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žaizdas žada gydyti pleistrais, 
drąsesnės operacijos vengia

88, turėjo 94;
70, turėjo 83;

51, nieko netu-

4. Chruščiovo svaičiojimas 
apie Eisenhowerį ir Dulles, kad 
jie siekią atstatyti rytų ir vi-

• Kongresas sesiją pradėjo 
sausio 3. Ji truks 7 mėnesius. 
Tuo tąrpu didesnis joje įvykis 
tik prezidento kalba ketvirta
dienį.

Broliai Afopai (NYHT) w-

Nedrąsiai, bet dėmesio vertą ~ 
mintį pasako Drummondas^tad 
reikia ir Amerikai psiuhoiogi- 
nio parengimo. "Jai n*s many-

I

ginklus... Tuo tarpu Maskva

gius, palauksią Amerikos pre
zidento 1956 ir Vokietijos par-

ADENAUERIS APIE ATEITĮ
Vokietijos kanc. Adenaueris 

spaudai pareiškė, kad Sovietai

kad parlamentas virsta vyriau
sybės žudiku, perdidelis parti
jų skaičius. Naują vyriausybę 
turėtų sudaryti demokratinės 
partijos, susitelkusios į abudu 
blokus, vienas apie Mendes 
France, antras apie Faure.

vietų valdovai aiškiai siekia su
stiprinti kovą dėl ideologinės 
įtakos.:. Sovietai mėginą pa
imti diplomatinę iniciatyva jau

_yra mažesnis, tai ma* laisima 
Sovietų strategijos naudai**. H 
Aiškiai sakant, Amerikos žmo
gus turi būti paruoštas ir susi
gyvenęs su mintimi, kad karas « 
galimas. Dar aiškiau dvasinio '' 
paruošimo reikalauja Gruen
theris. sakydamas, kad

Vakarų pasaulis reikalingas 
tokio pat dvasinio spolspronj -

kos ūkinę gerovę, kad Sovietai 
pamatytų, jog tuščias yra jų ti
kėjimas būsiant Amerikoje de
presiją, kuri atiduos Ameriką į 
komunistų rankas. Pati vyriau
sybė planuoja ūkinę pagalbą 
kitiem kraštam, konkuruodama • džioje tik pažymėsime piratą.

, dėl įtakos su Sovietais; planuo- ėjimą: Bulganinas ėmėsi Įnirta-! 
ja stiprinti paktus. tyvos naujai "viršūnių” kot fėj

i Tuo tarpu tie planai atrodo rendjai, Washington» atoaM 
daugiau defenryvoa apsigynimo **• Lauksim naujo ėjimo. 1

AR TEISMAS ĮVYKDĖ 
NETEISYBĘ?

Londono policijos šimtai gau
do “pavojingą nusikaltėlį”, 
kuris prieš mėnesį ištrūko iš 
kalėjimo. Jis buvo nuteistas 12 
metų už pavogimą brangeny
bių, kurios buvo įvertintos 
$112,000 Bet jis tvirtino esąs 
nekaltas. Pabėgęs iš kalėjimo, 
jis parašė laiškų laikraščiui, 
sakydamas, kad jis nekaltas ir 
kad jis tam pabėgęs, kad galė
tų savo nekaltybę įrodyti.

Per tą laiką jis parašė laiš
ką ir savo advokatui ir vienam 
parlamento atstovui. Paskam
bino telefonu ir savo žmonai, 
užtikrindamas ją tebediylįs ir l 
gal paskutines Kalėdas jie su
tinką- perskirti. O labiausiai 
buvo policija priblokšta, kai 
prieš Kalėdas pabėgėlis pripir
ko dovanų, nunešė jas pats į 

, paštą ir pasiuntė žmonai ir 
vaikam. Policija susekė, kada 
ir iš kur jis pasiuntė. Bet jai 
nepasisekė lig Šiol jo paties 
suimti:

O jis paskelbė, kad sugrįšiąs dicijas? Kaip su Latvija ir Es- 
•į kalėjimą, jei bus užtikrinta, ” * ’ * ' ‘
jog byla jam bus atnaujinta.

• KarčL Spollmanas nuvyko 
iš Arijos į Romą. v
• New Yorko

- _ buvo tokios* miglos, kad sustojo 
oro susisiekimas, o keltas plau
kiojo pasiklydęs keturias va
landas.

• Amerikos karinė vadovybė 
Berlyne įsakė kariam pranešti 
savo viršininkam, jei rengiasi 
eiti į rytinį Berlyną." Nori šu- 
kontroliuoti karių dingimus.

-

lamento 1957 rinkimų. Vokie- 
tijos sujungimo negalima tikė- iŠ 
tis anksčiau kaip 1958. Ragino 
kantriai išlaukti.

nesutiksią su vidaus kontrole.
Juodai vaizdavę padėtį, anie 

garsieji spaudos vardai mažai 
ką siūlo konkretaus,

KAIP lt TOS PADĖTIES 
GELBĖTIS

Sulzbrgeris kalba, kad-Ame
rika turi, išplėsti propagandą 
įtikinti Arijos ir kitom tautom, 

—jog Amerika nesiekė ir nesie
kia kolonializmo. Drummondas 

imu vafravaaamaaaY ““Vienyta jau
su metų pradžia. Ir jie turį tam •* • tikiną reikia palaikyti ^Ameri- 
pirmenybiu, nes Jungtinių Vai- ‘ 
stybių viršūnės esančios užim
tos rinkimų kova, kuri atitrau
kia dėmėsi nuo gvvuiu užsieni-

Amerikos sudarinėjama paktų 
juosta, kuria Sovietus apjuosė 
nuo'Skandinavijos iki Pakista
no. Tačiau šveicarų “B. Nach- 
richten” tokių paktų juostą <
palygino su Maginot linija, 
kuri nepateisino Prancūzijos 
vilčių- Nauja sovietinė taktika, 
mano laikraštis, apeis paktų li
niją, kaip Hitlerio strategija 
niekais pavertė Maginot liniją. 
O ūkinė pagalba reikalinga ir 
naudinga, bet nepakankama, 
nes Prancūzijos pavyzdys paro-

sovietinis fanatizmas.
Ne tik pinigo, bet reikia dva» įf 

sies.
Dvasią stiprinant, reikia pir- 

miausia įsitikinti, kad Ameri
kos politikos sąjungininkai bus 7į 
ne komunistai, bet pavergtie- '■ 
ji. ne nuolaidos komunistam tr • [ 
ne rankų nusiptovtmas, bet at- 
sirėmimas į vergų milijoans. j

Ar tai supras Amerikos pett- J 
ūkai, nespėliosime, o metų pra- ■

rtradja GLmmore 5-7968 10 CENTŲ

Amerika pradeda metus su Padėti vaizduoja juodai, o 
gerom ūkinio gyvenimo viltim. 
Iš pereitų metų gavo gerą pali
kimą ir tiki, kad šiemet darbo 
nemažės; pajamos būsiančios 
net didesnės.

Veidai niaukiasi kalbant apie 
tarptautinius santykius.

POLITINĮ PALIKIMĄ Iš 
PEREITŲ METŲ

C. L. Sulzberger (NYT) verti
na labai rūškanai. Europai — 
sako jis — nelengva. Nesą jo
kių ženklų, kad Prancūzija 
išeis iš politinio nuovargio. 
Britų ūkinis gyvenimas dar ne
sąs iš žydinčiųjų. Vokietijos 
ateitis esanti neaiški. Saaro 
kraštas vėl grasinąs užnuodyti 1^56 išsilaikys taika, nes “šian- 
santykius prie Reino... Arija, I»sauly taikos^ nėra. Nėra 
nuo pat vidurinių rytų iki toli
mųjų, esanti nerami. Arabų 

Europa, išskyrus Vokietiją ir—valstybės vaidijasi ir ] 
Šveicariją sujungta JT. Į ta ne- 
apdairų laikraščio tvirtinimą 
Sidrikapskas parašė, kad lietu
viai esą tokiu tvirtinimu nuste
binti, ir paklausė: o kaip gi su 
Lietuva, kuri turi valstybinio 
gyvenimo ir vakarietinės kul-

- tūros septynių šimtų metu tra-

«J0 RANKOSE VALDŽIOS ŽENKLAS... Atstovu Rūnfu plirninin- ' : 
I:k $a*n Rayhnm

Kodėl riek laimėjo komunistai
Atstovų skaičius priklauso didžiausias trūkumas esąs. tas, 

nuo balsų paskirstymo aritme
tikos. 1951 rinkimuose norint 
pažeboti kom. ir de gaullis- 
tus buvo išleistas įstatymas, 
kad tas partijų blokas, *kuris 
gauna daugiau, kaip pusę visos 
balsavimo apygardos 'balsų, 
gauha visus tai apygardai ten
kančius atstovus. Jei pusės ne
gauna, tai atstovus dalinasi 
proporcingai. Tada buvo vienas 
visų demokratinių partijų blo- prieš darydami didesnius žy- 
kas, kuris surankiojo daugiau 
kaip pusę balsų ir nunešė to
kiu būdu komunistus. Dabar 
demokratinių partijų buvo du 
blokai. Nė vienas nesurinko 
daugumos balsų, tad atstovai 
buvo paskirstyti proporcingai.

KAIP BUS SU NAUJA 
VYRIAUSYBE

Dabartinis min. pirm. Faure 
mano, kad rinkimai parodė 
augančia opoziciją prieš esa
mą parlamentinę sistemą. Jos

karų, bet nėra ir taikos. 1956 
metai bus kiti metai be taikos 

perka ^ro”. Taikos nebūsią, nes 
a jos nenorį Sovietai. Nebūsią 

numato paramos iš Indijos, nusiginklavimo, ^ nes Sovietai 
Burmos, Afganistano Seato su- -
sprogdinti. Kom. Kinijos Įvedi
mo 'galimybė į JT auganti. 
Amerikiečių sąjungininkai Syn- 
gman Rhee ir Chiang Kai-she- 
kas (o taip pat Adenaueris. 

_ Red.) senstą. Maskva rodantis
tija, kurios taip pat yra Eun> sū dinamiška diplomatija. So
pos valstybių šeimos ir buvę

* Tautų Sąjungos nariai? Ąr jos
* jau nelaikomos Europos valsty

bėm vien dėl ,to, kad jos yra
tručiadtohį laikinai Sovietų Rusijos oku

puotos? “ -<•
Priminė Sidzikauskas, kad 

Jaltos konferencijoje Stalinas 
siūlė Lietuvą į Jungtines Tau
tas. Ir čia pat pareiškė lietuvių nių reikalu. Tad Sulzbergeris, 
dėkingumą, kad Amerikos pre- ŽIŪRĖDAMAS į 1956 
zidentas Rooseveltas tam pasi- ' METUS,
priešino, nes Lietuva svkiu su teigia, kad "vra naarindo 
kitom pavergtom valstybėm manyti, jog 1956 matai Jungt. 
-pareiškė protestą prieš komu- VatetyHm Ir Įy sąjungininkam

• Ir piliečių visokių... Frank
furte, Vokietijoje, patrauktas 
į teismą inž. P. Petersdorf, ku
ris sakosi esąs Amerikos pilie
tis ir kuris 1947 išdavęs bolše
vikų agentam 7 antikomunisti
nius veikėjus rytų Vokietijoje.

Maskva puola, Amerika aiškinasi, o 
pavergtųjų atstovai ją gina ir garbina
Per Kalėdas žodžiais susirė

mė Maskva su Washingtonu. 
Prasidėjo nuo prezidento Ei- 
senhowerio ir valst sekr. Dul
ks- sveikinimų pavergtiem 
kraštam su viltim, kad jie 
išsivaduos ir grįš į laisvų vals
tybių šeimą.

Maskvos Chruščiovas vy-
■ riausioje taryboje y (parlamen

te) gruodžio 29 tą Amerikos 
vyrų žygį išvadino kišimusi “į 
mūsų draugų ir sąjungininkų 
—- liaudies demokratijų vidaus 
reikalus”, kurstymu ir tt.

Po poros dienų Baltųjų Rw- 
mų spaudos šefas atsakė, kad 
"taikingas pavergtų tautų iš
laisvinimas buvo, yra ir — ilgi 

, bus pasiektas,—-■ liks ir toliau 
Jungtinių Valstybių užsienių 

" politikoje vienas iš svarbiųjų 
tikslų".

Į tai prašneko ir pavergtųjų 
vardu Jungt Pav. Tautos. Jų 
spaudos biuras pateikė spaudai 
paaiškinimą, kuriuo atmeta 
Chruščiovo kaltinimus Ameri
kai ir nurodo, kad

1. tikrasis pavergtų tautų 
aistrintojas ir jų "neapykantos 
pavergėjui nuolatinis kurstyto
jas yra pats sovietinis pavergi
mas;

2. Vakarų galybės turi ne tik 
teisę, bet ir pareigą rūpintis 
laisvės ir nepriklausomybės at
statymu tose valstybėse, ku
riom tatai per antra pasaulinį

- karą buvo išplėšta. Tuos įsipa
reigojimus pagal Atlanto char- 
tą ir kt yra prisiėmusi ir So
vietų Sąjunga;

3. teisėtos pastangos sovieti
nės agresijos padariniam panai
kinti yra veržimasis ne į pa
vergtų tautų vidaus reikalus, o 
tik į sovietinės agresijos reika
lą. Ir todėl tatai Chruščiovui 
nepatinka.

dūrio Europos kapitalizmą, yra > 
iš piršto laužtas, nes Vakarai 
teskelbė pavergtųjų kraštų gy
ventojų teisę laisvai pasirinkti 
valdžios formą ir socialinę sis- 
.temą, ko kaip tik labai bijo So
vietų Sąjunga.

5. Chruščiovo piktas reaga
vimas tik dar kartą paliudijo, 
kad sovietu pavergtų valstybių 
laisvės ir nepriklausomybės 
problema yra gyva tarptautinė 
problema, kuri bus baigta tik 
patenkinus ių teisėtus sieki
mus. - ’ .

Savo ruožtu JPT bendrųjų 
reikalų komitetas pasiuntė 
prezidentui padėkos telegramą, 
užtikrindamas, kad Baltųjų 
Rūmų pakartotas pareiškimas 
visom įmanomom priemonėm 
aktyviai siekti išlaisvinimo, su
kels pavergtose tautose naują 
vilties ir tikėjimo bangą.

Prancūzijos parlamento rin
kimuose sausio 2 iš 544 tikro
sios Prancūzijos atstovų komu
nistai laimėjo 145, turėjo 93; 
socialistai — 
MRP — 
poujadistai — 
rėjo.

Daugiausia 
komunistai

nors balsų skaičius priaugo 
tik 300,000. Komunistai dabar 
pirmoji partija. Komunistai ir 
poujadistai, abudu kraštutiniai 
nedemokratiniai sparnai suda
ro apie 200 balsų. Tai 35% 

< destruktyvinė opozicija.
Jai laimėti rinkimuose padė

jo centro partijų suskilimas į 
du blokus, kurie nė vienas ne
laimėjo tiek? kad galėtų suda
ryti vyriausybę vienas be kito.

ATSTOVU ROMAI pradeda iio 84 kongreso antra sesija malda. Užpakaly matyti pirmininkas Sam 
Kaybnrn (dem. Tesąs).

SUDEGĖ TRYS STUDENTAI
Harvardo studentų grupė iš

vyko į Kanadą paslidinėti Ne
toli Montrealio jie nakvojo kal
nuose. Naktį staiga turistų na
mely ugnis, ir iš jos nepasise
kė išgelbėti trijų studentų. 
Ugnis kilo iš cigaretės.

• Darbo departamentas pra- 
- nešė, kad 1956 arti 3 milijonų 

darbininkų automatiškai gaus 
didesnį atlyginimą. Vidutiniš
kai prisidės valandai po 6—11 
centų. *

ČEKIS—NEJUOKAI

Philadelphijos advokatas Al- 
bert Zink gal buvo ir užmiršęs, 
kad prie^ dešimtį metų per Ka
lėdas jis buvo išrašęs savo žmo
nai čekį 75,000 dol. ir uždėjęs 
datą jam išpirkti po dešimties 
metų. Bet to neužmiršo jo žmo
na, kai nuo jo atsiskyrė. Per 
teismą ji dabar pareikalavo če
kį apmokėti. Advokatas aiški
nosi, kad tai buvo tik kalėdinis 
šposas, juokas, bet žmona at
sakė, kad su čekiais nejuokau
jama. Dabar tik teismas iš
spręs, ar toks čekis juokai, ar 
ir už juokus reikia mokėti pi
nigus.

Faure' blokas, remiamas MRP, 
turės apie 200 atstovų; Men
des-France, kuris paėmė į sa- < 
vo rankas radikalų partiją, re
miamas socialistų, sudarys apie 
150 atstovų. Degaullistai da
bar išsibarstė kitose.. grupėse, 
daugiau poujadistų.

atstovų laimėjo - Rinkimai turėjo duoti dau
giau pastovumo vyriausybei; 
išėjo priešingai —

po rinkimų ateina dar dides
nis nepastovumas. ,

Vyriausybę galėtų . sudaryti 
tik abiejų blokų koalicija, bet 

. ją sudaryti nepaprastai sunku.
Ne tik dėl to, kadTFaure ir Men
des-France vienas su kitu labai 
susipykę, bet ' ir dėl to, kad 
koaliciją sudarant tuojau atsi
duriama į tokius neperkopia- , 
mus klausimus kaip laisvųjų

mokyklų, katalikų laikomų, 
rėmimas iš valstybės iždo. So
cialistai ir Mendes-France čia 
nenori jokių kompromisų.

Rinkimų davinius 
nepalankiai sutiko pirmiau

sia birža.
Prancūzų frankas iš 385 už 

dolerį smuko iki 395, nors ofi
cialiai kaina 350. Pakilo ir 
aukso vertė.
/ Amerikoje neslepiamas ne
pasitenkinimas rinkimais. Jie 
apsunkino ne tik Prannūzijos 
padėti, bet ir bendrą Vakarų 
frontą. Prancūzija dar labiau 
nepatikimas Nato dalyvis kaip 
anksčiau.

LABIAUSIAI DŽIAUGIASI 
MASKVA

“Izvestija” ir kita Maskvos 
spauda džiūgauja. Esą tai “žen
klas demokratinių jėgų perga
lės prieš reakciją”, rašo “Izves- 
tija”. Laikraštis mano, kad 
MRP eina pralaimėjimo keliu, 
nes bankrotuojanti MRP palai
koma Europos vienybės politi
ka .

KAS BALSŲ DAUGIAU 
LAIMĖJO

Daugiau balsų, negu jų bu
vę gavę 1951 rinkimuose, da
bar laimėjo komunistai —317,- 
000, socialistai — 400,000, ki
tos kairiosios partijos — 270,- 
000, radikalai — 509,000, ne
priklausomieji ir konservato
riai (Pinay) — 572,000. Mažiau 
gavo MRP — 36,000, degau- 
llistai — 2,641,000.

