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PLIENO DARBININKAI 
STREIKĄ ATIDĖJO

Attaatic City. — CIO plieno 
darbininkų unijos konferencija 
priėmė prez. Trumano pagei
davimą ir streiką nutarė 45 
dienom atidėti. Bet unija pasi
lieka prie savo reikalavimų ir 
kartu iškėlė vyriausybei prie
kaištų, kad jos kainų kontrolė 
pasirodžiusi nepajėgi dalykus 
tinkamai tvarkyti.

Per tas 45 dienas bus ban
doma pasiekti tarp pramonės 
atstovų ir unijos susitarimo. 
Pramonininkai nurodo, jog ke
liant darbininkams atlyginimą, 
turi būti leista pakelti ir ga
minių kainas, bet unijos atsto
vai tvirtina, jog pramonės pel
nas yra pakankamai pakilęs,

Churchillis pradėjo 
pasitarimus

Washingtona&. — šeštadienį 
atvyko į Washingtoną Angli
jos min. pirm. Churchillis ir 
pradėjo čia numatytus pasitari
mus.

Pirmasis Churchillio susitiki
mas su prez. Trumanu buvo 
informacinio pobūdžio. Ta pro
ga abu valstybės vyrai pareiš
kė pasitenkinimo, turėdami 
progos susitikti ir aptarti aktu
aliuosius reikalus bei viltį, kad 
šių pasitarimų metu padaryti 
nutarimai prisidės prie geres
nės pasaulio ateities.

Sekmadienį Churchillis buvo 
susitikęs su Pentagono atsto
vais. Nors šis susitikimas gy
nybos sekretoriaus Lovett su
ruoštų pietų metu buvo laiko
mas tik draugijiniu pobūviu, 
bet ir jis jau davė progos pasi
keisti įvairiais klausimais nuo
monėmis.

Tolimesni pasikalbėjimai su 
prez. Trumanu ir kitais parei
gūnais vyks dar eilę dienų.

KARD. SPELLMANAS 
FORMOZOJE

Taipei. — Į Formozą atvyko 
kard. Spellmanas ir Taipei ka
talikams atlaikė pamaldas.

Savo viešam pareiškime kar
dinolas iškėlė Čiang-Kai-Šeką 
kaip daug nusipelnusį laisvo
sios Kinijos vadą su kuriuo 
JAV tauta ir kariai daug metų 
kovojo petys į petį.

Kardinolas taip pat priminė, 
jog Korėjoj Jungt. Tautų ne
laisvėje esantieji 300 katalikų 
kiniečių karių jį sutiko su di
deliu entuziazmu ir pareiškė 
norą, kad būtų pervežti į For
mozą, iš kur jie galėtų kovoti 
su komunizmu.

PREZIDENTAS PASKYRĖ 
SVEIKATOS REIKALŲ 

KOMISIJĄ

Washingtonas. — Preziden
tas Trumanas paskyrė komisi
ją, kuri turės ištirti JAV svei
katos apsaugos bei gydymo 
reikalus ir paruošti atitinka
mus pasiūlymus. 1945 m. pre
zidentas buvo pasiūlęs įvesti 
visuotinį sveikatos draudimą, 
bet tas planas sutiko labai 
smarkią opoziciją, ypač iš gy
dytojų pusės. Tuomet prezi
dentas pasiūlė, kad opozicija 
įteiktų savus pasiūlymus, kaip 
turėtų būti krašte sveikatos 
reikalai tvarkomi. Bet ligi šiol 
tokių rimtų pasiūlymų neatsi
radus, prezidentas paskyrė ko
misija, kuri surinks visus rei
kalingus duomenis ir, dalyką 
ištyrusi, paruoš pasiūlymus, 
kokių žygių reikėtų imtis, kad 
krašto piliečių sveikata būtų 
apsaugota ir, reikalui esant, be 
sunkumų pasiekiamas gydy
mas.

kad ji galėtų ir be gaminių kai
nų kėlimo pakelti darbinin
kams atlyginimus.

VOKIETIJOS ARMIJOS SU
DARYMO PLANAS JAU 

BAIGTAS
Bonna. — Vakarų sąjungi

ninkų pareigūnai paskelbė, kad 
Vakarų Vokietijos karinių pa
jėgų sudarymo planas jau 
baigtas. Jis visai tylomis buvo 
paruoštas pačių vokiečių kari
ninkų. Juo numatoma 18-21 
metų vokiečių mobilizacija ir 
amerikiečių pavyzdžiu suorga
nizuotas vokiečių karines pa
jėgas įjungti į Vakarų gyny
bos sistemą. Manoma, jog bus 
suorganizuota apie 250,000 vy
rų daliniai.

MAO GALI PULTI INDOKINIJĄ
Paryžius. — Kalbėdamas 

Jungt Tautų politiniam komi
tete, Sovietų užs. reik. min. 
Višinskis iškėlė nelauktą JAV 
kaltinimą, kad jos tariamai 
ruošiasi pradėti Kinijos pieti
nės sienos puolimą. Iš šio Vi
šinskio kaltinimo daroma išva
da, kad kinai gali pradėti pulti 
Indokinijoje, prisidengdami ta
riamu JAV jų sienų puolimo 
pavojumi. Esamomis žiniomis, 
Kinijos komunistai paskuti
niuoju metu telkia savo kariuo
menę prie Indokini jos sienos ir, 
prancūzų nuomone, jie gali čia

KARO PAJĖGOMS PRIKIŠA 
NETAUPUMĄ

Washingtonas. — Atstovų 
rūmų karinio komiteto pirmi
ninkas Vinson pareiškė, kad jo 
komitetas ruošiasi imtis prie
monių prieš karinius vadovus, 
kurie leidžiasi į nepateisinamą 
išlaidumą. Šio komiteto pako
misė tuojau pradės tirti, kodėl 
armija .laivynas ir oro pajėgos 
už tuos pačius reikmenis moka 
labai skirtingas kainas. Vinson 
nurodė visą eilę panašių atsiti
kimų. Pav., už tų pačių vinių 
svarą laivynas mokėjo 6’/j 
cento, kariuomenės pionieriai 
8 centus, o aviacija — 12 cen
tų. To paties metalo elektros 
laidams kariuomenės pionie
riai mokėjo $13, artilerijos kor
pusas $6.52 ir tt.

Vinson komitetas pasiryžęs 
karinių pajėgų atstovams paro
dyti, kad jų pirkimo sistema 
Amerikos mokesčių mokėto
jams ištraukia iš kišenės be 
reikalo milijonus dolerių.

“FLYING ENTERPRISE’’ 
TEMPIAMAS I UOSTĄ

Londonas. — Sunkiai nu
kentėjęs nuo audros JAV 
transporto laivas “Flying En- 
terprise” anglų vilkiko yra 
tempiamas į Falmouth uostą. 
Laivas yra stipriai pasviręs ir 
jau prieš savaitę visi jo kelei
viai buvo išsodinti, o laive pa
silikęs tik jo kapitonas K. 
Carlsen, kuris, nežiūrėdamas 
pavojaus, pasiliko laive, tikė
damasis, jog pavyks jį išsau
goti ir nugabenti į uostą. Ka
pitono K. Carlsen drąsa sukėlė 
pasigerėjimo visame pasaulyje 
ir manoma, kad jo aukojimasis 
nenueis niekais, nes ligi Fal
mouth jam liko mažiau kaip 
200 mylių kelio.

Prisikabinęs prie vilkiko, 
kap. Carlsen vėl pakėlė ant 
laivo JAV vėliavą, kurią buvo 
tekę audros metu nukabinti.

Belaisviai nenori grįžti 
pas komunistus

Tokio. — Korėjos paliaubų 
derybose paskutinėmis dieno
mis nepasiekta jokios pažangos 
nei belaisviais pasikeitimo 
klausimu, nei dėl paliaubų są
lygų ir jų vykdymo priežiūros. 
Komunistai atmeta Jungt. 
Tautų delegacijos pasiūlytą be
laisviais pasikeitimo planą ir 
atkakliai reikalauja, kad pa
liaubų metu jiems būtų leista 
statyti Š. Korėjoj aerodromus. 
Bet Jungt. Tautų delegacija 
taip pat kietai laikosi savo rei
kalavimų.

Ilgai nusitęsusios derybos ir 
komunistų laikysena, kuri dau
geliu atveju atrodo kaip iš ank- 

pradėti pulti, kai tik Korėjoje 
bus sudarytos paliaubos.

Višinskis apkaltino JAV, kad 
jos tariamai gabenančios kinų 
nacionalistų karines pajėgas į 
Siamą ir Burmą, iš kur būsiąs 
pradėtas komunistinės Kinijos 
puolimas.

VIŠINSKIS SIŪLO KORĖJOS 
PALIAUBŲ DERYBAS PER

KELTI J JUNGT. TAUTAS

Paryžius. — Jungt. Tautų 
politiniam komitete Sovietų 
užs. reik. min. Višinskis iškėlė 
reikalavimą, kad Korėjos pa
liaubų reikalui būtų sušaukta 
Saugumo Taryba, kurioj daly
vautų vyriausybių galvos arba 
užsien. reik, ministeriai. Ten 
turėtų būti apsvarstyti, Višins
kio nuomone, paliaubų reikalai 
ir pasiūlymai įtempimui pasau
ly sumažinti. Kartu Višinskis 
pasiūlė panaikinti jo smarkiai 
jau anksčiau užpultą kolektyvi
nio saugumo komitetą.

Valst. Departamento sekr. 
Achesonas dėl Višinskio pasiū
lymo pareiškė, jog tai yra meš
kerė, kurios tačiau JAV ne
griebs. Achesono nuomone, 
Korėjos paliaubų derybų per
kėlimas į Saugumo Tarybą, kur 
Sovietai turi veto teisę, būtų 
katastrofiškas dalykas, nes 
būtų ne tik paaukotas svarbios 
reikšmės turįs kolektyvinio 
saugumo komitetas, bet ir Ko
rėjos derybose ligi šiol pasiek
ta pažanga. 

T

Prie Europos krantu siautusias Atlante audros metu smarkiai nu
kentėjo ir JAV’ transportinis laivas Flying Enterprise. ISkėlus visus 
keleivius ir jūrininkus pusiau paskendusiam laive visa savaite Kbuvo 
vienas kap. H. Carlsen. tikėdamasis, kad pagaliau pavyks laiva nuga
benti j uosta- Šiuo metu Flying Enterprise anglų vilkiko jau tem
piamas i Falmouth ir tikimasi, kad operacija laimingai pavyks.

sto suplanuotas apsimetimas 
kvailiais, yra sukėlęs Jungt. 
Tautų delegacijų nariams ne
mažo kartelio ir vienam pasku
tiniųjų posėdžių buvo prieita 
prie labai smarkių žodžių. Ad
mirolas Turner kiniečių gen. 
Hsieh, kuris pradėjo kalbėti, 
kad delegacijoj dalyvaują ame
rikiečiai neatstovaują ameri
kiečių tautos, stačiai pasakė, 
jog jisai elgiasi kaip banditas. 
Dėl to kinietis pradėjo smar
kiai koliotis.

Manoma, jog komunistų de
legatai taip elgėsi dėl to, kad, 
laukdami iš aukščiau nurody
mų. stengėsi nudelsti laiką. Po 
to vykusiam posėdy jie jau bu
vo santūresni, nes tuos nuro
dymus, tur būt, jau buvo ga
vę.

Kovos fronte
Jungt. Tautų karinė vadovy

bė pranešė apie nedidelio mas
to, bet kietas kovas Korangpo 
srity. Žvalgybinių dalinių susi
dūrimas įvyko ir vakarinėje 
fronto dalyje prie Yonchon. Vi
duriniam fronte palyginti ra-
mu.

EGIPTE PRASIDEDA TARPUSAVIO 
KOVOS

SVSK*FMIMr.. NUKAUTI,23 EGIPTIEČIAI

Kairas. — Anglų karinė va
dovybė paskelbė, kad per dvi 
dienas per susirėmimus su e-

Raketos skris ligi 
1000 mvliy

Washingtonas. — JAV karo 
laivynas nutarė du greituoju 
kreiceriu apginkluoti iš tolo 
valdomomis raketomis, kurio
mis galėtų būti apšaudomas 
priešo kraštas. Tos raketos ga
lės būti su paprastų sprogme
nų užtaisu arba atominės. Abu 
šiam reikalui parinktieji laivai 
yra po 13,600 tonų. Jie ligi 
šiol buvo išimti iš tarnyboje e- 
sančių laivų skaičiaus, bet da
bar bus vėl suaktyvinti ir pri
taikyti šiai naujai paskirčiai. 
Specialistai yra įsitikinę, kad 
dabar turimų modelių raketos 
gali būti panaudojamos ligi 
1,000 mylių nuotoly esantiems 
taikiniams naikinti.

Oro pajėgos keturiais atve
jais susitiko su priešo lėktu
vais. 5 priešo naikintuvai buvo 
sumušti ir 10 sužalota. Apie 
sąjungininkų nuostolius nepra
nešta. Ligi šiol JAV penktasis 
oro laivynas sunaikino 157 
priešo naikintuvus, 31 spėja
mai sunaikintas ir 333 naikin
tuvai sužaloti.

