katutė pabėgo^ aero
drome iš patarnautojų rankų 
ir čBngo. Po Įdek laiko tavp 
rasta jau ne viena, o su šuny-

etiologinio pobūdžio negalavi
mus, kurtų dar neįmanoma 
medicinai nustatyti. Jog svri-

ŠALENSKAS

Woodhąvm, N. Y.

miešta dalyse; Teikia vcotiHad-

Kai prieš septyneris metus 
Auriotis buvo išrinktas Pran-

< 
statulas sutūrite vietom, dalį iš-

iš vtetoe * vB vilką 9UKmŽ^

AND 
A PROSPEROUS 1954

SEARS ROEBUCK & CO
» štate sr.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond : 
HB1 ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame vispkios apdraudos (Insurance) reikaluose

J. P. MACKUMS 
REALcESTATE A INSURANCE 

8656 85*h Street, Woodhaven 21, N. Y.
TeL VTrginia 7-1896

WINTER GARDEN TAVERN. Ine.

VYT BELECKAS savininka>



■ III .1 jifeiį

BALFO VAJUI UŽSIBAIGUS Yonkers rijos raganų“ dr-vė ir “Senųjų / vės, MTA autobuso vairuoto- 
tepinų* sk. vySų htetti Lai- jąą Raymond Rheault rodo

kalus. Vakare (kand Paradise 
salėje įvyko meno vakaras su 
pačių studentų išpildyta prog
rama. Sekmadieni 12 vaL Ap

kilmingas posėdis, kur buvo 

bų. įspūdingą paskaitą skaitė 
dr. J. Girnius apie studentą 
kryžkelėje. Suvažiaviman buvo 
atvykę studentų ne tik iš Bos
tono, Hartfordo, Philadelphi- 
jos, Baltimorės, bet ir iš Cle- 
velando, Chicagos ir net Kana
dos.. Suvažiavimas praėjo gra
žioje ir darbingoje nuotaikoje.

užbaiga iš sausio 10 d. nuke
liama į vasario .27 d., į Užga
vėnes. Tada paaiškės ir laimė- 

' jusieji dovanas. Vyr. At-kų 
Federacijos Valdyba prašo iki 
to laiko būtinai grąžinti laimė
jimų šakneles. Neprisiuntusie- 
ji negalės dalyvauti dovanų 
paskirstyme.

Jonas ir Danutė Jasinskai
\ iš Ocean City, N. J., Darbi

ninko skaitytojai, žiemai išva
žiavo į Miami Beach, Florida.

Stadijų dienos
surengtos Studentų Ateiti

ninkų Sąjungos gruodžio 30 ir 
31 d.d., praėjo geroje darbin
goje nuotaikoje. Iš vakaro, 
gruodžio 29 d., buvo registra
cija ir susipažinimo vakaras. 
Studijų dienose išklausyta še
šios paskaitos, padiskusuota or
ganizaciniais reikalais. Gruo
džio 30. pas prel. Balkūną Mas- 
pethe įvyko vakariene, kurios 
metu išpildyta graži 
programa. Studentų buvo su
važiavę iš Baltimorės, Phila- 
delphijos, Bostono, Putnamo, 
Clevelando ir kt.

menine

Jurgis Blekaitis
režisierius, Lietuvoje, trem

tyje ir Amerikoje pastatęs per 
10 įvairių scenos veikalų, kurie

New Yorke pasteigė Ralfo

aiškėjo, kad vajaus metu su
rinkta $9,398į.87 aukų.

Atskirų postų ir jų vedėjų 
surinktos ąukos: Apreiškimo

Ra&atekas — $2,689.21; Bal
fo centro postas, ved. dr. kun. 
St Valiušaitis — $1,498,51; 
Angelų Karalienės par. post, 
ved. kun. V. Pikturna — $1,- 
49635; V. Atsimainymo par.