O KAIP SU LIETUVA, 
LATVIJA ESTIJA?

Klausia Sidzikauskas ‘'N. Y. 
Times" laikraštį

“N. Y. Times” antrą Kalėdų 
dieną įsidėjo Vaclovo Sidzi
kausko, Lietuvos delegacijos 
pirmininko JPT, laišką, kuria
me atsiliepė dėl “N. Y. Times” 
džiūgavimo vedamajame, kad 
priėmus Albaniją, Bulgariją, 
Rumuniją, Vengriją į Jungt. 
Tautas, dabarjau esanti visa

METAI, KURIUOSE NEBUS TAIKOS, NEBUS NE KARO

sirūpinimą dar patirština. nu
rodydami, kad “JAV dabar 
praranda pirmavimą ore ir ato
mo srityje Sovietų naudai”. 
Gen. Gruentheris, sąjunginin
kų vyriausias kariuomenės va
das Europoje, nurodo kitą prie
žastį, sakydamas: “Keleri arti
mesni metai bus sunkiausi, nes 
Vakarų pasaulis bus gundomas 
susilpninti savo apsaugą”. O R. 
Drummondas (NYHT) mano, 
kad net negalima klausti, ar



bus l>*frnmaZ 
jingudilyta?. 
bus maiftnaipi

tfttlas m orimi* o* *»- 
pmtorė dabar carui*' Anįt- 

JUw» aukštuomenėje. Tai rus
ėję Kand>>n>Badeno princesė, 
kuri Salia titulo ir grąžto dar 
t*1** ir gallrwlinK<wi«<r -šenėr*

"Čt OABSMA MfIJMOMĄIS. 
»i Ckinuto^ prtemireėio Mr>» 
g«et tlooMram. kurto padarė 
ikkmierr ’’»* to»vr« •*'*'.

SSA moterim l»5® visame pa-
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ŠVENTES SPAUDOJE BE TAIKOS
SPAUDA

visaip

Naujienos gruodžio 20 ėmė
si įtikinėti, kad

Vilkas dabar jau nebasas 
. Hdierlkalinis"

Atsakydami į tautininkų spau- . 
dos priekaištus, kad Viike esąs 
“aklas paklusnumas... klerika
linei daugumai”. Naujienos i- 
rodinėja, kad tautininkai čia 
klysta. Taip jie galėję šaukti 
anksčiau prieš Vliko reformas, 
o po reformų tos “klerikalinės 
daugumos" nebesą. “Persiorga
nizavusio Vliko vadovaujan-

apie kalėdines nuotaikas

darbininkai yra komunistų va
dovaujamos profesinės organi
zacijos CGT monopolis. Ji gali 
darbininkus paskirti ir atleisti. 
Ji skiria tik tokius, kurie ko
munistam gali būti patikimi.

KIEK GAUNA IR SUMOKA 
ITALAS DARBININKAS

Italų laikraštis “II Tempo” 
rašo, kad keturių narių darbi
ninko šeima metinių pajamų 
turi viena/ milijoną lyrų (apie 
1500 dol.). Iš jų išleidžia mais
tui 500,000 lyrų; aprangai 
110.000, buto nuomai, jeigu 
gyvena normuotos kainos na
muose. 40,000; gazui ir švie
sai 20,000, rūkalam 35.000; 
susisiekimui 50.000. Bet už tas 
pajamas jis Auri sumokėti tie
sioginių mokesčių 100,000 ly
rų, o netiesioginių nuo Įvai
riausių jam reikalingų apran
gos ir maisto daiktų daugiau 
kaip 300.000. Tokiu būdu jis 
mokesčių valstybei sumoka ar
ti 40% visų savo pajamų.

nugąsdinti dabar nei Vliko nei 
visuomenės. “V. Rastenio ir 
Co. lazda yra supuvus”.

O kitas socialistų laikraštis
Keleivis gruodžio 21

LAIMINGA NELAIMI

Wyomingo kalnuose sniego 
audra privertė lėktuvą nusi
leisti. Lakūnas ir jo keleivis li
ko nesužeisti, bet buvo atitverti 
nuo pasaulio. Veltui jie apipy
lė šieno kupeta benzinu ir pa
degė: niekas ugnies nematė. 
Dvi dienas jie nraleido, kol bu
vo audra, maitindamiesi trupu
čiu miltų, cukraus ir druskos, o 
vienam dar pasisekė rankom

- g atOlį. t? 1 Didini

. trologų ir kitokių “pranašų”
'' spėjimai. Skelbiami spėjimai

/ rašytojų; kurie savo vaizduote
mėgina prasilaužti į ateitį, kaip 
tai darė Julės Verne. Skelbia- 

' *' mi apskaitymai mokslininkų, 
kurie seka, kaip eina žmogaus 
išradimų ir atradimų pažanga, 
ir iš jos vaisių spėja artimesnę 
ar tolimesnę ateitį.

KIEK KATALIKŲ

• Amerikoje kataliku 1954 
buvo 35.575.702. Per metus 
priaugo 927,228. Chicagoje ka
taliku yra 1.856,035, o Ne\v 
Yorke 1.402.954.
• Anglijoje katalikų, 1954 

tuvo 3.148.500. Skaičius per 
metus priaugo 138.000. Atsi
vertimu buvo 11,920.

• Japonijoje katalikų yra 
212.321. Per penkeris metus 
priaugo 48%.4
• Fordo didžiausios lig.šiol 

pasaulyje fundacijas, pusės mi
lijardo dol., dalelė tenka ir 
808 ligoninėm.

• Amerikos katalikai veng
rai kreipėsi i nrezidentą Ęisen-
homeri. kad jis darytų Įtakos sugauti kiški. Kai audra nuri-

majame tiki, kad 
ne visi tautininkai asą nu

krypę nuo Vliko į Talką.

Tai esą tik “p. V. Rastenio. 
p. šidiškio ir. kelių kitų" užsi
mojimai. Nuogąstauja laikraš
tis. kad jų sukurtas Nepriklau
somybės Fondas noris suardyti 
ne tik Vliko, bet ir Alto vieny
bę. Bet vėl tiki, kad tautinin
kai tuos Rastenio. šidiškio ir 
“kelių kitų” užsimojimus su
draustą.

NUOPELNŲ TURI IR 
RAUDONOJI KINIJA 

nes per 1955 metus liaudies 
teismai išsprendė 363.604 by
lu “koplrevoliucionicriam ir 
sabotažninkam" prieš “ūkini 
z. Matymą".

- RJ l’<IA IR ATTLEE KALTINTI
Kai Sovietų bosai Bulgani- 

nas ir Chruščiovas apkaltino 
Anglija, kad ji sukurstė Hitle
rį užpulti Sovietu Sąjungą, tai 
dar ypatinga kaltę turės pri-

i skirti Anglijos opozicijos va
dui Atike, dabar išėjusiam ; 
lordus. Esą kai jis lankėsi 
raudonojoj Kinijoj, įos bosas 
Mao Tsetungas davė Attlrc pa- 
Ivdova pavyzdingiausią liau
dies darbininką. Dabar tas pa
vyzdingiausias darbininkas at

sidūrė Japonijoje ir pareiškė, nomeri. Kau jis nurytų |<ukus sugauti kiškį, nai auura nūn- ^uose organuose “klerikalai"
kad komunistinis režimas Kini- kom. Vengrijos valdžiai, kuri mo. iš lėktuvo dalių pasidarė
joje esąs nekenčiamas. Ar čia dabar yra priimta įjungt. Tau- roges ir jom pasileido į slėni. lurt maWau< trecdaų jacfovau-
nebus pagrindo kaltinti anglą tas. kad paleistų Vengrijos kar- Buvo laimingiausi žmonės, kai jančių vietų ir balsų". Dėl to
Attleę? dinolą Mindszenty. jau išgirdo šunis lojant. tautininkų argumentai neturį

6 MOS PASIDIDŽIAVIMAS —- 
ARKEYS, su kurhio ji norėtu 
Ugtvec.ti, iki.“pasens". Dabar jai 
lt metu. Tai Karen McGnire 
H’ Greenwich. Conn.

Pereitai^ metais sausio 
pirmame nr. “Darbininkas” at
pasakojo pažiūras dr. G. Nie- 
meyerio, buv. vąlst. departa
mento pareigūno, kuris mėgino 
Įsivaizduoti gyvenąs jau 1964 
metais ir žiūrįs atgal Į 1955 ir 

- sekamus metus jau kaip į pra
eiti. Jis sekė daugiau tarptau
tinius santykius.

PEREITŲ METŲ ĮVYKIUS 
jis spėjo būsiant tokius: 
Priėmus Vokietiją Į Nato,

Prancūzija imsis iniciatyvos 
baigti šaltajam karui. Derybos 
su Maskva duos šiokių tokiu 
smulkiu laimėjimų. Tačiau iš 
esmės Įtempimo tarp Maskvos 
ir, Amerikos nepašalins. Ameri
ka stengsis pripratinti Sovietus 
prie konstruktyvaus bendra
darbiavimo Jungtiniu Tautų ri
bose; stengsis įtikinti Sovietus,, 
kad jų siekimhs užvaldyti visa 
pasauli neįvykdomas ir kad dėl 
to bendradarbiauti reikia. Bet 
Amerika bus nustebinta savo 
sąjungininkų augančiu noru tu
rėti savo nepriklausomą politi
ką. Dėl jos Amerika norės bū
ti kantri ir taktinga net ir tuo 
atveju, jeigu sąjungininkų ne
priklausoma politika grėstų ne
ramumais jų vidaus gyveni
mu’. ..

Kai jau metai praėjo, spėji
mas neatrodo suklydęs.

APIE 1956—7 METUS JIS 
TAIP KALBĖJO:

Komunistai pradės naują 
propagandą— už kultūrinį tau
tų bendradarbiavimą, ūkines 
sutartis tarp Rytų ir Vakarų 
valstybių, už pasikeitimą dip
lomatais. 1956 Japonija pa-'

atominio karo baisumus.
Tuo tarpu Leo Cherne, “Re

search Institute of America” 
vedėjas mėgina pažiūrėti iš 
mūsų gyvenamų metų, kaip at
rodys visas
GYVENIMAS PO DEŠIMTIES 

METŲ,
vadinas, 1966.
Jis sako, kad tada karo ne

bus. Karas bus pašalintas, nes 
vyriausybės bijos karą pradėti: 
jis reikštų visuotini sunaikini
mą. Bus taika, nors komunistai 
nenustos grasinę pasauliui 
mažo pobūdžio karais.

Pačioje Amerikoje bus išgy
venta depresija, kurios metu 
pasieks bedarbių skaičiui iki 
6 milijonų. Tačiau ji bus leng
vai pakelta; nebus nė šešėlio 
tos depresijos, kurią su siaubu 
amerikiečiai atsimena iš-1930 
metų.

Dirbtuvėse ir Įstaigose 
per savaitę bus dirbamos 
dienos.
Uždarbis palyginti su dabar

tiniu pakils 20%. Pakils, žino- 
pia, ir mokesčiai. Darbas bus 
lengvesnis, nes labiau mecha- 
nizuotas.

stelbs atomo energiją.
. Šaldytuvai, ir “air condition- 

ed” veiks taip pat saulės ener
gija. Automatinės “akys” už
darys ir atidalys duris ar lan
gus, kai tik pasieks kambaryje 
temperatūra tam tikrą laipsnį. 
Automatiškai bus valomas oras 
kambariuose nuo mikrobų, ba
cilų. ,

Maistas bus gausiai vartoja
mas šaldytas. Plastikiniuose 
induose bus galima jį maty
ti iš visų pushr prieš perkant.

Judėjimas Amerikoje padi
dės.

Vietoj dabartinių 59 milijo
nų automobilių jų skaičius jau 
bus pakilęs iki 81 mil.

Tačiau bus vartojami dvejo
pi automobiliai. Vietos reika
lam bus penkiom pėdom trum
pesni už dabartinį. - Varomas 
greičiausiai anglies ar augalų 
produktais’ kurie bus tris kar
tus pigesni už gazoliną. Užmies
čiui bus kiti automobiliai — 
perpus lengvesni už dabarti
nius, bet apie 20 pėdų ilgio ir 
varomi gazo turbinom, kaip 
dabar sprausminiai lėktuvai. 
Tarptautinis judėjimas taip pat 
padidės.

Iš New Yorko pasieks Lon-

PREZIDENTAS EISENIIOSVERIS ir jo brolis Floridoj atostogauja.____________ ________________________

Pramogos bus pačiuose na VdllL<lUU 1IC I lUJdd
i f mU?j Pyki1* spalvų telerizi- vėl sugne^o apie anglų rašy- * kurio vardu galėtų tos dramos 

ja bns ne brangesne kaip 30 to ją Šekspyrą, kuris prirašė eiti -į pasauli Jis pasirinko 
ir šildo- dol. Be to, ji bus praktiška, daUg dramų ir komedijų. valkatą, vagišių William Sha- 
4 c- lengvai kilnojama. ’ šnekama, kad tokio rašyto- kespeare iš Avon, kuris atsivil-'

jo visai nebuvę. O buvęs tik ko į Londoną ir ten trynėsi, 
valkata ir vagišius Šekspyras, šios teorijos šalininkai tvir- 
kurio'vardu prisidengęs kitas tina, kad Walsingham negalė- 
rašytojas Christcpher Marlo- 
we ... x

Dabar leista Anglijoj viena-* 
me Kento mieste atidaryti 
karsta, kuriame esą palaidotas 
prieš 350 metu keturi vyrai, 
vardu Walsingham. Vienas iš 
jų, Thomas Walsingham, bu
vęs rašytojo Christopher Mar
ioje gerbėjas ir globėjas. Ma
noma, kad jo karste gali būti 
kokių ženklų palikta, kaip jis 
su Marlowe sutarę Šekspyro 
vardu leisti veikalus, parašytus

■ paties Marlovve.
Marlovve žvaigždė buvusi pa

kilus 16 amžiuje. Bet jis buvęs 
įtartas neištikimybe sostui. Ka
ralienė Elzbieta įsakiusi jį su
imti. Jo galva būtų nulėkusi, 
jeigu jis nebūtų spėjęs pabėg
ti ir pasislėpti. Jo gerbėjas ir 
globėjas minėtasis Walsingham 
surengęs smuklėje peštynes, 
kuriose vienas žmogus buvęs 
nudurtas. Walsinghamo liūdi- 
ninkai parodę, kad tas nudur- . T. J*l>” Į‘<T<*f*Mii” P‘ 
tasis buvęs Marlowe, nors ten 
iš tikrųjų buvęs kažkoks ūki
ninkas. Bet, buvo pasiekta to, 
kad Elzbietoš šnipai daugiau 
nebeieško jo Marlovve, ir-jis ga
lėjęs sau rašyti “Hamletą”, 
“Karalių Lyrą” ir kt. Bet Wal- 
singham turėjęs surasti asmenį,

1890 vidutiniškai mergaitės te
kėdavo 22 mėtų, o vyrai vesda
vo 26, tai jau 1940 vidurkis 
mergaitėm buvo 21,2, o vyram 
24,6. Po dešimties metų mer
ginos tekės 19 ir vyrai ves 22.

Gyvens ilgiau. Vidurkis' vy- 
' ram pakils iki 70, moterim iki 

75 metų. Bet gana dąug pa
sieks ir 80—90 metų. Jaunimas 
išaugs aukštesnis, nes turės 
geresnį maistą, daugiau poilsio, 
geriau išbalansuotą dietą.

Bet jis nebus sveikesnis sa
vo dvasia. Priešingai jis bus- 
labai-jautrus astmai, alergi
jom, skrandžio ir kitom vidu
rių ligom. Daugiausia ligonių 
bus psichinių.

Vienas iš dešimties to meto 
asmenų bus psichiatrinėje li
goninėje. t v

jo mirti, nepalikęs kokio ženk
lo, kas buvo tas tikrasis auto
rius. Dėl to dabar ir norima 
atidaryti jo karsta. Bažnytinis 
leidimas jau gautas. Bet dar 
reikalingas ir vidaus reikalų 
ministerijos leidimas.

V a iždas gana “amerikoniš
kas”, t. y. linksmas. Tik jam 
trūksta dar linksmo • galo. Bet 
tą galą dr. Nieineyeris buvo 
pranašavęs kaip tik nelinksmą. 
Jis dar nevaizduoja, kad 1964 
metais Sovietai užpuolė Ameri
ką. Bet vaizduoja jau, kaip So
vietai išaugo ir Ameriką pasta
tė prieš dvi, išeitis: arba ji turi 
pasiduoti Sovietam ar gintis. 
Pati Amerika suskilusi tarp 
karo ir kapituliacijos. Tokioj 
padėty uždanga nusileidžia. M.

1$ AKLŲJŲ GYVENIMO
Amerikoje laikraštis, vardu 

“Churchman”, kurio leidėjas 
yra Guy Emery Shipler, rašo, 
kad kalbos apie sovietinius 
koncentracijos lagerius esą pa
sakos ir kad ten jokių vergijos 
darbų nesą ... •

Amerikoje neleidžia auto
mobiliais važinėti akliem, bet 
tam aklam “dievobaimingo” 
vardo redaktoriui leidžia, kad 
jis rodytų kelią, 'kurio jis 
nemato. Kad toki žmonės at
gautų regėjimą, reikia stebuk
lo, o tai geriausiai įvyktų, pa
siuntus juos į Sovietų Sąjungą

skelbtuose dokumentuose yra 
Sovietų reikalavimas, kad bū
tų leista paimti 2 ar 3 milijonus 
vokiečių ir pasiųsti juos į Rusi
ją 10 metų priverčiamiesiem 
darbam. <

• Jugoslavijos Titas lankėsi 
pas Abisinijos karalių.

“KOEGZISTENCIJOS ŽENKLAI” EUROPOJE IR AZIJOJE
KUR DINGO AUKSINIAI 

DANTYS?
Kai Bulgarijos komunistinę 

valdžią priėmė Į Jungtines 
Tautas, spauda prisimena kai 
kuriuos tos Bulgarijos nuopel
nus taikai. Pvz. istoriją su Iz
raelio keleiviniu lėktuvu ... 
Kai Bulgarijos priešlėktuvinė 
nušovė Izraelio keleivini lėk
tuvą su 58 žmonėm, tai tik po 
ilgo tąsimosi Izraeliui pasisekė 
atgauti žuvusių lavonus. Eks
pertai buvo nustebinti, kad žu
vusių žiaunos buvo aplaužytos 
ir visi auksiniai dantys dingę. 
Taigi Bulgarijos nuopelnai 
žmoniškumui, kurio ginti stoja 
Jungt. Tautos, neabejotini.

