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Paryžius jau pritarė
Vokietijos apginklavimo ke

lyje viena kliūtis pašalinta •— 
prieš pat Naujus Metus Pran
cūzijos parlamentas patvirtino 
Paryžiaus sutartį, kuria lei
džiama Vokietijai ginkluotis, 
287 balsais prieš 260. Dar rei
kės senato pritarimo. Toliau 
didžiausias rūpestis bus Vo
kietijos kancl. Adenaueriui 
gauti Vokietijos senato prita
rimą.

Nei Amerika nei Anglija en
tuziazmo dėl Prancūz jos bal
savimo nerodo. “N. Y. Times”

bendruo

pastebėjo: jei Mendes-France 
butų parodęs tisk uolumo ginti 
europinio saugumo 
menei, tai nebūtų reikėję nė
tiek laiko gaišti ir pasauliui 
jaudintis.

Prancūzijos parlamentui ne
buvo kitos išeities, jei nenorėjo 
pasitraukti iš Europos pol ti
kos. Dabar Prancūzijos vyriau
sybė norės atsigriebti, įkalbi
nėdama Ameriką ir Angliją de
rėtis su Maskva šį gegužės 
mėn.

Malenkovas siūlo ir atmeta konferencijas
Sovietų min. pirm. Malenko- 

vas . naujų metų proga vėl pra
šneko apie konferencijas su 
Vakarais. Gruodžio 31 jis at
sakė į amerikiečio laikraščio 
klausimus, pareikšdamas:

• Konferencija Tol. Rytų 
reikalui būtų naudinga. Tokia 
buvusi Ženevoje (kur dalyvavo 
ir kom. Kinijos atstovai).

• Europos reikalais konfe
rencija tarp Eisenhovverio, 
Churchillio, Mendes - France, 
Malenkovo dabar esanti neį
manoma, kada Amerika, Ang
lija ir Prancūzija vienapusiškai 
norinčios spręsti Vokietijos 
klausimą. ,
' „• Sovietai stovį už visišką 

% iatominių ginklų uždraudimą.
• Dėl nutarimo apginkluoti 

Vokietiją karo pavojus didė
jąs. Tačiau Malenkovas neuž-

miršo pasakyti, kad su ameri
kiečių tauta jis norįs "taikaus 
sugyvenimo.”

Anglija sutiko šaltai
■ Malenkovo siūlevą Tol. Ry

tų konferenciją, nes dabarti
nėj padėty ji vargiai būtų nau
dinga. Jei Maskva ir Peip n- 
gas esą pasiryžę svarstyti kon
krečius klausimus, o ne propa
gandą varyti, tai jie gali pasi
naudoti įprastu diplomatniu 
keliu.

Amerika taip pat maža 
domisi

Malenkovo siūlymais, nes ir 
ankstesnės derybos dėl Korėjos 
sujungimo liko nevalingos. 
Malenkovas — aiškinama Wa- 
shingtone — naujų metų proga 
tik atšildė savo anktesnius siū
lymus.

Taigi pradedame naujųjų metų lapus versti

AMERIKA VAIKŲ NEIŠDUOSIANTI MASKVAI

— Maskva pereitą penkta
dienį pranešė Amerikos atsto
vybei, kad rusai paleisią du a- 
merikiečius. Vienas — M. T. kų. Aštuonis iš tų vaikų, kurie 
Marschuk, 38 metų, kurį rusai 
paėmė 1949 Drezdene, antras 
— John Noblė, 31 metų, pa
imtas taip pat Drezdene 1945. 
Primindami, kad jau du tokie

amerikiečiai 1953 buvo paleis
ti, rusai reikalauja atiduoti 
jiem 11 tariamai sovietinių vai-

NETURTE MIRĖ 
TURTUOLIS

Bivale, N. J., Naujų

yra Vokietijoje adoptavo vo
kiečių šeimos. Vienas vaikas 
buvo grąžintas pernai rusam, 
kai jie pristatė įrodymus, jog 
vaiko motina esanti Rusijoje ir 
galinti vaiką išlaikyti, 
vaikai yra Amerikoje, 
Yorko vienoje katalikų
giaudoje. Jų tėvas, armėnas, 
prieš 5 metus išvyko iš Ame
rikos į Sovietus. Jau prieš tai 
jo vaikai buvo prieglaudoje, 
nes jis negalėjo jų išlaikyti. 
Teismas tada priteisė, kad vai
kai, kurie yra gimę Amerikoje,

gali čia ir likti. Dabar sovietai 
vėl reikalauja juos grąžinti.

Manoma, kad Amerika nesu
tiks vaikų išduoti. Tačiau tiki
ma, kad anie du amerikiečiai 
atgaus laisvę.

KVEPALAI PRIEŠ
ČESNAKUS

New 
prie-

Nušovė prezidentą
Pietų Amerikos valstybės 

Panamos prezidentas Jose An- 
ton:o Remon sausio 2 po spor
to rungtynių buvo nušautas. 
Su juo buvo nušauti ar sužeis
ti dar jo šeši palydovai.

Prezidento pareigas perėmė 
užsienių reikalų ministeris.

Remon buvo 46 metų, į pre
zidentus išrinktas 1952 ketve- 
riem metam. Prieš tai buvo po
licijos (tai sykiu ir Panamos 
kariuomenės) viršininkas, pa
dėjęs kitus prezidentus versti 
iš valdžios.

Dėl ko nužudytas, dar neiš-

aiškinta. Bet greičiausia politi
niais tikslais.

Prieš kelias savaites Remon 
buvo sudaręs naudingą Pana
mai sutartį su Amerika dėl Pa
namos kanalo nuomos. Nuo
mą Amerika pakėlė iš ligšioli
nių 430,000 dol. metam .Iii 1,- 
930,000. ’.įl

ju

Metų 
išvakarėse mirė 78 metų Vin- 
cent Borenski. Žmogelis gyve
no apsitaisęs skuduriais, jo bu
tas buvo tvartelis, ant kurio 
jis lipdavo 'kopėtėlėm pemak- 

Z ‘ voti. Policija jo kišeniuose bet- 
\ gi rado 1081 banknotus po vie- 

ną dolerį ir trobelėje paslėptus 
kitus 142 banknotus po šimtą 
dol. Jo buvęs darbdavys pa
reiškė, kad žmogus buvęs ty
lus, ramus, niekam pikto žo
džio nepasakęs, o darbe nepra- 
leidęs nė vienos dienos ir nie
kad negėręs. Visi jautė, kad jis 
susitaupęs, bet niekas nema
nė. kad 15,000.

Paryžiaus požeminiuose 
traukiniuose (“metro”) sugal
vojo prie kiekvieno traukinio 
pritaisyti kvepalų purkštuvus, 
kad jie nusmelktų nemalonius 
česnakų, vyno, mašinų tepalo 
ir prakaito kvapus. Ligšioli
niai mėginimai betgi nebuvo 
sėkmingi.

Kinijos raudonieji šiaušiasi, bet derėsis
Jungtinių Tautų gen. sekre

torius Hammarskjold sausio 
2 jau buvo Indijoje. Iš ten jis 
laukiamas Kinijoj. Prieš išvyk
damas jis kalbėjosi su Edenu 
ir Mendes - France. Pastarasis 
prasitarė, kad gen. sekreto-

DAR NE GALUTINIS 
ŽINGSNIS

Lenkijos, Čekoslovakijos ir 
rytų Vokietijos komunistinės 
vyriausybės išleido bendrą at
sišaukimą prieš Vokietijos ap
ginklavimą. Nors Prancūzija 
patvirtino Paryžiaus sutartį, 
bet reikalas esąs dar nebaig
tas, ir jos visos trys, remiamos 
Rusijos ir Kinijos, pasižada 
priešintis.

— Nuo .sausio pradžios be
veik visoje Europoje šąla ir y- 
ra sniego. Italijos ugniakalnis 
Vezuvijos pirmąsyk po 15 metų 
apklotas sniegu.

— Japonų emigracijos pla
nas numato kasmet po 50,000 
asmenų į pietų Ameriką. Dau
giausia į Braziliją. Japonai pi
nigais padės jiem įsikurti.

— Maskvoj partijos sekreto
rius Chruščiovas paskelbė fab
rikų statybos programą 1955 
metam. Jai vykdyti iš miestų 
surinks 100,000 jaunimo.

— Vokietijos keliuose 1954 
žuvo 12,000, 1953 tūkstančiu 
mažiau. ♦

BCDAS 16 KARIUOMENES < 
IŠEITI ]

Belgijoje vienas kareivis ne- i 
norėjo kariuomenėje tarnauti. ] 
Sykį iš kariuomenės pratimų 
aikštės jis su vilkiku ištempė 
patranką ir patraukė su ja į , 

“miestelį. Ten įvažiavęs į siau
rą gatvę dar sienos kampą nu
plėšė, paskui išvažiavęs į lau- . 
kus pametė ir vilkiką su pat
ranka ir dingo. Kai policija jį 
suėmė, teismas nutarė išmesti 
iš kariuomenės ir duoti 13 mė
nesių kalėjimo. Atsėdėjęs jis ' 
bus laisvas anksčiau, nei būtų 
parėjęs iš kariuomenės.

— Gen. Radford, vyriausias 
Amerikos jungtinio štabo vir
šininkas, kuris lankėsi Korėjo
je, pareiškė, kad Amerika var
tos Korėjoje atominius ginklus, 
jei komunistai dar kartą puls 
Korėją.

— Šen. McCarthy žada, važi
nėti po Ameriką su kalbom dėl 
Amerikos užsienių politikos.

PADIDINS ATLYGINLMO 
MINIMUM ‘

Prez. Eiseihoweris savo au- 
matomoj kalboj naujame Kon
grese žada reikalauti, kad už- 
darbio minimum būtų pakel
tas iš dabartin u 75 cn. valan
dai iki 90. Nuo 1949, kada 
buvo nustatytas 75 cn. mini
mum, pragyvenimo minimum 
pakilo 12,9%.

NUKRITO IR DEIMANTAI
Lėktuvas, kuris Kūčių deną 

nukrito j įlanką, su 28 asme- 
n.’m palaidojo ir vežtus deiman
tus, 2,5 milijono dol. vertės. 
Apstačius sargybom, buvo grą- 
baliojama po lėktuvo likučius 
ir po dumblą, bet surasti pasi
sekė tik 23 deimantus. Spėja
ma, kad didžioji dauguma ga
lėjo būti įminti į dumblą.
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PERNAI BEDARBIŲ DAU
GIAU NEI UŽPERNAI

—New Yorko valstybėje -ę' 
1954 dirbančių asmenų buvo 
5,800,000, arba 2% mažiau nei 
1953. Bedarbiam išmokėta per 
tuos metus 290 mil., arba 62% 
daugiau nei 1953, o bedarbių 
skaičius 1954 buvo 33% didės- £ 
nis nei 1953.

KAIP ATRODYS 1964 NAUJI METAI
Metų pradžioje paprastai 

darom praėjusių metų apžval
gą. Bet iš praeities jau nieko 
nepasimokysim. Tad kodėl ne
padaryti ateinančių dešimties 
metų apžvalgos, remiantis lo
giškom išvadom iš tos padėt:es, 
kurią turim šiandien. Štai 
kaip ji atrodo vienam iš stebė
tojų — Dr. G. Niemeyeriui.

srityje ir kad Sovietai jau yra 
tiek pat galingi. Sovietai galį i 
per vieną valandą numesti 10 4 
vandenilio bombų ant priešo 
pramoninių miestų. Po keturių 
dienų AEC (Amerikos atomi- 
nes energijos komisija) patvir- %
tino, kad Maskva tikrai tatai < 
gali padaryti. Dar po dviejų ■' 
brolai Alsopai aiškino, kad 
Maskva turi pakankamai savo 
atominėm bombom gabenti ra
daru vairuojamų raketų, ku
ries Amerikoje buvo gamina
mos dar tik prieš dvejus me
tus. Laikraščiuose pasklido a- -» 
liarmas, kad Amerikos mies- j 
tai gali būti sunaikinti be jo- | 
kio įspėjimo. Daugelis ėmė 3 
galvoti, kad Amerikos atomi
nės bombos pačiai Amerikai A; 
gali būti pavojingos. Ir* kilo 
reikalavimas, kad nuo ateini-
nio ginklo būtų atsisakyta. 
Tos nuotaikos karštyje Ame- 
rika pasiskelbė, kad karą 
nepriimtina priemone bet ko
kiem nesusipratimam spręs#.
Naujas logiškas žingsnis 
kalbos apie reikalą nusigink
luoti. šituo šūkiu buvo veda- J 
mi 1960 metais rinkimai. Abu
du kandidatai į prezidentus ža- 'jjf' 
dėjosi pašalinti baisiųjų ginklų 
grėsmę. Respublikonai skelbė
si : būkim namie ir rūpinkimės 
savo reikalais; demokratai sto
jo už nusiginklavimą Jungtinių 
Tautų priežiūroje.

1961-3
Naujasis prezidentas 1961 

balandžio mėn. sušaukė 
Yorkc nusiginklavimo konfe
renciją. Amerika siūlė atsltt-/ £, 
kyti nuo visų agresinių gink
lų. Sovietai šį planą išvadino 
“klastingu" ir pastatė savo 
reikalavimus.

Dr. G. Niemeyer, vokietis, 
nuo 1933 apsigyvenęs Ame
rikoje, buvo valstybės depar
tamento pareigūnas Jungti
nių Tautų-reikalam, dabar 
Yale universiteto profeso
rius. Jo straipsnį paskelbė 
US & W. Report originaliu 
vardu: kaip atrodys pasau
lis po dešimties “koegzisten
cijos” metų. Autorius įsi
vaizduoja gyvenąs jau 1964 
metais ir iš ano laiko daro 
prabėgusių dešimties metų 
apžvalgą.

1955
Priėmus Vokietiją į Nato, 

Paryžius ėmėsi iniciatyvos 
baigti pagaliau “šaltąjį karą”. 
Atsižvelgiant į tai, kad Ameri
ka turėjo atominių ginklų per
svarą, derybos su Maskva da
vė šiokių tokių smulkių susi
tarimų. Tačiau iš esmės įtem
pimo tarp Maskvos ir Ameri
kos nepašalino. Abi pusės to
liau ginklavosi. Amerika la
biausiai pasitikėjo savo vande- 
nil-niais ginklais ir stiprino 
premones jiem nugabenti į 
priešo teritoriją, kada prireiks 
(strateginė aviacija, 
valdomos raketos, 
sieniuose). Tačiau 
kariuomenė buvo 
tiek Azijoje, tiek
Amerikos politika siekė 
saugoti nuo sovietų agresijos 
ir iš kitos pusės stengėsi pri
pratinti Sovietus prie konstruk
tyvaus bendradarbiavimo Jung. 
Tautų ribose; Amerika sten
gėsi įtikinti sovietus, kad ben
dradarbiauti reikia, nes jų se
nas siekimas užvaldyti visą 
pasaulį yra neįvykdomas.

Amerika tuo pačiu metu bu
vo nustebinta tarp savo sąjun- 
gininkų augančiu noru turėti 
savo nepriklausomą politiką. 
Tačiau ji norėjo būti kantri ir 
taktinga, net ir tuo atveju, jei

tų sąjungininkų nepriklausoma 
politika grėstų neramumais-jų 
vidaus gyvenimui.

1956-7
Baigus tolimuosiuose rytuo

se karus, komunistai pradėjo 
naują propagandą — už kultū
rinį tautų bendradarbiavimą, 
ūkines sutartis tarp Rytų ir 
Vakarų valstybių, už pasikeiti
mą diplomatiniais atstovais. 
Vakarų sąjungininkų vienybės 
tas dar nepalaužė. Tik 1956 
Japonija paskelbė savo neutra
lumą. Bet ji nesidėjo nei su 
Rusija nei su Kinija, tad jos 
neutralumas nebuvo laikomas 
Amerikai pavojingas ir negrė
sė taikai. Pačioje Amerikoje 
žmonės buvo nuteikiami tai
kai ir maitinami pranešimais 
apie atominio karo, jei jis kil
tų ateityje, baisumus.

riaus kelionė turi būti . taikos 
misija. Nors Prancūzija nėra 
pripažinusi kom. Kinijos, bet 
Mendes - France davęs supras
ti, kad Prancūzija galėtų apsi
spręsti teigiamai.

Kinijos radijas prieš pat at
vykstant Hammarskjold pas
kelbė, kad gen. sekretorius ga
li neturėti vilties, kad jam pa
siseks paleisti nuteistuosius A- 
merikos lakūnus. Anksčiau tas 
pats radijas paskelbė, kad 
Hammarskjold gali atvykti, jei 
nori kalbėtis dėl santyk:ų at
leidimo tarp Rytų ir Vakarų.