BELAISVIAI NENORI 
GRĮŽTI

Tokio. — Komunistų atsto
vai paliaubų dery'bose ypač spi
riasi prieš Jungt. Tautų pasiū
lymą, kad nenorimieji grįžti 
belaisviai nebūtų gražinami 
prievarta. Kaip pranešama, iš 
tikro daugelis belaisvių nenori 
pas komunistus grįžti. Jau 
5,000 S- Korėjos buvusių ka
reivių esą padavę prašymą, 
kad jiems būtų leista pasilikti 
Pietų Korėjoje. Daugelis kinie
čių taip pat nenori grįžti ir pa
geidauja, kad jiems būtų leis
ta išvykti į Formozą.

giptiečių teroristais nukauti 23 
egiptiečiai ir sužeisti 6 anglai.

Stebėtojų pranešimu, Egipte 
sąjūdis prieš anglus darosi ne
besukontroliuojamas ir vis la
biau išsivysto ne tiek į kovą su 
anglais, kiek į tarpusavius inci
dentus. Sueze fanatikai maho
metonai nužudė krikščionių 
koptų bažnyčios sargą ir jo la
voną valkiojo gatvėmis, o pas
kui sudegino. Laikraštis “Al 
Balagh“ pranešė, kad buvę nu
žudyti trys tariami anglų šni
pai. kurių vieno lavonas buvęs 
sudegintas. Koptai yra palikuo
nys ketvirtame amžiuje krikš
čionybę priėmusių egiptiečių. 
Dauguma egiptiečių yra maho
metonai.

Susidūrimai tarp anglų ir e- 
giptiečių įvyko Izmailoje prie 
vandens filtravimo įrengimų. 
Anglai prieš užpuolikus panau
dojo tankus ir minosvaidžius.

Tvirtu rankos paspaudimu prez. Trumanas sveikina atvykusį pasi
tarimams Anglijos min. pirm. Churchillj.

VYRIAUSYBE MEDŽIOJA
NARKOTIKŲ PLATINTOJUS

Washingtonas. — Staigiai 
visame krašte buvo įvykinta 
narkotikų platintojų medžioklė 
ir suimta apie 500 jų prekyba 
įtariamų asmenų. Pakankamai 
pinigais aprūpinti agentai apie 
keturis mėnesius stengėsi suei
ti su narkotikų pirkliais į sąly
ti ir juos išaiškinti bei surinkti 
apie jų nusikalstamą veiklą 
medžiagos. Dabar pakankamai 
tų duomenų surinkus, staigiai 
pradėtas jų suėminėjimas nuo 
Kanados ligi pat Meksikos sie-

TEIKS INDIJAI DIDESNĘ 
PAGALBĄ

VVashingtonas. — JAV vy
riausybė yra pasiryžusi prade- dų 
ti teikti Indijai didesnio masto 
pagalbą, šiam reikalui numa
toma paskirti 845,000,000. 
Taip pat JAV pasiuntinys In-
dijoje pakviestas parvykti į 
IVashingtoną ir painformuoti 
vyriausybę apie Nehru krašto 
gerovės pakėlimo programą. 

svgmuhos ŽINIOJ
• Generalinis prokuroras McGrath įsakė visose 93 federali- 

nėse teisingumo apygardose imtis griežto raketerių, gengsterių 
ir nusikaltėlių organizacijų veiklos tyrimo.

• Ūkio mobilizacijos šefas Ch. E. Wilson pareiškė, jog vy
riausybės ūkio politika, kuri siekia apginkluoti kraštą, nepaken
kiant civiliniam ūkiui, bus galima įvykdyti.

• Atvykęs į Nevv Yorką, Churcillis spaudos atstovams pa
reiškė, jog 1952 m. taikos perspektyvos esančios palankios. J- 
tempimas dabar nesąs didesnis, kaip buvo Berlyno blokados me
tu. ,

• Egipto vyriausybė atmetė anglų protesto notą, kad vienas 
Egipto laikraštis paskyrė 1000 Egipto svarų premiją už nužudy
mą anglų karo pajėgų viršininko Sueze gen. Erskin. Vyriausybė 
tvirtina, jog ji negalinti būti kaltinama už tokį laikraščio žygį.

• Burtonwood aerodrome susidūrė du Anglijoj esančių JAV 
oro pajėgų lėktuvai, kurių įgulų 5 nariai žuvo ir 15 buvo sužeis
ti. Katastrofa įvyko laivyno lėktuvui užvažiavus ant pasiruošu- 
sio kilti transportinio lėktuvo.

• West Point akademija švenčia savo 150 metų sukaktį. 
Šventė vyksta liūdesio ženkle dėl neseniai lėktuvo katastrofoj žu
vusių 19 kadetų.

• Indokinijoj prancūzų oro pajėgos pradėjo plataus masto 
komunistų pajėgų puolimą. Čia skaitomasi su galimybe, kad į 
Indokinijos karą gali tiesioginiu būdu įsikišti Kinijos komunistai. 
JAV konsulas Hanoi jau įsakė savo tarnautojams tokiu atveju su
naikinti dokumentus ir pasitraukti.

• Sausio 8 d. Paryžiuje vėl prasideda ekspertų posėdžiai Eu
ropos armijos sudarymo reikalu. Užsienių reikalų ministerių kon
ferencija tuo reikalu yra pasiekusi eilės reikšmingų politinių ir 
karinių nutarimų. Tad tikimasi, jog dar šį mėnesį įvyksiančiam 
užs. reik, ministerių posėdy pavyks pasiekti galutinio susitarimo.

nos. Suėmimų įvyko visuose di
desniuose krašto miestuose. 
Kovai su nelegalia narkotikų 
prekyba komisaras pareiškė, 
jog nenuilstamai stengiantis ir 
griežtai pritaikant įstatymus, 
galima tikėtis, kad narkotikų 
naudojimui jaunimo tarpe bus 
pagaliau užkirstas kelias.f

ŽYDAI DEBESIS SU 
VOKIEČIAIS

Tel Avivas. — Pranešama, 
kad Izraelio vyriausybė pasiry
žusi atsisakyti ligšiolinio savo 
nusistatymo nesileisti į jokius 
ryšius su Vokietija, kuri kalti
nama už šešių milijonų žydų 

išžudymą, ir numatanti 
pradėti su Vakarų Vokietijos 
vyriausybe pasitarimus dėl pa
darytų žydams nuostolių atly
ginimo. Jau praėjusių metų 
kovo mėnesį žydų atstovai pa
reiškė, kad jų pretenzijos iš a- 
biejų Vokietijos dalių siekia 
SI,500,000,000.



2 DARBININKAS

į r
švedų užsienio reikalų mi- 

nisterio Undeno trigrašis Pa
ryžiuje vykstančioje JT sesijo
je Vokietijai suvienyti buvo 
sutiktas labai šaltai ir keistai 
tiek Švedijoje, tiek kitur. Šve
dų spauda gana aštriai kriti
kuoja šį Undeno žygį ir klausia.
kodėl Švedija, net neturėdama 
kitų Skandinavijos valstybių 
garantijos. įsimaišė į tokį jaut
rų didžiosios poli tikos reikalą.

O pykti ir šiaušis yra už ką.
Visų pirma švedų užsienio 

reikalų ministeris pasirinko la
bai blogą situaciją savo misijai. 
Kaip žinoma, jau kuris laikas 
Vokietijos problema iškilo 
tarptautinėje arenoje. Reikalas 
pirmiausia liečia Vakarų Vo
kietijos prie Vakarų demokra
tijų priartinimo, ypač

UNDENAS
riuomenę, kurią būtų galima į- 
jungti į Vakarų Europos gyni
mosi planą. Vokietijos kancle
ris Adenaueris laikė tai savo 
politikos triumfu ir dideliu Vo
kietijos laimėjimu. Į tai Mask
va. žinoma, negalėjo nereaguo
ti. Per savo ruporą — Rytų 
Vokietijos atstovams ir aptarti

prašovOpro ŠAlf
K. RAl KLAVKIS

Mūsų bendradarbis Švedijoje

Į?

jos apginklavimo pianą, 
kurį Maskva iš paskutiniųjų 
stengiasi apversti. Pirmaisiais 
Vokietijos okupacijos metais 
visi stebėjosi vokiečių komunis
tų spektakliu: viduje jie slopino 
bet kokią tautinės nepriklauso
mybės mintį, o iš oro mėgino 
dėtis esą patys didžiausi Vo
kietijos suvienijimo šalininkai. 
Žinoma, jų noras buvo įjungti 
ir Vakarų Vokietiją į komunis
tinę sistemą. Šiandien, kada 
planuojama Vokietiją apgink
luoti ir įjungti į Vakarų Eu
ropos gynimosi sistemą, ko
munistai visomis keturiomis 
šoka, jog tai yra visų vokiečių 
bendros susivienijimo minties 
išdavimas. Todėl ne tik pačiai 
Vakarų Vokietijos vyriausybei, 
bet ir patiems sąjungininkams 
reikėjo griebtis priemonių de
šifruoti,

“slaptų ir laisvų rinkimų” 
visoje Vokietijoje, 

planą. Kaip sąlygas tam susi
tarimui Adenaueris pasiūlė 14 
punktų, kurių svarbiausias bu
vo sudaryti tarptautinę kontro
lės komisiją su neaprėžtomis 
teisėmis inspektuoti visą Vokie
tiją. Po to kreipėsi Adenaueris 
į Vakarų aliantus ir pasiūlė, 
kad JT sudarytų komisiją 
bendrų rinkimų galimumams 
ištirti. Taigi. Adenaueris pasiū
lė sudaryti tik komisiją, o ne 
kontrolės komisiją. Vakarų a- 
liantai sutiko su tuo ir Vokie
tijos vienybės klausimą įtrau
kė į JT sesijos Paryžiuje dieno
tvarkę.

Rytų Vokietija jau nuo pat 
pradžios kategoriškai atmetė 
mintį, kad JT tokią komisiją 
skirtų, nes. anot Vokietijos ko
munistų. tai yra

Jis. matyt, numato, kad to
kios JT komisijos vokiečiai ko
munistai neįsileis į rytų zoną, 
tat. anot jo. turi pakviestos vi
sos keturios Vokietiją okupa
vusios valstybės, “kad jos kar
tu su vokiečių tauta aptartų 
galimumus laisviems rinki
mams visoje Vokietijoje.”

Dėl to I ndėno rezoliucijos 
punkto švedų spauda gal 

daugiausia ir įniršo.
Liberalų “Dagens Nyheter” 

(Atlanto pakto idėjos šalinin
kas). pvz.. klausia: "Kokia gi 
buvo rusų politika Vokietijos 
atžvilgiu per tuos seseris me
tus. jei ne sabotavimas pastan
gų suvienyti Vokietiją prave
dant laisvus rinkimus? Kokia 
tat prasmė kviesti Sovietų Są
jungą pasitarimams? Argi rin
kimų klausimo perkėlimas į o- 
kupacines valstybes tikrumo
je nėra Vakarų aliantų dar 
kartą privertimas į beviltišką 
pasitarimų fazę? Jeigu Vakarų

aliantų pasiūlymas ir neduotų 
pozityvių rezultatų, tatai pas
tatytų Rytų Vokietijos vyriau
sybę prie sienos ir aiškiai pa
rodytų, kas yra atsakingas už 
Vokietijos padalinimą.”

Dešiniųjų - konservatorių 
“Svenska Dagbladet” (jokiems 
aliansams nepriklausančios po
litikos šalininkas) l'ndeno re
zoliucijos pasiūlymą laiko

klausinio perkėlimu į naują 
Potsdamo konferenciją,

ši idėja kaip tik ir patinkao
Rytų blokui, nes jie nieko kito 
netrokšta .kaip tik naujos Pots
damo konferencijos, dėl kurios 
kaltinami Vakarai, jog jie ją 
sulaužę. “Žinoma, p. Undenas 
teisingai mano, kad vokiečiai 
abejose demarkacijos linijos 
pusėse tikisi, kad Vokietija bus 
suvienyta. Bet jis turėtų žinoti, 
kad Rytų Vokietijos režimas 
nėra tautos valios išreiškimas 
Vokietijos Sovietų zonoje, ku
rios rusiškasis ‘gauleiteris” ką 
tik atmetė mėginimus pravesti 
laisvus rinkimus Berlyne. To
dėl. mandagiai tariant, yra 
naivu, kai p. Undenas tuo pačiu

* v 
ypu sufietana & 
siūlymą* stivlerfy 
grąžinant taiką ir laisvę su So
vietų kontrolinės komisijos Ry
tų Vokietijoje pirmininko pa
reiškimu, “kad dabartinis Vo
kietijos padalinimas negali ir 
neprivalo 
pirmajam 
tikinimas, 
buoniškos
O. gal būt. p. Undenas nugąs
tauja, kad Adenauerio ir Va
karų aliantų užmačios prieš 
Rytų pagundas taip negatyviai 
nuteiks vokiečių tautą, kad ji 
pritruks kantrybės ir atsisuks 
prieš Adenauerio politiką? Ne
jaugi p. Undenas gali geriau 
apspręsti tą problemą, negu 
toks protingas ir sumanus vals
tybės vyras kaip Adenaueris? 
Pagaliau, gaunasi įspūdis, kad 
p. Undenas čia pasielgė ne ne
utraliai, o pasisakė prieš Ade- 
nauerį. “pripažindamas”, anot 
“l’Humanite” pagyros žodžių, 
kad “Rytų Vokietijos atstovų 
paliudijimai yra motyvuoti, jog 
bendri rinkimai Vokietijoje 
privalo rūpėti tik vokiečių tau
tai ir okupacinėms valsty
bėms”.