IRGI TREMTINYS
Nuverstasis pulk. Jacobo 

Arbenz, buvęs raudonasis Gua- 
temalos prezidentas, dabar at
sidūrė už geležinės 'uždangos 
Prahoje. Iš^ten jis tuos vado
vauti akcijai Guatemaloje, sa
ve laiko irgi tremtiniu ir tikisi 
vieną dieną sugrįžti ir “išlais
vinti” Guatemalą... Ir jo žmo
na su vaikais iš Šveicarijos din
go anapus uždangos .

SVARBIAUSIĄ GINKLĄ 
KONTROLIUOJA 

KOMUNISTAI
Prancūzijoje visa spauda pri

klauso nuo komunistų malonės. 
Jie gali įsakyti darbininkam 
stTEikuoti, ir visi laikraščiai 
neišeis. Mat, visi spaustuvių

Kalėdų metu tarptautinėje 
politikoje žodžiais buvo aštriai 

“» pasisvaidyta tarp Maskvos ir 
VVashingtono dėl Eisenhowerio 
ir Dulles sveikinimo .pavergtie
siem. O lietuviškoje spaudoje 
užėjo -nauja banga pasimėtyti 
žodžiais dėl vilkinių reikalu.

Progą davė Vienybė, paskel
bdama, kad

ateina naujas veiksnys.

Esą šiais metais “plės savo 
veiklą nauji Lietuvos laisvini
mo veiksniai”. Tai tautininkų 
keturių grupių (L. Tautinio Są
jūdžio, L. Laisvės Kovotojų Są
jungos, Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio ir L. Rezistencinės San
tarvės) sudaryta “Lietuvos Ne
priklausomybės Talka”. Ji 
veiksianti šalia Vliko. O šalia 
Tautos Fondo veiksiąs “Nepri
klausomybės Fondas", kuris 
esąs jau Įregistruotas. To fon
do biuletenis jau esąs pradėtas 
leisti Vokietijoje.

Dėl Talkos ir fondo bei jo 
biuletenio lietuviški dienraščiai 
pasisakė neigiamai, bet optims- 
tiškai, manydami, kad tai ne
didelis dalykas.

IR RAMYBĖS
lietuviai, senieji ir naujieji 
ateiviai... nesiklaus patarimo 
pas tokius kailiamainius kaip p. 
B. Raila”.

* - Kai šitokia kalėdinė “ramy
bė” reiškėsi lietuvių spaudoje 

...... . Amerikoje, 'ente ieškoti pu tarp tauti-
ninku bolševikų,

atsiliepdamas į Br. Railos 
straipsni Vienybėje, kur buvo 
tvirtinimą, kad dabartinėje 
Vykdomojoje' Taryboje nesą 
žmonių, mačiusių sovietinę 
okupaciją ir kad Vliko naujasis 
pirmininkas bendradarbiavęs 
su vokiečių okupacine admi
nistracija Lietuvoje. Dėl tų 
priekaištų Keleivis imasi aiš
kinti, kam bendradarbiavęs 
Br. Raila. Girdi:

“Jis kadaise buvo socialde
mokratas, bent dėjosi tokiu, 
nors iš tikrųjų buvo bolševikas 
ir su jais ilgai ir širdingai ben
dradarbiavo. Vėliau jis apsižiū
rėjo. kad pas tautininkus prie 
Smetonos galima daugiau už
dirbti, ir todėl nugarmėjo tie
siai į “Lietuvos Aidą” penėtis..‘.rv 
Atvykęs Amerikon tas žmogus 
dedasi esąs “liberalas” ir net 
bandė lietuviškiems atsipra- 

Draugas gruodžio 20 veda- ^§ant liberalams nuMesti idėji
nes gaires ... Mes galime tą 
“mitybinį" ir dūšios už litą 
pardavėją nuraminti. Amerikųs

Lietuvoję
pasakojo atvykusi iš Vilniaus 

rusė Draugo korespondentei S. 
Narkeliūnaitei. “Ji tvirtina, kad 
kūčias valgoma slaptai, bet pa
gal senąsias tradicijas, su 
plotkeliu ir kt. Visi šeimos na
riai. kurie gali, stengiasi būti 
tą vakarą namie. Ji sako, kad 
skaudžiausia vis dėlto būna. - - 
kai laužoma plotkeliai, nes ta
da prisimena tuos brangius šei- 
myniečius ar artimuosius, ku
rių nebėra kartu. O. ji sako, 
beveik nėra tokios šeimos, ku
rioje kurio nors šeimos nario 
netrūktų:- tai išvežtas, tai su
imtas, tai kalinamas. Prisime
nama ir tuos, kurie yra laisvė
je.

‘Kalėdų šventimą 
bando trukdyti, bet žmonės 
įprasta tvarka švenčia Kalė
das ... Kalėdas švenčia ne tik 
lietuviai ir lenkai, bet ir rusai. 
Ir tai švenčia ne tik rusų vieti
niai, bet švenčiama ir daugely
je partinių šeimų".



duoti saugumą Europoje ir ne
varžyti jos politikos kitose sri
tyse.

Pradėjus kalbėti apie ‘-‘tai

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams   $ 
Brooklyn. N. Y. —. ; $ 
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kalavo pirmoje*, eilėje stiprinti 
karinį pajėgumą. Nebuvo laiko 
rūpintis Atlanto pakto antra 
pastraipa, kuri įsakmiai nuro
do, jog dalyvaujančios valsty-

SUBSCREPTION KATES
$6.00
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$3.50
$6.50
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*es t&tijo & domi rasai.
' Tokiabūdu Atlanto paktas, 
tas pagrinduos Vakarti diplo

mą BUSHWiGK AVĖ.
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v Sovietai ptoriftoi nuotaikas lėktuvai gali bet kurią Atlanto ?
baudoj* W»l oRukriai. sąjungos bazę pasiekti, !** ir ; •

csiaiii «Va Afrikoje AjStCTifcOįfe*Gal dėl to juos ir p&rikšt^

PROFESORIUS VACLOVAS BIRŽIŠKA MIRĖ

biai ir iš pagrindų peržiūrėti

.—►■daro,-jų nebaudžia. O “teisin

gos .organizaciją, kuri lig šiol 
išimtinai ribojosi karinėm prie
monėm. Tenka kritiškai' per
žiūrėti ir Atlanto paktą naujų 
Įvykių šviesoje.

Laikrašti tvarko REDAKCINE KOMISIJA. Vyr. ręd. S. SUŽIEDĖLIS

Straipsniu* ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimų turinį ir kalbą Redakcija neatsako.

■ ... ’ .. *
Kai dabar įvyko šiaurės At

lanto tarybos sesija Paryžiuje, 
kur- posėdžiavo 15 valstybių 
ministeriai, tai iš jų pranešimų 
paaiškėjo, jog

šiaurės Afr&os neramumai 
smarkiai atsiilcuė į Atlanto są
jungos kariniu įėgę išdėstymą.

Skystos gynybos pajėgos 
tarp Elbės ir Reino dar labiau 
suskystėjo. Tuo tarpu Sovietai 
per vasarą savo sausumos jė
gas papildė oro jėgom. Jie esą 
gamina dabar per mėnesį 17 
greitųjų sunkaus tipo bombo
nešių, kurių veikimo spindulys 
siekia 12,000 kilometrų, šie

Biržiškų šeimai trumpame 
laiko tarpe sugriuvo visa kupe- 

■ ta nelaimių: mirė Mykolo Bir
žiškos žmona pereitą vasarą; 
mirė tuojau Mykolo Biržiškos 
žentas K. Barauskas, o jo žmo
na nuo to sukrėstus nervus bu
vo priversta gydyti ligoninėje; 
dabar Vaclovas Biržiška, atvy
kęs Kalėdų į Waterburv pas 
Devenius, buvo ištiktas kraujo 
išsiliejimo plaučiuose ir sausio 
2 Waterburio ligoninėje mirė.

Vaclovas iš triiu Biržiškų 
brolių buvo vidurinis,
gimęs 1884 gruodžio 2 Viekš

niuose. Į gimnazija jis stojo 
Šiauliuos^ 1895, universitetą 
1903 Petrapily, kur baigė tei
sių fakultetą 1909. Nuo 1910 
jis gyveno Vilniuje, Šiauliuose 
versdamasis advokato padėiėjo 

i tarnavo 
rusu kariuomenėie. Kai Rusiio- 
je ivvko bolševiku revoliuciia. 
partija pavedė V Kariukui ! 
sudaryti “Lietuvos-BaFevd’ios 
resoublikos” valdžia. I ja Kap
sukas pakvietė švietimo ko- i 
misaru Vaclovą Biržiška, ir to- ; 
kiu būdu iš Maskvos Biržiška ; 
1919 atsidūrė Vilniuje. Mene- ■ 
siu laikas buvo toji Kapsuko ’ 
valdžia. Kai ji dingo ateal į ' 
Maskvą, Biržiška atsidūrė Kau- i 
ne nepriklausomoje Lietuvoje, i 
kur jau buvo ir jo brolis Mvko- : 
las. Pabuvęs kuri laika Lietu- ! 
vos kariuomenėje (pulkininkas i 
leitenantas), netrukus

perėjo j švietimo darbe, 
iš pradžių mokytoju gimna

zijose, nuo 1922 profesorium

universitete, kur dėstė trijuo
se fakultetuose teisių ir huma
nitariniame, o nuo 1941 filoso
fijos. .

Tačiau didžiausias Vaclovo 
-Biržiškos pomėgis buvo knygos 
ir rūpestis jomis — biblioteki
ninkystė.

Ja domėjosi nuo gimnazisto 
laikų. Buvo Kauno ir Vilniaus 
univrsitetų bibliotekų vedėjas. 
Rankiodamas senas lietuviškas 
knygas, Įsigilino į jų istoriją 
geriau nei bet kitas Lietuvoje. 
Surinktų žinių 
savim. Jas paliko gausiose savo 
knygose — Lietuvių bibliogra
fija 5 tomai (1924—39), Lie
tuviškos knygos istorijos bruo
žai (1930), eilė knygelių apie 
atskirus senuosius lietuvių vei-

lo aukščiau kartoto solidaru
mo. ūkinio ir socialinio solida- 
rumo nebuvo. O neišspręsti 
ūkiniai bei socialiniai klausi
mai sprogdino pačią Atlanto 
sąjungą iš vidaus.

Ją tebesilpniria vakarų vals
tybių varžybos tol. Rytuose ir 
Afrikoje.

Prancūzų viešoji nuomonė 
negali atleisti amerikiečiam jų 
ankstesnės susilaikymo politi
kos Indokinijoje kaip lygiai ir 
dabartinės ių politikos pietų 
Vietname.

laužyti laisvojo pasaulio, užtva
rą Azijoje ir Afrikoje R* ‘^s‘* 
veržti Į naujus plotus.

•šitie faktai rodo, kad apsiri- ? 4 
bodamas tik karine puse, At- _■ 
lanto paktas nepajėgė sudariai . 
reikiamos garantijos prieš So- 
vietų pavojų.

Atlanto taryba pirmą karią 
viešai paskelbė, jog šiuo metu 
tikroji sovietinė grėsmė yra ne 
karinė, bet ūkinė, ūkiniais M- > 
teresais Sovietai siekia Pri- < 
traukti prie savęs vakarų jĮg- . ; 
koje esančias valstybes, kurstą- į? 
damos ūkinius priešingumus’ 
tarp vakarų valstybių.

J. Vidzgiris.

kėjus —' Valančių, Mažvydą, 
Daukšą ir kt . . . į.

Vaclovas Biržiška priklausė 
taip pat prie pirmųjų lietuvių 
encikiopedininkų — . ;

jis buvo Lietuvoje ' leistos 
“Lietuviškos enciklopedijos” 9 
tomų vyr. redaktorius (1932— 
44). E pradžių tose pareigose 
ir Amerikoje pradėjus leisti 
“Lietuvių enciklopediją”.

Savo visuomeniniais politi
niais Įsitikinimais Vaclovas 
Biržiška buvo socialdemokra
tas. Nuo pat jaunystės aktyviai 

nenusinešė su reiškėsi tos krypties spaudoje 
ir organizacijose, viešose ir 
slaptose.

Tremtyje Vaclovas Biržiška 
išlaikė savo darbingumą.

JE ir Vokietijoje tęsė savo 
knygų istorijos raštus ir puo- ' 
lesi profesoriauti anglų zonoje 
susidariusiame Baltijos univer
sitete Pinneberge. Darbingu
mas nedingo ir Amerikoje. 
Rodėsi tos pačios srities jo 
straipsniai lietuviškuose žur
naluose; teberašė didesnio mas
to knygas. Tačiau jam nebuvo 
lengva prisitaikyti prie naujų 
sąlygų ir naujos į gyvenimą 
ateinančios kartos veikėjų ir 
mokslininkų. Jautėsi apkartęs, 
— tai reiškė ir viešai, bet ra
šyti nemetė iki pat savo gyve
nimo galo, nors jau buvo iš
kilmingai atšventęs 70 metelių 
sukaktį Ir aprūpintas pragyve
nimo minimum — pensija.

Netikėtai V. Biržiškai mirus, 
likusiem Biržiškų šeimos na
riam reiškiame užuojautą.

p r
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Teisingumo ministras įspėja
Su naujų metų pradžia vėl 

atėjo bolševikinis lapelis “Už 
sugrįžimą į tėvynę”. Prie jo 
dar pridėtas ranka rašytas ir 
padaugintas laiškelis, kuriame

. klausia, kokį įspūdį daro tas

Galima atsakyti, kad įspūdį 
daro priešingą, i Ypačiai Įspėja 
prasitarimai apie padėtį Lie
tuvoje, tarti ne eilinio propa
gandisto, bet .“A. Liko, Lietu
vos TSR teisingumo ministro”. 
Kai jis ima aiškinti Maskvos 
amnestiją,, paskelbtą prieš pus
metį ir teikiamą vakaruose 
esantiem tremtiniam dabar, tai 
pasako tokių dalykų, kuriuos 
bolševikinė propaganda steng
davosi nutylėti, štai keletas į- 
sidėmėtinu tvirtinimu... .

* i
1. Propaganda tvirtindavo, 

kad Lietuva dabar tikrai nepri
klausoma. O “teisingumo mi
nistras atvirai pasako, kad 
‘Tarybų Lietuvos teritorijoje" 
veikia "RTFSR baudžiamasis 
kodeksas". Taigi veikia įstaty
mai, atnešįi iš Maskvos; jų vei-

metų V amnestija žada bausmę 
perpus sumažinti).

3. Grįžtančius žada “teisin
gumo ministras” perauklėti,

. nes “tarybinė valstybė stengia
si ir stengsis auklėti žmones, 
mokyti juos atskirti gera nuo 
blogo, pataisyti suklydusius”. , 
Auklėja, taiso ir Vakaruose. 
Tik Vakaruose auklėja pirmiau
sia tėvai, o Sovietuose “valsty
bė”, praktiškai partija ir MVD 
policija.

Kokis tas auklėjimas ir pa
taisymas, pasako ir vėl “tei
singumo ministras” konkrečiu 
pavyzdžiu: reikės, "tarybinėj 
santvarkoj" tikėti, kad “tary
bų šalyje nėra žmogaus išnau
dojimo". Vadinas, jeigu tavo 
vyrą atplėšia nuo tavęs ir vaikų 
ir jus visus skyrium išgabena 
į Sibirą į vergų darbus, tai tu
rėsi galvoti, kąd čia jokis žmo
gaus išnaudojimas arba kad 
nesi jokis žmogus... Tai jau 
didelis žmogaus “taisymas”. 
Vakaruose išaugusio negalės
“pataisyti”, tad numes kaip savo prieškomunistinės apsau- 
laužą...

4. Pasakė jis ir dar daugiau. 
Būtent, kad visa grąžinimo pro
paganda vaisių davė- labai men
kų, nes išlceliasdešimt tūkstan
čių lietuvių, ištrūkusių nuo bol 
ševikų, tik "šimtai lietuvių ... 
yra grįžę j savo gimtąjį kraštą";

Įspėjo taip pat, kad “visi 
lituviai, pasitraukusieji iš Lie
tuvos ir dabar laikomi Lietu
vos piliečiais”. Taigi Lietuvos, 
bet ne “Lietuvos TSR”, ku
rios “ministrai yra Lakas, Ged- 

i vilas, ir jų bosai iš Maskvos ... 
Tos Lietuvos piliečiai žino kaip

GAISRAS EIFELIO BOKŠTE PARYŽIUJE. Ten yni radi jo siųstu
vas. Elektros laiduose kilo gaisras kaip tik pranefttaAjant rinkimu 
davinius. Ugniagesiai turėjo .palypėti 984 pėdas i v-iršų. Bokštas 
stovi jau 6” metai ir yra visos Prancūzijos ženklas.

nė “nepriklausomybė?...
2. Propaganda stengėsi įkal

bėti, kad Lietuvoje kaip tik da
bar esanti minties ir žodžio 
laisvė, kuri numatoma “tarybi
nėje konstitucijoje”. “Teisingu
mo ministras” duoda progą pa
lyginti, ką laisvė reiškia vaka
ruose ir Sovietų valdomoje 
Lietuvoje. Amerikoje, sakysim, 
komuntotai ir jų spauda mala 
prieš Ameriką, kiek tik patin
ka, ir jų laikraščių niekas neuž- elgtis. Jie ir “teisingumo mi

nistro” aiškinimą priima kaip 
gurno ministras” primena, kad Įspėjimą palyginti padėtį tarp 
sovietų baucfiiamasis kodeksas Vakarų ir Sovietų, laikytis kuo x rė jame dalyvaujančių valsty- 
"rf antitorybmę agitaciją" ski- toliausiai nuo sovietinio režimo bių politinio solidarumo, poli- 
ria kalėjimo nemažiau kaip 10 ir grąžinimo Į jį. tinės vienybės.

Sovietų naujai’- plėtojama bės Įsipareigoja; taip pat de- 
ofenzyva verčia Vakarus sku-- rinti savo užsienių politiką, 

skatinti tarp savęs ūkini ben
dradarbiavimą. Tas nurodymas 
liko 'negyva raidė, politinio ben
dradarbiavimo nebūta pakan- praktika. Karo metu 
kamo.

Prancūzai nėgali neprisipa
žinti, kad jų politika buvo ne
pastovi ir nepajėgi Bet ir kitų 
Atlanto pakto dalyvių politika 
nebuvo be klaidų. Anglija, ku
riai gal ne be pagrindo priki
šama egoistinė politika, dau-

Atlanto paktą pagimdė 1947 
ne jo dalyvių solidarumas, bet. 
bendra baimė, kuria sukėlė po 
karo Stalino politika. Sovieti
nio pavojaus-akivaizdoje Vaka- • giau rėmėsi anglosaksų dery- 
rų demokratijos pareiškė bend- bom negu “atlantiniais” *pasi- 
rą valią pasipriešinti išvien, tarimais. Tuo tarpu Europoje 
Atlanto paktas šitą valią įkūni- atrodė, kad Amerika savo Įsi- 
jo ir davė, pradžią karinei — pareigojimus- stengiasi suma- 
administracinei organizacijai, žinti iki minimumo. Amerikai
Tačiau visai užteko karinės sąjungos.