* 
į
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DIDŽIŲJŲ ŽMONIŲ KALĖDINIAI PAREIŠKIMAI
Prez. Eisenhoweris iškij 

mingo 
buvęs 
dė jo 
turėjo

priėmimo metu esą 
paklaustas, ar išsipil- 
kokis noras, kurį jis 
vaikystės laikais. Ei- 

senhowerls atsakęs:
“O taip. Kai buvau penke- 

rių šešerių metų ir motina 
vesdavo mane pas kirpėją, 
kurio bijojau kaip ugnies, 
tai kiekvieną vakarą galvoda
vau: kaip būtų gera, kad tų 
plaukų nebūtų. Dabar mato
te, ponai, mano vaikystės 
noras visai išsipildė.

r Norvegijos karininkų klu- 
oe pasirodė karalius, kuris 
žinomas savo demokratišku
mu ir paprastumu. Buvo lei
džiamos iš aukcijono kalėdi
nės gėrybės. Karalius paėmė 
vieną vienintelį biliečiuką ir 
laimėjo milžinišką žąsį. Ka
rininkai laukė, kad karalius 
perduos laimikį klubo virtu
vei. Bet buvo nustebinti, kai 
jis pasikišo žąsį po pažaste, 
jį išleidžiantiem iš khibo tar
damas: “Tai mano virėja 
nudžiugs. Jai nereikės dėl 
žąsies bėgti J turgų."

— Sovietų partijos gen. «ekr. 
Chruščiovas paskelbė, kad So
vietam trūksta geležies, ir ra
gino rinkti geležies laužą. Sta
tyboje ragino vartoti betoną 
vietoj geležies, kur tik galima.

— Vokietija susitarė su Ita
lija įsigabenti kvalifikuotų dar
bininkų. Jų numato gabentis ir 
Olandija.

D*< HamimnkojkL JT. gen.

radaru 
bazės už- 
Amer’kos 
sumažinta 
Europoje.

apsi-

1958-60
Amerikos ir Rusijos atomi

nio ginklavimosi eigoje naujas 
įvykis buvo Malenkovo kalba. 
Jis 1958 lapkričio 7 paskelbė, 
kad Amerika nebeturi pirme
nybės atominio apsiginklavimo (Kd.)



AR ŽINAI, KUR DIDŽIAUSIA SALA

Nuo rugsėjo 20 iK gruodžio 28 tarėjo 12 posėdžių, apsvars
tė 37 klausimus. Darbą .baigė atsišaukimu.

— Iš visą Amerikos valsty
bių po pieno bonką Amerikos 
pienininkų delegatė nuvežė 
Prancūzijos min. pirm. Mendes- 
France, kuris geria tik pieną.

____ _ tamprj- 
taife.Savo knygai Eisenhove- 
ris lašo, kad buvo nešūsiprati- 
mųsu rusais, nes susišaudyda
vo vakariečių hr rusaf lėktuvai. 
Pavojuhsuma'iinti esą buvę su
tarta riba tarp abiejų kariuo
menių laikyti gerai pastębtaas 
Eibes ir MtadSs'ūpes...;

Sovietai, kaip minėta, nebu
vo pasirengę Berlyno imti. Jie 
apsuko aplinkui, Berlynas pa
sijuto sala raudonojoj jūroj, ir 
belaukiantkm-prie Elbės ame
rikiečiam sovietai padavė ran
kas balandžio 25.

Churehiffis <» Berlyne pra- 
iaSanėje. , • (b. d.>

Prieš patKąiėdų šventes vie- 
na knygų leidykla gavo iš L4n-< 
kijos lailk^ loari rąSo ten gy
venąs tietuvisvflųrs |š pavardės 1 domavęs 
jo tautybė-, būtų oeimanoma at- "
spėti. Prašo atsiųsti Eeturiš- 
kų knygų" Laiške tarp kito ko

Į rašo: \ *•

pažiūras ir reikalus.
In'ciatoriai laiku susigriebė 

ieškoti materialinio pagrindo 
laikraščiui. Po pcnkerių metų 
“žiburių” spaustuvės bendro
vės pirmininkas. A. Šinkūnas 
jau gali pasakyti drąsiai: “Tėv. 
Žibartai itao meta yra vienas 
iš nedangsto lietaviškn laik
raščių pasaulyje, išsflš&MČių 
iš savo apyvartos.**

Redakc nio darbo svoris už
gulė Dr. A. Šapoką. Nors pa
laužė jo sveikatą, bet nėpalau- 
žė jo energijos Ir ištvermės, 
kurios dėka jis sutelkė gražų 
būrį bendradarbių, ir laikraš
tis visą laiką rodo padangą. 
Nesutapdamas su politine par
tija, laikraštis tvirtai laikosi, 
katalikybės, lietuvybės ir de- 
mokratybės principų; gyvai ir 
drąsiai juos gina konkrečiuose 
kasdieninio gyvenimo reiški
niuose; jaunai ir entuziastingai 
reiškiasi su iniciatyva. Jis pra
byla tonu, kuris yra labiau su
prantamas naujajam imigran
tui; pastaruoju ir tik juo tenka 
laikraščiui atsiremti. Kaip tik 
šios rūšies skaitytojų i “Tėviš
kės Žiburiai” susirado ir Ame
rikoje.

“ Geros sėkmės naujame penk
metyje.

UŽSIENIEČIU 
REGISTRACIJA.

Imigracijos ir natūrai® 
jos įstaiga praneša;

Visi užsenicč ai. esant 
Jungtinėse Valstybėse, r 
1955 sausio 1 iki sausio 
turi užsiregistruoti. Regst 
cijoe kortelę, vad namą A 
dress^ Rtport Card, Fa 
1-53, galima gauti kiekvta 
je pašto įstaigoje. Už ne 
namečius turi tai attikti 
vai ar fetriniai globėjai.

Laiku neužregstravę 
vo adreso gali būti <fef 
tuoj»ml 14 Jungtinių

ledinių prašytojui pasiuntė, 
bet tūkstančiams, kaip laiško 
autorius rašo, Lenkijoj gyve
nančių lietuvių pasiųstų knygų 
bus mažoka. Gal vertėtų šį pra
šymą išgirsti ir kitoms knygų 
leidykloms bei pavieniams tau
tiečiams. Kadangi prašytojo 
adreso viešai skelbti nėra pa
togu, tai lietuviškas knygas 
šiam tikslui aukoti būtų pato
giausia per šio laikraščio ad
ministraciją. (pj

Didžiausia sala , laikoma 
GreolancKja. J; yra 2,175,000 
kv. kilcmetrų ploto. Tik pus
ketvirto karto malesne už ma
žiausią žemyną — Austrai ją. 
Bet 10 kartų didesnė už Ron
do salą, kurioje gyvena s’įsi
spaudę japonai, ir taip pat už 
Britanijos salą. Tarp Grenlan
dijos ir Rondo d dumo atžvil
giu. yra. dar pietų Azijos salos 
— Naujoji Gvinėja 771,900 kv, 
kl., Borneo 734,000 kv. kl.;,Su
matra 425,000. Afrikoje Ma
dagaskaro sala turi 598,700 
kv. kl., o netoli .Grenlandijos 
esanti Amerikai priklausanti 
sala Baffinland turi 560,000 
kv. kk. Formoza teturi tik 36,- 
000 kv. kl*.

genbeidinių veiksmų įrody
mus, prireikus atitinkamai re
aguos iri informuos laisvąjį pa
saulį, skatindama jo antigeno- 
cidinss nuotaikas.

• Europos apsijung’mo rei
kalu — daryti'žygių, kad Euro
pos Taryboje būtų atstovauja
mi ir pavergtieji kraštai.

• Dėl sovietinės agresijos, 
kurią tyrė Kersteno Komisija, 
seimas pareiškė visišką prita
rimą tos komisijos išvadom Ir 
rekomendacijom, būtent,-kad 
valstybės sekretorius’ ‘atkreip
tų. dėmesį šioje JT sesijoje į 
sovietų' nuolatinę agresijos 
grėsmę taikai ir kad Amerikos 
delegaclja'JT imtųsi iniciatyvos 
reikalauti iš Baltijos valstybių 
pasalinti45cvietų karinį, politi
nį bei administracinį persona-

ĘĮet <^urdtinjs.taįrt>„ie 
|Tsada tokis. gvęsdarnajs sav/) 80 
-metų sukaktį, jis pas- sakė, kaip, 
t jis 1945 buvo.įsakęs^ feldmar- 

šalta MontgomerysaugoiivK>- 
kiečių ginklus, nes jie gal būt 

‘reikės vėl grąžint; vokiečiam,' 
į jei sovietai .veršis toTau į Eu- 
* repą. Kai dėl to pareiškimo k:- 

lo visur susidomėjimas, o 
Maskvoje pasipiktinimas, “U. 

. S. Newsa. WorH Report” grį- 
į žq prieanų 1945 metų ir *š- 
lJ5raHkom iš' ChuretfilMo, Eisen- 
}<T»werio, Trumano -susirašinė- 
•’jimo bei kitų dokumentų paro

dė Churchillį visai kitoje, nei 
—Šiandien įprasta jį matyti, 

į šviesoje.

Gruodžio 18-20 New Yorke 
posėdžiavo Jungtim* Pavergtų 
Tautų seimas. Dangavo 9 val
stybių ir 3 internacionalų de
legacijos.

Per dvi dienas buvo išklau
syti pranešimai, išdiskutuoti

rodo .kaip laikraštis gali gimti 
Ir išaugti iš nieko. Iš “n eko” 
pinigine prasme, nes pradėjo 
be kapitalo, be patalpos, be 
spaustuvės. Tačiau inic'ator'aL 
turt'O didesnę vertybe už ka
pitalus —' tvirtą' dvasia, norą 
Tr pasiryžimą pralaužti v" sus 
sunkumus ir savo įvykdyti. 
Tam jaunos dvasios en'rgię- 
gam kolektyvui pasisekė-

Prieš penkeris metus Kana
dos lietuviškos spaudos padėtis 
buvo labai’skurdi. Naujos im’g- 
racijos banga Kanadoje rado 
tik rotatorium leidžiamą “Ne
priklausomą Lietuvą” Monre
alyje. Sudarius piniginį fondą, 
bendrom jėgom buvo pastaty
ta ant kojų “N. Lietuva” ir to
liau mėginta gyventi “vieny
bėje” ir katalikam ir nekatali- 
kam tame viename laikrašty-

—'» Pranešta, kad per sausio 
mėnesį reikia pranešti imigra
cijos ir natūralizacijos įstaigai 
savo adresą. O jei esu Ameri
koje jau 20 metų, nors ir ne
priėmiau pilietybės?

— Reikia pranešti. Visi už
sieniečiai, išskyrus diplomati
nių bei konsuliarihių įstaigų ar 
tokių tarptautinių organizacijų 
kaip JT tarnautojus.

— O jei mano adresasjper

Balandžio 12 Ropseveltas 
mirė. Tuo metu amerikiečių 
kariuomenė stovėjo prie Elbės 
upės. Sovietai dar buvo prie 
Oderio upės, 35 mylios nuo 
Berlyno srities. Berlynui pulti 
jie nebuvo pasiruošę. Tą pat 
dieną Eisenhovveris davė įsa
kymą kariuomensi prie Mag
deburgo, 65 myl os nuo Berly
no, peržengti Elbę, bet į Ber-

Trečią dieną buvo surašytas 
atsišaukimas į laisvąsias z 

pasaulio tautas.
Jame išdėsčius -Sovietų oku

puotuose kraštuose padėtį, sa
koma, kad “tikros taikos ir 
saugumo vakarų Europoje ne
galės būti, tol, kol sovietai vieš
pataus mūsų kraštuose.” Įspė
ja. kad Sovietam talkino lais
vojo pasaulio iliuzijos. Viena 
jų dabar— “ta;kios koegzisten
cijos” Iliuzija, kurk>s pastan
gas Vakarai jau apmokėjo eile 
nuolaidų ir savo principų pa
žeidimu. Skatindamas laisvąjį 
pasaulį laikytis principų, sei
mas laisvąjį pasaulį kviečia:

1. Atšaukti savo pripažinimą 
Sovietų Rusijos smurtu ir ap-

visus metus nepasikeitė?
— Tas neatpalaiduoja nuo 

pranešimo.
— Jei esu sausio mėnesį 

kaip tik iš Amerikos laikinai 
išvykęs?

— Tada grįius į Ameriką 
rteikia pranešti per 10 dienų.

— Kokias žinias reikia su
rašyti?

— Be adreso dar nurodyti 
datą ir vietą, kada atvykote į

’ Dortainrie, Vokietijoje;
traukinys stT 500 vaikų, kurie

Kaandn ano karo psbai- Vyko T&JMų atostogų, įvažia- 
traukini. Už- 

fctšta It fcžetata 37, bet vai
kų buvo aužristų.

ta^raštią riam pradėjus <ta(
gruodžio nr. <25B-2G01k pa-*kairę”. j
mlhėjo savo 5 metų sukaktį, stumti iš bendrą la 
NedW$ tai sukaktą bet ji lektyvasjmėsi tada 
rado .kaip laikraštis gali gimti •• Tenorite- Jeįsti bent

griežtai pasisakė 
x-^‘’-prieš Beriyao atidavimą Sovie- 
i,tam oolitimais sumetime! i.

Nesutiko jis su nuomon?. 
- kad Berlynas neturėtų karinos 
; ’Ir politinės reikšmės. Ir k ą 
' dieną (balandžio 1) j s kreipč- 

~ -si.į prezidentų Roosevvltą (dar 
f^ J-. buvo tada gyvas). Jam te’.og- 

yrtifavo, kad jei Sovietai užims
Šk.»'SS'! . ' ' ' ■ .

Anuo 1945 metų “trumpu lai- 
fei, per šešias savaites, karui 

^besibaigiant ir po karo, ėjo 
įtempta kova, ar Berlynas ir 

.-Praha turi tekti Sovietam ar 
-vakariečiam.

Churchillis buvo vienas iš 
valstybininkų — sako UŠ N. a.

■ W. R. — kurie įspėjo nuo po
etikos, padariusios Rusiią tik 
viena tikra karo laimėtoja.* 
J Eisenhovveris, tada vyriau
sias vakarinių sąjungininkų

..'kariuomenės vadas”, šaltai rea
gavo į, Churchillio įspėjimus. 
Prezidentas Trumanas rodėsi 
pritariąs Eisenrovveriui ir elgė-

■ si pagal buvusio prezidento F. 
D. Roosevelto susitarimą su 
Stalinu.

... Istorija prasidėjo 1945 kovo
I 30, kada Eisenhovveris pran?- 

,šė» jog vakariečių kariuomenę 
Jis sustabdys prie Elbės kran
tų, nežygiuodamas į Berlypą jo 

_ paimti. “Berlynas pąts u nėra 
jokis ypatingai svarbus tiks-"

t Jas”, pareiškė Eisenhovveris
r. štabo viršininkui Marsh’alliui.
* Eisenhovveris numatė savo

strategijoje palikti» Berlyną 
" rusam, amerikiečių kariuome- 

’ i nę pasukti Alpių čekoslova- 
/ kijos link ir britų — Baltijos 

Į: ■ 'jūros link. Marshallis tam pri-
J tarė.

■; < Bet tam prieštaravo Chur-
> chilis. Jau rytojaus dieną po 

yr Eisenhovvsrio primesimo Chur- 
į^chiMs telegrafavo Eisenhovve-

7 rita. Nežinau —rašo Crurchil- 
g;,. « Ss jam, — kokių gali būti pir- 
^•1 /roeuybių neperžengti Elbės u-

gatae mūsų kraštam užkar
tom tariameta ^vyriausybėm, 
nutraukti su jom visus savo 
santykius ir paskelbti jas ne
teisėtas ir neatstovaujančias 
mūsų tautos valiai. (Rezoliu
cija neliečia Baltijos valstybių, 
kurių marionettaės vyriausy
bės nėra Amerikos ir daugelio 
valst. pripažįstamps).

2 . Skatinti Jungtines Tau
tas pripažinti, kad mūsų tau
tos yra be teisėtų vyriausybių, 
ir nutarti savo priežiūroje pra
vesti laisvus ir nesuklastotus 
rinkimus,. sudarant mūsų 
kraštuose1 tcfeleisF rinkimam 
būtinas ž T ' J b

3. ..Reikalauti, kad 2p. nuro
dytų sprendinių vykdymą kliu
danti vyriausybė būtų laikoma 
nusikaltus sudarymų pavojaus 
pasaulio taikai bei. saugumui ii* 
per Jungtines Tautas ji būtų 
paskelbta agresorium.