.denauerio pa- 
zti Vokietiją

toliau tęstis.” Kas 
yra patriotinis įsi- 
tas antrajam gro- 

politikos manevrai.

i
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Hamni, Luvembourge, prieš 6 metus buvo palaidotas praėjusio 
karo JAV žymus tanku daliniu vadas — gen. George S. Patton. 
Prie jo kapo padedamas vainikas jo G metu mirties sukaktuvėse.

kas yra tos susivienijimo 
minties stabdis

ir priversti Rytų Vokietijos 
vyriausybę prisipažinti savo 
plauką. Tas ir dabar tebesitę- 
siąs demaskavimas prasidėjo 
jau rugsėjo pabaigoje.

Kaip žinoma, rugsėjo 15 d. 
^Amerikos, Anglijos ir Prancū

zijos užsienio 
riai pareiškė, 
daryli

“taikos

reikalų ministe- 
kad imamasi su-

sutartis” su
Vokietija

kartu pridurdami ir savo vals
tybių norą, kad Vakarų Vokie
tija suorganizuotų savo ka-

neleistinas kišimasis į Vokieti- 
tijos vidaus reikalus,

o tas “neleistinas kišimasis” 
buvo ne kas kita, kaip tik ka
pitalinis komunistų pralaimėji
mas tokiems rinkimams vyks
tant. Todėl buvo labai nuosta
bu, kad staiga Rytų Vokietijos 
delegacija atsidūrė Paryžiuje ir 
JT specialioje komisijoje iš at
minties užsimerkę išdrožė 
Kremliaus pamokslą, mat, Ber
lynas. tikriau sakant Maskva, 
nenorėjo praleisti progą ir ry
tų Vokietijai suvaidinti vaid
menį tarptautiniame forume.

JT turi dabar išdirbusios re
zoliucijos projektą, pagal kurį 
būtų skiriama

komisija laisviems rinkimams 
Vokietijoje pravesti.

Bet. kaip atrodo, tokiai ko
misijai Rytų Vokietija neleis į- 
keki kojos pas save. Štai toje 
situacijoje ir pasimaišė švedų 
užsienio reikalų ministeris 
savo rezoliucija.
f

su

GRENLANDAS PATRAUKIA DEMESĮ

Tokia asmeninė aliansinė poli
tika aiškiai prieštarauja Švedi
jos aljansams nepriklausančiai 

politikai”,

“Klausyk manęs ir dar.yk. kaip tau įsakoma” — šnabžda Jokūbas 
Malikas Rjtu Vokietijos premjero pasaduotojui Dr. Ix>thar Bolz, kuri* 
paklusniai ir su dėmesiu tėmija raudono boso įsakymą.

Tolimos šiaurės snieguose 
paskendusį Grenlandą vikingai 
atrado jau dešimtame amžiuje, 
bet ligi pastarųjų laikų civili
zuotų kraštų gyventojai mažai 
terado sumetimų juo susido
mėti. Tik mokslo tikslais ten 
nuvykdavo ekspedicijos, kurios 
stengėsi atskleisti
šiaurės sniegynų paslaptis.
šiaip vietiniai eskimai galėjo 

niekieno netrukdomi ten savo 
sniego trobelėse gyventi ir me
džioti ruonius. Bet dabar, atro
do. ir šis nuošalusis pasaulio 
kampas gyvena paskutines ne- 
drumstančios rimties dienas.

Pernai; kaip prisimename, 
Danija su JAV sudarė sutartį 

dėl bendros Grenlando 
gamybos.

O kad ši sala gina šiaurinį 
JAV sparną ir karo atveju tu
rėtų didelės reikšmės, JAV ne
užmiršta čia įruošti pakanka
mai tvirtą atramos punktą. 
Tad čia yra ne tik pačiais mo
derniausiais aparatais aprūpin
tos meteorologinės stotys, bet 
ir oro pajėgų bazės, kurios tu
ri ligi trijų kilometrų ilgio sun
kiųjų lėktuvų pakilimo ir nusi
leidimo kelius. Iš čia gen. Le 
May bombonešiai galėtų leng
vai pasiekti ir

visas jautriausias Sovietų 
vietas.

Bet ne tik kariniai sumeti
mai skatina Grenlandu domė
tis. Amerikiečiai karininkai jau 
seniau Disko įlankoje pastebė
jo ryškius

naftos pėdsakus.
O danų tyrinėtojai prie Nug- 

ssuak. Disko salos šiaurėje, jau 
tiksliai nustatė didesnius naf
tos išteklius.

JAV mokslininkas Mac Mil- 
lant prie Grenlando sostinės 
Goothaab aptiko

radioaktyviu metalų.
Ir nors urano ten kasti dar 

nenumatoma ,bet ten pat rasti 
akmens, turimieji beryliumo, 
turi ne mažiau reikšmės, nes 
šis metalas naudojamas bom
barduojant neutronais atomo 
branduolį. Kada bus pradėta 
eksploatuoti rytų krante L. Ko- 
cho atrasti didžiuliai

švino klodai,
jau tėra tik organizacijos klau
simas.

Visi šie žemės turtai ir stra
teginė salos reikšmė lemia, kad 
neilgai truks, kol čia ateis ci
vilizuotas žmogus su visa savo 
technika ir, nežiūrėdamas, kad 
čia retai temperatūra pakyla 
aukščaiu. kaip 30 c. laipsnių 
žemiau nulio, kad čia ištisais 
mėnesiais trunka polarinė nak
tis, pradės kastis į žemę ir sta
tyti naftos įmonių bokštus.

baigia laikraštis savo įžanginį, 
nepraleisdamas, kaip matome, 
progos pademonstruoti ir Šve
dijos neutralumą ir kartu į- 
gnybti socialdemokratui Unde- 
nui.

ANGLŲ SOCIALISTAI KEI
ČIA PAŽIŪRAS Į ISPANIJĄ
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“Laisvė” dar kartą klausia, 
kas kaltas, kad Lietuvoje žmo
nės gyvulius šeria stogų šiau
dais, idant jie nepadvėstų.

Kaip “Darbininko” skaityto
jai pamena, apie tai yra paliu
dijęs vienas vokietis belaisvis, 
grįžęs iš Lietuvos. Jo tėvas re
dakcijai yra pažįstamas dar iš 
to meto, kai sūnus jam rašė 
laiškus iš Lietuvos. Vienas re
dakcijos narys yra juos skai
tęs, ir jau tada tas belaisvis, 
kad ir neaiškiai, užsimindavo, 
kad Lietuvoje prasta prie bol
ševikų. Dabar, grįžęs, jis tai pa
rašė į vokiečių laikraščius, iš 
kur ta žinia ir buvo paimta.

Netikėti jai pagrindo nėra, 
nes pati “Tiesa”, bolševikų lei
džiamas laikraštis Lietuvoje, 
dažnai prasitaria apie negero
ves kolchozuose. “Laisvės” re
daktoriai tą bolševikinį laik
raštį paskaito, bet ne visa savo 
skaitytojams paduoda. Jiems 
ta tiesa, kuri prasiveržia net 
pro pačių bolševikų laikraščius, 
yra nemaloni. Nesmagiai juos 
nuteikė ir ta žinia, kad Lietu
voje kolchozai net pašaro gy' 
vuliams pakankamai neparūpi
na. Čia R. Mizara ir apkaltino 
sukolchozinlus lietuvius. Girdi, 
jie tinginiai ir patys kalti. Net 
ir pasmerkimą jiems pridėjo:

jie verti bausmės, kad gyvu
liais nesirūpina ir bolševikinės 
vyriausybės paraginimų nepai
so. Vadinasi, visai bolševikiš
kai klausimas sprendžiamas. 
Jei tau tokios sunkios sąlygos, 
kad net nieko padaryti negali 
ir norėdamas, vis tiek esi kal
tas ir gana. Bolševikinė val
džia negi gail būti kalta, kad 
žmonėms gyvenimą sugriovė, 
ir dėl to žmonės griauna sto
gus, kad gyvulį nuo bado ap
gintų.

“Laisvė” laido liežuviu, kad 
tai visa pranciškonų prasima
nymas. Kitaip ji negali rašyti, 
nes Kremliui neįtiktų. Ten ji 
kaltininkų nemato ir muilina 
žmonėms akis. Geriau būtų, jei 
“Laisvė” patarpininkautų savo 
skaitytojams nuvykti j paverg
tą Lietuvą, ten pabūti ir be bai
mės patekti į kalėjimą— grįž
ti. O paskui pasiklaustų, kaip 
yra, ir parašytų visą tiesą. Ta
da nereikėtų kaltininkų ieško
ti savo raudonose seilėse, kurios 
dabar aptaško visus, kas tik 
prasitaria, kad tame bolševiki
niame rojuje ne taip jau ruža- 
va. kaip “Laisvė” susiriesdama 
triūbija... . L. Kn.

Oxforde Newman Society 
surengė viešas diskusijas dėl 
Franco Ispanijos ir D. Brita
nijos santykių. Diskusijose 
svarbiausiais kalbėtojais buvo 
buvęs valstybės pasekretorius 
ir šiuo metu socialistų atstovas 
Žemuose Rūmuose Mr. Emest 
Davies ir Ispanijos ambasados 
sekretorius Aurelio Valles. Au
relio Valles išdėstė ispanų so
cialistų partijos istoriją ir jų 
intrygas užsienyje. Perskaitė 
tos partijos jaunimo manifestą, 
kuriame pasisakoma už ispanų 
socialistų partijos bolševizaciją 
ir už darbininkų sąjūdžio per
tvarkymą rusų revoliucijos pa
grindu. Kalbėtojas pabaigoje 
pacitavo 1950 m. “Labour and 
the New Society” deklaraciją, 
kurioje pasakyta: “Kitos tau
tos turi sistemas ir idėjas ma
žiau mums giminingas. Jos turi 
į tai teisę, jei savo idėjų ir sis
temų nenori primesti kitoms 
tautoms. Nėra jokio pagrindo, 
kad politinių ir ekonominių 
sistemų skirtumai trukdytų 
tautoms kartu dirbti taikai.” 
Ir Valles paklausė “Kodėl šis 
principas negalėtų būti taiko
mas Ispanijai?” Ir po to pub
lika sukėlė gen. Franco atsto
vui triukšmingas ovacijas. Dis
kusijų pabaigoje buvo pasiūly
ta Ispanijai palanki rezoliucija 
už kurią balsavo 90*7 susirin
kime dalyvavusių anglų. (“La 
Opinion” XII. 20.).

Atrodo, kad Ernest Davies 
dalyvavimas diskusijose reiš
kia, kad anglų socialistai ren
giasi sušvelninti savo priešin
gumą Franco Ispanijos atžvil
giu.

Vašingtonui ginti yra sudarytas “Raitųjų Rū 
mu eskadronu”. kuri ei* matome prie spraus- 
minio lėktuvo studijuojant žemėlapi.

Naujo tipo kreiseris Norfolk ’ paruostas nuieisti j vandenį
Camden. N. J. Laivas turi pačius moderniausius ginklus prieš po
vandeninius laivus. Jo įgulą sudarys 40 karininkų ir 500 karių jū
rininkų.

Galingas radijo siųstuvas. įrengtas JAV laive USS Courier, ap
žiūrimas “Voice of Ameriea” inž. Jean Seymour. Siųstuvo paskirtis 
pasiekti tolimiausias Sovietų Sąjungos sritis. Kur laivas plaukios, 
neskelbiama

Pašto departamentas yra išleidęs šį 3 centų ženkliuką 4-H Club 
paminėtiJ. Gbs.
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CHURCHILLIS VĖL PLŪDURIUOJA
Britanija yra tokia imperija, kad ji visa plūduriuoja ant 

marių. Vandenys ją laiko atskyrę nuo Europos, kuriai ji nesi
varžo geromis progomis priminti, kad su ja nėra suaugusi, kaip 
kitos valstybės, kurių sienos eina žeme. Britanijos sienos plaukia 
per vandenis j tolimiausius kraštus. Kai seniau kitos valstybės 
mažiau po vandenis taškėsi, britai nuplaukdavo j visus žemės pa
kraščius ir prieidavo kitas šalis iš tokio šono, iš kur niekas ir 
nelaukė.. Jie prasiskverbdavo į geriausias kolonijas, iš kur plaukė 
j jų namus gausios gėrybės, turtino britus ir stiprino. Savi namai 
buvo tiktai poilsiui menė — “saugi pilis”, kaip anglų patarlė sa
ko, o rūpesčiai ir prakaitas liejosi po visą žemės rutulį, kuriam 
daugiau yra vandens negu žemės. Dėlto ir britų premjerams daž
nai tekdavo plūduriuoti mariomis.

Dabar Churchillis Atlanto bangomis perskrodė į Ameriką, 
kuri taip pat jau valdo didelius vandenų plotus ir ne vienoje vie
toje perkerta britų senuosius kelius. Kai praėjusiais metais rei
kėjo paskirti vyriausią admirolą Atlanto Sąjungos jūrinėms pa
jėgoms, britai net užsigavo, kad amerikietis buvo numatytas. Už
sigavo ir pats Churchillis, kuris tada dar opozicijoje buvo. Kas 
gali kitas, be brito, marioms vadovauti? Bet jausmas lieka jaus
mu, o reikalas reikalu. Ir tas reikalas yra toks svarbus, kad Chur
chillis net su keliomis dešimtimis karininkų perplaukė Atlan
tą.