• sustingęs savo siauruose rė- , Atlanto paktas turėjo jai lai- 
muose, Atlanto paktas nesukū-

ALB. BARANAUSKAS

VASAROS LIETUS
PO tvankios nakties sukilę piktžolėmis, žoles dabar net 

lankų pakraščio gyventojai, ei- braškėjo, sausos, kaįp tabakas.

paskui, žvilgterėjęs į pietus, 
nudžiugo ir nusiminė, maty
damas ties miškais juodą toli
mo debesio kraštą. Nors lietus 
žadėjo atgajų ir vėsų padams 
kelią, tačiau rytdieną šaltu- 
piuse šv. Onos atlaidai, o įsili-

Dėdė gi PrancEkus, seniū
nas, nors visą rytą buvo slegia
mas tvankumos, nors grįžda
mas E pieninės matė debesį ir 
padūmavusius dangaus pa
kraščius, namuose nieko neat
sakė į primygtiną savųjų ragi-

antakiai pakilo į viršų, bet jis 
dar kartą nusijuokė: “Kaip aš 
nesuklysiu dėl oro, dėde Joti
niai, jeigu jum pasitaiko su
klysi net valsčiaus pinigus skai
čiuojant?” Dėdei Jotimui suvir
pėjo rankos, skruostuose iššo-

ties grįžtantį dėdę Jeronimą, 
dėdė Pilypas botkočiu parodė 
tamsėjantį akiratį. Dėdė Jero
nimas sustofesjsžiūrėjo į de
besį ir u^girianaai palingavo 
galva. Dėdė Pilypas nusiėmė 
skrybėlę ir pamojavo sau tiej 
veidu, išreikšdamas kančią nuo

kraštų, ėmė dėstyti, kur pa
kliuvo. “Kaip dabartės, kerėpli- 
ni?” tarė jam dėdė Pilypas, iš
spjaudamas muselę. “Dėk ant 
Šonų!” Piemenukas išvertė 
akis. “Nudribs, jei dėsiu ant 
šonų.” “Tai paskui eilę per vi
durį, kad prispaustų; nemokijus galėjo labai susitrukdyti nimą skubėti vežti šieno ir tuoj 

kelionė. Paskaičiavęs, kiek kai- po pusryčių išvažiavo, kaip 
mų dar turės Ematuoti savo kasdien, į valsčiaus raštinę, 
nudilusiais kūjokais, dėdė Kas- Kai atvykęs vifšaitE dėdė Jo- 
tantas paspartino žingsnį ir vėl kimas garsiai nusidžiaugė lau- 
užgiedojo ties kryžkele, tik 
daug tyliau, negu pirma, nes 
E lankų jojo pusberniai. Eida
mas ^ro tuščią, atostogaujan
čią mokyklą, jis pamatė kieme 
dėdę Mindaugą, mokytoją, su 
papirosu dantyse * ir kaklaraiš
čiu ant krūtinės, pumpuojantį 
oro į blizgančio dviračio prie
kinę padangą. Dėdė Kastantas 
jį pasveikino, pranešė apie 
ateinančią. audrą ir prisiartino 
žiūrėti pumpavimo. “Kur keti
ni važiuoti, dėde Mindaugai?” 
— “Į žolynus, dėde Kastantai”.

< Padanga dviejose niekaip nesu
gaunamose vietose leido orą; 
dėdė Mindaugas atrodė susirū
pinęs ir, spaudydamas pirštais,

ko rausvos dėmės, o akys visai 
prisimerkė,, lyg nuo žaibo. 
Mirkčiodami dėdei Antanui, 
abudu ėmė garsiai juoktis, plo
ti vienas kitam per petį, o pas
kui griebėsi darbo, nes ant kė
dutės, nusivilkęs švarką, laukė 
interesantas.

Apie dešimt minučių prieš 
devynias dėdė Pilypas jau lėkė 
Ūgvežimiu pabaliais į paujų, sta
čias ant dugninės, išskėtęs ko
jas, laikydamasis vadžių. Veži
me barškėjo įmesta šienšakė 
sų ilgu kotu ir grėblys, o gale 
iškartomis kojomis kadaravo 
piemuo. Ratai pieva ritosi, kaip 
per patalinę. Paupyje arklius 

< užklupo debesiai muselių draug 
su žabaliais ir kitokių vabzdžių 
gausybe. Audra dėl oro tifttu- 
mo atrodė jau kabanti ant no
sies, nors iš daubos dar nega
lėjai matyti debesio. Abudu, 
tiek dėdė Pilypas, tiek piemuo, 
buvo pikti; musės taip pat bu-

kiamu lietumi, dėdė Pranciš
kus ėmė juoktis ir linguoti 
galva: “Matysite, kaip nueis 
pakraščiais, kadaųgi dar nelai
kąs. Ąš jum*sakiau ir sakysiu, 
kad lietaus nebus iki žolinės, 
nes vasara seka žiemą, o ar ne
atsimenat, kaip pernai neturė
jome rogiakelio?” Dėdė Joki- 
mas nusišypsojo ir mirktelėjo 
sekretoriui dėdei Antanui: 
“Mūsų dėdę Pranciškų nuo šiol 
vadinsime vaikščiojančiu ka
lendoriumi!” Dėdė Pranciškus« 

j taip pat mirktelėjo dėdei An
tanuk* “Dėdė Jokimas pernai 
sudaigino ’ kviečius dėl to, kad 
radijas pranašavo ilgą giedrą!” 
Dėdės Jokimo kakta susirau
kė, tačiau jis atsakė tebesišyp
sodamas: “Tegul radijas su
klydo, tačiau ir pagal jus re-

- tei išcina teisybė!"Dėdės Pran- ________ ____ ____________
rys ravėdautos buvo juos iki vakalnto jis ilgai stebėjo lanko- sukdami, jie pradėjo akimis - ciškaus akys pasidarė keistai sumindė, tačiau' paskui, vteto-

lių , rado žolę sausą, be įprastų v krūvon^ nuolat tyliu murme- 
žrilgančtos rasos lašelių. Saulei siu pakartodamas savo Šeimi- 
palypėjus aukščiau . į padangę, ninkei nępalankų atoiliepimą, 
akiratis visose pusėse apstirau- paskui užbraukė degtuką, tau- 
kė pilkšva migla, tarsi' padu- sodamas liepsną tarp delnų, 
mavo, gi oras darėsi kaskart

Dėdė Pilypas, lankų kelelyje iš 
toto užmatęs dėdę Jeronimą, 
ranka prisidengė pakaušį, ant
rąja rodydamas aukštyn, paskui 
S viršaus pirštu vedžiodamas į 
tariamąjį skėtį. Dėdė Jeroni
mas pritariančiai linkterėjo 
galva ir atkištu delnu pabrau

je tebestovėjo kupetaitė iįęno4 .

kol krūvoje nepasigirdo sprag
sėjimas. Lydimas neskanių dū
mų, dėdė Jeibnimas nulingavo 
pievon taisyti pratekėjimo 
vamzdžių po griovio tilteliu.

t
Praslinkus daugiau kaip va

landai nuo dėdės Pilypo apsi
keitimo lietų reiškiančiais žen
klais Su savo kaimynu dėde 
Jeronimu, apie aštuntą, saulės 
jau taip kepinamu keliu, kad 
vos įžiūrima dulkių sruogelė 
visai užgniauždavo kvapą,

tantas, elgeta, su krepšiu už tanias pasėmė iš šulinio kibirą
nugaros, garsiai sau giedoda- aplinkų mas n(|0 laJko vandens - ir užsidėjo akinius. dė Pilypas' primetė ant du^ii-

krauti?” “Ne mano darbas”, 
atšovė įžeistas piemuo. “Bobų 
darbas kraut vežimus!” Dėdė 
Pilypas įšoko vežiman, numetė 
žemyn piemenį ir liepė padavi
nėti. Vaikėzas, tyčia ar iš nemo
kėjimo, teslnaigstė šake mažus 
kuokštelius, kurie, nesuvynio
ti ir nepersmeigti, biro jam ant 
gavos ir pe€ių; dėdė Pilypas 
sugriebdavo tik aštrius šienša- 
kės nagus. Netekęs kantrybės,, 
jis šoko žemyn, primindamas 
piemeniui jo nemažą algib-ir 
liepė vėl grįžti vefiman, nes 
debesis jau kyšterėto pro dė
dės Jeronimo kluoną. Pakro
vus ir sugrėbus pakupetį. veži
mėlis atrodė, kaip vištų gūžta, 
tiek pasviręs šonan. Važiuo
jant šienas ėmę barstytis, neš 
iš skubėjimo jie užmiršo paim
ti šienkartę. Dėdė Pilypas įsa
kė piemeniui sekti tt paskos įsu 
grėbliu rankose ir rankioti pa
taršas. Užvažiavęs ant kalvelės 
pas sodą, dėdė Pilypas pažvel
gė į debesį, nuo kurio juodavo 
vfea pietų padangė. Matydamas 
per laukus su kastuvu ant pe*

■ •

tvankos, tačiau, tuo pačiu me- 
tu tiek atleidus vadžias, vabz
džių varginami arkliai taip 
trūkterėjo, kad vežimas pasvi
ro ir apvirto ant šono, nusvies
damas dėdę Pilypą išskėstomis 
kojomis į avižų lauką. Jis taip . 4
ir liko valandėlę gulėti, ar- 
klioms šuoliu velkant namo ve
žimo pirmagalį, žiūrėdamas, 
kaip tolumoje dėdė Jeronimas, 
metęs žemėn kastuvą, raitosi ir 
dūsta iš juoko. .

Pirmasis griaustinis, dar vos 
girdimas, sudundėjo po pusės 
dešimtos, kai dėdė Kastantas 
ir dėdė Mindaugas baigė kli
juoti ant dviračio kameros ant
rąjį topelį. Jie buvo taip įsigi
linę, kad griausmas abudu pri
vertė krūptelėti. Dėdė Mindau- 1
gas išbėgo ant kelto ir p* į
praneši nusiraminusiu balsu, te
kad debesis dar toli. Jis tikėjo- M
si pabėgti nuo lietaus ir pietn- A
mis pasiekti miestą. Abudu 
greitai sutvarkė padangą, pri- 
pūtė, paskui pririšo'prie dvira- 
čto rėmo dėdės Kastanto kūjo- 
kus. (bu daugiau).



Rusą* kritikuoja lietuviu* 
raSytoįv*, kad būdami daugu
mas ūkininkų vaikai jie nerašą 
apie kolekteyvinio kaimo buitį. 
V. Smimov, TSRS rašytojų 
drg. sekretorius, prikiša apsi- 
tekfimą Avyžiui; sako, kad T.

MUZIKU ALEKSANDRĄ PIEŠINĄ PRISIMINUS

jaunojo klieriko

Parodykime M. 'Biržiškai širdį

muz.. J. Naujalis,
Kauno katedros

JERSEY CITY, N. J.
Pasisekęs Balfo vajus

Kas metai, kai Baltas New 
Yorke praveda savo vajų, tuo 
pačiu metu ir Jersey City ne
gausi lietuvių kolonija priside
da savo aukomis.

1955 m. per rudens vajų au
kų surinkta pinigais 167 dol. 
ir drabužių suaukota per 1500 
svarų. Aukas renkant, daug 
pasidarbavo liet, parapijos kle
bonas kun. Jonas Samius, apie 
tai paskelbdamas net keletą 
kartų bažnyčioje ir duodamas 
patalpas drabužiams sudėt*. 
Renkant aukas taip pat daug 
pasidarbavo JAV I iet. Ben
druomenės Jersey. City apylin
kės pirmininkas Jonas Avižie
nis ir Ona Kijauskaitė. kure* 
aplankė daug lietuviu namuo
se. Daug darbo padėjo Katūnie- 
ras J. Basanavičius, jis net 
dvieju dienų laisvalaiki paau
kojo ir pats vienas be jokio su
lyginimo suaukotus drabužius 
nuvežė į Balfo sandėlius Broo- 
klyne.

Klebonui kun. J. Barniui ir
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Garbės Pirmininką*

Richard J. Cushing, D. D.
Dvasios Vada* 

Kun. Pr. A. Virmauskas 
50 Flaherty Way

So. Boston 27, Mass.
Pirmininkas

Vincas J. Kudirka 
37 FranklnTst. 
Norwood, Mass.

Vice Pirmininkai 
Vladas Paulauskas
Juozas Glavickas

Sekretorius
Antanas F. Kneižys 
50 Cottage Street,

Norwood, Mass.
Finansų Sekretbrius

Nell Meškūnas 
91 Congres Avė. 
Waterbury, Conn.

Iždininkė
Blanche Kapochy , 
409 W. Broadway 

So. Boston 27,. Mass.
Labdarybės ir Stipendijų 

Komisija
Kun. Jonas Vaitekūnas 

350 Smith Street 
Providence, R. I.

Pranas Razvadauskas 
Bronė ‘Mičiūnienė 
Revizijos Komisiją 
Danielius Averka 
Benediktas Jakutis
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vusio Lietuvos kaimo vaizdą 
“Usnynėje”, nieko nerašo apie 
dabartinį Lietuvos kaimą...

Visur Amerikos šnipai, per- 
■ spėja “Tiesa”,' nurodydama, 
kad neseniai Lenkijoje du iš jų 
buvo suimti. Jie esą siunčiami 
iš Amerikos žvalgybos centro, 
kuris esąs* netoli. Frankfurto 
prie Maino.

Skundžiasi muzikine kultūra', 
J. Juzeliūnas, kompozitorius, 
sako, kad muzikinis auklėjimas 
daugumoje vidurinių mokyk
lų Lietuvoje** yra skandalingas 
— trūksta vadovėlių, ir muzi
kos mokytojų. Muzikų trūku
sias Lietuvoje esąs toks kad 
visi baigę konservatorijas tuoj 

- pat yra įjungiami į Vilniaus ir 
Kauno teatrus; nelieka nieko 
provincijos vidurinėm mokyk- 
tom.

T. Kairiūkštis lapkričio 23 d. 
gynė disertaciją tema “Neo- 
benzinolio įtaka kai kurių aler
ginių reakcijų eigai”; jo opo
nentais buvo prof. J. Šopaus- 
kas, prof. dr. B. Sidaravičius 
ir H. Polukordas. Lapkričio 22 
dieną Vilniuje Kostas Doveika 
gynė disertaciją “Lietuvių ta
rybinė literatūra tėvynės karo 
metu”.

Petras Oleka,

suarę virš normos rudeninio 
pūdymo. Apdovanojo ministro 
pav.Konivščinsky.

Sovietinės Lietuvos filosofas 
N. G. IdkoviSus! gruodžio 6 
gynė disertaciją “Gyvosios 
gamtos valdymo procesų filo
sofiniai pagrindai”. . -

Panevėžio dramos teatro di
rektorius J. Didžiariekis raši
niu “Tiesoje” paminėjo Pane
vėžio teatro 15 metų. Pastaty
ta 47 veikalai, duota 2,300 
spektaklių. Pradėjus - statyti 
lietuvių dramaturgų kūrinius 
teatre lankosi penkis kartus 
daugiau žiūrovų, sako Didžia
riekis.

' nustelbti krūmą ir piktžolių, 
j Rugelis piktinasi, kad . ištisi 

■K?/’ laukai anksčiau dirbamos že- 
'1 mės tebestovi apaugę krumokš- 

** " niais,' menkaverčiais medeliais, 
švenčionię kolchozai* augina 

vaistažoles, ypač valerijoną " 
■ 1 ramunėles, nes tai labai “paja- 

minga gamybos šaka”. Švenčio
nių vaistažolių “fabrikas” kuris 
yra botanikos sodo ir biologi- 
jos instituto priežiūroje paga
mino 4 kartus daugiau vaistų 
nei 1951. Vaistai esą siunčiami 
į Kamčatką, Sachaliną, Sibirą 
- ir kt •

Dviratis kas dvi minutės —
; giriasi šaulių dviračio fabriko 

‘ administraciją, nurodydama, 
7 kad “mašinų per 9 mėnesius 

; buvo pagaminta, nei pernai per 
visus metus”. Tikimasi, gamy
bą dar padidinti, kai bus pasi
gaminta dviračių surinkimo 

,. juosta.
Vilniaus pedagoginiame in

stitute, kuriame ruošiami “so
cialistinei valstybei auklėtojai” 
šiuo metu mokosi 2,195 stu
dentai, o neakivaizdiniu būdu 
3770. “Tiesos” korespondentai 
pasidžiaugę “žymiai sustiprė
jusią partine organizacija”, ap
gaili studentų menką pažangu
mą moksle. To priežastis iš da
lies ta, kad dėstytojai kurių 
yra 60% patys vos prieš porą Petras Oleka, buvęs daini- 
metų baigę institutą. Kairytė, ninfcas, specialiu Peleckio-Nau-

Lietuvię Rašytojų Dr-jos 
t Pirmininkas.

LDS Centro Valdyba sveiki
na visus narius ir linki laimin
gą Naujųjų 1956 Metų.

LDS Seimai nutarė, kad kas-, 
met visi nariai privalo užsimo- 
keti mokesnius, būtent, 50' 
centų Centrui ir 50 centų kuo
pai. Tik užsimokėję nariai skai
tomi pilnateisiais nariais. Ta
čiau minėtą nutarimą išpildė 
tik mažas nuošimtis narių. Cen
tro Valdyba pasiuntė kuopų 
raštininkams, kurių adresus 
turėjo, knygas “ŽODIS DARBI
NINKUI” ir LDS konstitucijas. 
Tą darbą atliko <?entro pirr~;- 
ninkas Vincas J. Kudirka. Kai 
kiurių kuopų raštininkai prane- - 
šė, kad knygas gavo ir išdalino 
nariams nemokamai. Daugu
ma visai nieko neatsakė ir ne
pranešė, ką padarė ėu knygo
mis.

Kuopų raštininkai prašomi 
prisiųsti visų narių, užsimokė
jusių ir neužsimokėjusių, 
vardus ir adresus ir taip pat 
pranešti valdybų narių vardus 
ir adresus.

Narių mokesnius siųskite 
čekiu ar pašto perlaida — Mo- 
ney Order. Išrašykite LDS Cen
tro iždininkės vardu — Blan
che Kapochy ir siųskite sekre
toriui — A. F. Kneižys, 50 Cot
tage St., Norwood, Mass.

Tikimės, kad visi LDS nariai__
išpildys Seimų nutarimus. Jei
gu norite gauti daugiau infor
macijų apie LDS organizaciją, 
Seimų nutarimus, tai rašykite 
Centrui sekretoriaus adresu:

Prieš mėnesį, gruodžio 8 d., 
grįždamas iš Aušros Vartų pa
rapijos, Montrealyje, kur jis 
grojo pamaldoms, labai staiga 
mirė muzikas Aleksandras Pie- 
šinas, 59 metų amžiaus.