Seimo piwM&maiUr rezol'u- 
cijos pęnduodamos Jungtinėm 
Tautom, laisvųjų valstybių de
legacijom Jung. Tautose, at- 
skirų ..kraštų vyriausybėm bei 
JT žinioje veikianaom organi- 
zacljom.

I svarstymus buvo aktyviai 
įsijoagę ir Ketiniai.

Dr. V. VTtiamas Vidurio ir 
Rytų Europos Krikšeonių De
mokratų S-gos vardu pasisakė 
dėl darbininkų padėties oku
puotuose kraštuose; P. Vai- 
n&uslcLs kalbėjo dėl Indokini- 
jos paliaubų nuostato; V. VaP 
tiekitaas diskusijose dėl sovie
tinio genocido kėlė reikalą or
ganizuoti laisvojo pasaulio nuo
monę prieš genocido prakti
ką; JL Brakns siūlė reviduoti 
Jungi. Tautų chartą, nes dabar 
Jungt Tautose dalyvauja so- 
vietinS marionetės ir Pastoja 
tikrąją Pavergtų tautų valią; 
Dr. A Trimakai kalbėjo dėl 
Europos apažjuhgimo; delegaci
jos pirminihkaš V .Sidlfluiu - 
kas referavo šovietinės agre
sijos klausimą.

Gruodžio 21 delegacijų p r- 
mininkas priėmė valstybės de- 

' partamento papigūj^d. Wa- 
shingtone ir Nbw Yorke buvo 
padaryta konferencija, su spau
da. H. T.- Tinies ir K Y. H. 
Tribūne dabar gausiau parašė.

priimtos rezoliucijos:
• Dėl darbininkų erganiža-. 

vimo«;i teisių ir praktinių gali
mybių Sovietų pavergtuose 
kraštuose — prašyti J. Tautas, 
kad jos įsteigtų nuolatinį orga
ną darbininkų teisėm paverg
tuose kraštuose stebėti ir sau
goti.

• Dėl Indokinijos paliaubų 
sutarties punkto, kuriuo rem
damiesi Sovietai prievartauja 
grįžti į sovietinį “rojų” tuos 
karo belaisvius, kurie yra kilę 
iš Sovietų pavergtų kraštų ir 
kovojo po Prancūzijos vėliava 
“svetimšalių legione” — Sei
mas nutarė prašyti Prancūzi
jos vyriausybę imtis žygių, 
kad būtų apsaugoti nuo išda
vikiškos sutarties nežmonišku
mo tie belaisviai kariai, kovoję 
už Prancūzijos interesus.

• Dėl genocideseimas 
prašė Jungtines Tautds suda
ryti Ąd Hoc komisiją scAie- 
t;nio genocido nusikaltimam 
tirti, imtis žyg’ų genocido 
veiksmam užbaigt! ir. genoci
do tikslais deportuctus pa
vergtu kraštų gyventojus ar 
karo belaisvius gražinti namo. 
Pats seimas nutarė sudaryt: 
savo nticlatinę komisiją geno
cido nusikaltimam tirti. Ji telks

METV DIDIEJI
! į kuriuos buvo atkreiptos pe- 

saul’o akys, buvo Pijus XII. 
gen. de Castries, Genovaitė iš 
Dienbienphu; kancl. Adenaue- 
ris, Mendes-F/arfc:, Churchil- 
lis, Chou En-!ai, s?n. McCar-

ir Vieną, jis ia kys PrSitaEtt'MįBįrijmii'Bra#

amkenybių. O tą pat dieną te
legramoje Esenhcwerita a ški- 
po, kad polit’škaį yra 
labai svarba ištiesti raiką ni-

isitaTdeM galhn* tofiau r ' 
UA ’V' ryfoCNSCU

*■ Tą pat kartojo telegramoj;
balandžio 5 prezidentui Roose- 
veltui. -

Ameriką, gimimo datą ir vietą, , 
pilietybę, ir labai svarbu užsie
niečio registracijos kortelės 
nr.; jei prie skaičiaus yra rai
dės, pvz. A, V, T, L, S, E tai 
teikia ir jas įrašyti.

— O jei kortelę pamečiau?
— Galįma prašyti naujos 

kortelės imigracijos ir nati&b-// 
lizadjos įstaigoje. Be k i
šiemečiai turi tokias kpcftnar 
visada turėti su savim,' nes 
neturėdamas gali pakliūti 
įėjimą. .. ■

— .Jei persikeliu gyventi 
tur. ar adresą reikia taip pat

— Amerika skirs Vietnamui pranešti 
1955 m. 300 mJ. dol. .

“Gal tamsta 'stebėsitės tuo, 
bet aš taip pat Keturis ir, gy
vendamas Lenkijoj, esu susiį- 

» visu tuo, - kas liečia 
mūsų Tėvynę. Mat, aš čia ne 
vienas. LietiMų čia tūkstan
čiai, tad Ir norinčių paskaityti 
bus daių^au. Mes- čia šiaip taip 
įsikūretn. Turim savo pradžios 
mokyklas, lietuvišką gimnazija

JUNGTINĖS PAVERGTOSIOS TAUTOS POSĖDŽIUS BAIGĖ *
vargas su lietuviškomis knygo
mis, kurių be galo didelis trū
kumas. Jei turėtumėt kok ų at
liekamų, kad ir visai senų kny
gų, būkit malonūs mums per
siųsti, nes čsame išsiilgę gim
tojo žodžio...”

Leidykla per vieną egz. savo

. w
Per dešimt dienų 

n<K> persikėlimo.



savo

MIRTIES

arta Bėprqdau» 
l «toBs įsirašiusi 

į nekataiikiftas draugijas, kta 
bus, ar partijas (30%). Argi 
mums .nerūpėtų lietuvybės iš
laikymas juose? Ar priklau- 
ranfių parapijom EetuVybė 
pilnai užtikrinta?. Nutaut'mas 
vyksta ir [Moję lietuviškoje

D pirmlitin- 
ttan prane- 
bičiuTų kon-

■■

“Bendruomenė nebus nauja 
organizacija, bet ji apjungs jau 
esančias organizacijas, atski
rus asmenis vieningam ir ko
vingam darbui prieš nutauti- 
mą. Žinoma, tai pareikalaus 
darbo ir darbininkų ir susirin
kimų ir finansų ir planavimo 
ir suvažiavimų ir t.t. Bet jei 
kas mano, kad galima būtų be 
šių pastangų lietuvybės prog
ramą įvykdyti, labai klystų. 
Kas nenori darbo, nenori pasi
aukoti, tas nenori ir bendruo
menės.”

supranta, kodėl užima šių vie
tą. Juk tiek daug svajota: apie 
tolimesnį mokslą. Tačiau pačiu 
paskutiniu metu pakeičia savo 
[danus ir nusprendžia laikinai 
padirbėti. Laikinai.!.

Bažnytinę muziką mėgsta 
nuo vaikystės dienų, čia baž
nytėlė sena, susnkuprinuti Svi
rnui patinka kitų daugiau ar 
mažiau** užmirštos vietos.

čia jis neturi nei draugų, nei 
pažįstamų. Nuobodulys ir vie
natve kankina.
jis turėti per daug ^draugų, ta- 
čiau vienam būti taip pat ne- pažįstu, 
įmanoma.

Kvepia pavasaris, Žyrfi jaz
minai. Skleidžiasi tulpės. Vė
liau rožes smilksta už kamba
rio lango. Pavakare dažnai ei
na į parką. Juk! nefrpaiootau 
namie sėdėti, puikiam <Jru| b* 
sanc. rančą į cm tiara tarta

vargus,.
fiyirys pasuka dešinėn. Ak

meniniais laiptais lipa į viršų ir
į, sustoja prie vargonų. Padeda 

popierio lapus. Atsisėda. Pirš-
1'. tai virpa. Jie dar daugiau su

dreba, palietus klaviatūrą.
Pamažu, tyliai, tylutėliai 

pradeda sklisti muzikos garsai..
7 Tartum šaltinio vandens čiur

lenimas. Jie plaukia užimdami 
vis didesnį ir didesnį bažnyčios

? plotą H karto, rodos, kyla į
ftr*£ bet, nebegalėdami toliau deda vargonininkauti. Pats ne-

Spauda džiaugėsi, kad Kalėdos ir Nauji Metai buvo sutikti 
Amerikoje gausiais [arkiniais, pilnom Naujų Metų išvakarėse baž

nyčiom ir perpildytais pokyliais. Gausiai buvo džiuginama prama- 
tomu naujuose metuose geru bizniu.

Pagerėsiančio biznio vaisiais pasinaudoti linkime- ir lietu
viam. Tačiau žinia, kad jiem to dar neužtenka ir neturi užtekti. Be
sidairant, į ką dar naujų metų pradžiai reiktų atkreipti lietuvio 
akis, teko sustoti prie vieno New Yorko dienraščio naujų metų iš
vakarėse žinios iš Lietuvos. Joje buvo kalbama apie likusius 
vokiečius Šiauliuose ir prisiminta, kaip nepaisydami bolševikų 
draudimo, lietuviai juos gelbėjo. Parodytu žmonškumu — sako 
dienraštis — daugelio vokiečių širdyse maža lietuvių tauta pas
tatė sau amžiną paminklą

ir kaip ant degėsių aptarti 
naują ugnį, kiši mus visus už
degtų saulėm darbam.

“Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Laikinas Organizaci
nis Komitetas (Lokaa) pasiry
žo gahitinai organizacinę sta- 
tfiją baigti. Lokas jaučia, kad 
neatliko savo uždavinių p’ktei, 
kad visuomenė nėra pakanka
mai paruošta rinkimam. Bet 
ji kartu jaučia, kad toliau ati
dėlioti tarybos rinkimų nugali
ma. Lokas tiki, kad pirmoji 
visuomenės taryba gali turėti 
didesnio pasitikėjimo ir bend
ruomenės veikla eis į normales-

Ji šypnejN. Tame šypsnyje 
gvirys įžiūrėjo kažką taip se
niai pažįstant ir artimą. Jis 
jtako nesakė, — Žiūrėjo į jos 
vėjo taršomus plaukus. Tuomet

AR BENDRUOMENE BUS * 
VIENASROVE? „

“Trečias priekaištas, kad J 
bendruomenėje vyraus viena £ 
srovė ir majiom partijom nėra 
ko į ją dėtis, ar tik nebus svar-' 
blausias argumentas prieš 
bendruomenės organizavimą. 
Kiek čia tiesos, sunku pasaky
ti. Bet po pirmųjų rinkimų pa
dėtis pragiedrės. Tik daugiau-, 
šia priešingumo patiriame iš 
nekatalikiškos spaudos. Nega
lima nutylėti ir katalikų tarpe, 
reiškiamos baimės dėl partijų 
rolės bendruomenėje. Gali bū
ti bijančių,' kad partijos bend
ruomenėje reikšmės neturės. 
Gali būti taip pat bijančių, kad 
partijos neįgautų bendruome
nėje perdaug reikšmės ir ne-; 
paverstų bendruomenės savo 
kovos arena. '

Tuos rūpesčius atidedant at- : 
eičiai, dabar turėtų būti visų 
lygus kitas rūpestis — balsavi
mus įvykdyti. Visiem turi būti 
aišku — kas nesiruoš ir ne
dalyvaus balsavime, tas ir pra- 
laimes.”

ir paliko. Apytamsiai plaukai, 
vėjeliui papūtas, tai uždengda
vo pusę veido, tai vėl parody
davo šypsnį.

— Labai džiaugiuos mūsų 
sena pažintim, — pasakė Švi- 
rys. Ji kiek palenkė galvą ir 
vos girdimai pasakė:

--Aš priklausau tai pačiai 
parapijai...

— Jūs būsite mano pirma
sis draugas. Daugiau nieko

7 SDBSCR1PTT0N RATES 
Domrtie ’yaariy *8.00
Bfeoottyn, N. g. —------ Z&50
flrttyear------------------------ *3J»
riBMfca-------------------------- ąaso

KAS PRIEŠ BENDRUOMENES 
ORGANIZAVIMĄ

Vykdydamas paruošiamuo
sius darbus, Lokas sutiko eilę 
argumentų prieš bendruome
nės organizavimą. Pirmininkas 
juos sutraukė į tris tvirtini
mus:

(a) “Amerikoje saliai turime 
bendruomenė savom's organi
zacijomis, ir naujos organiza
cijos mums nereikia”;

(b) “Bendruomenės. idėia 
priešinga amerikonizmui ir mū
sų ištikimybei šiam kraštui”;

(c) “Bendruomenėje vyraus 
viena srovė, nebus partijų lv-

AIR Ig TIKRO BENDRUOME
NES IDĖJA PęiFATNGA 

AMERIKONIZMUI?
“Klausimą kitaip apversiu: o 

kas gi amerikonizmas nėra?
Amerikonizmas nėra nutau

tintas, nes čia visos tautybės 
randa laisvę ir progas 
savybėm išvystyti.

Amerikonizmas nėra 
kalbos užmiršimas, nes

Tokia žinia nebe pirma. Bet žvelgiant į metų ateitį, tokia ži-» 
nia ypatingai byloja, kaip ten tėvynėje palikusieji, patys perse
kiojami, naikinami, mokėjo sudaryti naują garsą, šviesų,, mielą 
apie lietuvių tautą. Jį laimėjo ir, anot dienraščio, Lietuvai amžiną 
paminklą statė, ne tamsiu kerštu, bet šviesiu žmoniškumu.

Jie nepolitikavo, kad,čia yra nariai tos tautos, kuri mum 
daug pikto pridarė. Visi tie politiniai argumentai nublanko prieš 
žmonių nelaimę. jPatys būdami nelaimėje kitiem ją lengvino.

Nelaimė žmogų nei taiso nei gadina. Tik jį peršviečia ir pa
rodo daug aiškiau, koks jis yra iš tikrųjų. Vienas švysteli geru
mu, antras piktybėm. Malonu, kad ir pro uždangą prasimuša 
gandas’apie lietuvius toje pirmųjų grupėje. , , . .

' o žmonKkumo negalime neda- ud virta » * <ie-

si švirys. — da tik atsitikti
nai eidamas nuėjau pasižiūrė
ti, ar švarus vanduo teka upe
liu. ' •

— Aš kiekvienų. vakarą jus 
matau, — pasakė ji,—sekda
ma jo nustebimą, gvirys norėjo 
atsiprašyti ir riti, kai vėl išgir
do jos žodžius:

— Aš jus pažįstu...
— Apsirinkate, — greitai ją 

nutraukia, - aš naujas šioje 
apylinkėje, ir manęs niekas ne- 

Ak, nemėgsta pažįsta.
Aš jau visas menuo jus 

vėl kartoja J. — 
Miestelis toks mažas, mes pas
tebime greitai kiekvieną naują

e- Ji gy- 
Turimese-

____ Turime ir. 
123 parapijas su moicyklom, sa
lėm. Džiaugiamės vienuolynais, 
ligoninėm, . senelių prieglau
dom ir aukštesniam mokyk
lom.__________ laikraščiai su
tūkstančiais Įkaityto jų. Bet ar 
Ši visuomene trpafaaota? Ar 
kiekvienas Sėtinis jaučiasi di
džiosios lietuviškos šeimos na
rių? Ar visi lietuviai įsirašę į 
vieną B mūsą organizacijų? 
Ar nėra visai palaidų, neorga
nizuotų?

Amerikietišku mastu ma
tuojami, 
mes esmę padriktas! ir leng
vai praskystai masė. Ameri
kiečiai šitokia masės nelaiko 
ir negafi laikyti veiksniu, su 

kuriuo rriHtą sdcaitytis." 
“Vmksniu, kinis būtų paste

bimas, gali būti tik vieninga, 
oreranizuota bendruomenė, kuri 
susiklauso savyje: kurios gali
mas vieningas žodis bet kuriuo 
visuomeniniu ar valstybiniu 
klausimu. Jei mes tik būriais 
gyvename ar susigrupavę at
skirose organizacijose retkar
čiais susivažiuojame, susitinka
me pobūviuose bei pramogose, 
tai dar nepasidarome veiks
niu.

“Vien susitikti mums per 
maža, mums reilda organizuo
tumo. Tai viltelis kelias sa
vai vieningai valiai, savam lie
tuviškam žodžiui suformuoti.

“Lietuvių Amerikoje sako
ma yra arti milijono, šito skai
čiaus daugiau nevartoju, nes 
netikiu, kadtiek kąda nors bū
ta lietuvių Amerikoje. Bet drą
siai tvirtinu, kad

yra pusė nfijono lietuvių 
. . taffikoje. .