Visas reikalas ir sukasi apie Atlantą. Nesenas dar laikas, kai 
tame vandenyne, Churchilliui beplūduriuojant, buvo paskelbta 
Atlanto charta. Gražiomis viltimis ji apskrido pasaulį, krykštau
dama kaip žuvėdra apie visų tautų laisvę. Deja, tam laisvės 
paukščiui buvo surišti sparnai ir jis nugrimzdo kaž kur Ai'anto 
bangose. Žinome, kad Maskva nenorėjo tos Atlanto čhartos vyk
dyti. Ji buvo pakeista Teherano. Jaltos ir Potsdamo susitarimais, 
bet ir tų amžius nebuvo ilgas. O ilga gruzino ranka, kurią Chur
chillis ne kartą spaudė, taip viską plačiuose vandenyse sumaišė, 
kad reikia pasitarti, kas toliau daryti.

Nėra nieko nepaprasto, kad kiekvienas pirmiausia rūpinasi 
savais reikalais. Didieji ypač kietai to paiso. Bet yra ir tokių pai
sytinų dalykų, taip pat ir politikoje, kad jie ir mažiems ir dide
liems yra tokie patys. Tai žmogaus laisvės reikalas. Kai tos lais
vės netekusiųjų susidaro gana daug, ateina rūsčios uienos ir ga
liūnams ir nykštukams. Vandenys tada susidrumsčia ir apie se
nas, galingas imperijas. Churchillio. savo politika patiesusio du 
išpampusius diktatorius, čia laukia dar nevisai baigtas darbas.

Praėjusiame “Darbininko” 
numeryje buvo atspausdinta 
pradžia popiežiaus Pijaus XII 
pasakytos Kūčiuose kalbos, ku
rioje jis nurodė, kad taiką žmo
nėms gali duoti tiktai Kristus 
— Taikos Kunigaikštis, kaip 
Jis yra vadinamas Bažnyčios 
maldose. Toliau kalbėdamas 
Pijus Xn nurodė sąlygas, ku
riomis ta dieviškoji taika gali 
žmones apraminti, ir tas kliū
tis, kurios daromos Kristaus 
Bažnyčiai, jai besirūpinant tik
rąja taika.

Popiežius čia pirmiausia už
siminė apie

Bažnyčios ir valstybes 
santykius,

kurie dažnai klaidingai su
prantami ir aiškinami. Jis nu
rodė, kad “Bažnyčia nėra po
litinė, bet religinė bendruome
nė, bet tai nekliudo jai sueiti 
su valstybėmis ne tik į išvirši
nius santykius, o siekti ir vidi
nių, gyvybinių ryšių. Bažnyčia 
buvo Kristaus įsteigta kaip re
gima bendruomenė, ir kaip to
kia ji su valstybėmis susitinka 
toje pačioje teritorijoje, ji rū
pinasi tais pačiais žmonėmis ir 
įvairiais atžvilgiais bei įvairiais 
būdais naudojosi tomis pačio
mis institucijomis.”

Jei valstybė, sekdama žmo
gaus veržimąsi į gėrį ir tvarką, 
nori padėti žmonėms to pa
siekti, tai Bažnyčia nurodo čia 
tikrąjį kelią ir moko pagrindų 
tos tvarkos, kuri remiasi Die
vu. “Jei žmonija, prisitaikyda
ma prie Dievo valios, — pabrė
žė popiežius, — panaudos šią 
tikrą išsigelbėjimo priemonę, 
kuri yra ne kas kita, kaip
tobula krikščioniška tvarka,

tai greitai praktiškai patirs, 
kaip pradės nykti net teisingo 
karo galimybė, nes jam nebus 
jokio pagrindo iškilti.” Deja, 
popiežius turėjo pastebėti, kad 
“pasaulis yra dar labai toli nuo 
tos tvarkos, Dievo nurodytos 
per Kristų”. Dėl to “būtina at
kreipti žvilgsnį į krikščionišką
ją tvarką, kurią labai daug kas 
yra pametęs iš akių.”

Toliau popiežius Pijus XII 
nurodė, kad reikia gerai įsidė
mėti, “jog

taikos problemos mazgas

yra dvasinėje plotmėje; jis ap
raizgytas yra dvasinio sunyki
mo ir dvasinių klaidų. Per ma
žai šiuo metu pasaulyje yra gi

POPIEŽIAUS PIJAUS XII KALBA KALĖDŲ IŠVAKARĖSE

lios krikščioniškos minties, per 
maža yra tikrų ir tobulų krik
ščionių. Tuo būdu patys žmo
nės stato kliūtis Dievo tvarkai 
įgyvendinti”. Žmonės tada ku
ria savo tvarką ir ieško savo 
priemonių jai išlaikyti, iš ko ir 
susidaro dabartinė grėsmė. Ją 
palietęs, Pijus XII pasisakė ir 
d*«

moderniškŲjų ginklų,

kurie dabar gąsdina pasaulį. 
“Apgailestaujame siaubingą 
moderniškųjų ginklų žiaurumą, 
apgailestaujame ir nesiliauja
me meldę, kad jie nebūtų pa
naudoti.” Bet iš kitos pusės po
piežius pastebėjo, kad moder
niškų ginklų baimė žmonėse 
kyla iš “materialistiško nusi
statymo, nesirūpinant gi krikš
čioniškąja tvarka, kuri yra tik
roji taikos garantija.” Yra po
litikų, kurie “per daug deda 
vilčių į šių ginklų egzistavimą 
arba į jų pašalinimą. Ją sukelta 
baimė ima jau netekti savo 
veiksmingumo, kaip ir bet kuri 
kita gąsdinimo priemonė.” Po
piežiaus nuomone, tai nėra pa
kankamas pagrindas sulaikyti 
karui, ypač ten. “kur vyriausy
bės nepakankamai skaitosi su 
piliečių nusistatymu, daryda
mos savo sprendimus.”

Popiežius savo kalboje yra 
skeptiškai įvertinęs ir

nusiginklavimo pastangas,

kaip jos atrodo dabarties me
tu. “Nusiginklavimas arba vi
suotinis ir abišalis ginklavimosi 
mažinimas, kurio visuomet 
troškome ir meldėme, nėra pa
tvari taikos garantija, kol yra 
lydima neapykantos, godumo 
ir besaikio noro pirmauti...” 
Popiežius nurodo, kad tokiu at
veju per daug tampriai sujun
giamas medžiaginių ginklų 
klausimas su, taikos siekimu, o 
nepaisoma, jog kekvieno karo 
pavojus pirmiausia kyla iš 
žmogaus dvasios. “Jei iš tikrų
jų norima užkirsti karui kelią, 
reikia visų pirma pasistengti 
išvaduoti tautas iš dvasinio jų 
bejėgiškumo, iš neišsisąmonl- 
nimo savo atsakomybės prieš 
Dievą ir prieš žmones dėl sto
kos krikščioniškos tvarkos, ku
ri viena tegali užtikrinti taiką. 
Tam Bažnyčia šiandien skiria 
savo jėgas.”

Čia popiežius nurodė, kaip

tos Bažnyčios pastangos yra 
kliudomos.
iškreipto laisvės supratimo,

kuris yra apėmęs gana dideles 
žmonių mases. “Yrą skaudus 
faktas, kad šiandien tikroji 
laisvė yra neįvertinama arba 
ji yra jau prarasta.” Vieni prie
varta siekia, kad viską- būtų 
pajungta bendruomenei, r.et ?.• 
paskiro žmogaus egzistencija 
Kiti patys pasiduoda prievar
tai, neieškodami savyje dvasi
nės atramos, o vien spaudoje, 
radijo programose, kino teat
ruose, televizijoje... “Kaip jie 
gali suprasti tikrąją laisvę, ją 
branginti ir jos trokšti, jei jau 
nėra jai vietos jų gyvenime?” 
— klausia popiežius.

Tokie žmonės “yra ne kas 
kita, kaip paprasti rateliai įvai
riuose soęialiniuose sambūriuo
se. Jie jau nėra laisvi žmonės, 
nėra pajėgūs prisiimti dalį at
sakingumo viešuose reikaluose. 
Tad jeigu jie šiandien šaukia 
“Šalin karas!”, kaip galima jais 
pasitikėti? Iš tikrųjų, tai nėra 
jų balsas; tai balsas anonimi
nės socialinės grupės, kuriai jie 
priklauso.”

Popiežius ir pastebi, kad to
kie pavergti arba nesavaran
kiški žmonės ir sudaro didelę 
kliūtį

Bažnyčios atstovaujamai 
taikai,

nes “veltui ji kartotų jiems sa
vo kvietimą, o dar labiau būtų 
betikslis kreipimąsis į tą bend
ruomenę ,kuri yra virtusi tiktai 
automatu.” Ji nekenčia Bažny
čios, kaip įspėjėjos, iškreipia 
idėjas ir dedasi turinti tai, ko 
žmonėms trūksta — laisvės.

Nors vardu popiežius ir nepa
minėjo, bet jis aiškiai turėjo 
galvoje iš vienos pusės

vergišką komunistinę 
bendruomenę.

o iš antros — vadinamąjį 
“laisvąjį pasaulį”, kuris “pats 
save apgaudinėja arba savęs 
nepažįsta: jo jėga nesiremia 
tikrąja laisve.’’ Popiežius nesi
stebi, kad dėl to susidaro tai
kai grėsmė, nes “Dievas ten 
netekęs yra savo aukščiausio 
pripažinimo, gyvenimas ir vei
kimas į Jį nekrypsta, nesisuka 
apie Jį. kaip viso ko centrą”.

“Taika negali būti užtikrinta, 
jei Dievas neviešpatauja

suorganizuotoje valstybių 
bendruomenė je,

kurioje kiekviena iš jų savo vi
duje kuria laisvų žmonių ir jų 
šeimų taiką, o santykiuose su 
užsieniais ją kuria tarp tautų. 
Vykdydama savo uždavinį, Baž
nyčia užtikrina šią taiką... Ji 
savo taikos patarnavimą siūlo 
vis . ■ tik mato tarptautinio
ko'.: .-: j grėsmę.” Bet ne visi 
jos patarnavimus priima ir jų 
paklauso.

Pabaigoje popiežius ir užsi
minė apie tuos kraštus, kur 
Bažnyičos balso ne tik nenori
ma klausyti, bet neleidžiama 
jai nei veikti.

“Mes gerai žinome — kalbė
jo Pijus Xn — ir su giliai 
skaudančia širdimi aDgailestau- 
jame, kad Mūsų taikos kvieti
mas plačias pasaulio sritis gali 
pasiekti tiktai per

nutildytą Bažyčią,
nes ten milijonai žmonių nega
li viešai išpažinti Dievui savo 
atsakingumo dėl taikos. Jų šei
mų židiniuose ir jų bažnyčiose 
despotiškas galingųjų saviva
liavimas naikina visa, nepalik-

PAVERGTOJE
Puota... vaikų lopšelis

J. Načaitė “SL” aprašė keis
tą Klaipėdos vaikų lopšely Nr. 
2 įvykusią puotą. Prie jo at
švilpus greitosios pagalbos au
tomobiliui, išlipo miesto svei
katos skyriaus vedėjas Patlati, 
lydimas vyr. buch. Rinkevi
čiaus ir kitų bendradarbių. 
Smalsiems praeiviams buvo pa
aiškinta. kad ne todėl jie taip 
atskubėjo, jog būtų susirgę 
vaikai, bet — šiandien esanti 
puota, kadangi keletas vaikų 
perduoti į darželį. Vaikams bu
vo įteikta keletas dovanėlių, ir 
jie buvo greitai išgabenti ki
tur. “O po to—prasidėjo svar
biausia dalis.
mann nepasišvkštėjo vyno ir 
užkandžių svečiams. Gerokai į- 
kaušę svečiai pragydo visokiais 
balsais ir pradėjo šokti. Puota 
užsitęsė. Vėlai nusvirduliavo 
prie automobilio. “Greit, pa
galba” jiems labai pravertė: iš
vežiojo įkaušusius namo. Kiek 
vaikų darželiui tas pokylis kaš
tavo, apskaičiuos revizoriai.

damas nei Kalėdoms prakartė- 
lės, tikinčiųjų taip brangina
mos ir mėgiamos. Milijonams 
žmonių jau neįmanoma savo 
krikščioniška įtaka ugdyti mo
ralinę laisvę ir taiką, nes šie 
žodžiai — laisvė ir taika —yra 
tapę prisiekusių ramybės nai
kintojų ir jėgos gerbėjų pasi
grobtu monopoliu.

Tačiau toji “nutildytoji Baž
nyčia”, nors surakin ..?•• =- 
komis ir užčiauptoms ‘ . -
nuostabiai atsako į Mūs.. ie 
t imą. Savo žvilgsniu ji rodo tik 
ką supiltus savo kankinių ka
pus, savo išpažinėjų grandines, 
pasitikėdama, kad jos tyli au
ka, jos kančios bus

pati vertingiausia duoklė 
taikai,

nes tai yra pati kilniausia mal
da, pati galingiausia priemonė 
išmelsti iš dieviškojo Taikos Ku
nigaikščio taikos malonę ir pa
sigailėjimą, vykdant jo misiją. 
Da pacem Domine, in diebus 
nostris! — Viešpatie, duok tai
ką mūsų dienoms!”

Tais žodžiais popiežius baigė 
savo kalbą, kuri per Vatikano 
radiją buvo perduota 25 kal
boms.

LIETUVOJE
Gi Zuckermann turi savo iš
skaičiavimus, būtent — įsiteik
ti viršininkams.”

Matyti, Načaitė į tą “puotą” 
nebuvo pakviesta, todėl pasi
piktinusi ir atskleidė tą tikro
višką vaizdelį iš dabartinės so
vietiškos buities Lietuvoje.