Velionis baigė pradinę ir auk
štesnį mokslą Ukmergėje ir į- 
stojo ĮKauno kunigų seminari
ja.

Gimė jis vargonininko šeimo
je, nuo pat kūdikystės buvo su
sipažinęs su muzika ir pasireiš
kė dideliais gabumais.

• Pirmasis
muzikiniais gabumais susido
mėjo prof.
tuometinis 
vargonininkas ir kunigų semi
narijos choro vedėjas. Dažnai 
prof. Naujeliui diriguojant, 

‘ jaunasis klierikas akomponūo- 
davo vargonais.

Pirmajam Didžiajam karui 
palietus Lietuvą, jis buvo per
keltas Į Petrapilio kunigų semi
nariją. Susidarius nepakenčia
mom sąlygoms bolševikmetyje, 
Aleksandras išstojo iš kunigų 
seminarijos ir pradėjo lankyti 
Technikos Institutą. Laisvu lai
ku gilino žinias muzikos srity
je.

1921 m. vieno kunigo pade
damas grįžo į Lietuvą ir, išlai
kęs pedagogikos valstybinius 
egzaminus,

buvo pakviestas į Ukmergės 
valstybinu -gimnaziją dėstyti 
matematiką, lotynų kalbą ir 
muziką.

Tuo pat laiku dirbo Pramo
nės ir Prekybos banke. Laisvu 
laiku pradėjo lankyti Kauno 
muzikos konservatoriją, kurio
je studijavo ir baigė bažnytinę 
muziką ir chorvedybą. Padau
gėjus muzikiniam darbui, atsi
sakė nuo visų kitų pareigų. Vi
są savo laisvą laiką skyrė mu
zikai. Pats būdamas šaulys— 
rėmėjas, vadovavo Ukmergės 
šaulių chorui, ęu kuriuo daž
nai važinėdavo koncertuoti prie 
demarkacinės linijos, nes jis 

- norėjo, kad mūsų broliai ana
pus išgirstų ir suprastu, kad 
mes be Vilniaus nenurimsim.

Po kurio laiko buvo perkel
tas —
- į Raseinių valstybinę gimnė- 
zėją dėstyti muziką.

Kariuomenės vadovybei kvie
čiant, jis įsteigė karių pučia
mųjų instrumentų orkestrą ir 
jam vadovavo. Antrą karta 
sovietams artėjant prie Lietu
vos ribų, jis su šeima pasitrau
kė į Vakartį Vokieti ją. Dirbda
mas Kelheimo fabrike, suorga
nizavo nedidelį chorą, kuris vė
liau davė pradžia didžiajam 

• Regnsburgo - Scheinfejdo ko
lektyvui. •

Padbeigus karui ir pradėjus

ratinį atpildą ir tautos dėkin- nizacijas ir laukia greito ir dos
naus lietuviškų širdžių atsilie
pimo. -

Juozas Kreivėnas 
Kultūros Fondo Pirmininkas

Garbingas lietuvis, didis mo
kslininkas, žymiausias lietuvių 
literatūros istorikas, pirmasis

- Vilniaus karys, Lietuvių Moks
lų Akademijos pirmininkas, 
Vilniaus universiteto rektorius,

* Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataras Mykolas Bir- 

■\. žiška trijų mėnesių laikotarpy
je liko ištiktas dvigubos nelai
mės. Netekęs žmonos ir žento, 
be to, dukteriai palūžus ir gal 
ilgam atgulus ligoninėn, 73 me- 

/ tų amžiaus profesorius šiandien
’ yra likęs trijų mažamečių vai

kučių — 5, 7 ir 9 metų — vie
ninteliu globėjų ir tėvu. ’ -

- Mykolo Biržiškos veikalai ir 
r .. . nuopelnai lietuvių tautai tiek

' dideli, kad jis privalo būti mū- 
•. - .. . sų aprūpintas ir per medžiagi- 
į-: nę paramą kartu pajausti mo-

gumą. Jeigu mes nepadėsime 
£ . jam skaudžių rūpesčių ir vargo 

pakelti, mūšų sąžinę sunkiai 
^5 . prislėgs išgirdus kurią dieną 

pačią liūdniausią Žinią. Sveiki 
. ir laimingi leisdami šventes, 

atsiminkime ta, kurio nuopel-

Įsijunkime į gyvą Dainų šventės darbą
1956 m. liepos 1 d. įvyksta 

JAV ir Kanados lietuvių Dainų 
šventė.

Tai bus didingas ir reikšmin
gas kultūrinis įvykis.

Lietuvis dainavo visur ir vi
sada— linksmindamasis ir pra
mogaudamas, vargą vargdamas 
ir darbą dirbdamas, mergelės 
ieškodamas ir į karą jodamas. 
Daina lietuvį lydi nuo jo lopšio 
iki senio dienų. Joje jis randa 
atilsį ir paguodą. Todėl tapo
me dainininkų tauta. Ir Dainų 
šventėj mūsų daina suskambės 
visa savo didybe ir sužibės vi
su savo grožiu.

Dainų šventei jau rengiama
si su visu atsidėjimu ir rūpes
tingumu: sudaryti reikalingi 
komitetai, sutartas repertuaras, 
išspausdintos dainų gaidos ir 
t t. Į darbą jungiasi mūsų 
chorvedžiai su savo chorais, 
ansambliai su savo vadovais. 
Visoj plačiojoj Amerikoj, kur' 
tik yra dainininkų, pradedama 
gyventi Dainų šventės dvasia 
ir nuotaika.

Į Dainų šventės rengimosi 
ritmą turi atsiliepti ir visa mū
sų Bendruomenė. Dainų šventė 
vyks Chicagoje, bet ja gyventi 
turi visi gyvieii lietuviai. Ben
druomenės valdyba, gruodžio 
12 d. posėdy svarsčiusi Dainų 
šventės reikalą, siekdama ko 
geriausio jos pasisekimo, nuta* 
rė paskatinti visus Bendruome
nės vienetus —- jos apygardas, visiems pasidarbavusiems aukų 
apylinkes ir seniūnijas — pada- rinkimo veikloje, o ypatingai 

Emigracijai prasidėjus, se- ryti viską, kad visur būtų pa- aukotojams priklauso iietuviš-

VIENA 18 LAIDOJAMŲ anka nehUęaėje, kurioje tavo 12U japonų, 
griuvus akmeninei sienai ir lotas dėl to panikai.

nai ir amžius iškėlė į mūsų tau
tos tėvus. Pagerbdami ir pa
remdami Mykolą Biržišką, būsi
me pagerbę it savo tėvą.

Tie, kurie nuspręs profeso
riui tbikti pastovią paramą, 
prašomi siuntinėti ją betarpiš
kai šiuo adresų: M. Biržiška, 
1122 So. Magnolia Avė. Los 
Angeles 6, Calif. Vienkartinę 
auką prašome siųsti Kultūros 
Fondo vardu, pažymint, kad 
auka skiriama M. Biržiškai. 
Fondas aukas tuojau persiųs 
profesoriui, o aukotojus pa
skelbs spaudoje. Fondo adre
sas yra šis: Kultūros Fondas 
1602 So. 48 Court, Cicero, III.

Kultūros Fondas ir Lietuvių 
Rašytojų Dr-ja šiuo bendru at
sišaukimu kreipiasi į visus lie- . 
tuvius, o taip pat į mūsų orga-

nadą ir apsigyveno Montrealy- 
je. Įsikūrimas naujoje vietoje 
buvo sunkus. Po kęletos sun
kių darbų fabrike ir siuvyklo
se, pagaliau* gavo vargonininko 
vietą naujoje Aušros Vartų 
lietuvių parapijoje, Verdune. 
čia suorganizavo parapijos 
chorą, su kuriuo dažnai reiškė
siIr visūomenineme gyvenime. ’ 
Pastačius naująją bažnyčią, jis 
dėjo visas pastangas ir iš labai 
mažų pajamų skyrė dalį, kad 
būtų nupirkti nauji vargonai. 
Bet jais jam neilgai teko 
džiaugtis.

Velionis buvo kantraus ir 
nuolankaus būdo. Visą tremties 
gyvenimo vargą ir asmeniškas 
nuoskaudas nešiojo savyje. 
Saugodamas šeimą nuo naujojo 
pasaulio pavojų ir dažnai gal* 
rūpindamasis dėl duonos kąs
nio, kuris nekartą buvo ban
domas jam parvežti, nešė savo 
sunkią naštą be skundų.

Velionis buvo jautrus tėvy
nės nelaimei. Visą laika ilgė
josi jos ir buvo pasiryžęs Į ją 
grįžti kai tik laisvė atvers į ją 
kelius.

Skęsdamas gėlėse ir vargo
nams išpildant jo mėgiamiau
sius Bacho preliudijas, velionis

buvo pašarvotas Wilson koply
čioje. Jį palydėti į paskutinę 
poilsio vietą susirinko daug 
artimųjų ir bičiulių. Bažnyčioje 
įspūdingai giedojo solo E. Kar
delienė ir prancūzų vyrų kvar
tetas. Jūrų skautai paskutinę 
pagarbą atidavė garbės sargy
boje savo buvusiam globėjui. 
Kapinėse paskutinį atsisveiki
nimo žodį tarė Aušros Vartų 
parapijos klebonas ir parapijos 
choro seniūnas. Savanorių-kūrė- ______ ____ ________
jų atstovas padėkojo už paramą Kneižys^ Šo Cottage St” 
ir paslaugas, kurias velionis bu
vo jiems suteikęs. Buvęs Uk
mergės valstybės gimnazijos 
mokinys ir velionio auklėtinis 
atsisveikindamas .priminė, kad

• velionio buvo didžiausias troš
kimas mirti savo pastogėje ir 
atsigulti amžinam poilsiui sa
vojoj žemėj. Bet neturėdamas 
savosios, nenorėjo mirti sveti
mojoj.

Jis mirė kaip tikras tremti
nys — po atviru dangumi.

Pirmasis jo guolis buvo šal
tas sniegas, pirmoji pagalvė — 
mylimojo sūnaus rankos. Ir li
ko neužverstos gaidos, mažas 
dar visai neužaugintas sūnus 
ir skausmo surakinta šeima.

Buvusi auklėtinė

Norwood, Mass.
Praeitas LDS Seimas įsteigė 

Labdarybės ir Stipendijų sky
rių ir išrinko iš trijų narių ko
misiją, kuriai pavesta rūpintis 
LDS organizacijos nariais ir jų 
šeimoms ir būvusiais nariais ir 
šeimoms. Į komisiją išrinko

taika ir kad ko didžiausias lie
tuvių skaičius Įsijungtų į patį 
gyvąjį dainos darbą — įsilietų 
į Dainų šventei besirengiančių 
chorų ir ansamblių dainininkų 
eiles! Tai mus ir įpareigoja 
mums pripažintas dainininkų 
tautos vardas!

BRIDGEPORT, CONN.
Kalėdų naktį Bernelių mi

šias laikė klebonas kun. J. V. 
Kazlauskas, choras vad. A. Sta- 
nišausko, giedojo Kalėdų gies
mes ir mišias: solo Adeste 
Fideles — Novello su choru pa
giedojo J. Bacevičius, duotą 
“Šventa naktis” — V. Barius in. 
H. Janiūnienė. Al. Yurkšaitis 
išpildė “Benedictus”. Žmonių 
buvo pilna bažnyčia. A. Staniš- 
kauskas dėkoja choristams už

kun. Joną Vaitekūną iš Provi-\ pamokų lankymą ir pasirengi- 
dence, R. I. pirmininku: na
riais — Praną Razvadauską iš 
So. Bostono ir Bronę Mičiūnie- 
nę iš New Britain. Conn. Tad 
kuriems reikalinga pašalpa ar 
stipendija mokslus einantiems 
LDS narių vaikams, kreipkitės 
pas savo kuopos valdybą, kuri 
visus prašymus su savo pasta
bomis pasiųs Komisijos pirmi
ninkui šiuo adreu:

Ręv. Jonas . Vaitekūnas, 350 
Smith St. Providence, R. I. 
Komisija, peržiūrėjus prašy
mus, su savo pasiūlymais per
duos Centro Valdybai.

LDS Centras, 50 Cottage St., 
Norwood, Mass.

Vincas J. Kudirka, pirm. 
Antanas F. Kneižys, sekr.

mą šventėms.
Gruodžio 27 mirė Juozas- 

Anušauskas. senas parapijietis 
ir geras lietuvis, ilgametis Dar- - 
bininko skaitytojas.

Alto vietinis skyrius turėjo f 
susirinkimą ir nutarė rengti - 
Liet, nepriklausomybės šventės 
minėjimą vasario 12 d., sek
madienį. 5 v. p. p. parapijos 
svetainėje. Kalbėtojas bus sve- , 
tys. meninę dalį atliks vyrų 
kvartetas ir solistas. O.

ELIZABETH, N. J.
Skautai ir skautės sausio 8 d.

4 v. p. p. šv. Petro ir Povilo 
parapijos salėje. 216 Ripley PI.. 
rengia “Kalėdų žaislų” vaidini
mą — baletą. Po programos— 
šokiai. Maloniai kviečiame vi
sus atsilankyti. *



*

pasiekiamas tel. HO 7-4178, 
Antanas Šileika — sekretorius, 
tel. DE 4-1672, OnaDeladinie-
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DARBININKAS

kurti mažą Be- -

parapijos V kartu su

redakcinis ko-

d. 6 v. v.’ ijetu- 
alpose rengia 

r Krašto atvadavimo 
mmepmą. Ta proga kaįbės tei- 

karo invali- . sininkas Jonas Stikliorius, te-
sklypų statybai vienoje vietoje, ma — Mažoji Lietuva amžių 

ni$Hnė mo- Cambridge, prie Riverside N. bėgyje. Kviečiami visi K.č.
kykla po Kalėdų atostogų, 
darbą pradės* sausio 13. dl, o 
šeštadieninė mokykla — sausio 
14 d, j 

Lietuvių, Meno Ansamblis 
sustiprėjęs naujais darbinin
kais, energingai ruošiasi daly
vauti dainų šventėje, Chicago- 
je. Ansambliui vadovauja Leo
nas Kaulinis .

Apdraudos draugijos — Lie
tuvių R. Katalikų Susivieniji
mas Amerikoje, dešimtos kuo
pos metinis susirinkimas įvyks

tautas Murašauskas ir Jonas
Skiadaitis — nariai:

Juzė Augaitytė, JLiėt operos 
solistė, pakviesta' klebono kun.
4- Cepukaičio, giedojo per Ber
nelių Mišias šv. Andriejaus 
bažnyčioje.
. Daugelis philadelphiečių, pa
sveikino gimines, draugus ir . sausio 8 d. 12:30 vai. šv. Kazi- 
pažįstamus radio bangomis per miero parapijos patalpose. 
Radk) Balsą. Kviečiami užsirašyti ir nauji

Mykolas Bįgenis, laidotuvių nariai
direktoriaus Mykolo Bigenio Studentai ateitininkai į žie- 
tėvas, palaidotas gruodžio 27
d. Iš Lietuvos atvyko 1913 me- 
tais.^Mįrę sulaukęs 67 m

šeštadieninė mokykla sausio
7 d. ruošia didėti vakarą. Bus 
suvaidinta pasaka /— Karalaitė' 
Teisutė. Mažieji galės pasimaty
ti su Kalėdų Seneliu iš Lietu
vos, jaunimas — pasišokti, o 
senimas pasivaišinti. Vakaras

mos stovyklą Kennebunkporte, 
Me^Įšleido Raimundą Binkytę, 
Zinaidą čikotaitę ir Algimantą 
Luką. . ..

Prof. J. Žilevičiui skaitant 
paskaitą — Liaudies daina ir 
atgimstančioj! lietuviškoji mu
zika — ir iliustruojant ją liau
dies dainomis bei muzikos kūri
nių ištraukomis, maloniai suti- organizacijų,

‘ nusiems šv. Kalėdų ir 
Metų proga.

• Detroite, Mkhw Liet. j
tūros Klubo metinis susirinki
mas įvyksta sausio 8 d. 4 vai > 
p. p. Tarptautinio Instituto ha-g||g|| 
muose, III E. Kirby, prie Į 
Woodward ir prie meno muzė-
jaus. Bus renkama nauja Khi- <^2 
bo valdyba, sktn. Kunigunda 
Kodaitienė skaitys paskaitą —'CgĮi 
Skautybė po savu ir po svetimu 
dangum. Klubo nariai, skautai z-^||| 
ir skautės ir kiti lietuviai kvie- 
čiami susirinkime dalyvauti

• Kun. A. Sabaliauskas, sale-
zietis, paskirtas į Cederąl Lake, ’ f 
prie Chicagos, kur saleziečiai 
kuria savo rezidenciją ir ku-.-^Sg 
nigų seminariją. “The Ham- ' >
mond Times” gruodžio 12 d. 
įsidėjo platų reportažą su nuo- 
traukomis, kaip saleziečiai ap- ■ / ? > 
žiūri naująja farma. ' "‘j!
... .• Lietuvos eglutė buvo pa- ? 

statyta Taikos eglutės aikštėje 
Washingtone prie Baltųjų Rū- ją 
mų. Pirmąją Kalėdų Hieną iš; 
tos aikštės Columbia televizijos 
tinklas davė visos valandos 
programą, parodydamas šven
tėje dalyvaujančių tautų origi
nalias eglutes, padarydamas 
atskirus pasikalbėjimus. Lietu
viškoji eglutė parodyta du kar
tu. Rūta Krivickaitė papasako
jo apie kalėdinius papročius ir 
su Dana Tautvilaite. Babraus- 
kaite ir Irena Krivickaitė pa
giedojo lietuvišką giesmė “Ty- 
liąją naktį.” Scenoje Baltinio-
rėš jaunimas, vadovaujamas 
Balio Brazausko, pašoko du ; '

_ į -
tautinius sokius — Mikytą ir 
Malūną, kurie labiausiai pa 
traukė publikos dėmesį

• Amerikos Balsas Kalėdų 
švenčių proga į Lietuvą perda
vė vysk. V. Brizgio sveikinimą. 
Visa Amerikos Balso programa 
buvo pritaikyta šventėm, 39 . 
♦kalbom davė kalėdines religi
nes programas. įvairių aukštų
jų dvasininkų sveikinimus. Ne
krikščioniškiems kraštams Azi
joje buvo siunčiami įvairūs 
vaidiųimai. kuriuose pabrėžta 
Kalėdos kaip broliškumo, šven
tė.