Gerai organizuotų, priklau
sančių paramomis, yra visas 
ketvirtadalis milij<HK). Kitas 
ketvirtadalis, sakyčiau, nėra

■A- te tezes tikrai
įvertiname — kalbėjo pirmi
ninkas — jos liks be svorio Ir 
teparodys tikresnę bendruo
menės organizavimui priešini
mosi priežastį —- tai visuo
menės apatiją, nenorą dirbti ir 
paprastą nutaūtimą.

dangi lietuviai nesibūrė į tau
tinius vienetus, į c^garrizadjas, 
o tenkinosi vien susitikimais, 
savai dvasiai atgaivinti tik l'e- 
tuviškom dainom, pasipasako
jimais, šokiais bei apskritai 
pobūviais savybėje.

Amerikos Ketovią bendruome
nės tikslas yra organisuotas

O rudenį sutiksiu tenai, už ke- 
llasdettmt mytių~.

— Vasara nebus tokia žiau
ri ir neatneš tavęs drauge. Tu 
čia priklausai, — netiieėdamas 
jos žodžiams, kalbėjo Jonas.

-L Oi ne. Greitai mus skirs 
nuotolis. Tėvai nori į ten išva
žiuoti. Bet juk nuotolis neiš- traukoje, bet ir. 
skiria žmonių. dos vaizdas tik

— Nuotofis neišskiria žmo sivaidena. Kai i

V-...Tačiau ar tai nėra pamoka, ir mums, kurio keliu pelnomas 
gargta Lietuvai Jei jų parodytą žmoniškumą, gera darymą kitam 

7 perkeltume į mūsų tarpusavio santykius, ar emigrantinė visuo- 
} mene ir tarp kitų tautų nesušvitėtų didesniu garsu Lietuvai?

Tačiau kai šiuo metu tarp mūsų tenka skaityti kitokias a- 
nias — keršto, negailestingos kovos, klastos pareiškimus, sunku 
tikėti, kad tarp viso šio triukšmo išgirstume aną tylią pamoką iš AR BENDBUOMENR NEREI- 
Lietuvos. Vis dėlto bus keliolika, keli, kurie ją įsidės į širdį ir jos KALINGA,. NES JA 

gį atminimą gaivins. Ir tai nebus veltui. O tos įstaigos, kurios turi TURIME?
- tam reikalingų priemonių, Lietuvos vardui pasitarnautų, jei per “Jau ne kartą spaudoje ir 

; šiuos metus surinktų ir paskelbtų tuos svetimųjų liudijimus — kalbose esu pabrėžę^ kad nie- 
|Sį£ pavergtos tautos žmtaHtanno dokumentus. » kas nebando užginčyti, jog mes

keliauti, atsimuša į mūro sie
ną ir dusliai suaidi. Jie trfoe 
nedrąsūs, lyg praėjusių dienų 
atminimas ar motinos lopšinė 
naujagimiui.

gvirio akys liūdnos. Jis veik 
nežiūri į popierio lapus, paties 
prirašytus gaidų. Mintys toli, 
labai toli nuo čia. Dienose, ku
rios daugiau nesugrąžinamos.

Vargonai groja. Muzikoje jis 
mato anas (Senas, regėtus va
dus. Paveikslais praeitis atsi- 
skleidžia ir prakeliauja antrą 
kartą. Jis nesibijo, jei ir grotų 
kas tas pačias gaidas, be siauras upefiūkštfe. Jli toks
muzikos čia daugiau nieko ne- mažutis. Vanduo tautfti rttta
pajustų. Vienam būtų įeksnu žemyn per sutinkainus Mtitok
klausytis, kitas pasakytų, jog nto Vienija vietoję tat tfeeBo kBe ^a ir šaiBooidte žuveles, mus, ^e pasodino tą Jazminą, tik flgfau mirtiltLiIrant, gali- gretSau,
tokių dalykų išviso neverta kranto, tartian pastatytas, ta |cswanfl>i igętio vandeniu, kuris tuomet tavo labai jaunu- ma pajusti begaĮtaę tuštu* vsBMM^
rašyti. Tik nei vienas nesuži- kas nuleidę^ stovi <Sdtite alyvų O gal jų S to 3a neptatido- tis ir augo drauge su manimi, mą, kurią užpildė ta* žmogų*. tas..vi^a
nos, jog čia rašyta širefimi. Tai krūmas. Dar kiek Imtai, prie ja. AŠ neSnu. Tuomet kiaušy- Dabar bijau, kad per greitai Mums dar poBflfai loSkai. Ret- drauge si
vieno žmogaus istorija, vieno vandens — spsamaitojeB ak- kitic, kaip vbM* trauida savo nepasetab.. — ir $s nežymiai kardais apianltys'u tave, — lyg no*3 
iš daugybės.

savo 
ame

rikiečiai ragina svetimas kal
bąs mokėti ir savos kalbos ne
užmiršti.

Amerikonizmas nėra savo 
papročių atmetimas ar tautinių 
tradicijų paneigimas, nes A- 
merikos gyvenime “private en- 
terprize” principas šventai už
laikomas — ir ką gera galime 
duoti Amerikos gyvenimui, 
mielai tas priimama.

Amerikoutanas tikra prasme 
yra žodžio, sąžinės ir asmens 
laisvė kskirtasme, soriaKnta 
me, visnOTDęafaiiame ir religi- 
mame gyvesfane. Ištikimybė

primena namu*, —parakė Jo
nas gvirys.— Pate kartais 
klausiu, kodėl? z ‘Gal, kad na
muose prie mano kambarėlio

— Pakaskite mano vietą,— lango augo jazminų kritaas? nių, — kartojo Jonas, — daž- 
pasakė ji. - Dabar jūs sėdė- Mama pasakodavo, jog man gi- niauta tft suartina. Juk

žmogus pakeičia kito žmogaus 
dienas. Gal ir visą gyvenimą.

Vieną vasaros vakarą, jiems 
bevaikščiojant parke, Marytės 
veide visai nesimatė šypsnio. 
Jis buvo kažkur dingęs.

— Vasara baigiasi, — ne
lauktai tarė ji. — Sakoma, su 
vasara baigiasi ir džiaugsmas. 
Net ir šypsnis dingsta drauge 
su vasaros saule. Labai greitai 
ir mes pradingsime iš čia su 
pageltusiais lapais. Aš išlfe- 

J1 vėl nusišypsojo, gvirlui Kausiu su vasara. Palydėsiu ją. 
pasirodė, jog jos veido negalėtų 
įsivaizduoti be šypsnio. Gal npt 
neatpažintų jos.

Temo. Upefio vanduo šnarė
damas tdcėjOĮ. Iš toliau sklido 
jazminų kvapas.

— Jazminai man visuomet

Kalėdų ir Naujųjų : 
proga, nuoširdžiai dėkoj

_ _ TT1O0. 7 *8CMl VtaKBHOę SSKulO
Jis aiškiai girdi lyg bitelių ii? —taaflfa^ tnfita ftvtoys JI oufatidti. Ir staiga Svi- Tm sktouo juos.ravedė. Va- Ji vK typaojo, bet per daug 

dūzgimą. Tai jo anų dienų gra- dažnai 3a efitsMk Vteaą va- rhd ptaM taip Kbdna vta karas padart draugais. Po to ttaBnti i° aumanymu. V»>
žios svajonės. Tuomet sapnavo karą, jam atėjo*, kaž kas ten nam paKU^dp rienišn bū- dažnai stnttftdavo prie ūprita karas tavo vėsus, ir jie greitai
atvertomis akimis ir daugiau MtoSojo pro alyvų Batas. Jis tų što vakarai be to šypsnio. Marytė dar daugiau šypaojoa,
nieko nejautė aplink save. norėjo grįžti, bet pasijuto pa- Jis tarė: o Jonas nelfškūjn nei draugų

Jis žengia pačius pirmuosius stebėtas. Tta sėdėjo mergaitė. t į* SMtae etai Ma te žiū- nei patirtamų Miesteli staiga
žingsniu* čia, 'šiame mieste. įifHįfrlte, *i ujlatau JO- f«dme, k|ip rttart rantoo pa- paridart toks 
Jaunas, pibnas jėgų ir.enęrgi- .ęivietą, — -
jos, tik it mokyklos suoto. Pnfr M^Idi

vėlė laiškų. Tėvai prašė sa*>įf 
rasti darbą arčiau namų. Jiems 
liūdnoka vieniems. Jis viesto- 
tėlis. Taip pat keletas melsvų 
vokų. Ji taip pat laukia... Lta^ 
da. Kažin, ar Marytė su juo BiC 
viso kalbėtų, žinodama tįefc jk* 
pie Liudą, kiek ji apie Mary^ 
tę? Jis parašė jai. Ji visa ta 
no. Rašo laiškus. Ji pasitiktų 
jį lygiai taip, kaip anuontefr 
grįžtant atostogų, nors žalotą, 
tad grįžta tik tuomet, kri iBk 
atstume. M ktekvieno isdtiĮtaal 
kalba jam, rūpinasi jo HLUįSffi' 
tik apie save neužsimena.

Jonas surenka vfem..Jjj|j| 
laiškus ir nori sudeginti^K 
gali Kažkas «iiaftc» jL

Iš nuotrautaa šypsoti. RmMĮ 
tė. Taip, K gražesnė tiE’Mm 
Marytės šypsnte ne’ tg^^M

Šviriui išėjus, lietus vilgo 
veidą. Vėjas taršo plaukus. 
Rankoje laiko ■ popierio lapus. 
ĄaSšo tvirtąi.- Vėjas mėgina 
juos išsitraukti ir nusinešti su 
savimi.

Pasiekęs seną, mūrinę baž
nyčią, pasižiūri į bokšto laikro
dį. Atrodo, jis skaičiuoja, ne 
tik laiką^ bet ir žingsnius. Ne
sustoja.

Atidaro bažnyčios duris. Vi
duje tuščia. Jokio žmogaus. 
Ten, priekyje, žiba mažutė 
švieselė. Lengvai ji sujuda, 
Įtiek pašoka lyg išsigandęs 
paukštelis, pasilenkia į vieną 
pusę tartum kviesdama prieiti 
arSau. Prieiti prie jos ir palik
ti visus savuosius rūpesčius,

kraštui, vyriausybei, konstitu
cijai ir vŠfavai yra ameriko- 
niano vykdymas.

Lietuvis tiek metų patyręs 
šio krašto svetingumą ir para
mą, negali būti kitoks* kaip 
geras amerikietis, amžius dė
kingas už tautos likučių išgel
bėjimą, už pavergtos tautos at
statymą po pirmojo karo, už 
suteiktą pagalbą nepriklauso
mybės laikais, už pakartotinį 
užtarimą ir teisių gynimą tarp
tautinėj arenoj dėl nepriklau
somos ir laisvos Lietuvos vals
tybės.

Lietuvis neatsisako lietuvy
bės, priimdamas Amerikos pi
lietybę ir tikrą amerfteaizmą.

Tik blogai suprastas ameri
konizmas priešingas lietuvybės 
išlaikymui. Lietuvis neprasi- 
žengs amerlkonizmui, užlaiky
damas savo lietuvišką pavardę, 
mokydamas lietuviškai šeimą, 
išlaikydamas tautines įstaigas, 
skaitydamas lietuvišką spau
dą, knygas, dainuodamas savo 
dainas, giesmes, kalbėdamas 
lietuviškas maldas, žodžiu, lie
tuvybės išlaikymo programoje 
nėra nieko prieš Amerikos 
principus, dvasią, papročius ir 
tradicijas.

Jei ultra amerikonai nori, 
kad mestume savo tapatybę, 
kalbą, tai tokį amerikonizmą 
mes smerkiame, kaip interna
cionalizmą, kurte prilygsta ko
munizmui.



KULTŪRINE KRONIKA

Įsigykite kultūros žurnalo “Aidų

Klišė iš “Aidu” gruodžio

DARBININKAS

Šia proga tenka pastebėt’, 
kad pasaulis nuostabiai maža 
žino apie mūsų kultūrines insti
tucijas. Kai kam nors ko nors 
apie Lietuvą reikia, yra krei
piamasi į svetimuosius, bet be
veik niekad ne į mus pačius. 
Tai irgi yra paskatinimas mū
sų veiksniams daugiau dėmesio 
atkreipti į mūsų kultūros įstai
gų išpopulerinimą.

ko pasirinkti žanrfaį metodą ir 
pakalbėti apie mūsų epą, lyri- 
ką ir dramą su svarbiausiomis 
jų atšakomis, šitaip rašant, bu
vo galima iškelti aikštėn mūsų 
literatūros sroves ir jas bent 
svarbiausiais bruožais apibū
dinti, nors ir neminint pačių 
didžiųjų rašytojų. Bendroji ap
žvalga tad yra iš tikro aairar- 
eiKą mūsų rašytojų — jų datų 
ir veikalų — užfiksavimas. Be 
abejo, nevisus juos buvo gali
ma suminėti. Turint aprėžtą 
eilučių skaičių. reikia rinktis, 
o renkantis lengva nepataikyti. 
Todėl gal nevienas kels klausi
mą, kodėl toks ir toks rašyto
jas yra minimas, o toks ir toks 
ne. Bet šis klausimas gali būti 
statomas kiekvienam ir visur, 
kur tik reik’a daryti atranką. 
Iš viso bendrojoje apžvalgoje 
senųjų ir naujųjų rašytojų yra 
paminėta 53 vardai, pažymint 
jų gimimo ir mirimo datas, vei
kalų (svarbiausiųjų) pavadini
mus ir pirmosios laidos metus. 
Veikalų pavadinimai duoti lie
tuviškai* ir vokskai.

Visuomenė pageidavo, kad 
lituanistinės 

medžiagos-butų kuo daugiau, 
kad ji nebūtų be apdairumo 
braukoma, šia prasme rašyto
jų suvažiavime net buvo priim
ta rezoliucija. Gi patys lituanis- 
tai spaudoje buvo ne kartą nu- 
siskundę, kad jų pasiųsta me
džiaga nebuvo redakcijos su-

?arp šių tad visų literatūrų 
antrajame tome yra ir lietuvių 
literatūros apžvalga, apimanti 
aštuonias su puse skilčių arba 
485 eilutes. Be to, lietuviams 
rašytojams enciklopedijoje yra 
skirta 22 atskiri straipsniai, 
pradedant Aisčiu ir baigiant 
Vydūnu. Jie iš viso apima 21 
skBtį arba 1002 eilutes. Viso 
tad lietuviams rašytojams šio
je enciklopedijoje yra tekę 

fe 29% aksties arba 1487 eilutės. 
f . t Atsimenant didelį Šios encklo- 
^ pedijOB formatą, reikia pasa- 

kyti, kad tai gana nemaža ap-

Tremties leidykla Vokietijoj 
išleido R. Spalio “Gatvės ber
niuko nuotykių” tęsinį, pąva- 
dintą “Ant ribos”; taip pat 
atspaude Dr. J. Remeikos “Lie
tuvos pajūrio padavknus”-4. Kokiu būdu esate enciklope

dijai parašę bendrąją lietuvių 
literatūros apžvalgą?

Šią apžvalgą rašyti buvo ga
na nelengva. Redakcija nurodė, 
kad rašytojai, kurie bus enci
klopedijoje minimi u____ fe
straipsniais bendrojoje ap
žvalgoje neturi būti aprašomi: 
tik vardas su žvaigždute, kaip 
ženklas, kad šis vardas turi sa
vo atskirą straipsnį atitinka
moje vietoje. Renkantis todėl 
istorinį metodą, nebuvo galima

Pasaulinio spaudos kongreso, 
įvykusio Sao Paulo Brazilijo
je, atstovams pagerbti Pabal
tijo konsulai surošė priėmimą. 
Priėmimą pradėjo Lietuvos 
konsulas A. Polisaitis, pakvies
damas žodį tarti Estijos kon- 

buvo vos, suminėti, sulą F. Sauką ir Latvijos kon-

darbl Aataaą Maceiną keletu darbą. Deja, kol šis manęs su- 
. klausimų, į kuriuos jis mielai radimas paaSmigė, šeši enciklo- 

atsakė, tuo būdu mūsų skaity- į pedijos aąstuvtoĮai jau buvo iš- 
tojus painformuodamas, kaip Jgję. Man teko pradėti rašyti 

‘ Sėtiniai rašytojai pirmą sykį tiktai' pradedant Krėve. Todėl 
prasiveržė į pasaulinės Btera-

fe/jūron forumą.