Kokie platinami Lietuvoje 
vadovėliai,

rodo J. Tarano nusiskundi
mas. Jame sakoma, kad ž. U. 
M. ž. ū. propag. valdybos vir- 
šimnko pav. Sąmoninąs plati
na šimtais nemokšiškas paskai
tas. kaip minimalinę agrotech-

Vedėja Zucker-
nikų kursų programą, kur ne
galės klaidų ir nesąmoningų 
sakinių. Tų “paskaitų” dažnai
negali suprasti ne tik kolchozi- 
ninkai, bet net ir patys dėsty
tojai. Čia ir yra bolševikų “me
nas”: viskas “gerai” popieriuj, 
bet — tik ne tikrovėj.

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKU”

veSt
Iš švedų kalbos 
vertė Juozas Lingis

Ne, gražumo ji nebuvo gra
ži. Tokia ji niekada nebuvo, o 
dabar nebebuvo galima to ir 
reikalauti. Bet kažkas nepa- 
paprastai švaraus supo ją, kaip 
baltinių siuvėjas ar lygintojas. 
Baltinius gi ji siuvo daug me
tų prieš atidarydama krautu
vę, o krautuvėje paskiau rei
kėjo reikalą turėti tik su gra
žiais ir švariais daiktais. Tam 
ji tikrai tiko. Jos rankos buvo 
visai baltos, jai juk niekada ne
buvo prisiėję sunkaus darbo 
dirbti. Bet dirbti ji buvo daug 
dirbus, tą buvo galima matyti.

— Gal pamatuosim dabar ir 
vainiką, — tarė Agnė. — Pa
žiūrėsime, kaip jis pritiks, o tu, 
sakai, nori ir jo.

— Taip, miela Agne, pama
tuok!

Agnė prisegė jį segtukais 
prie jos pakaušio, nedidelį mir
tų vainiką, kurį Fridą pati bu
vo nusipynusi dar iš motinos, 
kai ji buvo jaunoji, paveldėtų 
mirtų. Tris kartus jau buvo tos 
mirtos nuvytusios, bet paskui 
jį pasodino diegą, vistiek juk 
iš to paties medžio. Viduje vai
niką pripildė baltas tūlis, kurs 
paskui žemyn krito į puikų jau
nosios vualį.

PAER LAGERKV1ST
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Fridą atsistojo, kad geriau 
galėtų pasižiūrėti į veidrodį. A- 
patinio sijono ir suknios ji dar 
nebuvo užsivilkus — nenorėjo 
jų nė kiek suglamžyti, bet kel
naitės buvo baltos baltutėlės, 
kaip sniegas, papuoštos gra
žiausiais mezginėliais, kurie tik 
buvo siuvimo reikmenų krau
tuvėje, vualis taip lengvai ir 
erdviai krito nugara ligi pat 
kelių. Ji buvo tikrai graži, ku
ri stovėjo ir gėrėjosi savimi, 
taip susimąsčius ir taip laimin
ga. Svajingomis akimis ji pa
žvelgė į savo paveikslą, pirmą 
kartą ji matė save kaip jau
nąją.

— O j, oj! Tu juk tik vieno
mis kelnaitėmis! — sušuko Ag
nė ir prapliupo juokais. Iš tik
rųjų taip ir buvo. Fridą nusi
šypsojo švelniai, apie tai pa
galvojus. Paskui, pakėlus į šo
ną vualį, ji vėl atsargiai atsisė
do.

Agnei atrodė, kad vainikas 
buvo perdaug prie galvos pri
plotas.

— Ar tu taip manai? Aš nė 
galvoti apie tai nepagalvojau. 
Gal būt ir netaip, kaip turėtų 
būti.

— Gal dar kiek paraityti 

plaukus? Vainikas tada gal 
kiek aukščiau stovės. Bet ne
taip jau lengva vainiką kiek 
aukščiau prisegti.

— Ne, ne, plaukai taip pra
retėję.

— Čia ot ir yra visa bėda. 
Bet aš pamėginsiu.

Agnė buvo tokia gera. Ji 
viską iš naujo pradėjo. Ji pa
ėmė kuokštą plaukų nuo šonų 
ir užšukavo ant viršugalvio, 
bet ir tai vargiai užteko, ji 
norėjo dar ir kuodą viršugalvy
je supinti, juk vistiek, kur jis 
bus, uždėjus vualį, vistiek nesi
matys. Agnė buvo labai paslau
gi ir maloni.

0 Fridą per tą laiką sėdėjo 
ir svajojo. Ir nieko nuosta
baus, kad ji svajojo.

Ji galvojo, kaip Jonas ir ji 
susitiko, kaip jų likimo grandis 
susijungė, kaip jų žingsniai at
sekė ligi šios taip džiugios va
landos. Jie jau nuo seniai se
niai bendravo, daugelį metų. 
Tai buvo slaptoji sielos simpa
tija. be žodžių, jie to ir patys 
nežinojo. J tikrą meilę tik pas
kutiniu laiku tepavirto. Jie vis
tiek lyg labiau vienas prie ant
ro priartėjo. Ji atsiminė, kaip 
jis kartą paėmė jos lagaminą 
panėšėti, kai ji traukiniu grįžo 
iš miesto. Jis tada tarė: ‘Taigi, 
buvote mieste ir apsipirkote, 
kiek suprantu?” O ji tada at
sakė: ‘Taip, buvau mieste.” 
Taip sakydama ji spėjo jam ir 
į akis pažvelgti. Tai buvo prieš 
ketveris metus, bet ji atsiminė 
viską, lyg tatai tik vakar būtų 

įvykę. Nuo tada ir prasidėjo 
rimtai.

Kaip viskas savotiška. Žmo
nių likimas — kas mus veda? 
Kas suvedė ją ir Joną į tą 
šventą jausmą, kurs juos am
žinai neišskiriamus padarė?

Bet dar ilgai ilgai truko, kol 
jie prasitarė. Taip juk yra. Ak, 
tasai meilės išdaigingas žaidi
mas, tas dviejų įsimylėjusių 
malonus gužučių gaudymas! A- 
bu vienaip jaučia, bet nė vienas 
nenori pradėti. Sielos traukia 
viena prie antro, širdyse ilgi
si vienas antro, šaukia vienas 
antrą, kaip čiulbą paukšteliai, 
kaip galvijai tvarte vakarais.

Bet, nežiūrint viso to, ją 
spaudė nuolatinis baimės kupi
nas nerimas. Ar jis mane myli? 
O gal ne? O ar aš iš tikrųjų 
myliu jį, iš visos širdies, savo 
širdies gelmėse, kaip pridera, 
kaip privaloma? Ar mes esame 
dvi sielos, kurios turės susitikti 
bendrai Dievo mums skirtai 
kelionei? įžengti į meilės švie
sią padangtę. Ne, ne... aš tikiu, 
tikiu!

Taip, ji tikėjo. Ji žinojo. Ji 
sėdėjo ir tyliai susižavėjus, 
meilės apimta, žiūrėjo prieš sa
ve.

Ne, du žmonės negalėjo gra
žiau susitikti, kaip jie, Jonas ir 
ji. Jos akys padrėko apie tai 
pagalvojus, o žvilgsnis klydo 
toli toli į tolimus kraštus.

Ar jos teisybė? Taip. Jos tei
sybė. Ką jie viens antram jau
tė, buvo meilė. Ji pasirinko jį, 
todėl kad jis jai patiko. Ji my
lėjo, kad mylėtų. O Jonas? Jis 

atsakė “taip”, jam atrodė neiš
pasakytai miela, kad ji panoro 
jo. Apie tai jis niekada nebūtų 
pagalvojęs. Bet vos tik jis pra
dėjo galvoti, jis pamilo ją ne
išpasakytai. Ligi šiol jis nebuvo 
mylėjęs nė vienos, nes nė viena 
nebuvo jo paklausus, o pats jis 
negi klaus. Bet, kaip pasakyta, 
vos tik pradėjęs galvoti, jis pa
sidarė žavingiausias meilužis, 
koks tik gali būti. Jis žiūrėjo į 
ją, kaip į kažką dievišką, kaž
ką nesuprantamai gera ir gra
žu. Jis negalėjo įsivaizduoti 
sau tobulesnio sutvėrimo. Jam 
buvo ji pati apvaizda.

O kad ji turėjo truputį pini
gų, tas jam netaip svarbu bu
vo, apie tokius dalykus jis ne
daug tesuprato, pinigų jam juk 
labai nedaug tereikėjo. žino
ma ,gera buvo pinigų turėti, 
nes visi apie tai kalbėjo. Pats 
jis pajusdavo lyg savotišką su
sikaupimą, apie tokius dalykus 
pagalvojęs. O visa tai darėsi 
jam dar kiek galima nuosta
biau.

Kad tik neatsitiktų taip, 
kad jis nebegalėtų ten ilgiau 
prie buomo stovėti, to jis tik
rai pasigestų. Prie to jis buvo 
jau pripratęs, o jeigu jau esi 
prie ko nors prisirišęs, labai 
sunku atsiskirti. Tai buvo lyg 
ir jo amatas. Bet jeigu jau 
Fridą rastų, kad jam nebetin
ka dirbti, žinoma, jis turėtų 
nusileisti. Sunkumų nebūtų. 
Jos pačios apie tai paklausti 
nenorėjo. Tam užteks laiko. 
Jis mylėjo ją. o tatai buvo 
svarbiausia, jis mylėjo ją be

galiniai, nebuvo nieko, ko jis 
dėl jos nepadarytų. Jis mylėjo 
Fridą dėl jes pačios, nes juk 
tik ū b ;vo tokia miela juo su-

Taip ouvo. Viskas buvo mei
lė jiems abiems.

Jonas... Ji galvojo apie jį, 
kaip jis paėmė ją j glėbį miške 
praeitą pavasarį ir tarė, kad ji 
yra gražiausioji jo gėlė. Taip, 
Jonas, jis mokėjo daug ko nuo
stabaus pasakyti, kas kitam nė 
į galvą nebūtų atėję. Jis buvo 
didelėmis dovanomis apdova
notas. tikrai, o niekas kitas 
daugiau apie tai nežinojo, kaip 
tik ji.

Agnė tebešukavo ją.
— Na, Fridą, gražiau jau 

nebegalima, — tarė ji.
— O. mieloji, kaip puikiai. 

Dėkui.
Jos abi žiūrėjo į ją, viską 

kaip reikiant peržvelgė ir nuta
rė, kad plaukai dabar daug ge
riau stovi, taip puikiai, kad 
puikiau nebegalima.

— Manau, kad reikia ir su 
suknia paskubėti.

— Ir aš manau, kad jau lai
kas... Ak miela Agne, kad tu 
suprastum, koks keistas jaus
mas.

— Ar gi?
— Pagalvok tik... rengtis 

jaunosios drabužiais... viskas, 
kaip sapnas. Nesinori tikėti, 
kad tai tikrovė.

— Taip, taip, bet jeigu ma
nęs paklausytum, aš patarčiau, 
kad tu vistiek užsivilktum savo 
juodąją suknelę, ši balta tau 
taip gerai nepritinka.

— Miela Agne, ką tu galvo
ji. Kaip tu gali taip...

Fridą pažvelgė į ją didžiai 
nustebus, net nuliūdus i jo-s 
neapgalvojimo taip sa

— Jaunoji juk turi būt. bai
tai apsirengus, supranti tu. juk 
tai džiaugsmo šventė.

— Ne, ne, aš tik pagalvo
jau... man taip atrodė, bet 
tu, žinoma, kad gali daryti vi
sai taip, kaip tu nori.

O buvo taip, kaip ji norėjo. 
Kitaip juk būtų buvę keista. 
Šią suknią kaip tik tai progai 
ji ir įsigijo, daug naktų ji iš
sėdėjo besiūdama ją. O ko ji 
neprisisvajojo besėdėdama ir 
besiūdama. Agnė padėjo jai už
sivilkti ją. Ji buvo ką tik su
lyginta ir graži, suglamžyti jos 
nevalia, nėriniai turi kaip rei
kiant kristi. Bet apatinis sijo
nas užpakaly matėsi iš po suk
nios. Nieko kito nebuvo daryti, 
kaip tik pakelti jį ir prisegti. 
Agnės ji klausė.

— Ar nebus tik kunigas jau 
atėjęs?

— Negalimas daiktas. — ta
rė Fridą žemu balsu ir pajuto, 
kad ji pabalo.

— Pasiklausyk tik — ten že
mai nė žodelio negirdėti.

— Paskubėkime? — tarė 
Fridą labai tyliai.

Jonas iš lengvo pabeldė į 
praviras duris.

— Kunigėlis atėjo. — šnibž
dėjo jis susikaupęs.

— Jonuli, ar tai.tu? Palauk, 
tau dar nevalia manęs pama
tyti. Sakai kunigėlis atėjo.... 

(bus daugiau)
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Kiek kainuoja amerikiečių gyvybe?
Kažin ar rasim Amerikoje 

žmogų, kuris nebūtų turėjęs 
kokių nors reikalų su vadina
mu "iiisurance”. arba lietuviš
kai — draudimu. Mes “išiuri- 
nam" čia namus, automobilius, 
baldus, žiedus, brangius kailius 
ir net paprasčiausius laiptus 
namuose. Bet gal pats įdo
miausias “insurance” iš jų visų 
— tai

žmogaus gvybės draudimas.
Štai, Amerikoj virš 78.000.- 

000 žmonių turi atskirus drau
dimo pailsus. Tik per vienus 
metus žmonės sumoka gyvybės 
draudimo premijoms apie 
7.000.000.000 dolerių. Ameri
kiečių gyvybės yra apdraustos 
maždaug 202.000.000.000 dole
rių sumai. Juk tai baisios su
mos! Ar ne? Čia reikia dar pa- 
žymėt, kad į tą sumą visiškai 
neįeina valdiškas draudimas, 
kurį gauna ligi 10.000 dolerių 
kiekvienas Amerikos kareivis. 
Visi čia suminėti skaičiai yra 
tai grynai privatus, savanoriš
kas apsidraudimas.