$847,33; Juozo Ginkaus Postas, 
ved. J. Ginkus — $763,75;
Liet Gydytojų post, ved. Dr. • Končius, New York - Joint

DIDŽIOJO NEW YOBKO 1953 m. Balte vajam wfi> Mctuvinfe vajaus komiteto pirmininkas kun. Dr. St.
VaHuiaitis jteUda 8498.87 doL Balta iždininkui A. 8. Trečiokui. —

susilaukė gražių įvertinimų, 
“Darbininko” vakarui režisuo
ja “Juokingas pamaivas”, pa
rašytas pagal Moljerą.

Pastatyme dalyvauja: T. 
Daubaraitė, H. Kačinskas, K. 
Vasiliauskas ir Brooklyno Liet* 

Dramos Studijos mokiniai. Iš 
Moljero laikų juokingosios pa
maivos perkeliamos į šių dienų 
gyvenimą, į Brooklyną.

Vaidinimas įvyks sausio 17 
d.. Schwaben Hali salėje.

šiemet švenčia 30 metų sce
ninio darbo jubiliejų, šia pro
ga Brooklyno Lietuvių Dramos 
Studija rengia spektaklį - bene
fisą, kuriame įžymusis jubilia
tas vaidina pagrindinį vaidme
nį. Statoma A. J. Cronino dra
ma “Jupiteris juokiasi.”. Spek
taklis įvyks vasario 6-7 d.d.

$837JM>;Yėn- 

$37730; per kun. dr. J.. Star-

Mykėte parapija teStete

gį — $250.75; Great Neck -
post Balto 20 ak. nUfta - v- P»Proetes aukojo po 
SS44- Jnrrin nor nosL. $50.

Vajui uoliai talkino gerb. 
klebonai, laikraščiai ir liet ra
dijo valandų vedėjai. Tik visų 
bendru ir nuoširdžiu darbu pa
siektas gražus rezufltatas, o

Jersey City Betuviai per J. 
Avižienį —- $1GL

Vajaus metu daugiausia su-' 
rinko šie rinkėjai: Dr. Kuša su 
žmona — $180, J- Staškevičiū-

S. Kontrimas $105, J. Avižienis 
$101, K. Kundrotas $100, K. 
Vaitkevičienė $100.

Tarp aukotojų buvo nevienas 
davęs po $100 ir po $50. J. E.

Sausio 10 d. po 11 vai. pa
maldų Apreiškimo par. mokyk
loje šaukiamas susirinkimas 
tėvų, kurių vaikai lanko litua- 

- nistinę grupę. Bus svarstomi 
lituanistikos išlaikymo reika
lai. Kviečiami atvykti ir suin
teresuoti lietuvybės išlaikymu.

Revizijos Komisija

Kalėdų eglsto
sausio 3 d. Apreiškimo par. 

surengė Maironio Mokykla. Pa
čių mokinių buvo suvaidinta 
“Šventoji naktis”, antroje da
lyje patys vaikai deklamavo ir 
dainavo. Kalėdų seneliu apdo
vanojo visus dovanomis.

Mokytojų Sąjungos
New Yorko skyriaus suvi

rinkime gruodžio 20 d. išrinkta 
imuįa valdyba: pirm. J. Kiau- 
4Vvicep. A. Dimas ir sėkr. J.

Be to, Amalgamaied CkAhing

tuno įdėjo vajaus vedėjas dr. 
kun. St. Valiušaitis. Balfo va
dovybė visiems nuoširdžiai dė
koja už darbą ir aukas ir pra
šo nepamiršti ir toliau šelpti 
savo brolius kenčiančius vargą

Gerdvilienėj.į Revizijos komisi
ją: pirm. R Kulys, seki. A. 
Musteikis. Valdybos adresas: 
J. Kiaunė -«**53 Lynch St., 
Brooklyn 11, X Y. Tel. UN 
5-2437.

Andrius Stoemikis, 62 m. 
amž-, gyv. 422 Lorimer St, 
Brooklyne. Palaidotas gruodžio 
22 d. iš Apreiškimo par. baž
nyčios šv. Jono kapinėse. Liko 
žmona Eugenija, dvi dukterys 
— Ona Lukošiimienė ir Mag
dalena Slavickienė.