IŠ'JAV lietuviškų kolonijų 
minimos Clevelandas, Dayto- 
nas, Detroitas; buvusios * sto
vyklos Vok'etijoje — Detmcl- 
das, Diepholzas. Plačiai su ke
liom il.usTracijom pavaizduo
jama m popiež. misijos tautinė

sulą G. Stalį. .Priėmime dal 
vavo apie 170 ašmenų, jų ta 
pe net Indijos atstovas. Ta 
pat buvo atstovaujama visa < 
džioji Sao Paolo spauda. Pr 
mime kalbas pasakė Paulis 
Spaudos Draugijos atstov 
Dr. Buenos de Azevedo FBI 
spaudos kongreso žodį ta 
Pakistano atstovas M. A. 2 
beri, pareikšdamas įsitikima 
kad pavergtiems kraštams b 
grąžinta laisvė. Moterų žurr 
lisčių vardu pasveikino dfe! 
“O Dia” redakcija atstovė 1 
Ouadroe. įspūdingą žodį ta 
Portugalijos žurnalistų ari 
kato atstovas Armano de Ag 
iar, pats gerai pažinęs Pabal 
jo kraštus. Sveikintojams bu 
įteiktos tautiniais motyvais r 
austos juostos, kiekvienas s 
dovanotas informacine spau 
apie Pabaltijo kraštus.

rodo, kadijnmBMTęali''
tikti su š> ais mūsų rašytojų ■ 
kūrybos apfeūdinimaia, 
damas esą rakėję iškelti kuri 9 
kitą bruožą. TaS.au tai jau yra ■ 
kūrįžo pergyverimo bei suvo- 
kimo dalykas.

Ši enciklopedija, reikia ma- ■ 
nyti, turės pasisekimo ir gal I 
reikės leisti naujų laidų; tepa- į. fe;\ /; fe fe / : fe fe fe J 
miškas jos leidimas yra ruošia- ■ 
mas. Todėl prašyčiau tremtyje 3 
esančius rašytojus, kurie savo I 
gyvenimo ar kūrybos apra^v- W. -fefe/; 'fe fe ' : fe" fe fe, J 
muoee rastų netikslumų (d^N M' '' * fe ‘ ■ fefe
tose, vietovėse, veikalų pavadi-1 
n;me, jų leidimo metuose) ar ■fefefefefe "fe'fefefe 
norėtų šį tą papildyti pranešti fefefe; fe ' fe fe,fe
man (prinz - Eugen - Str. 23, 
Freiburg/Br. Germany), kad 
galėčiau busimosiose laidose 
visus šiuos netikslumus ar -• —
klaidas pataisyti f ADOMAS GALDIKAS — SBetna (Aliejus)

Bendrieji dalykai
Jiems dėmesio čia ma liau 

skirta. Atrodo, kad Čia pasi
rinktas teisingas atrankos ke
lias, — nuo trečiaeilių vardų 
arba nuo siaurų spėdallų ter- 

_____  __ _____ _. . _ . minų atisakoma. Stambūs 
jam kyla satyra.” Vaičiulaitis kiek tik galima, daugiau litua- vardai ir didesni dalykai duoti

Jf'-'' 2. Kokio pobūdžio yra ši
fe enciklopedija?

“Die Weltliteratur” gal ski- 
' riasi nuo kitų šios rūšies leidi- 

7.. nių tuo, kad ji mėgina proble- 
fefe matinį — dalykinį endklopedi- 
fefe jų metodą derinti su vardiniu 
fe I metodu Todėl šalia atskirų ra- 
&fe šytoją apibūdinimų joje randa- 
|fe' me ištisą eilę bendrų literatū- 
tfe' ros apžvalgų. Jeigu atskiriems 
fefe rašytojams skirti straipsniai 
I' apibūdina autoriaus kūrybą, 

tai literatūrinės apžvalgos duo- 
da vaizdą, kaip literatūra yra 

fe raiškusis toje ar.kitoje tautoje, 
g; fe Šioje anoklopedijoje tokių ap- 

žvalgų yra labai gausu, prade
dant aršinų literatūra ir bai- 
giant Vaitarų Afrikos literatu- 

į - ra. Iš viso jų enciklopedijoj yra 
fe 127- Net ir tokios literatūros, 
^7-. kaip mala jų, numdžiūrų, Mal- 

'tos salos enciklopedijoje yra 
^17 aprašytos ir palyginti gana iš-

nistinės medžiagos. Tai liudija, 
kad ir šiose sąlygose lituanisti
kos būtų galėję“ daugiau duoti 
ir pirmuosiuose trijuose to
muose.

Pirmiausia duodama nemaža 
istorinės medžiagos. Minėtini 
čia A. Šapokos straipsniai apie 
Čičinską, Didįjį šiaurės karą, 
Didįjį Varšuvos reformų sei
mą, Z. Ivinskio — apie Danci
gą (santykius su Lietuva), Da
nutę, Daumantą, Daugsprungą, 
M. Biržiškos — apie didįjį Vil
niaus seimą. Kalbiniais daly
kas aktyviai bendradarbiauja* 
A. Salys ir Pr. Skardžius.

Iš didžiųjų lietuvių rašytojų 
yra A. Dambrauskas ir S. 
Daukantas. Kaip iki šiol pasi
tenkinta biografijos ir biblio
grafijos daviniais, šį kartą ban
dyta aptarti ir tų žmonių kū
rybą ir jos reikšmę mūsų tau
tos gyvenime. Nepasitenkinta 
vienu bendradarbiu apie tą pa
tį rašytoją, bet pasitelkta jų 
daugiau. Taip A. Dambrauską 
aprašo net keturi autoriai (V. 
Biržiška, J. Brazaitis, L. Dam- 
briūnas ir J. Girnius)/ Dau
kantą aptarė Ve. Viržiška ir 
V. Maciūnas. (Daukantą kaip 
istoriką, matyti, iš bėdos teko 
pačiam temo redaktoriui apra
šyti).

Įdomus čia J. Balio įnašas: 
daina, deivė, derliaus papro
čiai. Daug lietuviškos buities 
davė A. Mažiulis, iriž. J. Gim
butas, statybos skyriaus red., 
sutelkė lietuviškuosius daly
kus.

• Senojoje enciklopedijoje kai 
kurie būdingi mūsų buities liu- 
dinmkai 
čia gi susilaukė didesnio dėme
sio. Iš tokių minėtina—darak
torius ’(Ig. Malinauskas), dar
želis (A- Mažiulis), dievdirbiai 
(D. č’bas, A. Mažiulis, A. Ta
mošaitis).

IJetuvtekosics vietos &a y-, 
pač plačiai aprašytos, kai ku
rios prie šių sąlygų visai pa
kankamai, pvz.. Darsūniškis, 
Daujėnai, Degučiai. Vilniaus 
krašto vietoves aprašo V. Kul- 
bolcenė, Klaipėdos — M. Nau-

dargi net plačiau kaip seniau. 
Pasaulinės literatūros vardai 
iš tiesų aptarti, o ne tik kata- 
logiškai surašyti. J. /Grinius 
nusakė Dantę, A. Vaičiulaitis— 
Claudel, J. Blekaitis — A. Če
chovą, H. Nagys — latvių ra
šytojus. Daugiausia pasaulinių 
rašytojų charakterizavo A. 
Čipkus.

PaSaulinės dailės meninin
kus nusakė A. Laucevičiūtė! 
Palyginus su jais, gal lietu
viškiems dailininkams reikėjo 
skirti daugiau vietos. Daugiau
sia dėmesio skirta Čiurlioniui 
(pasirėmęs Vorobjovo mono
grafija, parašė pats tomo re- darbių.

daktorius). -
Muziką aptaria J. Žilevičius 

ir K. Ostrauskas. .
Nauja čia — tai autorių pa- ;-7 

žymėjimais sutrumpintais ini- 7^ 
cialais. Taip paskelbta ne tik. 7^ 
didesniųjų,, bet ir trumpųjų—-^ 

straipsnių autoriai. Tai rodo, 
kad enciklopedija beveik visą- Tg' 
medžiagą sutelkia per naują, ® 
visai maža pasinaudota iš seno- 
sios. šitame tome yra tik kai 
kurie Z. Ivinskio, A. Salio, A. M 

Šapokos autorizuoti straipsniai 
iš senosios enciklopedijos, visi y: 
kiti yra parašyti arba pačios :L 
redakcijos arba naujų bendra- 3

P. Joriras

1. Km ir te leidžia mą t 
titeratfiros oaeiktopettiją?

Pilnas šios enciklopedijos pa
vadinimas skamba šitaip: “Die 
Wettteratar. Biograph:sches, 
Kterarhistorisches und biblio- 
gaphisdies Lesdkon in Ueber- 
siditen und Stichwočrtem.” 
Jos leidėjas yra “Verlag Brue- 
dėr Hollinek” Vienoje (Austri
joje). (Tikslus adresas: Verlag 
Brueder Hollinek, Wfen 3/40, 
Steingasse 25, Oesterreich). ši 
leidykla atrodo specializuojasi 
(fidžiulių veikalų leidime. Tarp 
kitų ji yra išleidusi “Musik- 
gesęhichte dės Abendlandes” 
(2 tomai po maždaug 800 
pusi.), “Kleines oesterreichis- 
ches Literaturlexikon” (1 to
mas 550 p.). Enciklopedija 
“Die Weltliteratur” turi 3 to
mus, kurie visi apima 2119 
pust Ji kaštuoja (visi trys to
mai) maždaug 35 dol.

5. Koki rašytojai yra paminėti 
atskirais straipsniais ir kokliu 

būdu?
Iš viso yra parrfnėti 22 mūsų 

rašytojai: Aistis, Baltrušaitis, 
Baranauskas, Binkis, Brazdžio
nis, Duonelaitis (šisai, kaip mi
nėta, aprašytus ne mano), Gus
taitis, Kirša, Krėvė, Lazdynų 
Pelėda, Maironis, Neris, Puti
nas, Šalkauskis (kaip kultūros 
filosofas), Šatrijos Ragana, Sa
vickis, šeinius, Sruogą^ Vaičiu
laitis, Vaižgantas, Vienuolis ir 
Vydūnas. Schema jiems apra
šyti buvo nustatyta pamos re> 
dakcijos, būtent: 1. autoriaus 
vardas (arba slapyvardis), gi
mimo data ir vieta, mirimo da
ta ir vieta; 2. trumpa gyvenimo 
eiga, 3. kūrybos- apibūdini
mas, 4. veikalų sąrašas, 5. vei
kalų rinkiniai, 6. veikalų verti
mai į svetimas kalbas, 7. lite
ratui? apie autorių bęi jo kū- 

atririAiis rybą. Veikalų sąrašas duoda
mas lietuviškai ir vokiškai, 
literatūra tiktai lietuviškai. 
Kebliausias dalykas buvo api
būdinti rašytojo kūrybą. Mėgi
nau sugauti kiekvieno pagrin
dinį bruožą ir jį iškelti vakarie
čio akims. Todėl šis apibūdini
mas pasidarė ne tiek horozon- 
talinis, kiek vertikalinis. Saky
sime Aistis yra apibūdinamas 
kaip poetas, kurio “lyrika išsi
laužė iš tradicinio ryšio su ob
jektu ir ryžtingai pabrėžė poe
to AŠ-” Baltrušaitis apibrėžda
mas kaip “simbolistas ir hu
manistas, kuris pergyvena pa
saulį kaip neužbaigtą Viešpa
ties šventyklą ir todėl nepa
liaujamai kviečia žmogų jaus
tis Kūrėjo bendradarbiu ir da
lyvauti kosmo užbaigėme”. 
Binkio "būties pergyvenimas 
yra džiugus ir laisvas, net ne
suvaldomas; jo gamta dainuoja 
ir juokiasi; jo žmogus yra 
jaunuolis, kuris pas'kinko jau
ną vėją ir eina su pavasariu 
lenktynių.” Brazdžionis “yra 
žmogiškosios keleivystės že
mėje dagius. Visas buvimas 
atrodo jam esąs nepaliaujama enciklopedijoje 
kelionė, kuri eina į neišven
giamą sudužimą ir yra užbai- 
gTama Viešpaties teismo; todėl 
jame prabyla apdkaliptin:ai to
nai.” Kiršos vėlesnioji kūryba 
“yra sunkiai suvokiama min
ties lyrika , kurioje jis steng'a- 
si sugauti būtį amžinoje jos es
mėje; jeigu jis nukreipia savo 
žvilgį i konkretų žmogų jo šiame IV tome, 
visuontoniniais ryšiais, tuomet (faktoriai stengėsi sutelkti,

Išėjus pmdoitkdam pesauBl 
nės Iteat&roa leksfiamo ”Die 

f ~ fflnritUtrrnfiiir“ v : rĮįįsiinrtny, _______
-Darbininko“ reda&ga kreipė- pę^fa^an ir, radęs ją labai ute ęto'm faaiyystymas

Vidurvasaryje buvo paskelb
ta, kad L Enciklopedijos re
dakcija persitvarkė. “Raidldų” 
redaktoriai medžiagą teikia 
betarpiai spaustuvei, o vyr. re
daktorius, užuot visą medžia
gą dar kartą perrašlnėjęs, tik 
korektūrų nuospaudose patik
rina, ar nėra dalykų, galinčių 
virsti sroviniu ginču.

Šita?p yra suredaguotas IV 
enciklopedijos tomas, pasiekęs 
prenumeratorius gruodžio pra
džioje. Tomas apima C, Č, ir 
D (dievaitis). Jį redagavo: C, č 
— Pr. Čepėnas, D raidę —J. 
Girnius. Kaip skelbiaa enci
klopedijos metrika, iki “Del” 
medžiagą peržiūrėjo vyr. red. 
prof. V. Biržiška.

Prof. V. Biržiška spaudoje 
buvo paskelbęs, kad jis savęs 
nelaiko šito tomo redaktoriu
mi. Dėl to ir kilo kai kuriuose 
laikraščiuose pasisakymų, kad 
enciklopedija nuo to nukentė- 
sianti.

Tad su dėmesiu teko sutikti 
šį ketvirtąjį tomą ir peržiūrė
jus konstatuoti, kad nuogąsta
vimas buvo be pagrindo.

Pirmiausia į akis krmta 
iliustracijos.

Jų kas kartą gausėja, šita
me tome yra net keturios Čiur
lionio ‘spalvotos reprodukcijos. 
Daugiausiai jų sudėta kaip tik 
lituanistikai, kuri šiuo atveju 
mum svarbiausia. Užkliūva Čia 
tik “Darbo Lietuvos” pirmojo 
puslapio didelė klišė. Ar ne per 
daug reikšmės suteikiama šiai 
bolševikinei spaudai, kai kuo 
tarpu pirmuose tomuose nėra 
“Au^os” pirmojo puslapio fak
similės?

Pastebime čia ir kur kas 
gausesnį bendradarbių sąrašą, 
jų yra per 90. Džiugu, kad at
ėjo talkon naujų ūmonių, visai 
nebendradarbiavusių nei da
bartinėje nei senojoje enciklo- 
pedioije. IV tome pirmą kartą 
sutinkame prof. J. Brazaitį, 
A. ČIpkų. L. Dambriūną, inž. 
J. Danieliauską. prof. J. Gab
rį. dr. Pr. Gaidą, dr. J. Gri
nių, J. K Karį, J. Lingį, prof. 
J. Meškauską. H. Nag*, dr. J. 
Paplėną, dr. K. Šidlauską V. 
Trumpą, V. Vaitiekūną ir kiti

Meno dienas surengė Mel
burne, Australijoje, gruodžio 
28 ir 29 d.d. Liet. Kultūros 
Fondo ir Australijos Liet. Ben
druomenės tarybos suvažiavi
mo proga. Pirmoji diena buvo 
skirta kamerinei muzikai, ant
roji— choro dainoms, išraiškos 
šokiui ir literatūros vakarui.

tfatai' pradedant
visi kiti rašytoją! (Aistis-Kir- 
ša) turėjo pasitenkmti įdeda
mi į papildų sąsiuvinį (sąs. 
13, pust 1975-2047), negavę 
jau tiek vietos, kirk norma
liuose sąsiuviniuose: apie juos 
patiektas žinias redakcija 
smarkiau braukė, negu apie 
kitus. Į papildų skyrių pateko 
ir Putinas, nes redakcija (per 
neapsižiūrėjimą) paleido ano 
‘kažkeno’ parašytą straipsnelį 
Mykolaičio vardu (tiktai pusę 
skilties arba 31 eil.), nors buvo 
nustatyta, kad jei rašytojas sa
vame krašte žinomas yra savo 
slapyvardžiu, tuomet jis eina 
šiojo vardu. Tačiau redakcija 
mielai paskui davė gana daug 
vietos papildų skyriuje, taip 
kad Putinas dabar yra aprašy
tas su kaupu.