Jeigu "insurance'’ kompani
jos sugebėjo sumobilizuoti to
kią milžinišką 78.000.000 žmo
nių “armiją”, tai

kokia yra to pasisekimo 
paslaptis?

Kai kurie iš mūsų, ypač iš 
dipukų, sako. kad... “draudžia- 
si durniai pas apgavikus.” Na. 
žinot, galima tų. kaip jie sako 
—“durnių”, surast šimtą, tūk

stantį. pagaliau dešimt tūks
tančių. bet tik jau ne 78 mili
jonus. Amerikiečiai dolerį my
li (ir dar kaip!) ir veltui jo ne
mėto. Bet kai jie draudžiasi— 
žino ką daro...

Kai kas sako, kad kompani
jos prigaudinėja. Tai netiesa. 
Visos jos veikia čia

tokioje griežtoje valstybės 
kontrolėje

kad vargu kuri kita ekonominė 
sritis Amerikoj yra taip griež
tai prižiūrima, tikrinama ir 
kontroliuojama. Kiekviena, net 
ir mažiausia draudimo kompa
nija JAV neveiks, jei ji neturės 
pakankamų įstatyminių rezer
vų ir nebus pakankamai kre- 
ditinga.

Bet faktiškai gyvybės drau
dimui kaip tik pirmauja puikiai 
organizuotos

didžiulės kompanijos.
Tik vienas mažas pavyzdė

lis: štai, tokios The Mutuai Life 
Insurance Co. of New York, 
(kuri, tarp kitko, turi ir lietu
viškus reprezentantus) kapita
lai siekia virš 2.000.000.000 do
lerių. Jos metinė apyvarta yra 
didesnė už visos Lietuvos. Lat
vijos. Estijos ir Suomiojs vals
tybių biudžetus kartu paėmus. 
Kartais truputį juokinga klau
sti. kai Amerikos finansinio gy
venimo gerai nepažįstą naujai 
atvykę ir net seni amerikonai 
susirūpinę kalba agentui: “bro
liuk. tu savo žmogus, tai kai

•ŽYDINTI LIETUVA*
KOMUNISTINĖJE PROPAGANDOJE

kompanija braškės, — tu man 
pasakyk, kad aš savo doleriu- 
kus galėčiau spėti išgriebt...” O 
tų doleriukų kompanijon toks 
yra įdėjęs per metus maždaug 
vos trisdešimt... Tuo tarpu kai 
ta kompanija gyvuoja jau 108 
metus, kasmet darydama mil
žinišką pažangą milijonais ir 
milijonais.

Tų kompanijų didžiulis pasi
sekimas remiasi tuo, kad 
kiekvienas žmogus yra neper
maldaujamam mirties pavojuj.

Miršta šeimos tėvas — ir su 
ta minute miršta jo darbo pa
jamos. Kad šeima ekonomiškai 
nebūtų sunaikinta, žmonės per 
draudimą surado išeitį: tą pa
vienio žmogaus nelaimę išda
lyti tarp milijoninės masės 
žmonių. Tai reiškia, kad apsi- 
draudžiusių žmonių masėj mo
ka nuolatos kiekvienas iš jų 
nedidelį draudimo mokestį 
tam, kad mirties nelaimės at
veju iš tos bendros sumos bū
tų išlyginti nuostoliai ir miru
sio žmogaus būtų išmokėta ap- 
draudos suma. Iš esmės drau
dimas tai ir yra

žmonių masės kooperacija, 
kad viens kitam padėtų leng
viau pakelti iš mirties fakto 
kylančius materialinius nuos
tolius. Pačios kompanijos yra 
yra tik to viso organizatoriai 
ir tarpininkai.

Kokios yra gyvybės draudi
mų rūšys, kiek pats draudimas 
kainuoja, kaip dirba tos rūšies 
kompanijos, kokie yra žmogaus 
mirtingumo dėsniai ir skaičiai, 
apie visą tai skaitytojai ras čia 
keletą suglaustų minčių sekan
čiuose mūsų laikraščio straips
neliuose. Tat iki pasimatymo!

H.

ŽINIOS IŠ KALIFORNIJOS

Los Angeles,

Taika tik stipriems...
Pirk paskolos 
lakštus nedelsdamas

Šis jūrininkas, laivo stiebe 
taisąs radaro aparatą, budi 
krašto gynybos sargyboje. Bet 
savo kraštą ginti yra kiekvie
no pareiga. Tik visi kartu gali
me išlaikyti savo kraštą stiprų, 
o tik stiprus kraštas gali išlai
kyti taiką.

Kam rūpi krašto gynyba ir 
taika, tas perka paskolos lakš
tus. Pirk ir tu reguliariai U. S. 
Defense Bonds. Tuo būdu ir 
sau pinigus taupysi ir kraštą 
padėsi ginti. Prisimink gerai:

kas reguliariai netaupo, nieko 
nesutaupo. Taigi, taupyk pirk
damas U. S. Defense Bonds.

Kiekvienos E serijos paskolų 
lakštai dabar automatiškai 
pratęsiami 20 metų, užuot 10 
metų anksčiau. Vadinasi, iš 
§18,75 pasidaro ne $25, bet— 
833,00, o iš 37,50 išauga $66.66. 
Tad dėl savo paties labo ir sa
vo krašto saugumo nedelsk— 
tuojau įsigyk ES Defense 
Bonds!

— Šv. Kazimiere par. salėje 
vyksta remonto darbai. Salės 
pogrindy (beismente) per
tvarkomi kambariai ir tualetai. 
Viskas pritaikoma parengi
mams. Iškilmingas salės atida
rymas numatomas kovo 9 d.

— Kalėdos praėjo labai iš
kilmingoje nuotaikoje. Berne
lių mišios buvo 6:30 vaL ryto. 
Bažnyčia buvo pilna tikinčiųjų. 
Labai gražiai giedojo parapijos 
choras, kurį vedė muz. A. 
Skridulis. Po mišių choras su
sirinko tradicinių pusryčių. Čia 
parapija pagerbė choro daly
vius ir jų pasiaukojimą giesmei 
ir dainai. Choras, iš savo pu
sės, gražiai pasveikino parapi
jos kleboną J. Kučinską, jam 
įteikė gražią dovaną ir sugie
dojo ilgiausių metų.

— Kratagės šeima, gyvenan
ti 13573 Monica, Detroit, 
(Mich.) atvyko atostogų į Los 
Angeles miestą; čia lanko drau
gus ir pažįstamus.

— Spaudos kioskas, kurį ve
da V. Prižgintas, veikia kas 
sekmadienis 12-13 vai. Visos 
naujausios knygos ir laikraščiai 
gaunami kioske. Lietuviška vi
suomenė labai skaito knygas.

— Lietuviai kariai, tarnaują 
apylinkės aerodromuose (a- 
viacijoje), — Vytautas Jonai
tis, Aloyzas Karačiauskas ir 
Jul. špakevičius, — Kalėdų 
proga gavo kelių dienų atosto
gas, jas praleido lietuvių kolo

nijoje ir dalyvavo pamaldose.
— Prof. M. Biržiška, Nepri

klausomybės akto signataras, 
gyvena pas savo dukterį ir 
žentą. Gerai jaučiasi. Kas sek
madienį matomas lietuvių pa
maldose. Dažnai lanko knygy
nus. Daug skaito ir rašo.

— Juozas Grisius (Joseph 
Grish), Chicagoje žerai žino
mas advokatas, persikėlė į 
Glendale, Los Angeles prie
miestį ir čia įsikūrė. Jis taip 
pat įsijungė į katalikiškų orga
nizacijų veikimą. Atidarė Real 
Estate įstaigą. Norintiems čia 
įsikurti ar įsigyti turtą mielai 
padeda. Jo adresas: Joseph 
Grish, 630 East Colorado St., 
Glendale, Calif.

— Tautiškų šokių grupė, ku
rią veda L. Zaikienė, sausio 
27 d. rengia vakarą. Bus suvai
dinta linksma komedija “Bajo
ras”. Veiks virtuvė ir bufetas. 
Po to šokiai.

— L. Baltrušaitienė, Vlado 
. Baltrušaičio, Vilniaus operos 
solisto, žmona sunkiai susirgo, 
paguldyta ligoninėje. Jai yra 
padaryta operacija.

“Darbininko” pažanga ir li
nija Los Angeliečiai labai pa
tenkinti. Laukia, kada jis virs 
dienraščiu. ’

— Kalėdų proga šv. Kazi
miero lietuvių parapijos tikin
tieji suaukojo bažnyčiai apie 
81,500.00. Juozas Smilga

Pas spaudos platintojus

Komunistinė propaganda per 
gintaro žemės radiją netoli 
Bostono, varoma ir toiiau. Kas 
sekmadienį lietuvių k. duoda
ma pusvalandis vadinamos gin
taro žemės programos. Prane
šėja atrodo šiame krašte augu
si, bet nebloga lietuvių kalba 
praveda programą, kurios pir
moji dalis visada skiriama bol
ševikų okupuotos Lietuvos ta
riamiems “laimėjimams” išgar
sinti. Skaudu yra klausyti, kai 
niekada Lietuvos nematę ir juo 
labiau dabartinių jos kančių 
nepažinę mūsų tautiečiai imasi 
tokios bjaurios bolševikinės 
propagandos. Aną sekmadienį 
jie aiškino, kad nors išeivijoje 
lietuvybė tirpstanti, tačiau Lie
tuvoje ji dabar žydinti. Reikia 
abejoti, ar tokie aiškintojai pa
tys savo tokioms kalboms tiki, 
nes juk turi jie suprasti, kad 
jeigu jiems neleidžiama to “žy
dėjimo" pamatyti, jeigu niekas 
negali į bolševikų okupuotą 
Lietuvą nuvykti, kas nors turi

Vaizduojama tremtiniu gyveni
mas ir paruzanu kovos Lietuvoje. 
Kaina $1:50. Užsakymus siųsti:

DARBININKAS 
6M0 Bu*hwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.
—

būti ne taip, kaip jų apgailėti
niems agitatoriams visame pa
saulyje liepiama sakyti. Tat 
tai bjauriai propagandai tar
naujančius tautiečius vadina
moje gintaro žemės programo
je kviečiame mesti niekinus sa
vo kraštą ir jungtis su viso pa
saulio lietuviais į bendrą kovą 
už komunizmo tironijos sužlug
dymą. Neužmirškime, kad tai 
kovai dabar vadovauja kaip tik 
didžioji Amerika, kurios prieg
lobsty visi esame. .Jei toji pro
paganda nesiliaus, turės rastis 
priemonių jai sustabdyti.

Toji programa pradedama 
ir baigiama Maironio daina 
“Kur bėga Šešupė”. Progra
mos metu duodami Lietuvos 
karo mokyklos kariūnų žinomų 
patriotinių dainų įdainavimai. 
Tos dainos bolševikų valdomoj 
Lietuvoj yra draudžiamos, o 
jas karusieji ar įdainavę žmo
nės seniai yra bolševikų nu
kankinti. Kaip skaudu, kai iš
eivijoje atsiranda neišmanėlių 
ar piktos valios žmonių, kurie 
šimtų tūkstančių lietuvių išžu
dymą vadina “lietuvybės pra- 
žydimu” ir net tokią agitaciją 
dengia Nepriklausomos Lietu
vos laikų patriotiniais įdainavi- 
mais.

Tos programos metu taip 
pat naudojamos A. šabaniaus- 
ko ir kitų Nepriklausomybės 
laikais -buvusių lengvosios mu
zikos atstovų įdainavimai. Visa 
tai maišoma su pasakojimais 
apie pramonės, žemės ūkio ir 
panašių dalykų kilimą Lietu
voj dabartiniais laikais. Vargu, 
ar rasis kvailių, kurie tiems 
pasakojimams tiki, tačiau 
kiekvienu atveju turi būti pa- 
darytas galas tai gėdai, kuri 
daroma mūsų tautai tokią pro
gramą perduodant K.

PERŠALIMAI IR SLOGOS

- -------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Žmones ir Žvėrys Dievu Miške
j ■

Kl N. STASIO YLOS KACETO PERGYVENIMAI
Knyga 560 puslapių, paveiksluota, kaina 85.00.

Ii

’ Užsisakyti (iš ank-to atsiunčiant pinigus) šiuo adresu:
DCMACI L AT E CONC’EPTION CONVENT

R.F.I). 2, Putnam, Conn.

Kas ir dėl ko peršąlą?

Žmonės dažniausiai persišal
do šaltu metu — žiemą, vėly
bą drėgną rudenį, ankstybą 
pavasarį. Ypač nepastovus o- 
ras sudaro palankias sąlygas 
peršalti. Dažniau peršąlą žmo
nės silpnos sveikatos, nemigę, 
patekę į skersvėjus, apsirengęs 
per šiltai ar per lengvai, kvė
puoją per burną. Be to. grei
čiau nušąlą ir gauna slogą tu
rį nesveiką gerklę, padidintus 
tonsilus. Pastaroji liga daž
niausia būna pas vaikus. Ne 
tik atšalimas, bet ir perkaiti
mas yra slogų priežastis.