I&NUOM(MAMAS atskiras

karštu vandeniu. Kreiptis nuo 
5-6 vai. popiet į:

307 S. 3rd St Apt 19,
, Brooklyn, N. Y.

Bostone buvo teus ir Domicėlės Markrikmių __ ____ ____ _
spaudos dfena. šv. Petro paj&- > Jono Ateito ir D^atos savininkės buvo apdova- 
pijos bfteyčioje visi pamokslaį

po bažnyčia įvyko visų lietuvių 
susirinkimas, kurio metu pas
kaitas skaitė specialiai pakvies
ti svečiai.

Latvių katalikų religiniam 
aptarnavimui iš New Yorto ke
lis kartus per metus į Bostoną 
atvažiuoja latvis kunigas prel. 
StukeHs. Sausio rtėn. 3 d., šv. 
Petro bažnyčioje prel. Stukelis 
10 vai. giedojo šv. Mišias 
pasakė pamišius lietuvių 
latvių kalbomis.

ir 
ir.

Užbaigia atostogas
Vakarinė mokykla, Thomas 

Park, užbaigia Kalėdų atosto
gas ir sausio mėn. 5 dieną pra
deda darbą. Pamokos šioje mo
kykloje vyksta antradienių ir 
ketvirtadienių vakarais. Norin
tieji čia gali mokytis: anglų 
kalbos, matematikos, chemijos, 
stenografijos, mašinraščio, bu
halterijos, įvairaus ir praktiško 
įstaigų vedimo, pasiruošimo pi
lietybės egzaminams, siuvimo 
ir t.t. Mokslas teikiamas vel
tui.

Ateitininkų suvažiavimas
Gruodžio 26, 27 ir 28 d. 

Bostone įvyko moksleivių atei
tininkų suvažiavimas. Suvažia
vimo pasitarimai vyko parapi^ 
jos salėje, West 5th St Su
važiavimas buvo užbaigtas iš
kilminga vakariene Lietuvių 
Piliečių klubo salėje.

Skautų vakaras
Kalėthnis skautų vakaras, į- 

vykęs gruodžio 27 Tautos Ra
movėje, praėjo gana sėkmin
gai. Atsilankė per 100 svečių, 
kurių tarpe matėsi daug ateiti
ninkų, kurie tuo metu buvo su
sirinkę savo studijoms Bosto
ne. Vakaro rengėjai buvo “Šat- 

VISI KVIEČIAMI į LINKSMĄ 
VAIDINIMĄ

WATERBURIO LIETUVIŲ SCENOS MĖGĖJŲ 
TEATRAS

Sausio 10 d., Apreiškimo parap. salėje 
VAIDINS

“TETA IŠ AMERIKOS”
trijų veiksmų komedija, sufietavinta J. Audronio. 

Režisuoja J. Brazauskas, dekoracijos K. Jatužio.
’ Pastatymo globėjai—Waterburio ateitininkai 

. RUOŠIA AT-KŲ FEDERACUOŠ VYR. VALDYBA 
Po vaidinimo šokiai. Gros geras orkestras, veiks bufetas. 
Rjfanas tik 13« dol. Mokriettfams 1 daL Pradžia 5 v. p.p.

Ausevičių sūnūs Jono Alberto 
vardais. Tėvai gyvena 235 Co- 
lumbus Avė. Dorchester.

MSrorie#
: (kuodžio 30 d. iš šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčios 
palaidotas Pranas Bill, gyv. 
230 Silver St Velionis didelia- 
me nuUMime palto žmon,. ■ 
siKių ir dukteaį.

Gruodžio 30 iš šv. Petro pa
rapijos bažnyčios palaidota A- 
Ucija Romanskaitė - Mickevi
čienė, 42 metų amžiaus. Gyve
no 1129 Dorchester Avė. Dor- 
chester.'Velionė paliko vyrą, 2. 
sūnus ir vieną dukterį. Palai
dota Naujosios Kalvarijos ka
pinėse.