Kiek nuskriaustas pasiliko 
Duonelaitis, nes jis jau buvo į- 
dėtas pačios redakcijos, o jį pa
pildyti paskui nebuvo kaip: jo 
gyvenimo ir kūrybos duomens 
buvo duoti, stigo tik -kūrybos 
charakteristikos, šiąją tačiau— 
vieną be konkrečių duomenų 
lyg ir netiko į papildų skyrių 
dėti.

- Encklopeditos redakcija 
|jo kažką, kas šiek tiek a- 
Betuvią fiteratūrą ž;nojo ir 
Ojos parašęs keletos pus- 
Įt ttsC. ■ literatūros apžval- 
ta5p pat mažyčius straips- 
įiė Apie Duonelaitį, Krėvę 
įUaftį, Tačiau, matyt, re- 
d>d atrodė, kad tfa per 
lA Tada ji kreipėsi į Goet- 

unteritetą, ar ten ne- 
ą asmens, teis sutiktų en- 
opecUjai rašyti apie liet. U- 
dfirą, dk> u*to docentas «s- 
Dft A. Webermann, kuris

Joje šis didysis mūsą mintytojas giliai, 

ir vfcdeim suprantamai gvūden šv. Fra 

gyvenimo reikšmę ir paKkmą žmonijai.



koti ir jam lenktis; ' ivijp»)yan 
nepatriotiška ir neproftoga 
prietarais tik^i. Trys Karaliai 
pasijuto vienio, nesuprasti, lyg 
ir nusivylę.
‘ — Bet mes ' regėjome Jo

aukso, smi&ahi ir myros. 'r 
Auksas turėjo reikšti Kristaus ' 
karališkumą, smilkalai — jo^^ 
dieviškumą, o myra — jo kao-.-

■

Pfrymlfctižmin- 
fių, kurių kultūringas žmogus 
niekada neužmirš. Yra išmin
čių, kurių garbė nesibaigs ir 
tada, kai jokios gyvybės že
mėje nebus. Vieni iš jai — tai 
Trys Rytų šalies Išminčiai, 
Trys Karaliai. JuOs lydėjusi 
stebuklinga žvaigždė pirmiau 
užgeso, negu jų gyvybė. Tie

Lietuvi y Radio Draugi jos Pi 
•-*. ocures, sžtoHii-:

Trečiadieniais 10 PJL—WWRL 1M» te-
GYVUOJA PER 93 METUS

Oro langėmis transliuojami įvairūs visuoomaCS 
naujienos, onafta.
TeL EV. 4-S2M MO

roi

* ;"į

Km. J. Šeškevičius, pnes iš
vykdama? pastoracijos dar
bams į Brazliją , aplankė prel. 
Pr. Jurą.

Moterų Sąjungos kuopos su
sirinkimas įvyko gruodžio 19. 
Kalbą pasakė prel. Pr. Juras, 
linkėdamas suaktyvinti ir dau
giau reikštis kultūrinėj sr’ty. 
Po žodį tarė pirm, gvenčionie- 
nė ir sekr. Venčienė.

Šv. Pranciškaus par. cho
ras, vedamas Iz. V ašy liūno, 
buvo miesto majore pakviestas 
dalyvauti kalėd nėj miesto pro
gramoj gruodžio 22 d. Pagie
dojo 8 giesmes. “Adeste” solo 
dalį giedojo sopranas S. Raz- 
nauskaitė.

Mirė ir iš šv. Pranciškaus 
bažnyčios buvo palaidoti praei
tą mėnesį š‘s: J. Kazeliūnas, 
K. Tatulienė ir J. Vinauskas.

Pakrikštyti gruodžio 12 d. 
Jono - Scott vardais J. ir Joa
nos Rogėrs sūnus; gruodžio 19 
d. Jono-Mykoto vardais J. ir 
B. Marcinkevičių sūnus.

* . a *

— Trys Karaliai sveikina Kūdikėli Jėzų.

kas, vicepirm. išrinktas P. Pa
liulis, sekr. A. jPetrauskas, fin.

NASHLA, N. H.

Miršta senosios kartos

lionę pagarbinti Naujagimio. 
Stebuklingoji žvaigždė vedė 
juos pro Mirties jūrą į Pales
tiną. Pasiekę Palestinos 'žemę, 
pasuko į jos sostinę — Jeruza
lę tikėdamiesi gauti daugiau 
žinių, matyti didžiausias iškil-

AD JEZAVITAS 
MMflm Mr.

kol būs ate

stinė buvo visai rami. Jokie 
vainikai nepuošė jos vartų, jo
kių giesmių nebuvo girdėti, 
kiekvienas sostinės žmogus gy
veno savais rūpesčiais, savais 
keliais kasdienybėn skubėjo. 
Vienas kitas stabtelėjo pažiūrė
ti netikėtų svečių, jojančių ant 
kupranugarių. Lydėjusi juos 
žvaigždė dingo.^

Dabar Išminčiams visu aš
trumu į širdį smigo priekaiš
tai, padaryti juos iš tėviškės 
išleidžiant: kam jie keliaują, 
netinką svetimo karaliaus ieš-

jos karalių mokytojai, mokslo 
ir religijos Žinovai, pranašų 
dvasios reiškėjai, žvaigždžių..

11: tyrinėtojai.
v Kartą jie cinguje pamatė 

nepaprastą žvaigždę, kuri pa- 
gal pranašystes turėjo reikšti 
pasaulio Išganytojo gimimą žy- 
dų žemėje, Betliejaus mieste-

• Joms Budrys, Lietuvoj 
generalinis konsulas New Yoę^| 
ke, pasiuntė N:w York 
filatelijos skyriaus redaktoriūf|| 
Mr. K^ B. Stiles laišką, kura-įi 
me nurodo jo netikslumus są43 
ryšy su Vatikano pašto naujų|| 
ženklų recenzija, kur Aušroti 
Vartų Dievo Motinos paveiks^ 
lo buvimo vieta laikoma
na, Poland”. Suglaustai nuro-įa 
doma, kad Vilnius yra Teturių^l 
ir Lietuvoj. .Oa

• Dr. Albertas Aviža, gyvena
nąs Manteno, III., švenčių pro^ 
ga vietoj kalėdinių sveikin'naį^ 
savo draugams bei pažįstama 
miems per Baltą pasiuntė aį£|| 
ką Vokietijoj? likusiems 
viams. ’

• Los Angeles, Caiif., ALBh| 
vietos apylinkė sausio 9 
rapijos salėje rengia vakarą stO 
menine programa. Jau aptars- 
tas ir Vasario 16 minejimas.^ 
Tikimasi, kad visoje valstybėje 
bus paskelbta lietuvių diena. 
Daug simpatijos parodo ir aįęg 
budu valstybės senatoriai: TJį 
Kučhel ir Wm. Knowland.
’ • Vinco Krėves paminklui 
statyti komitetas nuoširdžiai: 
dėkoja už jau atsiųstas aukas ir 
praneša visuomenei, kad aida^ 
rinkimas pratęsiamas iki 
m. kovo 1 d.

• Gautinge, Vokietijoje, 
natorijbje besigydą lietuviai 
koja kun. J. Burkui, kuris 
dovanojo ligoniams savo 
gą ”Tefesė Neumannaitė.”

• Hartforde šy. Jono Eva#” 
gelisto dr-jos nauja valdytai 
išrinkta tokios sudėties: .pir&įį 
A. Stankevičius, vicepirm. 
Urbonas, ižd. A. Kalenąs,
rašt. A .Staniulis, fin. rašt 
Petraitis, 3-čias sekr. J. 
monaitis. Anksčiau “DarbiHižR|

—Jau net dabar užsakoma 
parengimams .Prisikėlimo para-

— Toronte medicinine prak
tika verčiasi 9 lietuviai gydy-

— Didelis procentas lietuvių 
Toronte yra namų savininkai. 
Dalis tautiečių sugebėjo tikrai 
gražiai gerbūvį užsitikrinti: 
Bėda, kad su geni gyvenimu 
atgyja jau ir iš Lietuvos- atsi- 

« vdžti nepageidautini reiškiniai, 
kaip nuolatinis “arbatėlių”, ba- 
liukų ir įvairiausio pobūdžio

visuomenėj? yra dr. A. šapo- tojaį. Be bendrosios prakfkos 
yra kietas ir skirtingų rūšių

čą ir mirtį.

' ; Pagarbinę Naujagimį, 
žvaigždę, —- kartojo sau.—Kur minčiai negrįžo pas Erodą, bet 
ji dabar? Gal esame perdaug 
pavargę, nematom? jos, nes

• jau gerokaū prašvitę, diena.
Jokio ženklo nei danguje, 

nei žemėje, kad šioje šalyje bū
tų gimęs Izraelio karalius, pa
saulio Išganytojas. Tik nerū
pestingi smalsuoliai sukinėjasi, 
dirsteli'į keliauninkus ir toliau 
skuba. Išminčiai pasiteirauja:

— Kurgi gimęs žydų kara
lius? Mes matėme jo^žvaigždę 
Rytuose ir atėjome jo pagar
binti (Mat 2^).

Bet jokio atsakymo. Tik nu
stebimas, nerimas visoje Jeru-

kitais keliais pasuko į savo 
kraštą, kaip angelas juos buvo 
įspėjęs. Erodas, nesulaukęs 7 
pranešėjų, įsakė išžudyti ligi 
dviejų metų amžiaus visus vy
riškos lyties kūdikius, -gyve- * 
nančius Betliejuje ir jo apy
linkėse (Mat 2,16). Nekaltas 
kūdikių kraujas pasipylė. Per 
apsirikimą Betliejuje buvo nu
žudytas ir Erodo sūnus, kuris 
tenai buvo priežiūrai atiduotas. 
Bet dangaus ir žemės Kūdikis

• nežuvo, Jis buvo tėvų laiku į 
Egiptą išgabentas: į svetimą 
šalį, tremtin šventoji šeima iš
ėjo.

Išminčiai kitu keliu pasuko 
namo. Jie. ne Erodo, bet D evo 
valios paklausė ir pasiekė savo 
tikslą ir savo kraštą: Dievo 
kelias — išminčiams ir mums 
yra kelias į gyvenimo tikslą, į 
tėvų namus!

das pasikvietė tuos keleivius 
apklausinėti, šie jam paaiški
no savo kelionės tikslą. Ero
das, tai išgirdęs, tuojau sušau
kė Rašto žinovus. Erodui paaiš
kėjo, kur gali būti gimęs žydų 
karalius. Tada jis prašo Išmin
čių vykti į Betliejų, pranešti 
jam apie Naujagimį, nes ir jis 
norėtų jį pagarbinti.

Išminčiai išvyko. Kelyje į, 
Betliejų staiga stebuklingoji 
žvaigždė vėl pasirodė. Pagal 
Mikė jo pranašystę .jie turėjo 
po vienos ar dviejų valandų 
pasiekti kelionės tikslą. Lydą? 
jusi žvaigždė sustojo viršum 
kuklaus Betliejaus tvartelio. I-

— Toronto kardinolas James parengimų privatus ruošimas. 
McGuigan gegužės 15 švenčia _ Kaskart stipresnes kojas 
25 metų vyskupavimo jubilie- įgauna “Parama” — Toronto 

. jų. Toronto archidiocezijos val
dytojas puikiai supranta nau
jųjų kanadiečių reikalus. Dide
lį jo palankumą lietuviams ro
do ir tas faktas, kacįpraeitais 
metais įsteigė antrąjąlietuviš- 
ką parapiją Toronte.

jančiam Vokietijoje Hesri 
go, Liubeko, Schlesvigo-l 
teino lietuvius, reikalingas 
automobilio, gauto iš NC 
didelis remontas. Liūtu 
lietuviai prašo ateiti talko 
aukom ir padėti sutaisyti s 
mobilį, kad kunigas vėl gt 
reguliariai lankyti tikini 
sius. Aukas siųstį: Rev. y. 
ka, (24a) Hambiirg, Laa 
felderstr. 113, IV, Germoa
.• Gabįjss leidykla Broot 

Kalėdų šventėm ištekto jt 
jos metraštį, Pulgio Ar^t 
humoristinį romaną *T|| 
ir Leonardo žltkevfi! 
“Daiktus ir į

Į. Lawrence, Mass.
Y Šv. Elzbietos draugija šiems

1 . metams išrinko naują valdybą:
pirm. J. Stepulionienė, vice- 
pirm. J. Bush, kiti valdybos na- 
riai — V. Chester, M. Songai- 
laite, A Kvaradjauskienė, J. 
Radvilienė, A Songailaitė, M. 
Paulauskienė ir V. Kaupinienė.

WATERBURY, CONN.'

Gruodžio 20 vėl netekom? 
vieno tauraus senosios kartos 
lietuvio. Savo namuose, bežiū
rėdamas televizijos, mirė Juo
zas Andriuškevičius.

Velionis buvo 62 metų, kilęs 
i f iš Marijampolės apskr., paliko 
į nul'ūdusius žmoną, du sūnus ir 

5 anūkus. Vienas sūnus žuvo 
antrajame pasauliniame kare 
Italijos fronte. Buvo geras ka- 

l * talikas, nuolat dalyvavo para-
j pijos Veikloje. Dėl savo malo-
Į naus būdo buvo visų gerbiamas
1 ir visur pageidaujamas. Tenka
L pasidžiaugti, kad velionis savo
L būdo savybes sugebėjo įskiepy-
pi ti ir savo, sūnums.
L. -. Pastaruosius septynerius me-
[ 1 tus dėl susilpnėjusios sveikatos
K < nedirbo. Vienintelė jo mėg a-
t' miausia pramoga buvo žve-

jo|mas.^? / .

Lietuvių Kredito kooperaty
vas. Daugelis mūsų tautiečių 
piniginiuose reikaluose patyrė 
tikrą paramą. Svarbu, kad kuo 
didesnis skaičius tautiečių su
prastų ekonominio bendradar
biavimo reikšmę ir svarbą

— Pagal bendruomenės rin
kimų davinius populiariausias 
asmuo Kanados lietuviškoje

SHENANDOAHOJE KUN. J. KARALIUS PASKYRĖ STIPENDIJĄ
25 m. klebonavimo sukaktis jos išlaikymui per 25 metus iš- 

Lapkričio pabaigoje šv. Jur
gio parapijo klebonui kun. J. 
Karaliui suėjo 25 m. sukaktis 
kaip jis eina klebono pareigas. 
Įvykiui paminėti katalikai ve
teranai suruošė vakarienę, ku
rioje dalyvavo per 500 žmonių 
ir choras išpildė dainų progra
mą bei pasakyta sveikinimo 
kalbų. Jubiliatą sveikino laiš
kais ir telegramomis Philadel- 
phijos arkiv. J. O’Hara, kanc
leris preL L. Connery, šv. Bo
nos Rotos teisėjais prel. F. J. 
Brennan iš Romos ir kiti. šv. 
Tėvas per apaštališką delegatą 
atsiuntė palaiminimą. 

»

Vakarienės metu dr. Marijo
na Remeikaitė, rengėjų var
du, įteikė gautą pelną $1.643.35 
klebonui dovaną. Kun. J. Ka
ralius, padėkojęs visiems už 
sveikinimus ir darbą, gautą 
auką ir dar antra tiek pridė
jęs, paskyrė pinigus parapijos ___
jaunuoliui stipendijos formoj §įnaS; įr žmonės lieka be dar- 
kunigystės mokslo išlaidom ap- 

pijos statomoji salė. Torontie- mokėti. šitoks fondas ar tik 
čiai vedama statyba labai do- - ’ -•------ 5 *
misi; ar tai pavieniai, ar tai 
būreliais apžiūrinėja kaskart

tus.
— Jonas Andriulis antrus 

metus lanko ekonomijos kur
sus Toronto universitete vaka
rais. įgytasis pažymėjimas 
laike trijų studijų metų ne tik 
pripažįstamas valdžios ir pri
vačių įstaigų, bet teikia gali
mumų gauti ir darbo buhal
terijos srityje. e

nebus pirmasis Amerikos lie
tuvių parapijose.

Klebonas savo kalboje pa
brėžė svarbiausius tris įvy
kius, kuriuos jam pavyko lai
mingai išspręsti per 25 klebo
navimo metus. 1. 1934 m. į- 
steigta parapinė mokykla, 2. 
likviduoti ginčai ir bylinėjimo
si su parapijos komitetu, 3. 
1949 m. išmokėtos parapijos 
skolos, kurių viso būta per 
$114.000.00. Be to, įvairiems 
pagerinimams išleista $102,- 

V. 500.00 ir kasdieniniam parapi-

leista $638,181.25. Labdaros 
ir kultūros reikalams duota 
$52,460.00, drabužių ir avaly
nės surinkta 38,640 sv. šian
dieninis parapijos turtas įkai
notas per milioną dolerių.