• Jaunimo teatro studija
veikia- Australijoje. Vadovauja 
V. B. Saudargienė ir rengiasi 
pastatyti keturių veiksmų liau- ? 
dies pasaka.“Eglė žalčių kara
lienė”. Į

ŽINIOS Iš PITTSBĮJRGHO 
Renkama nauja Jungtinių Liet. 
, v Organizacijų valdyba

Pittsburghe veikia Pennsyl- 
vanijos' Jungtinių Lietuvių Or
ganizacija, kurios metinis apy
linkės suvažiavimas įvyks sau
sio 29 d. 2 vai. p. p. Liet. Pilie
čių Draugijos Klubo salėje, 
1723—25 Jane SL, S. S. Pitts- 
burgh 3, Pa. Suvažiavimas bus 
svarbus, nes bus renkamas 
naujas komitetas 1956 metams. 
Labai svarbu, kad į komitetą 
įeitų žmonės, kurie supranta 
organizacijos reikalų tvarkymą 
ir kurie eina lietuvybės keliais. 
Pastaraisiais metais organizaci
ja turėjo gerą komitetą, ku
riam vadovavo advokatas Ed- 
ward A. Schultzas. Be valdybos 

♦rinkimų bus dar - svarstomi ir 
kiti lietuvybės išlaikymo reika
lai.

Lietuviškų klubų, draugijų, 
bendruomenių 

pirmininkai su dar dviem skir
tais ar rinktais delegatais yra 
kviečiami dalyvauti suvažiavi
me. Jūsų bendradarbiavimas 
bus labai naudingas.

Jau dalinai paruošta progra
ma būsimai septintai Lietuvių 
Dienai, kuri įvyks rugpiūčio 
mėnesį. Belieka surasti tinka- 

, mą vietą. Bus padarytas pilnas 
pranešimas apie iždo padėtį. Po 
visų posėdžių įvyks vaišės.

Kviečia Jungtinių Lietuvių 
Draugijų Organizacijų pirmi
ninkas Edwardas Schultzas, vi- 
cepirm. John Pabarcus, fin. se
kretorius John Chikanauskas, 
protokolų sekret. Mrs. Nellie 
Evans, iždin. Albert Chesna ir 
korespondentas Frank Žilionis.

Ragina grįžti
Daugelis Pittsburgho lictu-

vių tremtinių (taip pat lepkų 
ir ukrainiečių; gavo laiškus iš 
rytinio Berlyno ir kviečia su
grįžti į tėvynę, į kolchozų rau
donos baudžiavos rojų. Tame 
skaičiuje gavo ir Petras Piva- 
ronas, pramoninkas, Ameriko
je jau gyvenąs apie 50 metų, 
kuris gerai pažįsta bolševikinę 
propogandą ir apgaulę.

Mirė
Pranas Savickas .sulaukęs 63 

metų,, mirė gruodžio 23 d. Gi
mė Lietuvoje, Utenos apskr., 
Lelionų parapijoje, Ažugirių 

. kaime. Amerikoje išgyveno 43 
metus. Velionis buvo biznie
rius ir skaitė visus geros valios 
lietuviškus laikraščius.

NEW JERSEY LIETUVIŲ TARYBA BUDI IR VEIKIA

Viso —

DETROIT, MICH

Mirė Viktoras Gudaitis

gruo-
metų

125.90,
, 471.00,
2,837.58.

ČESLOVAS SASN'Al’SKAS, vienas *K pirmojo lietuvių muziko— 
kompozitorių- Sausio 5 sukanka 40 meto nuo jo mirties.

vietovių — 
$25.00, 

1,410.00, 
3,037.75,

ten viena sėdi?
Juk tai mano

duktė! — mur-

Skauiai gruodžio 11 minėjo 
savo gyvavimo' Detroite penk
metį. Ta proga buvo pakarto- 

pasa-

iš Washingtono — 
iš Wisconsin — 
iš Canados —

• Kun. Justinas Vaišvila JRo- •_ 
moję Gręgorianumo universite
to Rytų Studijų Institute apgy- . 
nė dizertaciją ir gavo daktaro 
laipsni.

Frank Žilionis

Iš BALFO 1955 METŲ VEIKLOS
1955 metais Balfas gavo au

kų ir nario mokesčio:
Iš Arkansas valstybės lietu

vių gyvenamųjų

iš Californijos — 
iš Connecticut — 
iš Distr. of Columbia— 122.25, 
iš Floridos — 1,001.99,
iš Illinois — 38,785.57,
iš Indianos — 2,006.65,

645.00, 
15.00, 

268.00, 
702.00, 

7,335.50, 
21.00. 
17.00, 

iš New Hampshire — 122.90. 
iš New Jersey — 
iš New Yorko — 
iš North Carolina — 
iš Ohio — 
iš Pennsylvania — 
iš Rhode Island —

iŠ Iowa —
iš Loisiana —
iš Maine —
iš Marylando —
iš Massaehusetts — 
iš Missouri — 
iš Nebraskos —

3,554,93,
15,342.25, 

15.00, 
4,206.50, 
3,166.59, 

275.00,

$95,643.36.

Gruodžio mėn. aukų gauta 
$7,602.67, 

avalynės, drabužių ir kitų daik
tų — svarai 33,285,
maisto iš Federalinės valdžios 

svarai — 153,967.
Viso per 1955 metus Balfo 

sandėlyje gauta gėrybių: drabu
žių ir avalynės iš įvairių Ameri
kos valstybių — 81,043 svarų; 
maisto iš Federalinės valdžios
— 705,441 svarų, iš New Yorko
— 2 sv., viso gėrybių gauta per 
1955 metus 786,486 svarų.

Balfo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukojusiems 
siųskite:

Balfas, 105 Grand St.,
Brooklyn 11, N. Y.

tas “Džiaugsmo”, Siskino 
kos. pastatymas .

Ateitininkai paminėjo 
džio 18 ateitininkijos 45
sukakti. Viešoje akademijoje 
keli moksleiviai ir studentai 
davė įžodį; turiningą paskaitą 
skaitė dr. Adolfas Darnusis, 
specialiai atvykęs iš Clevelan- 
do; kėli moksleiviai ir studen
tai atliko dainų, poezijos ir epo 
montažą — 45 metai.

šeštadieninė mokykla gruo
džio 26 surengė Eglutę.

Liet. Studentų Sąjungos De
troito skyrius Tuller viešbutyje 
rengė Naujųjų Metų sutikimą.

Sporto klubas sausio 7 d. mi>

Toji Taryba nėra kurios nors 
institucijos padalinys, bet ats
kira visuomeniniai — kultūri
nė organizacija, veikianti rfuo 
1946 m. gegužės 28 d. Jai par
tiniai interėsai nerūpi, todėl 
nepritrūksta jėgų dirbti Lietu
vos gerovei, lietuvybės išlaiky
mui ir ugdymui. Ji yra suren
gusi keliasdešimt Lietuvos Ne
priklausomybės ir kitų reikš
mingų minėjimų; pravedusi 
Lietuvių Dienos paskelbimą; 
paveikusi nevieną senatorių ar
jų atstovą prasitarti Kongrese mininkas 
Lietuvos klausimu; įvairiomis 
progomis randa galimybių tal
kininkauti šio krašto įtakin
giems asmenims, informuojant 
juos Lietuvos bylos reikalu; ji 
yra paaukojusi dideles sumas 
pinigų Lietuvos lAisvei, lietu-

ni savo 5-meti. Minėjime me
ninę dalį išpildo solistas V. Ve- 
rikaitis ir šokėja Gr. Memė- 
naitė.

Dainavos ansamblis koncer
tuoja sausio 14 Western High- 
school auditorijoje.

Lietuvių salėje sausio 28 Į- 
vyksta “Prieš srovę” vaidini
mas.

Keli studentai ateitininkai 
dalyvavo ateitininkų ideologi
jos kursuose Kennebunkporte, 
Me„ keli santariečiai New Yor- 
ke santaros studijų dienose ir 
per 10 skautų akademikų 
Šliuožė žiemos stovykloje.

Anei rašto, anei . druko .. 
Visas mėnuo, kaip Detroito 3 
didieji dienraščiai streikuoja.

P. Natas.

vybei, tremtinių nedalios pa
lengvinimui. Savo veikla yra iš-, 
skirtini šie Tarybos nariai — 
veikėjai: adv. Kazys F. Paulis. 
Trečiokai, Jokūbas J. Stukas, 
Diliai, Stasys Jakštas ir kiti, 
kuriuos visus išvardinti ir į- ■ 
vertinti reikėtų platoko raši- x 
nio.

Pereitų metų gruodžio 11 d. 
visuotinis narių susirinkimas 
Newark. N. J., isirinko naują 
vadovybę.

Valdybą sudaro: Garbės pir- 
kun. prel. Ig. Kel

melis. pirmininkas — adv. Ka
zys F. Paulis^ vicepirmr Ieva 
Trečiokienė ir Antanas Masan- 
dukas. kurie yra kartu spau- < 
dos, propagandos ir parengimų ' 
vadovai; Pranas Puronas ir 
Leonas Morkūnas šalia vicepir
mininko pareigų yra lietuvy
bės. kultūros, lėšų telkimo va
dovai. Sekretorius — Albinas 
Trečiokas, iždininkas — Vla
das Dilis . ,

Garbės teismas: pirmininkas 
Tėv. Tomas Žiūraitis OP.; na
riai: med. gyd. Irena Giedri- 
kienė, adv. J&sys, Vaclovas Či
žiūnai. Teisinis patarėjas — 
Andr. Šo Iv esti.

Kantrolės komisija: Mikas 
Klimas. Jonas Avižienius, Vin-

— Sakykite, ponia. — klau
sia jau Įsilinksminęs svečias 
šeimininkę. — kas yra ta seno
ji ponia, kuri

— Kas?!...
duktė.

— Tamstos
ma svečias, matydamas kai šei- 

, mininkė vis labiau nervinasi.— 
Bet vistiek. ji daug senesnė už 
tamstą ...

Negalime užslopinti 
švenčių dvasios

Sovietų Rusija ir šiais me
tais patyrė, kad negalima nu
braukti didžiosios švenčių dva
sios. Komunistinėje Rusijoje 
nei Kalėdos, nei Naujieji Me
tai nešvenčiamą viešai krikš
čioniškoje dvasioje, bet priva
čiai visa tai buvo užlaikyta. Na
mų slaptoje ar pogrindvje buvo 
meldžiamasi, eglutė papuošia
ma. dovanps dalinamos.

Maskva vietoj Kalėdinių svei
kinimų gi audžia! nusiskundė. 
Girdi, pastaruoju metu, mūsų 
jaunimas pradėjo susidomėti 
religija. Toks pabudimas turi čiau maždaug nuo 
bųti tuojau užgniaužtas. Reikia 
prbpaguoti daugiau mokslą, ku
ris yra aiškiame kontraste su 
religija. r

Vargšai! Kaip tik' realiausias
šio. pasaulio mokslas — istori- '- rius. Šių eilučių autorius su 
ja - 
mą.

Patorson, N. J. Trečiadinj, 
gruodžio 28 d., iš šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios buvo 
palydėtas į amžino poilsio vic-, 
tą Viktoras Gudaitis, čia Išgy
venęs kelias dešimtis metų. 
Velionis gimė Dzūkijoj — Vais- 
mūnų km.. Nemunaičio parapi
joj, Alytaus apskr. Savo gyve
nimą praleido, dirbdamas Įvai
riuose fabrikuose. Buvo sava
mokslis. Jaunystėj veikė Patcr- 
sono Vyčiuose ir kt. organiza
cijose. Iki mirties buvo šv. Ka
zimiero draugijos narvs. Ta- 

40 metų
amžiaus formaliai su Katalikų 
Bažnyčia buvo nutraukęs san
tykius ir pasukęs ateizmo bei 
komunizmo keliais. Kurį laika drožinėtojas, sakytumei, diev 
buvo “Laisvės” prenumerato- dirbis. Nors buvo, kaip minėta, 

savamokslis, bet medžio droži-
- įrodo Dievo nemirtingu- juo įyra praleidęs daug valan- nėjime turėjo nuostabų talen- 

dų, kalbėdamasis religiniais ir tą. Jurų. Ežer.

cas Sruoginis.
Taryba bendradarbiauja su 

Amerikos Lietuvių Taryba, 
Balfu, su New Yorko Amerikos 
Lietuvių Taryba ir visomis ki
tomis institucijomis bei organi
zacijomis, kurios neprieštarau
ja Tarybos tikslui Be to dar 
Taryboje atstovauja didesnes 

* lietuvių kolonijas 2 patikėti
niai, mažesnes — vienas pati
kėtinis; kiekviena organizacija 
gali turėti po du atstovus Tary
boje. kuriems metinis mokestis 
yra vienas doleris. ■

Daug žadančiai naujai Tary
bos vadovybei sėkmės vardan 
tos Lietuvos! Vyt. Ž-nas.

1

t

AMERIKOS BALSAS
Kalėdų ir Naujų Metų proga 

iš Washingtono perdavė Į kraš
tą vysk. V. Brizgio, prel. J. 
Balkūno sveikinimus; Lietuvos 
ministerio P. žadeikio vardu 
kalbėjo pasiuntinybės patarė
jas J. Rajeckas. Be to dar buvo 
sveikinimai Liet.* ministerio 
Londone B. Balučio. Alto pir
mininko L. šimučio. Vliko pir
mininko J. Matulonio. Vykdo
mosios Tarybos pirmininkės E. 
Devenienės ir kit .

Amerikos Balsas, sveikinda
mas klausytojus Lietuvoje, 
tremtyje ir laisvajame pasau
lyje. perdavė taip pat Preziden
to Eizenhomerio. valstybės se
kretoriaus Dulles. buvusio pre- 

- zidento Hooverio. Adlai Ste- 
vensono, šen. Douglas ir kitų 
kalbas, o be to Amerikos lietu
vių jaunimo— Liet, vyčių, atei
tininkų. skautų, šviesiečių. buv. 
Liet, karių, šaulių ir kit. orga
nizacijų sveikinimus. Kalbų 
transliacijas lydėjo Įvairios ka
lėdines giesmės .

socialiniais klausimais. Velio
nis atsakydavo, kad jam akis 
atvėrusi ir jo pasaulėžiūrą pa
kreipusi viena maža keliolikos • 
puslapių knygelė. Buvo matyti, 
kad, ilgiau pasikalbėjus, jis 
abejoja tiek dėl savo pasaulė
žvalgos, tiek dėl pačios* komu
nistinės doktrinos, pareikšda
mas. kad gal vis ten turi būti 
kas nors gero, bet jo nusista
tymą pakreipė tik ligos pata
las. Didžiojoj Kryžkelėj jis vėl 
grįžo prie savo Tvėrėjo, nusi
lenkė jam. atliko išpažinti ir 
priėmė šv. Sakramentus. Mirė 
Sv. Juozapo ligoninėje. Pater- 
son, N. J. Vlionis minėtinas ir 
kitu atveju. Jis buvo gabus

HK'HARO H.

• Liet. Kat. Mokslo Akode 
m i jos reorganizacinis komite- 
tas. sudarytas iš vysk. V. Padol- 
skio, prof. Z. Ivinskio, prof. - 
J. Ereto, prof. J. Luinos. & f 
ir kun. dr. J. Vaišnoros. MIC, 
išleido šios Akademijos įstatus, 
ir yra numatęs šių metų pra
džioje pravesti rinkimus į Aka
demijos valdybą. Centro valdy
ba bus sudaryta iš Italijoj gy
venančių lietuvių mokslininkų, 
o revizijos komisija — iŠ Euro
poje gyvenančių. Akademijos 
sekcijos numatomos organizuo
ti ir kituose kraštuose.

tremtiniai, kurie norėtų daly
vauti lietuviškos kolonijos sta
tyboje. Iki šiol Vokietijos kraš
to Valdyboje užsiregistravo 90 
šeimų. Kolonijos statybos pro
jektą pažadėjo remti šveicarų 
—Lietuvių Pagalbos Komite
tas. Tikimasi gauti pageltos ir 
iš kitų organizacijų. Savo ruoš
tu paskolas statybai galima 
gauti iš Pabėgėlio Banko Vokie
tijoje .
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TRIUKŠMELIS DR. S, BIEŽIO PRANEŠIME

Baigdamas senuosius metus, 
ponas Toks tarė pats sau:

— Ar aš kitoks, eisiu ir-aš 
kultūringai pasilepinti, perduo
siu nuoširdžius sveikinimus pa
žįstamiems ir nepažįstamiems.

Taip jis nukilo ir Įsitaisė prie 
didelio stalo svečių būryje. Il
gai žiūrėjo Į šampano butelį ir 

• pats jau .virė nekantraudamas, 
— taip jam susitvenkė nuošir
dūs sveikinimai. Kai šampanas 
iššovė bičiulišku balsu, ir po
nas Toks nebesitvėrė: šovė ir 
jis savo sveikinimus.

Pirmam kaimynui, atsistojęs 
ir ranką spausdamas, iš gilu
mos. iš sujaudintos širdies kal
bėjo:

— Bičiuli, Nauji Metai, lin
kiu, kad šiemet neišsisuktum ir 
paaukotum Balfui!

Kaimynas taip ir sėstelėjo sa
vo vietoje, išpūtė akis, sumišo, 
bet ponas Toks nelaukė ir jau 

_ spaudė ranka kitam. —
— Tamstom linkiu šiemet 

išeiti iš Vliko, nes atstovauji 
tik 4 asmenų partijai.

— Pone, kam čia politika 
šiokiu laiku, — suspiegė kai
mynas, bet ponas Toks jau kra
tė kito delną.

— Tamsta esi garbingos Su
valkijos atstovas, paduok prašy
mą į veikimą, priims, o ten 
galėsi, švarkeli pasidėjęs, veik
ti.

Pro jį prasigrūdęs, kitam by
lojo:

— Jūs tikras auksaburnis, 
mėgstate kalbas sakyti kur rei
kia ir kur nereikia: linkiu šie
met susivaldyti ir kitų nevar
ginti savo šneka.

Taip jis suko ir linkėjo, vie
nam dar kartą žmoną pakeisti, 
kitam dar labiau prasimušti pe
čiais. Kai apėjo stala, jis buvo 
tik vienas. Visi išbėgiojo .

— Tai publika! — piktinosi 
- ponas Toks, — Linkiu visiems 

iš širdies, o jie nesiklauso. Ge
rai, sėdėsiu vienas.

bet tuo pačiu laiku prie jo 
prisigrūdo žmogelis, užtempęs 
smokingą.

— Esu degtinės krautuvės 
savininkas, linkiu laimingų me
tų!

— Ką jūs. pone, — šoktelė
jo Ponas Toks, — Tamsta rek
lamuoji savo prekes, nori, kad 
pas pati pirkčiau ir visus me
tus gerčiau. Ne. ne, nepriimu 
sveikinimu!

Ponas Toks jau kaito ir žen
gė į prieki, bet čia kelią pasto
jo kitas džentelmenas — laido
jimo biuro direktorius, kalbė
damas apie laimingus metus.

— Kam, man ar jums? — iš
sigando ponas Toks.

— Jums. — nusišypsojo gra- 
borius.