Gruodžio 30 d. Naujos Kal
varijos kapinėse palaidotas Jo
nas Stankūnas, 81 metų am
žiaus, kuris tik prieš tris me
tus atvyko į Ameriką. Visą lai
ką gyveno pas dukterį ir žen
tą Kriščiukaičius. Dideliame 
nuliūdime paliko žmoną, sūnų, 
šešias dukteris ir seserį. Pa
laidotas Naujosios Kalvarijos 
kapinėse.

Gruodžio 31 d. iš šv. Petro 
parapijos bažnyčios palaidotas 
Jokūbas ^Zoza. Vėlimus gyveno 
198 M St.

Skaudi nelaimė
Arlington aukštesnėsės mo

kyklos ledo rutulio žaidėjai 
praėjusį sekmadienį išėjo pa
sportuoti. Ežeras BttVo gražiai 
užšalęs, bet ledas dar nebuvo 
storas. Bežaidžiant visi sučiuo- 
žė į vieną vietą ir ledas lūžo. 
Dvidešimt žaidėjų atsidūrė as
tuonių pėdų gilumo ežere. Ne
mokančius plaukti griebėsi gel
bėti draugai. Nelaimei, vienas 
gelbėtojas, , William J. Tate, 
kuris buvo tik 16 metų am
žiaus, karžygiškumą apmokė
jo savo paties gyvybe.

Ant Broadvvay, netoli I gat-

dol. K rankinuke buvusių popie
rių radėjas atpažino, kad tas 
rankinukas priklauso p. Fk> 
rence Kostick. Pagal šią pavar
dę telefonų knygoje jis suieš
kojo savininkę ir pinigus grą
žina. Už sąžiningumą radėjo

imta dideliu pakietu, maisto 
produktų, o pats radėjas 25 
doleriais.

Kasmet daugiau
Naujosios Anglijos gyvento

jai Kalėdų šventes apmokėjo 
381 gyvybėm. Daugiausiai gy-

jai. Pereitų metų Kalėdos 
Naujajai Anglijai kainavo tik 
27 gyvybes. Laikraščiai mano, 
kad nelaimių skaičius šiais me
tais padidėjo .tik todėl, kad 
Kalėdų šventės buvo labai il
gos.

Automobilių registracija
Mašinų registracijos įstaiga, 

Nashua St., Boston, praneša, 
kad dabar prasidėjo didžiau
sias susikimšimas registracijos 
patalpose, nes visi bostoniečiai 
prieš naujus metus nori apsi
rūpinti mašinų numeriais 1954 
metams. Mass. valstybė 1954 
metams naujų numetu neduo
da. Visi įsiregistravusieji turės 
vartoti pereitų metų numerius 
ir prie pryšakinio mašinos lan
go priklijuoti 1954 .metų regis
tracijos lapelį. Tai daroma tau
pumo sumetimais.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS 
FUNĖRAL HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

TeL SOuth Boston 8-2590

Vaitkus s
F ĮJ NE R A L ROMEl

197 \Vebster Aveeue | 

Cambridge, Mus..
PRANAS WAITRUS

Laidotuvių direktorius ir 
balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

PatemavimM diena ir •Mkti 
Nauja modernilka koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cara- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainas tos 

pačios-ir i kitus miestus.
Reikale tanridte: Tet TR.8-8484

ZALETSKAS
;FUNERAL HOME

1 564 EAST BROADWAY
South Boston, Man.

D. Ą. Zalrtakns, F. £. ZatetakM 
Oratoriai ir Bahamų .atolai 

PCtarnavfanM Omi ir naktį 
KeptySa fermentam dykai.

NOTARY PUBLIC 
feL 80 8-0818 

SOntfc Bsstin l-ŽM

ŠŽS DARBININKO VAKARĄ
Bus vaidinama pagal Moljerą

JUOKINGOS PAMAIVOS
iš lietuvių kūrimosi Amerikoje

SAUSIO- 
JANUARY 

17 
Sekmadienį,

, Režisuoja — JURGIS BLEKAITUT

K. Vasfllao^kas ir Drąsios Studijos mo
kiniai.

SCHWABEN H ALL, Knickerbocker Avė., Brooklyn *