Nepavojingi parazitai pasidaro 
pavojingais

Nosies, gerklės, burnos glei
vinės turi įvairių bacilų. Daž
niausiai šios bacilos yra para
zitai - veltėdžiai ir sveikam or
ganizmui nepavojingos. Staigus 
nušalimas kurios nors kūno 
dalies sudaro palankias sąlygas 
audinių padėties pakeitimui, 
staigiam kraujo susitvenki- 
mui kraujo induose, kurie yra 
toliau nuo nušalimo vietos. 
Pav., sušlapus ar nušalus ko
jas. kraujas suplūsta į nosies 
gleivines, jas sudrėkina ir su
daro gerą dirvą greitam bacilų 
augimui. Iš čia bacilos užplūsta 
organizmą, kurs tokiam stai
giam priešo antpuoliui nėra 
pasirengęs.

Iki tol tos bacilos buvo ne
kenksmingos, bet gero maisto 
gavusios, sustiprėjo ir pasidarė 
virulentingos, o patekusios į 
kito asmens organizmą ir be 
peršalimo iššaukia ligą. Daž
nai šeimoje vienas asmuo susir
gęs nosies sloga, apkrečia ir ki
tus. Taip gali prasidėti viršuti
nių kvėpavimo takų slogos ir 
kitų organų ligos.

Nušalimo metu padidėja ir 
kitų bacilų skaičius ir nusilpu
siam organizme gali būti prie
žastimi plaučių įdegimo, gripo, 
reumato ir t.t.

Persalimo reiškiniai
Jaučiamas bendras negalavi

mas, galvos skaudėjimas, pra-

DR. A. GRIGAITIS

kaitavimas, neaukštas karštis, 
nosies sloga, peršėjimas nosa- 
ryklėj, balso užkimimas, sau
sas kosulys.

Kaip apsisaugoti nuo slogos?

Geriausia apsauga nuo per
sišaldymo ir slogų yra protin
gas užsigrūdinimas. Mūsų kū
nas turi būti taip išmiklintas, 
kad patekusias ligų užkrėtas 
tuoj nugalėtų. Kūno užsigrūdi
nimui turi svarbos vanduo, o- 
ras ir saule. Patartina šiltu 
metu daryti oro vonias, pasi
kaitinti saulėje, pasimaudyti, 
pakvėpuoti grynu oru. Šaltu 
metu patartina rytais prausti 
bumą, kaklą šaltu vandeniu, o 
krūtinę apsitrinti šaltu vande
niu.

Yra žmonių, kurie kūno užsi
grūdinimui rytais naudoja du
šą. Padarius dušą, reikia tuoj 
pat sušilti ir bent pusę valan
dos pasilikti kambaryje. Toks 
dušas labai gerai užgrūdina 
žmogaus kūną.

Vaikams, turintiems palin
kimą prie peršalimų, patartina 
vasaros metu jūrų vonios. 
Vengti sušlapti kojas, o sušla
pus tuoj pakeisti batus ir koji
nes. Nekvėpuoti per bumą, y- 
pač šaltu metu, nes galima 
gauti gerklės, bronchų slogą. 
Gydyti prakaituojančias kojas. 
Šaltu metu tinkamai apsirėdy
ti.

Gydymas

Žmonės peršalimą skaito ne
pavojinga liga, tad mažai kas 
ir dėmesio į jį kreipia. Gi per
šalimas, nosies sloga ir k. gali 
būti daugelio ligų priežastimi.

Peršalus reikia gulti lovon. 
Pirmiausia paimti vaistų, Jiuo- 
suojančių vidurius: ricinos alie
jaus arba magnesium sulfate, 
arba kitokių. Šiltai užsikloti. 
Išprakąitavimųi gerti liepos ar
ba bez&rlHetlfc aitam •p&g, • 
jus medaus, arba paimti aspi
rino po 0,3 tabletę kas 3-4 vai.

Sulfonamidai vartojami, kad 
galima būtų apsisaugoti nuo 
komplikacijų.

Ligos metu, o ypač esant 
temperatūrai ,laikyti pienišką 
dietą — nevalgyti mėsos. Var
toti daugiau skystą maistą. 
Troškulį galima raminti vaisių 
sulčių skysčiais, arbata, van
deniu su citrina ir panašiai. 
Padaryti kojų vonią karštoka
me vandenyje.

Turint nosies slogos pradžią, 
patartina išgerti stiklinę van
dens su vienu lašu 10/č jodo 
tinktūros (Tr. jodi). Šie vaistai 
dažnai sustabdo nosies slogą. 
Galima naudoti ir vaistus pa
gal gydytojo nurodymą. No
sies slogos neužleisti, nes ji ga
li pereiti į chroninę, kurią gali 
tik gydytojas pagydyti.

Gydytis tol, kol visai pa
sveikstama. Ypač tai patartina 
žmonėms senesnio amžiaus. E- 
sant aukštesnei temperatūrai, 
arba sergant kokia nors liga, 
persišaldžius kreiptis į gydy
toją.

East Chicago, Ind., kiekvie
ną šventadienį lietuvių šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čios prieangyje išsidėsto lietu
viškos knygos. Ten rasi pačių 
naujausių knygų, ten pratęsi 
ar užsisakysi laikraštį. Šis 
uolus spaudos platintojas yra 
Edv. Vilutis, gyvenąs 3736 Pu- 
laski St., East Chicago, Ind.

Pasiteiravau šio simpatingo 
žmogaus, kas daugiausia perka 
knygas ir kokias? Pasirodo, 
kad beveik vieni naujakuriai 
yra susidomėję lietuviška kny
ga Iš senųjų lietuvių nupirko 
tik pora vyrų ir viena moteris. 
Visi jie čia gimę ir augę. Yra 
ir tokių naujakurių, kurie per
ka kiekvieną naujai pasirodžiu
sią knygą. Bet yra ir tokių, ku
riems jokiu bū^u neįsiūlysi.

Didžiausias pareikalavimas 
buvęs Pelėkio “Genocide” ir 
“Raudonosios žvaigždės”. Kiek
vienas naujakurys norėjęs sa
vo bosams “užfundyti” anglų

kalba knygą apie bolševizmo 
žiaurybes. Vienas net malonės 
neteko, bet dabar jo bosas yra 
įsitikinęs, kad bolševikai yra 
žmonijos nelaimė.

Edv. Vilutis buvo “Maldos” 
bendrovės dalininkas, šiai ben
drovei dar priklausė prof. P., 
Dambrauskas ir kun. P. Kfrve- 
laitis. Kun. prof. Dambrauskas 
buvo spaudai paruošęs ir išlei
dęs apie 10 įvairių maldakny
gių, kurių bendras tiražas sie
kia milijono egz. Be to, prieš 
karą Edv. Vilutis Plungėje tu
rėjo nuosavą knygyną, kurį nu
savino bolševikai. Vokiečių o- 
kupacijos melu jis knygyną tu
rėjo Kaune. Dabar neseniai jis 
išleido kun. P. Kirvelaičio pa
ruoštą “Jaunuolių maldos” — 
maldaknygę jaunimui.

Ir atsidūręs Amerikoje, šis 
senas spaudos vilkas savo dar
bą tęsia toliau — sėkmingai 
platina lietuvišką spaudą.

Jonas Ervydis

KAS K£ SAKE
Farukas dėkoja už garstyčias

Kai Farukas kėlė vestuves, 
du Vokietijos studentai pasiun
tė 3 svarus garstyčių. Farukas 
specialiu raštu atsiuntė padėkų 
už taip puikią ir brangią dova
ną.

šunų spalvos pagal moterų 
madą

Hollywoode madų kūrėjai 
sugalvojo dažyti šunis ir jų 
spalvas priderinti prie moterų 
drabužių. Tokiu būdu, dama, 
apsirengusi ružava suknele, ve
džiojasi ir šunį ružavą.

Pas škotus
Jauna škote mergaitė renka 

aukas vienos sektos tikslams. 
Susitinka turtuolį, šis išima 5 
šilingus ir klausia:

— Kuriam tikslui renkate?
— Pačiam Dievui.
— Kiek metų turite?
— Aštuoniolika ,atsako mer

gaitė.
— Aš .jau turiu 81 ir todėl 

geriau pats Dievui įteiksiu, nes 
pirmiau už jus jį sutiksiu.

Kas iškelia žmogų
Dideliame susirinkime blai

vybės apaštalas sako ugningą 
kalbą:

— Tik blaivus būdamas gali 
šį tą padaryti gyvenime, — 
drožia kalbėtojas. — Pavyz

džių toli ieškoti nereikia. Prieš 
dvejus metus įstaigoje, kurioj 
aš tarnauju, buvo du žmonės 
aukštesnės už mane kategori
jos. Jie abu buvo girtuokliai.. 
Vienas jų pateko į bepročių li
goninę, o kitas į kalėjimą. 
Šiandien aš esu pirmasis žmo
gus visoj įmonėje. Pasakykit 
dabar, kieno dėka aš pasiekiau 
tokią aukštą vietą.

— Alkoholio, — rimtai atsa
kė vienas iš publikos.

Vaizdinga nuotrauka
Kartą į Kauną pas sūnų stu

dentą atvažiavo tėvas iš kaimo. 
Abudu nuėjo nusifotografuoti. 
Fotografas pasiūlė, kad studen
tas, rodydamas savo sūnišką 
prisirišimą, uždėtų ranką tė
vui ant. peties. Būsią labai vaiz
dinga.

— Būtų dar vaizdingiau, 
jeigu jis ranką kištų į mano 
kišenę, — pastebėjo senis ūki
ninkas.

Tai bent jėga!
— Pažiūrėk, kokie stiprūs 

mano rankų raumenys! Aš 
lengvai sustabdau traukinio 
garvežį! . ,

— Melagis esi, — atsake už
kalbintasis.

— O ne, bičiuli, klysti. —Aš 
esu traukinio mašinistas...
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KALĖDINĖS GIESMES
Kalėdos visose tautose yra 

sutinkamos ir palydimos gau
sios švenčių muzikos. Per ra
diją, jau gerokai prieš šventes, 
išgirstam jos motyvus. Paskui 
bažnyčiose Kalėdų giesmės 
skamba iki pat Graudulinių— 
vasario 2 d.
. Kai įsiklausom lietuviškų 
kalėdinių giesmių, pirmiausia 
pastebime, kad jų melodijos 
dažniausiai yra skolintos. Pas
kui mum krinta į akis giesmių 
tekstai: jie primityvūs, neside
riną su švenčių nuotaika. Gies
mių žodžiai, kaip ir melodijos, 
yra paimtos iš senų giesmynų, 
vėliau apvalytos nuo barbariz
mų, tačiau vistiek jos yra dar 
skurdžios. Pagaliau ir šių gies- 
rių turime labai nedaug. Netu
rime ir specialios švenčių mu
zikos.

Žvilgtelėję į senus laikus, į 
senas kantičkas, Tautosakos 
archyvus, randame ten nema-

Nauji Petravičiaus paveikslai
Dail. Viktoras Petravičius, 

šiuo metu gyvenąs Chicagoje, 
rimto dailininko vardą užsitar
navo medžio raižiniais. Jis yra 
dalyvavęs įvairiose parodose 
Lietuvoje ir užsienyje, laimėjęs 
premijų ir gavęs įvairių atsi- 
žymėjimo ženklų.

Savo kūryboje dail. P. Petra
vičius sujungia senąsias liau
dies grafikos tradicijas su nau
jaisiais meno laimėjimais. Ne
ieško skambios linijos, dailios 
formos, bet kalba vidine nuo
taika ir dideliu nuoširdumu.

Kartas nuo karto jis padeda 
į šalį kaltus ir kitus piaustymo 
įrankius ir ima teptuką į ran
kas. Ir jo tapyba yra taip pat 
savarankiška ir nuoširdi.

Paskutiniu laiku jis ant šilko 
nutapė tris didelius paveikslus. 
Jie turi bendrą kompoziciją. 
Aplink eina plati ornamento 
juosta, papuošta įvairiais liau
dies meno motyvais, paukšte
liais, angeliukais. Visa juosta 
išdėstyta ritmiškai ir simetriš
kai. Viduryje su išlenktu 
skliautu, viršuje yra pats pa
veikslas.

Visų trijų paveikslų temos 
— religinės. Pirmasis vaizduo
ja Mariją su Kūdikėliu ant 
rankų. Aplinkui angelai neša 
lelijas. Pati Marija ir jos dra
bužiai taip pat primena didelį

KAI TAMSOS GALYBĖ NAIKINA
šimtmečiais sukurtas mūsų tautos kultūrines vertybes, 

KIEKVIENO LIETUVIO INTELIGENTO PAREIGA
skaityti, platinti ir palaikyti vienintelį kultūros žurnalą

AIDUS
AIDAI, pradėję eiti tremtyje, jau 

treti metai Amerikos že
myne vieningam kūrybos dar
bui jungia mūsų geriausias 
mokslo, meno ir literatūros 
jėgas;

AIDAI palaiko Lietuvos prisikėlimo 
viltį ir skelbia jai giedrą lais
vės rytmetį;

AIDAI, pasitikėdami lietuviškos visuo
menės iki šiol rodomu palan
kumu,

1952 METAIS
dar kartą kiekvieną lietuvį inteligentą kviečia į savo skaitytojų eiles.
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Administracijos adresas:

AIDAI, Kennebunk Port, Maine

A. DŽTCGĖNAS

ža kalėdinių giesmių. Tačiau 
tik kelios jų tepasiekė mūsų 
laikus, kitos buvo pamirštos. 
Ir kodėl? Visos senosios kalėdi
nės giesmės buvo gana prastai 
sueiliuotos. Jos gali ir tiko se- 
nąjai mūsų gadynei, bet nau
jiems laikams jau nebetiko, ir 
giesmė buvo pamiršta. I jų gi 
vietą mūsų muzikai nesukūrė 
naujų. Net nepriklausomybės 
laikais neatsirado rimtesnių 
kompozitorių, kurie būtų pra
turtinę Kalėdų giesmes nauja 
kūryba.