— Nepriimu, grąžinu jums! 
Ka tamsta, prie ko mes einame, 
linki patekti i tamstos rankas, 
ne. ne! — Ponas Toks 
toki triukšmą, kad anlink subė
go būrys, prisistatė ir pats vy
riausias rengėjas.

Ponas Toks pakišo jam ran
ką:

— Linkiu tamstom argumen- 
' lingu naujųjų metu!

— Ka? — šoktelėjo priblokš
tas rengėjas. — Argumentų?!

•— Taip, čia visiems, ir pa
čiam. pasireiškia argumentų 
ir logikos stoka, taigi linkiu ...

— Tamsta žinai, kad žmonės" 
be logikos, be argumentu yra 
gydytoju priežiūroje. — spiegė 
rengėjas.

— Atsiprašau, būsiu ne čia 
pataikęs. Maniau atėjęs i kul
tūringu bičiuliu buri, sutiksiu 
Naujus Metus, išreikšiu gilius 
linkėjimus, o čia pataikiau į 
tam tikrą ligoninę. Sudie! — 
Ponas Toks mostelėjo ir išėjęs 
burbėjo:

— Jeigu viskas šitaip darosi, 
tai kur logika, kur argumentai, 
kokie bus tie 1956 metai?

CLEVELAND, OHIQ

sukeltas triukšmas darė

Lietuvos pasiunti- 
pačiu jų šefu, kad 
svečiavęsis Vlike, 
gimnazijoj, kad ri

Nevengdamas progų pasi
klausyti mūsų politikų praneši
mų, gruodžio 18 užsukau ir į 
dr. S. Biežio, Amerikos Lietu
vių. Tautinės Sąjungos pirmi
ninko, pranešimą, surengtą ne 
tik tautininkams, bet ir visai 
Clevelando lietuviu visuome
nei.
Skyriaus pirih. K. S. Karpiaus 

labai palankiai pristatytas, sve
čias pasisakė pasakosiąs savo 
įspūdžius iš europinės kelienės. 
Iš jo pasakojimo paaiškėjo, kad 
jis su savo draugais lankęsis 
Vokietijoje, Italijoje, Prancūzi
joje, Anglijoje, kad matęsis su 
kaikuriais 
niais ir su 
buvojęs ir 
Vasario 16
zitavęs Laisvosios Europos į- 
staiga, Amerikos Balso lietu
vių skyrių, ir t. t.

Dr. Biežio pasakojimas darė 
nuoširdžios! kalbos Įspūdį. Dak
taras nuolat taip pat priminė, 
kad darbe reikia būti atlaidiem 
ir vieningiem. Turi būti dar do
vanojama, jei dirbančiųjų klai
dos sudarytų ir kokius 45 pro
centus visų jų veiksmų.

Bet pranešimas kartu paro
dė, kad jo autorius savo ke
lionėj nebebuvo vien nesuinte
resuotas keliauninkas. Išryškė
jo ir politikas. O politikų jau 
tokia prigimtis, kad “savies
iems” jie visados suranda ir 
palanku žodį, ir sugeba juos 
pateisfhti bei ginti. Todėl dr. 
Biežis kaip mokėdamas stengė
si apginti diplomatijos šefo po
zicijas ir pateisinti jo veiklą: 
jis pats matęs min. Urbšio te
legramos kopija; jei šefas apie 
savo veiklą neviską paskelbia, 
tai todėl, kad neviskas skelb
tina; jei nepadaro tiek, kiek 
galėtų ir reikėtų, tai todėl, kad 
trūksta lėšų važinėti, ir t. t.

Visai kitokį vaizdą jis matė 
Vlike. Tiesa, ir čia yra patrio
tų, bet jie jau nebedirba tokio 
darbo, koks Vilkui priklausytų. 
Vilkas visų daugiausia tesirūpi
na tik kaip pasidaryti Lietuvos 
Seimu ir vyriausybe. Taip ir 
pajutai, kad dr. Biežis, apie Vil
ką kalbėdamas, išėjo iš pagei
daujamų džentelmeniškumo ri
bų: Vliko žmonės 
giausia ligonys, tad 
nys negalį sveikai 
(lyg nebūtų ligonių
lomatų!) Tai jau argumentas 
“priešininkui” labiau suniekin
ti.

P<T pranešimo buvo leidžiami 
ir paklausimai. Klausiančiųjų 
atsirado nemaža. Tačiau kaiku- 
rie, užuot klausę, panoro pa
reikšti ir savo nuomonę (P. 
Balčiūnas, P. Stravinskas, Ste
ponaitis). Tai išmušė visą susi
rinkimą iš pusiausvyros. Pasi
rodė. kad tokių nuomonių da
liai susirinkusiųjų nebereikia, 
ir jie pradėjo replikuoti, šū
kauti, drausti. Pirmininkaujan
čiam tvarką atstatyti nelabai 
sekėsi, nes šūkautojai rodėsi 
esą ir garsesni, ir veržlesni. 
Dėl to ir P. Stravinskui, nelei
džiamam toliau kalbėti, beliko 
tik pareikšti, kad jis pasijutęs 
ne laisvo krašto žmonių, bet 
diktatūrinio režimo palikuonių' 
susirinkime. Iš tikrųjų visas

esą dau- 
kaip ligo- 
ir galvoti 
tarp dip-

DR. JOZA RRII.EJ — Juko- 
nlavijon aUtovM, įtrinkta | 
Natijrunio Tarybų.

tas 
slegiamą įspūdį.

Šviesus šiame, pranešime 
bruožas — tai kad klausytojai, 
Pr. Karaliaus, A. Banio ir pa
ties pranešėjo dr. Biežio para
ginti, per Bendruomenės vargo 
mokykloms remti komisiją Va
sario' 16 gimnazijai Vokietijoje 
sudėjo 100 dolerių, čia jau yra 
kuo pasidžiaugti!

RAMYBĖ ŽEMĖJE GEROS 
VALIOS ŽMONĖMS .

Gyvenime turime daugiausia 
pilkų dienų — su kasdieniniais 
darbais ir rūpesčiais. Iš jų šven
čių dienos išsiskyrė. Kiekvie
nas gyvai jautė gerąją Kalėdų 
naujieną, paskelbtą prie Betlie
jaus kūtelės: Garbė Dievui 
augštybėje ir ramybė žemėje 
geros valios žmonėms! ..

Lietuvių radijo klubas Kū
čių vakarą davė specialią trans-

liaciją su Čiurlionio ansamblio 
, “Tėve mūsų”, su solistės Aid.

Stempužienės, , Br. Budriūno 
kvarteto, J. Kazėno okteto 
giesmėmis, Ingr. Stasaitės dek
lamacija ir kt. Kalbėjo Ben
druomenės Valdybos pirm. St. 
Barzdukas. Pagrindinis^ jo lin
kėjimas buvo išreikštas šiais 
mūsų maldos žodžiais: “Lai
mink, prašome Tave, Viešpatie, 
mus visus: didžius ir mažus, 
sveikuosius ir ligonius, liūdin
čius ir besidžiaugiančius, lai- 

' mink čia susirinkusius, tėvynė
je kenčiančius, po pasaulį iš
blaškytuosius”.

Per bernelių mišias abi lie
tuvių bažnyčios buvo pilnutėlės 
besimeldžiančių. Abu klebonai 
— V. Vilkutaitis ir J. Angelai
tis — pasveikino savo parapie- 
čius švenčių proga. Kaip kas
met, ir šiemet Pr. Ambrazo va
dovaujamas šv. Jurgio parapi
jos choras guodė širdis gau-

stuoju savo kalėdinių giesmių 
repertuaru, papildytu dar vie
nu laimėjimu — naujai suhar
monizuota giesme.

Buvo surengti du vieši Nau
jųjų Metų sutikimai. Į lietuvių 
salę, kur sutikimą rengė Lie
tuvių klubas, susirinko dau
giausia senosios emigracijos 
lietuvių. Ir suprantama kodėl: 
tai jų pastangomis Įsigytas lie
tuviškas židinys — jis juos ir 
traukia. Jaunimas suplaukė i 
Liet. Studentų Sąjungos reng
tą sutikimą — jį čia traukė ge
ra muzika ir jaunatviška nuo
taika. Naujuosius 1956 metus 
savo žodžiu pasitiko sąjungos » 
pirm. Pr. Joga, visi sugiedojo 
Lietuvos himną. Bet daugiausia 
buvo tokių, kurie Naujųjų Me
tų laukė privačiai — vieni už
daruose baliukuose, kiti savėje 
savo butuose. Viešumoje maža 
tebuvo matyti ir oficialių mūsų 
žmonių — draugijų pirminin
kų ir pan. Organizacinio mūsų 
gyvenimo sutemose ir jie trau- » 
kiasi i savo namus. SP >

DRAUGAUJA, kaip oras ir vanduo.

VILNIAUS KALĖJIME ŽIURKIŲ KAMEROS VEIKIA
Darbininko administracijoje 

galima gauti šios knygos
Į Friedlando pereinamąją 

stovyklą atvyksta vis nauji vo
kiečių karo belaisvių ir civilių 
internuotųjų transportai. Jų 
nebuvo tik per pačias šventes.

Kai kurie grįžusieji perdavė 
mūsų tautiečių, laikomų Vor
kutos, Kolymos ir kitose darbo 
vargų stovyklose, sveikinimus 
savo tautiečiams, esantiems 
laisvėje.

Taip pat ne vienas grįžęs 
vokietis prašė ir jų vardu pa
sveikinti lietuvius tremtinius ir 
kalinius. Grįžusi lietuvė A. R. 
iš Augsburgo pasakė per Ame
rikos Balsą sveikinimo žodį 
mūsų tautiečiam, esantiem 
krašte ar turintiem vilkti trem
tį tolimiausiose Sibiro stovyk
lose.

Su transportais yra grįžę bu
vusių kšro belaisvių ar civilių 
internuotųjų ir iš Kolymos 
apylinkių, kur siaučia nepap
rastai dideli šalčiai.

Į tas sritis dirbti pačių sun
kiausių darbų ypač buvo tre
miamas 1945, 1946, 1947 m m. 
sugaudytas miškuose ir kitur 
Lietuvos jaunimas.

Buvusieji Lukiškių kalėjime 
ir soviet. saugumo rūmuose 
Vilniuje suteikė smulkesnių ži
nių apie ten Įtaisytus žiurkių 
ir vandens karcerius. Suimtieji 
neretai už tariamus nusižengi
mus į juos uždaromi. Lukiškių 
kalėjime yra įtaisyti rūsiai, ku
riuose vykdoma mirties baus
mė. Vilniuje tardymo - metu 
laikomi vienutėse be langų ne
gali atskirti, kada diena, 
naktis.

Intoje buvo kalinama 
daug lietuvių dvasininkų, 
ir du lietuviai vyskupai,

bet jie 1949 m. buvo išsiųsti 
į Abesto invalidų stovyklą, ir 
tolimesnio jų likimo pasakoto
jai nežino.

Kai kurie iš grįžusiųjų tei
gia, kad ypač sunku pabaltie- 
čiam Vorkutoje, švedu laikraš
čiai mini, kad pabaltiečiu ten 
esą per 5000, to skai
čiaus tikr rr’i ?' ?i ia.

Su 
elgiasi

Kiti 
gauna 
galėdami pasirūpina bendro li
kimo draugai, stengdamiesi da
lytis gaunamu maistu, jo pri- 
pirkdami etc. Pabaltiečiu soli
darumu ir savitarpio pagalbos, 
taip pat parama vokiečių karo 
belaisviam ir civiliam inter
nuotiesiem grįžusieji tiesiog ža
visi.

Apskritai, kaip iš surinktųjų 
dnnmnnii matvti.

kiekvienoje svarbesnėje sto
vykloje vis randama lietuvių.

Vienoj didesnėj stovykloj jų 
skaičius siekia apie pusę. Esa
ma nuo 16 metų iki 82 metų 
amžiaus senelių. Ypač daug 
jaunimo, tarp kurio nemaža 
aukštesnių klasių moksleivių 
ir studentų.

kada

ypač
Buvo

Pasitaiko dar lietuvių ir iš 
1941 m. trėmimų.

Bet tokių — nedaug. Jų dau
gelis yra žuvę anksčiau ne tik 
nuo šalčio ir sunkaus darbo, 
bet ypač nuo bado.

Maistas yra blogas, o ir to 
paties duodama nepakankamai. 
Sriuba skysta. Per pietų davi
nį žirnienėj kitas suskaitydavo 
vos iki 28 grūdų. Suimtieji, 
kaip pažymi grįžusieji, yra vi
sados neprivalgę ir nusilpę.

< Sunkiom bausmėm nubaustieji 
ir neįstengią atlikti nustatytos 
išdirbio normos gauna dar ma
žiau valgyti. Jidm maistas duo
damas dažniausiai iš atskiros 
virtuvės. Duona laisvoje rinko
je 10 kartų brangesnė nei pvz. 
vak. Vokietijoje. Dirbantieji 
pagal savo fizini pajėgumą su
skirstyti į kategorijas. Pagal 
jas nustatomos darbo normos 
ir atlyginimas. Paskirstymas į 
kategorijas daromas kas ket
virtis metų, o kiekvieną pusme
ti paprastai tam tikra komisi
ja sveikata tikrina. Tačiau tas 
patikrinimas yra taip pat bol
ševikiškas ... Visą darbo nor
mą atlikti daugumui yra tie
siog neįmanoma. Grįžusieji mi
ni visą eilę atvejų, kad atliku- 
siem ją pridėjo dar 50% 
ir palaikė “vienuke” (t. y. 
norma). Nors dabar šiaip dar
bo laikas paprastai nustatytas 
8 vai., tačiau darbo normos 
yra tokios didelės, jog, norint 
jas atlikti, faktiškai tenka dirb
ti daug ilgiau. Darbovietėje už 
stovyklų — stropi apsauga. 
Kartais penkis asmenis saugo
ja 2—3 ginkluoti sargybiniai.

Bandymas bėgti reiškia mir-

stovyklose ypač 
vaistu ir drabu-

kaliniai laikomi

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
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pa* al':eči is bolševikai 
ypač blogai.
iš pabaltiečiu visai ne- 
jokių siunti" ui. Jais kiek

Šaudo be įspėjimo. Pvz. vie
ną kaunietį lietuvi, mėginusį 
pabėgti iš Taišeto stovyklos, 
hušautą numetė matomoj vie
toj prie vartų, kad atgrasintu 
nuo bėgimo kitus. Pagaliau net 
ir neįmanoma pabėgti, o ypač 
be dokumentų.

Stovyklų tvarka nėra visur 
vienoda. Tvarkos griežtumas 
ar šioks toks žmoniškumas iš 
dalies priklauso ir nuo vadovy
bės. Bet yra buvę ir tokių atsi
tikimų, kad suimtiesiems dar
bo vergam parode nors kiek 
žmoniškumo stovyklų vadovai 
buvo patys suimti ir pasiusti į 
priverčiamuosius darbus. Tarp 
tokiu minimas ir vienos sto
vyklos viršininkas pulk. Sam- 
sonovas.

Pamaldas stovyklose laikyti 
draudžiama.

Jas laikantieji, kai apie tai 
sužino, perkeliami tuojau i ki
tas stovyklas ir įvairiais būdais 
nubaudžiami. Todėl dvasinin
kai tik laisvalaikio metu aiški
na religines tiesas geriem pa
žįstamiem, nors ir tai yra taip 
pat pavojinga: gali pastebėti 
agentai.

Apie parazitus — netenka

: ė kalbėti. Jų yra tiesiog ma
sės, ypač blakių. Trūksta vais
tų ir kitų medicininių priemo
nių.

Pastaraisiais laikais mirtin
gumas stovyklose kiek mažėja. 
Tačiau jis yra vis dar dides
nis, nei normaliai turėtų būti. 
Iš pvz. 7000 kalinamųjų dabar 
per parą numiršta po 10—15 
asmenų. Miršta daugiausia se
nesnio amžiaus tremtiniai, ku
riuos mirtis pirmoj eilėj skina 
pavasarį ir rudenį.

Šiuo metu 
pasigendama 
žiu.

Invalidai
arba tose pačiose stovyklose 
kiek toliau, arba siunčiami Į 
jiems skirtus namus, bet į tė
viškes nepaleidžiami, taip pat 
neturi teisės pasišalinti. Doku
mentuose atžymima, kad yra 
“politiniai nusikaltėliai”. Tik 
rusų tautybės invalidam buvo 
leista grįžti namo.

Banditizmas stovyklose
seniau yra buvęs labai dide

lis. Kriminaliniai nusikaltėliai 
seniau puldavo kitus, o ypač 
politinius ir moteris, tiesiog 
bandomis ir juos apiplėšdavo. 
Tokie banditai nebrangina nei 
savo, nei kitų gyvybės, o nuo 
kitų ginasi visomis priemonė
mis ir turi gerai veikiančią sa
vo organizacija.

Grįžusiųjų ne vienas taip 
pat giria lietuvių organizuotu
mą ginantis nuo puolikų.

Pvz. minimas vienas tvirto 
sudėjimo lietuvis Vorkutoje, 
kuris, užpultas, besigindamas 
taip kirto puolikui per kakla. 
kad to galva nuriedėjo per vi
są baraką. Užpultiesiem ne kar
tą net ir pati administracija 
bijo ateiti į pagalbą, nenorėda
ma susilaukti vėliau “blatnų- 
jų” keršto. Tam tikra dalimi 
dėl tokių banditų siautėjimo, 
kaip mano kai kurie grįžusieji, 
buvusi Soy. Sąjungoje nuo 
1954 m. sausio 15 d. vėl įvesta 
mirties bausmė. Tačiau dabar 
jau daug kur politiniai kaliniai 
yra atskirti nuo kriminalisti
nių. ir tokių užpuolimų pasitai
ko mažiau. Kartais ir pati ad
ministracija, norėdama sukir
šinti vieną tautybę prieš kita 
ir tuo būdu susilpninti kaliniu 
savitarpio solidarumą, įvairiais 
pretekstais stengiasi juos vie
nus prieš kitus pakurstyti.

(Eltos Inf.)
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1.50
1.50

1.50
3.50

0.60 
L1C 
1 80 
100 
1.25 
100 
1.00

ĮVAIRIOS
Lietuvių kalbos vadovas. 606 p........................... 4.50
Amerikos lietuvių vardynas. 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)



nuolįjoje ir paskutiniu laiku 
dirbo Japonijoje, dabar yra 
perkelta į Filipinų salas, į 
Manilą

Banaitienė.

išbūti porą mėnesių.