■ Ona Aidukonieaė,
veikėja ir ilgametė Moterų 

S-gos pirmininkė, išsikėlė gy
venti į Hartfordą, Conn. Gruo
džio 7 jai buvo suruoštos išleis
tuvės, kurių metu pasikeista 
dovanom ir palinkėta pasiseki
mo naujoj vietoj.

Moterą Sąjungos
susirinkime, įvykusiame 

' gruodžio 19 d., pirmininke iš
rinkta p. J. Matunis vietoj iš-

Nedarbas spaudžia
Jau ketvirti metai šią apy

linkę ima spausti nedarbas. 
Bedarbių šelpimo fondai bai
giasi išsisemti, ir skurdas didė
ja. Jaunimas keliasi kitur gy- * 
venti. Pępfia' Valstybės darbo 
sekretoriaus paskelbta, kad ligi 
1954 m. gruodžio 1 d. kiety 
anglių teiškasta 25,700,000 to
nų. Tai mažiausias kiekis nuo 
1878 m. Daugiausia buvo iš
kasta 1918 m. Pats kasimo bū
das pasikeitė, ir mašinos stu
mia žmogų lauk. Anksčiau kas
davo po žeme, dabar gi maši
nomis laužia iš viršaus. Kur 
seniau reikėdavo 100 žmonių, 
Ttabar 10 vyrų aptarnauja ma

sikrausčiusios O. Aidukonie- 
nės. Kitos valdybos narės liko 
tos pačios.

Kalėdinėj radijo programoj
per WPPA Pottsvile stotį 

giedojo šv. Jurgio par. cho
ras, vedamas vargonininko J. 
Mačiulio. Angliškai prabilo į- 
žangos žodžiu W. C. Witt, lie
tuviškai kalbėjo varg. J. Ma
čiulis ir kun. St. Raila. Trans
liacija įrašyta į juostas. Sva.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
skyriaus veikimas

Antrąją Kalėdų dieną įvyko rašt. St. Sapranienė, ižd. V. 
metinis LDS skyriaus susirin- T’ ’ .
kinjas, kuriam pirmininkavo bauskas ir Klevas, 
garbės narys Ą. Klevas. Jis nė
ra iš jaunųjų, atitarnavęs ca
ro armijoje, 1913 m. atvyko į 
Ameriką ir uoliai įsijungė į 
lietuvišką darbą. Ir šiandien jis 

’ dar nei darbo nei amžiaus ne
palaužtas.

LRKSA kuopos mažėja Centro valdybos narė N.
Anksčiau čia gerai veikė 5 Meškūnienė padarė pranešimą 

kuopos su daugiau kaip 500 apie užsimojimus tinkamai pa- 
narių. šiandien tefigūruoja tik .minėti organizacijos 40 m. gy- 
trys, kurių bendras narių skai
čius sukasi apie 40. Gruodž o 
14 buvo šaukiamas bendras su
sirinkimas, į kurį , kaip skel
bė, turėjo atvykti centro val
dybos atstovas su svarbiais 
pranešimais, bet niekas nepasi
rodė. Apvilti nariai iš kuopų 
išstoja ir kaltina kuopų sekre
torius ir centro valdybą. . /

vavimo sukaktį. Toks minėji
mas turėtų įvykti Waterbury 
ateinantį rudenį. Dėl smulkes
nės programos bus nutarta se
kančiam susirinkime.

I naują valdybą išrinkti: 
pirmininku Jįko P. Jakubaus-

Urbonas, iždo globėjais Jaku- 
maršalka 

A. Klevas ir korespondente 
Nelė Meškūnienė.

Visas lietuviškasis veikimas 
sukasi apie šv. Juozapo para
piją bči visi spiečiasi jos pa
talpose. Taip jau įprasta, kad 
nepasirūpinus iš anksto nei 
patalpomis,, visos organizacijos 
daro savo susirinkimus parapi
jos salėse. Mielai vieta leidžia 
naudotis kleb. kun. J. Valan- 
tiejus, kuris yra tiek nusipel
nęs šiai kolonijai ir lietuvybei, 
kad Lietuvos vyriausybė jį y- 
ra apdovanojusi Gedimino or
dinu. Paskutiniu laiku klebonas 
skundžiasi didesniais negalavi
mais ir kurį laiką gydėsi ligo
ninėje. Jis yra vietinio LDS 
skyriaus dvasios vadas.

Waterburiečiai nariai stei
giasi visomis išgalėmis dar
buotis ir traukti į savo eiles 
naujuosius ateivius. Pora to
kių jau yra ir valdyboje, tai A. 
Paliulis ir A Petrauskas.

N. Meškūainjė.

suruoštame spaudos 
gavimo minėjime su < 
sisekimu buvo suvaid 
ros sūnūs”. Vaidino 
Vitalio Žukausko v 
moji Brooklyno vaidi 
Pė- ■ - ■
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JoBet 5421
WELDINGCO.

MO 6-7343
Laimingų švenčių

draugams

ir kaimynams

LINCOLN P ARK BUICK & MACARONI CO.

ARROW PETROLEUM CO1300 N. Wood St.

HU 6-7007

Balfo Centras

Coal and Fuel Oil

OL 2-0198 j f

Tegul Nauji Metai būna Jums

BLUE RIBBON BREW

Pabst Blue Ribbon Beer

Geriausi linkėjimai

Nauju Metu proga

Local 471
nuo

•tau

Šventiškos nuotaikos

SA 1-8107

Juda jaunimas Ateitininkai 
ir skautai dažnais atskirų pa
dalinių ir bendrais suėjimais.

dėl amžiaus 
Į) tn4 ir ne* 

pėre£

1825 N. Wood SL 
BR 8-2644

PER VISUS 1955 
JUM NEŠTŲ 

VISOKIOS LAIMŠS 
IR PASISEKIMO

; Šeri. Gertai R. WHle, nerias 

S2Ū »v„ nurtfmfcu, kai Vokietijoj, 
pūgai nauji kariuomenės “llesi- 

- ūmo" ptam, teduota 1 kiaušini.

Linkime švenčių nuotaikos ir 
laimės Naujiem Metam visiem 
lietuviam draugam ir klientam

Asevičlus, A 
Šemeta. K. Gaižutis, J. Gulbi- 
Bfe«t ( visi jų iš tremtinu ei-

visas
Taip

Šeštadienio mokyklos vedėja 
yra Ona Balzerytė, mokytojai: 
ž. Buknytė, K. Gricius, K. Ko- 
daitienė, kun. K. SimonaviČius 
ir Pr. Zaranka. Tėvų komitetą 
sudaro: Kųkučkmienė, Jocys ir 
Ratnikas. Mokyklą globoja 
Liet. Bendruomenės Detroito 
apylinkė.

Pagydomi su 

DEL - JAY

* weTwuSkM NulMB nlUIRI 
netariama

ST. MARYTS IRMHML

ROBEKT 
GORDON, INC.

«Sf***taH***AH*
! Lamingų Naaja lieta

Švenčių džiaugsmo 
mūsų geriem draugam 

ir kaimynam

Švenčių proga sveikiname ir linkime pasisekimo 
per visus metus

nėr Avė. 
Mich.

Pagrindinė programos dalis 
buvo J. Gailiaus 3-jų veiksmų 
vaidinimėlis “Kalėdų karalai
tė”. Tiek mokytojai, tiek tėvai 
įdėjo daug darbo,, todėl visas 
“teatras” žiūrovus maloniai 
nuteikė. Malonu buvo ir rengė
jams, kad pirmą kartą į Eglu
te atsilankė toks dideFs skai
čius ir suaugusių. Tai gaB bū
ti paskatų ir kitiems panašiems 
vaikų parengimams.

Po vaidinimų salėje, vaikams 
susisukus į tris didžiulius rate
lius, atvyko Kalėdų senelis ir 
vaikus apdovanojo. Dėl Įmonių

PAIEŠKOJIMAI
Šie asmens maloniai prašomi 

pranešti savo -- adresus Balfo 
Centrui 105 Grand St., Brook- 
lyn 11, New York:

Pajuodis Juozas, Elena ir 
Anzelmas, atvykę j Ameriką 
1949 m. birželio 24, laivu SS 
Muir, pradžioje apsistoję Ot- 
sego, Michigan.

Vaitkūnaitė Bronė, atvykusi 
j Ameriką 1950 m. rugsėjo 11 
d., pradžioje apsistojusi 8792 
Chamberlain Avė., Detrok, 
Michigan.

Mašiotas Donatas ir Pranas, 
atvykę Amerikon 1950 m. ge
gužės 15 d., laivu SS Howze, 
pradžioje apsistoję 1330 Tur-

Grand Rapids,

Pastebėta, kad senoji išeivija 
— tėvai labiau paslaugesni vai
kams ir jaunimui pagelbint jų 
organizacijose.

“Stebuklingas svečias”, tokį 
prieškalėdinį vaidinimą Aušros 
Vartų mokyklos seserys suruo
šė su 170 artistų. Scenoj, it 
filmo ekrane, siautė naktinė- 
liai, kalė kurpiai, plušo gatvių 
valytojai, užplūdo juokdariai, 
piratai, sukos mergaičių ranke
lėse spalvotos lazdos, sukosi 
balete ir pačios mergaitės, 
žvakių parodoj — giesmės ir 
pagaliau Bėtlėjaus vaizdas. 
Kalbėta ir giedota lietuviškai. 
Tėvų ir parapijiečių vaidinimas 
šiltai priimtas.

Nekaltų bernelių šventėj 
“Altar-boysams” ir šv. Jėzaus 
Vardo Vaikinų Draugijos na
riams suruošta pramoga su 
programa, vaišėmis ir žaidi
mais. J.

OMAHA, NEBE.’
Mokyklos vaikai pastatė gra

žų vaidinimą “leškąnt Kalėdų 
senelio.” Va’dhrimas ptdklai 
pavyko ir ilgai neužsitęsė. 
Gale buvo vaizdelis apie Kris
taus gimimą. Vaikai gražai 
giedojo lietuviškai.

Mirt Antonia Aukšotienė 
(pagal antrą vyrą Tlshuk), pa
liko tris dukteris ir vieną sū
nų bei daug giminių. Prieš kelia 
mėn. mirt Agnieška Cesrtute-

Šventiškos nuotaikos 
visiems 

mūsų draugams

rinktų iš Ctevelando Sėtuvių 
aukų rašytojo Krėvės kapo pa
minklui. ; * > >

Lietuvių Studentų Sąjungos 
skyriaus pagal bendruomenės 
aukų lapus vykdytas aiddf va
jus prof. Mykolui Biržškai pa
remti yrą davęs $145.50.

Alto skyrius nutarė Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo šventės minėjimą šiemet 
rengti vietos jėgomis

Jonas Alėtas Ilgametis SLA

Gruodžio 26 buvo surengta 
šeštadieninės mokyklos moky
tojų ir mokinių tėvų pastan
gomis graži Eglutė Detroito 
lietuviams.

-ST. JOSEPITS HOSPITAL
372 N. Broadway, Joliet, IU.

Nuoširdūs linkėjimai per šventes ir 
pasisekimo 1955 m.

DEARBOEN 2-0819 
TOPLACE 

HELP W ANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKEB

1120 N. 31st. Avė. 
M*eirose Park, Ui.

Nauja Proga sveikina vfcrafe 
savo draugus ir klientus .

MORTON PARK FEDERAJL 
SAVINOS A LOAN ASS'N 

5221 ,W. 25ta St.

per visus 
Naujus Metus

Gnžų kalendorių naujiem 
mstam išle:do Lietuvos istori
jos populiarintojas Worceste- 
rio lietuvių tarpe — vaistinin- 

• į kas Vytautas Skrinskas.
Motmos atjaučia vaikus. Mo

terų soc. klubas Kalėdų proga 
tremty esant’ėms vaikams 
džiovininkams ir našlaičiams 
surengė arbatėlę ir visą gražų 

i pelną paskyrė aniem vargdie
niam

4018 W. 6Srd St.

RE 5-6000

Švenčių meliodijom jjeskambant, sveikiname savo 
draugus ir linkime, kad Nauji Metai būtų 

kupini taikos ir geros valios.

Švenčiu proga sveikina ir linki 
pasisekimo Naujais Metais

3732 Chicago Avė.
* Chicago

/

vieta. Kiekvieną penktatBenį kąlhėjoidfeta 
radijo bangomis jis prabyla į brezzą, klubo 
mus gyvuoju Beturimu žo- lankšaęnatod 
džiu, mūsų dvasią kslia betų- ’ J nanjąvTa] 
viška daina ir giesmė, praneša savanų buva i 
naujienas, apsako įvykius ir pųįhs, Bif-Aiį 
Lt Per tuos penkerius metus kis (jie buvo 
mes prie jo taip pripratome, boj), J. Ciube 
kad jo transliacijas pasidarė ne
tik malonu, bet ir būtina iš
klausyti.

Per praėjusius metus atlik
tos 45 min. 56 programos. 
Plokštelių turima su 382 dai
nos ir muzikos dalykais. Prieš 
metus buvo 34 nariai, dabar jų 
skaičius persirito per 200. Pa
daryta 6 tūkstančių dolerių 
apyvarta. įsigyta garsintuvų 
sistema. Daug pasiekta Betuvių

Rita Palušis, sekr. — Liuda 
Totilaitė, ižd. — Milda Lapins
kas, ižd. sekr. — Ona MerkVė-

ST. ANTHONY DE PApUĄ 
HOSPITAL

3875 W. TSUlSt

Nauju Metu prtga sveikina visu: 
savo draugus ir klientus 

BEKMA N S 
’ 581 Naftti Arenę 
New RoebeOe, N. Y.

— JUS MIELAI PRIIMA — 
nuo 1922

NE NE

4811 8. Hariem Avė. Berwyn, IH.

Mes pristatome aukščiausios rūšies kuro aliejų namams, 
dirbtuvėms, krautuvėm, bažnyčiom ir t.t.

2549 W. DivUon

Humboldt 6-1432

MILK WAGON DRIVERS UNION 
Local 753 .

PETER J. HOGAN, Pres.

229 S. ASHLAND

Stud. ateitininkai gruodžio 
19 savo susirinkime pradėjo 
nagrinėti Šalkauskio “Ateiti
ninkų ideologiją.” Susirinkime 
Krėvės paminklui surinkta JL7 
dol. > ,,

Studentai vasario 19 d. ren
gia Užgavėnių blynų vakarą. 
Programą išpildys Clevelando. 
Chicagos, Urbanos ir Detroito 
Betuvių studentu meninės pa
jėgos. Iš tų vic' ?vl.j Lūs daug 
svečių.

Atitaisymas. GruoOo 17 d. 
Darbininke įsibrovė korektū
ros klaida: Krovę minėjo Det
roite ne skai« studentai. 
Ir Krėvės kūrybos pavyzdžiu* 
skaitė studentai.

XiMQj|L J ®Qirtiofes .. Ridfakan* kviečia \pas jį

:ta antafin^ 1940 m. geg. 
t d. (teL PO 1-4820). Cleve
lando miestas kreipia ypatingą 
dėmesį j jąuno. amžiaus žai- ? Švenčių nuotaikos ir laimingų

11 | Nauju Metu visiems lietuvėms

labai geras sąlygas. Tremruo- S 
tės (vęHan ir žaidimai) vyktų £ draugams ir bendrininkams 
antradieniais arba kstvirtadie- 
nUds Reereatiįn Center salėje 
6250 St Oair Avė. .tarp 4 ir 
6 vaL vak.

Nanjl ben^EMMais nariai: 
J. ir M. Palubinskai, susilaukė 
dukrelės, A. ir VL Petukauskai
— sūnaus, St ir S. Laniauskai
— sūnaus, N. ir P. Bieliniai —
dukrelės. StB

ESPLANADE CATERERS

HOTEL E8PLANADE
395 Wert End Are^

N. Y . Cttv
TR 7-6315 TR 4-5000

Gydantis, įsisunkiąs, be riebalu 
tepalas. PastrAptak Mw vatata 
iiandken! Siųsk flJ5 vi 1 bvteij.

Drttay Ok, 118 N. State 
9th fleer, (Mcnc^ HL

ir vaikų gausumo teko atsisa
kyti rateBų žaidimo ir kai kti- 
rių giesmių ir dainų, vienok 
keletas dainelių buvo sudai
nuota.