’ Inž. Vladas Liatukas, z
39 metų, tragiškai žuvo. Paliko

Šv. Petro parapijos choras 
sausio mėn. 13 <L Lietuvių Pi
liečių Kubo salėje rengia šokių 
vakarą. šokių metu bus attik
ta taip pat ir meninė progra
ma, kurią išpildys choras, so-

'Įą, 4 vat po pietų, Apreiškimo 
/ parapijos salėse 259 N. 5th St, 

trooklyne. Programoje bus

Programos dalį atliks Apreiški
mo parapinės mokyklos litua-

kare. Tada iš 22 atsiųstų kon- 
kursui dramos veikalų vienas 
tols išrinktas premijai Pats

' DmI - •' llhffr 'mi. nvynumn Krupaviciiii* 
didžiajam Lietuvių tautos 

vąįkėjui pagerbti vakarienė 
ruošiama sausio 7 d., šeštadie
nį, 6:30 v. v. šv. Petro- Sėtuvių 
parapijos salėje po bažnyčia - lėtai ir deklamatoriai. Ateinan- 
So. Bostone. Visi maloniai tį rudeni choras planuoja su- 
kviečiami į šį parengimą atsi- rengti simfoninės muzikos 
lankytiKvietimai gaunami p. koncertą šiais šokiais surinktas 
Ivaškų baldų krautuvėje W. 
Broadway, So. Bostone, pas A. 
Jankauską — Young 315 B SL, 
So. Bostone, klebonijoje ir pas 
bažnyčios kolektorius.

j-jų svečiams šokiai, kurių .metu 
Bet dainos, vadovaujant mkt 
R. Kisieliui, ir protarpiais taut. 
šokiai, vadovaujant mkt. S. 
Jankui. Vyr. vadovu šioje sa

ulėje bus Tėvų Komiteto narys 
. tp. Savukynas, jo padėjėjai mkt 
<*R. Kisielius ir mkt S. Jankus.
' Kitoje salėje, rūsyje, vyks 

programėlė su staigmenomis 
jaunesniųjų skyrių mokiniams 

2fr mažiesiems svečiams, šioje 
salėje mažiesiems vadovaus 

v skyrių mkt auklėtojas.
eglutę kviečiami visi Broo

klyno ir apylinkių moksleiviai 
iv^fu savo tėveliais bei artimai- 

-siais, taip pat baigę šią mokyk- 
"Įą, ir šiaip liet jaunimas .

LB.

Maironio šeštadieninė mokykla 
darbą po Kalėdų atostogų pra
deda sausio 7 d., šeštadienį, 9 
vai- Bus priimami ir nauji mo
kiniai.

Adomo Galdiko
paroda atidaroma šeštadienį, 

sausio 7 d. Feigl galerijoje, 601 
Madison Avė., prie 57 gatvės. 
Paroda tęsis iki sausio 21 d.

pristatymas vyks Darbininko 
vakare sausio 29 (L, kada Bos
tono vaidintojų grupė suvai
dins Karklinio “Raudonąjį vy
ną”.

Jory komisiją sudaro: J. Ais
tis, T. L. Andriekus, dr. P. J. 
Bagdanavičius, H. Kačinskas, 
Pr. Naujokaitis. Pirmininkauja 
Pr. Naujokaitis, sekretoriauja 
— J. Aistis.

Baltų Studentu Federacijos 
suvažiavimas įvyksta sausio 28 
ir 29 <Ld. Sausio 28 d. įvyks 
Baltų vakaras su Įdomia meni
ne programa. Lietuvių atsto
vauja R. Kontrimas ir R. Šil
bajoris. Šioje organizacijoje 
"lietuviai studentai visada uo
liai pasiriškė. A

Angelų Karai, parapijos 
šv. Vardo ' draugijos metinė 
šventė Įvyksta šį sekmadienį. 
Susirinkimas po 8 v. mišių.

Operetės choras

ELIZABETH, N. J.
Gruodžio 18 buvo suruošta 

parapijos mokyklos vaikams 
eglutė. Visiems padarė gerą 
įspūdį: vaikai gerai paruošti, 
gerai išpildė scenos vaizdelius. 
Ypatingai gerai atliko Audronė 
Jarmas, Marytė Klebosis, V. 
Bitėnus, Liucija Strimaitytė.

statomas Laisvės statulos pa- - 
pėdėje, pavaizduos imigraciją 
į Naująjį Pasaulį ir ateivių įsi
kūrimą bei jų gyvenimą. Jo sta
tybai sudarytas platus komitė-

_ ta^ Į kurį įeina įvairių tautų 
. atstovai, jų tarpe ir lietuviu 

atstovai — Leonardas šimutis. 
Antanas Rudis ir kiti, šį pava
sarį pradedama plati akcija, į 
kurią norima įtraukti visus 
Amerikos gyventojus. Muzėjų 
norima pastatyti visuomenės 
pastangomis. Organizacijos ir 
asmenys prašomi aukomis pri
sidėti prie muzėjaus statybos. 
Kurie aukos 5.00d ir daugiau, 
skaitysis muzėjaus kūrėjai.

Muzėjaus pagrindinė įstaiga 
ir statybos komitetas yra 270 
Park Avė., New York 17, N.Y.

S. Palechęk-Levicktenės
muzikos studija gali dar pri

imti du mokinius. Skambinti 
telefonu VI 6-5213 nuo 8—9 
ryto ir po 9 v. vakaro.

" Vaizbos Butui 30 metų
New Yorko Lietuvių Vaizbos 

Butui gruodžio 13 d. suėjo 30 
metų sukaktis nuo jojo veiklos 
pradžios. Vaizbos Butas, kitaip 
žinomas kaip Prekybos Rūmai, 
į savo tarpą yra apjungęs dau
gelį New Yorko lietuvių preky
bininkų bei profesonalu. Vaiz
bos Butui šiuo metu vadovauja 
jo ilgametis pirmininkas Juo
zas Ginkus. Viešas Vaizbos Bu
to sukakties minėjimas ruošia
mas sausio 22 d. Brooklyno Pi
liečių Klubo salėje. Po susirin-

Pasiliko Amerikoje
So. Bostonietis kun. K. Veng

ras, marijonas, kuris penkioli
ka metų išdirbo TT. marijonų

pelnas ir eis to koncerto rengi
mo fondam šokiams bilietai 
jau galima gauti: Lietuvių Pi
liečių klube, p. Ivaškų baldų 
krautuvėje, p. Vakauzos krau
tuvėje ir pas choristus. Kaina 
1 doL

Bostono universitete

vadinamą “geigerfo” aparatą, kuriuo seka veikimą radioaktyvinio 
fosforo P-32, vartojamo kraujo kūneliam sumažinti.

W sausio 8 d. Schwaben lįaįl Akordeonu pagrojo A. Delasey.
salėje 5 v. p. p. stato 2 veiks- Pabaigos žodį tarė kleb. kun. k™10 ten bus pobūvis.
mų, 3 pav. operetę liaudies Kemežis, padėkodamas se- 

jglir dainų, papročių ir šokių mon- <13^^ ir vargą, tažą “Joninių burtai“. Paraše dėtojTSelėins pran-

Nelė Mazalaitė, panaudodama ciškietėms ir linkėjo toliau 
/ / Krūmino, Inčiūros, Aleksan-
z* driškio poeziją. Muzikos dalį

sudaro liaudies dainos, J. Ži
levičiaus, J. Gruodžio ir Pakal-

3 nio kūriniai. Vadovauja ir diri
guoja J: Stankūnas, pastatė 
Stasys Mozeliauskas, akompa
nuoja A. Mrozinskas.

Bilietai gaunami” pas J. Gin- 
kų, Laimos knygyne, Piliečių 
Klube ir pas choro narius. Įžan- 

, ga 1.50 dol.

Kaukių balių

s

s Apreiškimo parapijos
Šv. Vardo draugijos mėnesi

nis susirinkimas įvyksta sausio 
8 d. 8 v^ mišios, po mišių susi
rinkimas ir bendri pusryčiai. 
Visi nariai raginami dalyvauti.

V. Jamantienė,

dirbti jų vaikų labui.
Klebonijos sodelyje yra įreng

ta Kristaus gimimo prakartėlė, 
gražiai eglutėmis apstatyta ir 
lemputėmis apšviesta. Daug 
žmonių ją lanko ir džiaugiasi. 
Keletas amerikoniškų laikraš
čių įsidėjo nuotraukas.

Kleb. kun. M. Kemežis buvo 
pakviestas miesto tarybos ati
darymo proga sukalbėti maldą, 
kuri vėliau buvo įdėta laikraš
čiuose. Ta proga kun. M. Ke
mežis buvo pakviestas į komisi
ją vykti į Trentoną pas valsty
bės gubernatorių, kad būtų Už
drausta lėktuvams skristi per 
Elizabęthą, nes triukšmas ne
duoda žmonėms ramybės, ypač 
nakties metu.

Devynių dienų Nęk. Prasidė-

rengia Šviesos sambūris sausio 
"28 d. Grand Paradise salėse 
Brooklyne. Visais maskarado 
reikalais prašom skambinti te
lefonais EV 7-0463 ir 
DE 5-1695.

Jersey 
pietus 
pager-

NEVVARK, N. J.
New Yorko ir New 

apskričių Vyčiai ruošia 
Juozo Boley-Bolevičiaus
4>unui už jo nuveiktus didelius 
darbus Lietuvos Vyčių organi
zacijoje.

Boley yra buvęs aktyvus na
rys per daugelį metų, idealus 
Vadovas, iškeldamas organiza- 
lijos vardą ir garbę. Mes esame 
tikri, kad visi prisidės, parody
dami Juozui dėkingumą.

Pobūvis įvyks sausio 29 d., 
Robert Treat Hoteį Georgian 
Room, Newark, N. J. Bilietaigyvenanti New Yorke, išyy-

L ko ilgėsimų atostogų Į Floridą..

Gimė dė T. Antanas Mažukna, ma- Oley Brothers orkestras.
U Juozui Navickui ir Monikai rijonas. 

Samsonavičiūtei - Navickienei 
spalio 31 d. gimė sūnus, pa
krikštytas gruodžio 25 d. Ap- bethą vikaro pareigoms. Kup. Lang, Helen Pinkin, Victor Gu- 
reiškimo par. bažnyčioje Juozo- * ‘ 
Vytauto vardu.

jimo nevertą sėkmingai prave- asmeniui $5.00. šokiams gros

Vietas galima rezervuoti iŠ 
anksto per komiteto narius: 

perkeltas iš Bayonnes į Eliza- Charles Bason, chairman; Vera
Kun. V. Karalevičius yra

Ant Kasparas išvyko poilsiui zewicz, Frank Vaskas, Anthony
L Z. Mažeika.

'>• 4

ĮKl

i

Sekmadienį, 1956 m. sausio mėn. 8 dieną
SCHWA1EN SALI S ALEI E.

474 Kntekerboeker At6, Brooklyn, N. Y.

BBOOKLYNO "OPEBETtS” CHORAS 
stato 2 veiksmų 3 paveikslų operetę — liaudies dainų, papročių ir šokių montažą — 

“JONINIŲ BURTAI” 
Režisuoja, šokius ir baletą ruošia Stasys ModzeUauskas. Dalyvauja dainininkė Violeta 

Tamkiūtč-Prancldenė, be to choru, solistai, šokėjai ir vaidintojai.
Dirigentas Juozas Stankūnas Pianistas Aleksas. Mrorinskas

Pradžia 5 valAp. p.

Po vaidinimo šokiai, grojant. J©e Thomai orkestrui
| SchwabenHalI važiuoti iki Knickerbocker Avė. stbties'Myrtle Avenųe Line.

BmBamsBBBeemeaHBmesManseasšaEBaaieBB

Liet Bendruomenės N. Metų sutikimas
Naujųjų Metų tradicinis su

tikimas, kurį surengė New 
Yorko Liet. Bendruomenė, kaip 
ir praeitais metais, taip ir šie
met, praėjo pakilioje kultūrin
goje nuotaikoje. Sutikimas vy
ko puošniose Saiewas Parkview 
salėse, kurias pripildė ne tik 
newyorkiečiai, bet ir svečiai iš 
tolimesnių vietų: iš Bostono, 
Waterburio, Philadelphijos, 
Baltimorės. Didelę vakaro sve
čių dalį sudarė gyvai nusitei
kęs jaunimas— studentija, pri
pildžiusi šokių tarpus skambia 
daina.

Baliaus pradžia buvo 10 vai., 
bet didelė publikos dalis atėjo 
pusvalandžiu anksčiau ir užė
mė vietas prie L. Bendruome
nės papuoštų ir valgiais ap
krautu stalų.:

Besibaigiant '' seniems me
tams, buvo trumpa programa. 
Skautų vyčių oktetas padaina
vo keletą naujų dar negirdėtų 
dainų. Džiugu^ kad publika dė
mesingai klausėsi, nekeldama 
triukšmo, — taip neLsalės ga- "
1© ViS A1 JOSI jlj dcll“ žjHIBI*BllBlHHBnBII9MBllBIIBIlBHB»lBI1BIIBIlBHBH6HBnBlW!ĮBSfHWUII

nos. Liet/Gen. konsulo vardu 
pasveikino vicekonsulas A. ši
mutis, New Yorko Liet. Ben
druomenės vardu — J. šlepe-

tys. šiai trumpai programai 
vadovavo aktorius -Vitalis Žu
kauskas, kuris, pridėjo ir savo 
humoristinius sveikinimus. Ly
giai 12 vai. orkestras sugrojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus.

Apgailėtina, ' kad transliaci
jos įtaisams sugedus, ne visa 
programa buvo perduota-į že
mutinę salę.

Šokiams grojo didelis Ričar
do Kontrimo orkestras. Žemutį 
nėję salėje orkestrą sudarė vie
nos televizijos stoties muzi
kantai. Visa šokių muzika buvo 
itin kultūringa ir gera. A.

. marijonų 
vadovaujamoje parapijoje Ar
gentinoje, šią vasarą sugrįžo 
Amerikon ir marijonų kongre
gacijos viršininko buvo paskir
tas šv. Kazimiero parapijos, 
Ratine, Wisc. vikaru. Kalėdų 
švenčių proga jis parašė svei
kinimus savo mamytei, kuri 
gyvena 267 Silver gatvė, So. 
Boston. Kartu su sveikinimais 
jis pranešė, kad pasilieka Ame
rikoje ir ją dabar dažniau ga
lės aplankyti.

Pradės spaudos vajų
So. Bostone lietuviškos spau

dos vajų pradės TT. pranciško
nai, kurie Bostonan atvyks 
sausio mėn. 13 d. ir čia išbus- 
ilgesnį laiką, stengdamiesi ap
lankyti visus lietuvius.

Persikėlė Į Filipinų salas
So. Bostonietė seselė Katha- 

rine George Razvadauskaitė, 
kuri yra Maryknoll seselių vie-

LEIDYKLA PAŠVAISTE
. išleido naujus religinės muzikos kūrinius 

ADORAMUS TE — mišriam chorui ir 
BENEDICTUS — moterų chorui.

Parašė
JULIUS ŠTARKA

Abu kūriniai išleisti viename leidinyje. Kaina $1.50.
Gaunami knygyne LAIMA, 335 Union Avė., 

Brooklyn 11, N. Y.

Mirė
Martynas Lučiūnas, palaido

tas gruodžio 27 d. šv. Kazimie
ro kapinėse iš Angelų Kaą. 
bažnyčios.

Aleksandras Ražauskas, pa
laidotas gruodžio 27 d. šv. Jo
no kapinėse iš Angelų 
bažnyčios.

Elona Devenienė,
Balto vicepirmininkė, 

Vykdomosios Tarybos 
ninkė, sausio 11 d. išplaukia į

Kar.

dabar 
pirmi-

Europą.

Gimė
Vytautui Katinui ir Aldonai 

Dubauskaitei-Katinienei gruo
džio 3 gimė sūnus, pakrikšty
tas gruodžio 25 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje Romualdo-Kazi- 
miero vardu.

' PAIEŠKOJIMAS
Ieškau Petronės Bieliūnienės 

ir Onos Palionienės (Aleknavi
čiūtės), Raišupio kaimo, Sasna
vos valsčiaus. Ieško sesuo Ma
rė Buragienė. Prašau atsiliepti 
šiuo adresu: Mrs. Adella Kal
vaitis, Bethlehem, Conn.

PAIEŠKOMAS zakristijonas ir 
prižiūrėtojas. Alga: $55—60 į 
mėnesį. Duodamas butas, šili
ma, šviesa; gali būti su šeima; 
turi mokėti angliškai.

Kreiptis: MA 2-1394.

ItNUOMOJAMAS 4 kambarių 
butas be apšildymo ir be bal
dų, visi saulėti. Galima naudo
tis ir virtuve. Kreiptis tel 
HY 7-4459. arba rašyti: Mrs. 
Petronė Kazakonis, 247 Starr 
St, Brooklyn >7, N. Y.

Paulius Gaubys

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai,'kopijos ir 
1.1. Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau-

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.

85—27 88th St.
(BMT Jamaikos liniją, Forest Parkvvay stotis.)

Woodhaven 21, N. Y.

Tel.: VI 6-2164 , 

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Lietuvos VyčiŲ Radijo Programa
TransNooJa H stiprios radijo stoties WIX»A, 1SSS kylocydes 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 V AL.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF UTHUANIA WLOA
BRADDOCK,PA. 5

NAUJOSIOS ANGLUOS LIETUVIŲ
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

WBMS, lOM kBoeydes . Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

31 Bunker Avė.
VEDĖJAS — P. VIŠČINIS

Tel. Brockton 8-1159-R.

Klausykite
"LIETUVOS ATSIMINIMU*

WEVD

tarptautinės studentų dienos 
parodoje dalyvavo ir lietuviai 
Lietuvių skyrių organizavo Da
lia Barmiūtė ir Tadas Naginio- 
nis. Tarp kitų eksponatų buvo 
išstatyta ir prof. Igno Kon
čiaus medžio drožiniai, kuriais 
lankytojai ypatingai domėjosi.

Nepriklausomybės minėjimas 
Įvyks vasario 19 d. Thomas 
Park mokykloje. , x 7. v

BARASEVIČIUS ir SŪNUS;
F U N E B A L HOME

254 W. Broadway J
South Boston, Mass. I

JOSEPH BARACEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius
Tel. ANdrew 8-2590

WAITKUS Į 
F U NEE A L HOMEĮ 

197 Webster Avenue
Cambridge, Mass. 

PRANAS WATTKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotoja*
N0TARY PUBLIC

Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas Še- 
miausiomis kainomis. Kainos tos
pačios ir i kitus miestus.
Befltale imkite: Tel. TB S-S4M

NEW YORKAS

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUŠ 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Bali;
(BIELIAUSKAS)

M. P. BALLAS—Dkektorim 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas ' 
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

N0TARY PUBLIC .

TeL EVergreen 7-4335

Stephen A romiskis
(ARMAKAUSKAS)

GnborkM»Bal9MraoteJw
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė.
Br oklyn, N. Y.

JALINSKAS
Laidotuvių Direktorius !'

JAMAICA AVĖ. !;

Woodhavea, N. Y.
Suteikiam garbingas laMot