Po to, kėdžįų uždanga ati
tverti, šoko ir jaunimas ir vai-

Stantą geradėjos. Moterų 
socialinis klubas skautų naudai 
surengė didelį parengimą. 
Žmonių atsilankė daug, 
laukta gražaus pelno ir 
jis atiduotas skautams,, 
gražiai pasidarbavusiam 
bui, ypač valdybai, skautai ne
paprastai dėkingi.

Balfas, veikiąs tik Aušros 
Vartuos .surinko ir išsiuntė a- 
pie 2000 svarų įvairios, geros 
aprangos, surengė baleto kon
certą ir aukų lapais renka pini
gus. Jau nemaža suma surink
ta. Piniginis vajus pratęstas i- 
ki sausio 15.

Sedafią šventėj dalyvavo vi
sų laipsnių nares. Po bažnyti
nių iškilmių naujoms narėms 
pagerbti parengta meninė pro
grama iš pačių sodalių, taip 
pat vaišės ir įvairūs žaidimai. 
Švente rūpinos seserys ir soda- 
Bų valdyba.

Gailestingas darbas? Prieška
lėdiniam susirinkime Vyčių 116 _________ _____ __________
kuopa surinko gražią sumą au- EGLUTĖ DETROITO LIETUVIAMS 
kų parengti neturtingai lietu- 
vių šamai kalėdinį stalą. Iš
rinkta nauja valdyba: pirmi- 
ntaku- Pr. čiras, vicepirm.—



BOWUNG ALĖJOS

RO 6-3660

HMATAI

51-10 Vernon Blvd.

THOMAS F. COLLINS, INC.

To Ali Our Friends and Patrons

MARCONTS RESTAURANTCH 2-8181

May 1955 Bring You Health, Wealth

MORAVIAN FLORIST

RAMUNES

BOfeB’S SERVICE STĄTION

MO 8-4413

YO

1441 Forešt Avė.

59 West 3 St 
M t Veraon, N. Y.

MHHn VALYMO *08*8 ta ftatatai 
Win County. Angas# vertyht 1M3 
m. sieke t» tneee.

MAY the New Yęar bring You Health, 
Prosperity and Peace of Mind

tdknyg parduotuvė rikio ma Gera 

vieta, arti iuntyiiių, ypač tieka po
rai. NI 8-8781, IX 1-1857.

660 Gnad Street 
Brooklyn. N. Y.

NOTARY PUBLIC

New Yorlm turnyre S. Re- 
shevsky įveikė Shenviną ir 
Larry Evans. Bisguier pralai
mėjo D. Byme. Shenvin įvei
kė Kramerį. /

Rungtynės vyko Liet. Atletų 
Klubo patalpose, žiūrovų bū
riui stebint.

228WestlOSt, N. Y. City
GLASS ANP MIRRORS

FUNERAL HOME
M. P. KAULAS — Dfarekterta 
ALK BALTJMJNAS-BALTON

SEASONS GREETINGS
WASH-O-MATTC ' 

LAUNDRY

ĮHniiitfe Avė. Mtoeota. U L N. Y. 
General Auto Repairs 

Texco Products
PI 8-6878

j TeL STagg 2-5043

' Matthew P. Ballas

J. B. SHALINS 
ŠALINSKAS 

LaHotavią Direfttert* 
8M2JAMAICAAVE.

(prie Foreet Park*ay,StaUoo 
Woedbaven, N. Y.

2140 Hytan Blvd.
At Midland Avenue

Graat City, & L 6
DOM9M HSM 4-2783

Husaid, * Viires, Shllov po 5, 
Salisnjak 4ĮX», Rauch, FoXį Ga- 
relik, N urme po 4.

To our Friends and Patrono
MAY the New Yęar bring You Health,

65 Warburton Avė. 
Yottkere, N. Y. -

r YO9-9590

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GR ABORTUS 

balsamuotojas 
231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y

May 1955 Bring You Health, Wealth 
and Daily Peace of Mind

GENERAL HOL'SEWORKER — 35-48. 
Lhe in—Care of modern home and 
two ehUdren. Ali modetn convenien- 
ceaGood salary with roona and board. 
Call coūect. Ashbury Park 4-3914.

B1TE-IN-RISE
Si už setą

6 rinktiniai setai $5.

WHTTE PLAIN8. Švarus 6H ■mT'he-. 
numo, ketoninis, 6 kambariai, 
vonios, porčius, pastogė. Netoli kat. 
mokyklos ir bažnyčios. įvertinta dėl 
greito.pardavimo. WH 6-8037.

Dievo Motina La Salętte apsireiški
muose paskelbė. Tačiau trūksta -ku
nigų ir brolių: vesti rekolekcijoms, 
'darbuotis užsienio ir vidaus misijose, 
vadovauti parapijom ir šventovėm. 
Jei tue interesuojies, rašyk:

FATHES JAMES HUBLEY, MJ3. 
La Salette Seminary 

Hartford, Conn.

CBE8TWOOD, netoli Yonkers, 318,- ^į 
900. Ant kalvos viršūnės, gražioje vie- 
toj, su. panoramišku vaizdu, graži 
daržinė, raudonom sienom. 6 kaBnb. 
namas su sujungtu garažu; 6 rrietų ^j 
senumo. Draugiški kaimynai. Arti 
kat. mokyklos ir bažnyčios. 31 minu- - | 
tė kelio, žemos taksos. Savininkas C 
SP 9-4866. ' ,

Arlauskas laimėjo čempionų 
klasėje. Australijos korespond. 
lošimo meisteris Romanais Ar
lauskas laimėjo pirmą vietą 
tarptautiniam čempionų klasės 
korespond. turnyre, surinkęs 
5:1 taškų. Antroj vietoj švedas 
Werel ir trečioj — austras Zil- 
tener. Arlauskas laimėjo po 
pilną tašką iš suomio Ojanen, 
argentlniečio Loeffler, švedo 
Kvamhage ir amerikiečio Mes- 
sier. Lygiom baigė su antros ir 
trečios vietos laimėtojais.

KABAS ĮR ftRITJ.
įsteigtas prieš 14 m. Pasitraukia. 

Gera vieta, ilgam išnuomota, pigi 
nuoma, geras biznis. Svariai dekoruo
ta, netiesioginis apšvietimas, vėsina
mas oras. Skambink vakarais tarp 5- 
7 — FL 8-6766.

BABYLON—anglų stiliaus namas,-320 
E. Merrick Rd., '10 kamb., 4 vonioj 3 
auto garais, 130x250; nesentai "jįS’įjg 
rytas priestatas i Great South Buy, 
tinka bizniui; ypač laidojimo ištaigai 
arba restoranui. Tuoj pat galima už-' 
imti. Arti kat mokyklos ir bažnyčios.

Susitarti MOtamk 9 —88.

"Yrar Heating Dealer” 
Gt 2-5900

Gerai petaas. GONZALES, 
Westehester Ave^ Br*ax, N. Y.

CY 2-1827

A perabnaBy supendaed serytoe—Tour 
Unen washed—Fhiff dried and 'folded 

for Your Shell —

Plumbing.& Heating
Gi £4266

NEW HYDE PARK7 817,756
5 kambariai, Cape Cod, iš lauko 

plytos, audrų langai, palto, 1% mito 
garažas, 1/4 akro, prie miesto ribų, 
arti kat mokyklos ir bažnyčios;

¥18-7888 . ’ ‘-1

5 Bright<m Avė.
Staten Istaad, ^.-Y.

GI 7-9820 .

SEASONS GREETINGS
MANL'EL VALENTE

133 BedfeTd Avė.
PI 8-7933 Gacden City Park, LJ. N.i.

Concrete Construction

SEASONS GREETINGS 
UPAINT YOUR GAR NOW——9.89 

Every Job ii Guiraateed 
Motor Tune L’p — Brake Be&aing 

Gas 2c off—ESSO Service—Gas 2c off 
"If We Can’t Fix It — 

Give It Avvay”

AUTOMOTIVE SERVICE CO.

ALEXANDER’SCO.
414 BROADWAY 

South BostOR 27, Mass.

Latviai 4 — lietuviai 2
Gruodžio' 18 d.' įvykusiose 

Brooklyne šachmatų rungty
nėse su latviais mūsiškių ko
manda po atkaklias kovos pra
lošė santykiu 4*^. Lietuviams 
taškus pelnė Galminas ir Ma
linauskas. Galminas ketvirtoje 
lentoj įveikė Brooklyn Chess 
Club pernykštį meisterį Pur- 
malį. Nors latviai buvo atvykę 
labai stipriu sąstatu, jų galuti
nas laimėjimas tepaaiškėjo, už
baigus paskutinę partiją, tru
kusią per septynias valandas. 
Šioje lemiančioje partijoje mū
sų žaidėjas (Staknys) pasida
vė po 76 ėjimų pasižymėju
siam latvių meisteriui Rarik ui, 
nors prieš tai turėjo aiškią 
persvarą su amžino šacho pa
sirinkimų. Pirmoj" lentoj Paške
vičius, lošdamas juoda's prieš 
Expert klases žaidėją Mednį, 
išleido iš rankų užtikrintą lai
mėjimą. Galutiniai rezultatai: 
E. Mednis 1—M . Paškevičius 
0. A. Rankis 1—E. Staknys 0, 
J. Fajniljens 1—A. Šukys 0_- 
A. Pūrmalis 0—J. Galminas 1, 
G. Znotinš Vilpišauskas 
O. V. Adamsons 0— V. Mali
nauskas 1?

MAY 1955 bring You the most in 
Health, in Wealth and in Peace of 

Mind

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

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

Viri Lexington Avė. požeminio traukinto stoties. Lengva privažiuoti- 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

15-A OmmUmi Avė.
Mt. VemM, N. Y.

Order by Fhone — Pay by Mail 
Bridal Bouųuets, Funeral Designs 

Corsages
— Flowers^By Wire —

MO8^83O

233 Trumai Avė.
YO 5-1289 Yonkei

MONLMENTS

Tel EVergreen 7-4335
Steplien Aromiskis 

(ARMAKAUSKAS)
Graborins - Balsamootojas

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Sauk BA . y-J

Stephen B rėdės Jr.
ADVOKATAI

37 Sberidaa Avė. 
BrooUjK 8, N. Y.
Tri. APplegate 7-7083 '

NYC oniy 
add 3c tax 

STOP wMt-

BARAS IR GRILL 17 gatvė ir 7 avė., 
NYC Geras biznis, prieinama nuoma, 
įsteigta prieš 5 metus. Parduodama 
dėl išsikėlimo kitur, 314,500, išsimo
kėtinai. Puiki proga. 116 7 Avė., 
N.Y.C CH 3-9894.

Amerikos Grand Natięaal 
p-bių baigmėje, Kazys Merk s 
(Eastern divizijos1 nugalėto- 

r.; jais) šiuo metu turi 2i^:lt/2 
Ei taško. Merkis įveikė J. Myers 

iš San Francisco ir M. Solomo- 
nąi š New Yorko. Lygiom bai- 

.i’ gė su Great Lakęs meisteriu 
«• Wm. Newberry. Pralaimėjo 

prieš U. Handy iš St. Louis. 6 
' ■ partijos tebelošiamos.

Ąleks. Zujus, Chicago. I1L 
eėaa pirmuoju “Perkūno” jubi-

• liejiniam turnyre. Klubo meis- 
~ . teriu Zujus buvo 1952 m.
r New Yorke, gruodž:o 19 d. 

prasidėjo didelis turnyras Ro- 
senwaldo taurei., Dalyvauja 
didmeisteris Reshevsky, Bis
guier, Evans, Kramer ir bro
liai Byme.

Belgrado turnyrą laimėjo
. Bronstein, Maskva, sukoręs

taškų. Jis laimėjo 8 
partijas jr 11 ftaigė '"“lygiom, 

j tMatanovič 13 ir Trifunovič ta
bu jugoslavai) 12!Ą.
* Žalys Quebeco žaibo meiste- 

/ ris. šių metų Quebeco provin- 
i ėjos žaibo * p-bėse, Ignas Ža

lys, savo laiku buv. Montrealio 
. meisteris, laimėjo pirmą vie

tą, surinkęs 7:1 taškų (2 ly- 
gkm>). Dalyvavo 16 žaidėjų, jų 
tarpe buv. Kanados meisteris 
M. Fox, Ouebeco ir Montrealio 
meisteriai: Matthai, Williams, 

s' , Raudi ir kt.
1'1 - Pasekmės: Ignas Žalys 7 ( š 

8). Matthai ir Williams po 6,

Bayriito- HUli 4t Flushing HgM* 
Statytojai su nuostoliais parduoda. 
Pirk dabar! Taip pigiai! Naujas 1 & 2 
šeimų namai iš plytų, akmenų ir 3 
kart tinkuoti. Tuoj kraustytis. Kaina 
nuo 321,000. 56 Avė. & Springfirid 
Blvd. Brokeriai* apsaugoti. 
9-6552 arba BA 5-2349.

SEASONS GREETINGS
D O C T O R'S 

NURSING HOME
15 Woodcrest Avė.

WH 9-9159 White Pbtas. N. Y.

487J4 go. BNray - Yonkers, N. T. 
Ftowers for cil occasions. Fk>wers by 
wiras. Funetal designs. corsages, M- 
dal bouųuets. Phone or*n now, pty 

later. Deliveries everywhere.
YO 5-8882

i Povilas Taatvaišas dukart 
laimėjęs Illinois Open p-bes, 
gruodžio 31 — sausio 2, vėl 
stoja į tas pirmenybes (Deca- 
tur, UI.), tikėdamasis laimėti 
Illinois Open čempiono vardą 
trečią kartą.

Montrealio lygos rungtynėse 
lietuvių B komanda laimėjo 
prieš latvius 3:1 (laimėjo Ju- 
dzenavičius, Milė ir Skučas), su 
Marconi Engeneėring turi’ 1:1 
ir 2 atidėtas. Lenkams pralai
mėta sausai 0:4.

Lietuvių C komanda laimėjo 
prieš Income- Tax tarnautojus 
3:1 (po tašką laimėjo Blauz- 
džiūnas, .Keršulis ir Sirvydas), 
o su Montreal Chess Clųb’u 
sužaista 2.2 (laimėjo Jaugelis 
ir Sirvydas).

Montrealio lietuvių ' p-bėse 
dalyvauja 12 žaidėjų. Po 4 taš
kus turi Jųdzmtavičius, Siau- 
čiulis ir Viliušlš, Žukauskas 
l>/», kt. mažiau.

igunams, lusinn- 
kimams, etc.

■MMMMHM ' ed alumi- 
num Conti

nental coffee maker guaranteęs 
good results with each eup at 
cottee brewed right Into the cup. 
Cotfee thai is personally yours_ 
strong or miki_. ųuiekly,. rantly 
made. No loss of flavor or arotna. 
Just ura a tablcipoon of coCta^ 
and boiling watėr and prestoJPA 
deiidous eup of coffee, just fibe 
way you want it No pot to - 
No waste ^f coffee brewed in Įn- 
mily-sized pots. Ideal at all On??trĮ 

Send check or money ord0^1->< 
Sony na aaiFi, IMK*
l tift Tradtag Compaay, SsK' 

233 Broadvray, New York 7. JtY.

Mūsų ramunių žie- 
) dai yra Hungarijos, 

Fra J švieži ir ♦ medum 
V, kvepia; moterys, 

Še NSę' kurios geria ramu- 
i\ rių arbatą, būna 

gražios ir nepiktos; 
galite pabūti dieną 

kitą ir nevalgę, bet'pirkite ra
munių ir pradėkite atgauti ge
resnę sveikatą/ Kai prisiusi 
mums $250, tai mes pasiųsi
me jum svarą ramimių ir gerą 
knygą “Sveikata ligoniam” — 
gydymas visokių ligų šakni
mis, žievėmis, žiedais, sėklom 
ir lapais. -

NUOSTABUS IŠBADO! 
TAUPYTI ŠILDYMO ALĮ
Dabar gali sutaupyti ligi .49 

šildymui išleisto dolerto. Nu 
mechanine dalis surasta. kuHa 
eus I burnerį garantuoja fi tnn 
Išradimas buvo smulkiai Uurfįh 
leistas New Yorko Standard*' i 
penis bordo. Jei ta dalis nevc&ti 
sakoma. Jn v« išims b* lokto l 
čio Ir pinigai grafinami. Informl 
skambink arba ražvk Mr, 3MM 
1-9600. Metro Vtiimes.
Omuos BlvcL Kew GardeoK

SEASONS GREETINGS 
To AH Our Friends and 

Patrons

-SEASONS GREETINGS 
To All Our Friends and Patrons

SALVAIMTS .
GROCE|CY STORE
15 ParkHai Are.

8-9786 Yonkers, N.

LAŠT MINUTE XMAS 
SUPEB SPECLUL

$1. P. P.