Taigi, pirmiausia reiktų dar 
kartą gerai sutvarkyti gies
mių tekstus. Tegu čia ranką 
prideda gerieji mūsų eiliuoto
jai, kad giesmių turinys ir for
ma būtų kur kas geriau ir pa-, 
gal mūsų laiko reikalavimus iš
vystyta. Meliodijos, kad ir sve- 

išsiskleidusį lelijos žiedą. Ant
rasis vaizduoja Sopulingąją 
Dievo Motiną — Pietą. Kaip į- 
prasta mūsų liaudies mene, ir 
čia grupuojasi angeliukai ir 
Marija proporcingai padidin
ta ir užakcentuota. Trečiajame 
matome Nukryžiavimą. Kry
žius užima svarbiausią vietą, 
jis stipriai išryškintas, aplink 
stovi liūdinčios moterys, viršu
je kartojasi tas pats angelų 
motyvas.

Visi trys paveikslai parodo 
dail. V. Petravičiaus kūrybinę 
jėgą. Jis prakalba naujai: pie
šinys jau neturi linijos sunku
mo, spalva išreikšta su dideliu 
įsijautimu ir subtilumu. Joje 
tiek daug derinio ir žaismo, 
kad pagrinde gana nuobodžią 
kompoziciją daro gyvą ir įdo
mią. Visi trys paveikslai turi 
gilią religinę nuotaiką.

Reikia palinkėti, kad dail. 
V. Petravičius, kuris gerai pa
žįsta senąjį mūsų meną, iš ten 
išgriebtų religinę nuotaiką ir 
ją praskleistų naujoje moder
ninio meno šviesoje, šie trys 
paveikslai galėtų būti didesnio 
ciklo labai gera pradžia.

Visų trijų paveikslų geros 
reprodukcijos bus naujuose šių 
metų “Aiduose”. Paveikslus 
nupirko pranciškonai ir paskir
stė įvairiems savo vienuolynų 
namams. P. J. 

timos, gali pasilikti, nes jos jau 
įaugusios mūsų tautoje. Bet ir 
čia mūsų muzikai turėtų dau
giau susidomėti Kalėdų tema ir 
sukurti naujų meliodijų.

■ Antra, turime nemaža kalė
dinės poezijos, tačiau muzikai 
ji nelabai kartais tinka. Tokiu 
atveju mūsų poetai galėtų net 
specialiai parašyti giesmei žo
džius. Jei kiekvienas muzikas 
parašytų bent po vieną giesmę, 
tuoj turėtume visą eilę naujų.

Be to, reiktų taip pat ir kitos

Iliustracija iš V. Mačernio “Vizijų”. Dail. Aleksandravj&us

“ŽEMES”
Praeitais metais išleistų kny

gų tarpe “ŽEMĖ” — naujosios 
poezijos antologija — užima 
vieną iš geriausių vietų. Tai di
delė knyga (193 psl.), gražiai 
ir skoningai “Lietuvių Dienų” 
išleista Kalifornijoje. Sureda
gavo Kazys Bradūnas, platų į- 
vadą parašė Juozas Girnius.

Knygon sutelkti: Juozas 
Kėkštas, Kazys Bradūnas, Al
fonsas Nyka Niliunas, Vytautas 
Mačernis (miręs Lietuvoje 
1945 m.) ir Henrikas Nagys. 
Visi jų kūriniai jau spausdinti 
įvairiuose rinkiniuose ar perio
dikoje, bet, sudėjus į vieną 
knygą, dar labiau išryškėja. 
Autorius jungia ne bendra pro- 

kalėdinės muzikos, kuri pra
skambėtų ar vargonais, ar pia
ninu, ar kitu instrumentu. Ma
nyčiau, kad medžiagos gali 
duoti kaip tik senosios mūsų 
giesmės, dar iki šiol mūsų mu
zikų neišnaudotos, šie kūriniai 
neturėtų būti ilgi ir sunkiai iš
pildomi, kad nueitų iki šeimų, 
iki jaunimo ratelių ir organi
zacijų.

Visa tai yra įmanoma ir da
bartinėse sąlygose. Juk ir da
bar kompozitoriai kuria. Ir 
kartais jų kūriniai neturi pro
gos išeiti į viešumą ir koncer
tuose suskambėti. O Kalėdos 
kartojasi kas metas, tai ir jų 
giesmės ir kūriniai kasmet 
skambėtų ir žmonėse sklistų.

Jei per šiuos metus atsirastų 
bent kelios naujos giesmės ir 
koks muzikos kūrinys, tai būtų 
pati brangiausia dovana kitom 
šventėm.

POEZIJA
grama, o tik bendra linkmė. 
Kiekvienas jų skirtingai žvel
gia į gyvenimą, skirtingai 
sprendžia bendras problemas. 
Šie poetai pradėjo reikštis dar 
prieš Antrąjį Pasaulinį karą 
Lietuvoje, brendo karo sūku
riuose ir pergyveno tėvynės 
netekimą ir tremtinio vargus. 
Skausmas ir nerimas paženkli
no juos. Visi jie prisirišę prie 
gimtųjų namų, prie žemės, kur 
liko įmintos pėdos, kur kvepia 
suverstos vagos. Ten, gimtose 
sodybose, liko kūdikystės sap
nai. Poetai jų ilgisi. Žemės mei
lė pačiai knygai davė vardą. 
K. Bradūnas, A. Nyka Niliū- 
nas ir H. Nagys yra laimėję li
teratūros premijas.

Įvade J. Girnius plačiai svar
sto mūsų literatūros klausi
mus. Jis savaip paskirsto visą 
literatūrą, šiuos “Žemės” at
stovus priskirdamas trečiajai 
kartai. Pirmajai kartai priski
ria tautinio atgimimo poetus, 
antrajai — nepriklausomybės 
laikų, trečiajai — savosios že
mės praradimo — šios knygos 
atstovus. Toliau J. Girnius ver
tina kiekvieno kūrybą atskirai.

Knyga vertinga ir įsigytina 
kiekvienam, kuris domis lietu
viškąja kūry ba ir ją brangina.

(ŽEMĖ — naujosios lietuvių 
poezijos antoiogija. Redagavo 
Kazys Bradūnas. Įvadą parašė 
Juozas Girnius. Išleido Lietu
vių Dienos Los Angeles 1951 
m. Aplanką piešė Kazys Janu
lis. Kaina 4 dol.)

Antanas Sabaliauskas—Nl'O 
IMSRĖS IKI ORINOKO. Lie
tuvio misijonieriaus atsimini
mai. įspūdžiai, pergyvenimai 
Europoje .paslaptingoj Indijo
je ir Pietų Amerikoje. Išleido 
Venta Vokietijoje. 225 psl., 
kaina 2.50 dol. Viršelį piešė 
dail. VI. Vijeikis. Galima užsi
sakyti pas Ventos atstovą V. 
Joniką—307 Water St., Brook- 
lyn 1, N. Y.

TECHNIKOS ŽODIS, nr. 9 
— gruodžio mėn.

EKRANAS
FILMŲ KRITIKŲ SPREN

DIMAS
Pirklio mirtis

Paskutiniuoju laiku ameri
kiečiai gana sėkmingai perke
lia į ekraną geresniuosius sce
nos veikalus. Prieš pat Kalė
das New Yorke pasirodęs fil
mas “Pirklio mirtis” (Death 
of a salesman) yra sukurtas 
pagal to paties vardo Arthur 
Millerio dramą, kuri neseniai 
lamėjo Pulitzerio ir Dramos 
Kritikų premijas. Filmas išėjo 
neblogesnis už scenos veikalą.

Filme vaizduojamas pirklys 
\Villiam Loman, kuris savo 
gyvenime svarbiausiu dalyku 
laikė materialinių gerbiu kūri
mą. Ir tik pasiekęs senatvės jis 
atrado laiko pažvelgti į save ir 
savo šeimą. Nusivylimas, kad 
jis nepajėgė sukurti tokio gy
venimo, apie kurį buvo svajo
jęs, ir net savo vaikų tinkamai 
neišauklėjo, priveda jį prie tra
gedijos. Pirklio vaidmenį labai 
"erai vaidina Fredric March. 
Pirklio žmona — Mildred Dun- 
nock. Kiti artistai taip pat tik
rai geri. Įdomiai surežisuotos 
ir gerai pasisekusios scenos, ku
riose pirklys gyvena savo prisi
minimais.

New Yorke šis filmas rodo
mas Victoria kine prie Times 
Sųuare.

Sprendimas prieš auštant

Prieš keletą metų Amerikos 
knygų rinkoje pasirodė roma
nas, parašytas amerikiečio 
George Howe, kuris laimėjo 
pirmąją įtakingos Kristoforų 
organizacijos premiją. Roma
nas vadinosi “Call it treason”. 
Jame pasakojama vieno vokie
čio kario istorija antrojo pa
saulinio karo metu. Pakliuvęs į 
amerikiečių belaisvę, šis vokie
čių karys pamato, visą tolimes
nio karo beprasmiškumą ir 
ryžtasi kaipo amerikiečių šni
pas būti išmetamas už vokiečių 
linijų. Laike savo paslaptingo
sios misijos jis keliauja iš vie
no pavojaus į kitą ir perduoda 
amerikiečiams žinias apie vo
kiečių įsitvirtinimus. Ir visa tai 
jis daro vien dėlto, kad grei
čiau būtų užbaigtas karas ir 
mažiau vokiečių nukentėtų.

Šita istorija, kuri sakoma y- 
ra tikra, dabar perkelta į ek
raną. “Sprendimas prieš auš
tant” (Decision before dawn) 
vardu. Filmas nepaprastai ge
ras. Jį režisavo garsus “The 
snake pit” režisierius Anatole 
Litwak. Filmas buvo gamina
mas Vokietijoje, ir svarbiausie
ji aktoriai yra vokiečiai: Os- 
car Wemer, Hildegarde Neff 
ir kt. Vaidina ir pora ameri
kiečių. Pastebėtina, kad šiame 
filme vėl labai teigiamai iške
liamas vokiečio kario tipas, pa
našiai, kaip ir “Dykumos lapė
je.”

Filmas rodomas New Yorke, 
Rivoli kino teatre, prie Broad- 
vėjaus. J. B.

Kitados labai plačiai garsėjusi 
kino žvaigždė. Jvedr Grota Garbe, 
atskrido j Xew Torką. Reporterių 
užklupta ir klausiama, ką veik
sianti. ne tiktai nieko neprasitarė, 
bet ir nuo fotografu savo "balsą" 
nuslėpė. Sakoma.- dėl senatvės.

Kazys Bradūnas 
KAIMO TAKAI
Jūs vedate nuo lopšio ligi karsto
Kartų kartas smiltim baltom, 
Vainiklapius po kojų barsto 
Žiedai žibėdami rasom.

Jūs šaukiate kaimyną prie kaimyno, 
Jie sveikinas grubia, gera ranka, 
Ir baigiatės prie kaimo kapinyno, 
Panerdami po šimtmečių banga.

Vytautas Mačernis
PANTERA
Savo sielą, alkaną kaip žvėrį,
Maitinu geriausiais žemės vaisiais: 
Mokslu ir menu. Tegu ji gėris 
Spalvomis ir tonais įkvėptaisiais.

Leidžiu jai ištvirkti ir atgailoti,
Užsivilkus aštrią ašutinę,
Bet aš negaliu niekuo pasotint
Tos panteros alkanos, laukinės.

Kūno narve ji nervingai vaikšto
Amžinybės sau kaip grobio geisdama—
Ligi saulės nužertųjų aikščių,
Kur galėtų nemirtinga ir laisva
Meilės šoky suktis su dievais kartu,
Trypiant žiedus anemonų geltonų.

Henrikas Nagys 
NAMAI
Vieną vakarą sugrįšiu vėl namo.
Bus skaidri, šalta žiemos naktis.
Švies didžiulės žvaigždės tylumoj, 
ir beržai stovės šalikelėm balti...

Taip prieisiu kelią į namus..
Tolumoj suvirps varpeliai—ir skambės, skambės.. 
Grįžulas tarp ąžuolo šakų plazdės — 
didelis, liepsnojąs, neramus...

Ir praversiu aš namų duris — 
pasigirs pažįstami balsai, ir atspindys 
plazdančios ugnies ant mano veido kris.. 
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis..

(Iš ‘žemės”)

KULTŪRINE KRONIKA
• Lietuvių Rašytoju Draugi

jos metinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 23 d. Chicagoje. Prog
ramoje dalyvavo: Alb. Katiliš
kis, Aloyzas Baronas, Julius 
Kaupas, Gražina Tulauskaitė, 
Vincas Ramonas, Stasys Ta- 
mulaitis, Albinas Valentinas.

• Moterų Kteratūros ir dai
nos vakarą surengė Skaučių 
Seserijos Vadi ja Chicagoje 
gruodžio 30 d. Programoje da
lyvavo J. Augustaitytė-Vaičiū- 
nienė, N. Jankevičiūtė, D. Lip- 
čiūtė, P. Orintaitė, Gr. Tulaus
kaitė. Dainavo solistė St. Kli- 
maitė.

• Danutės Nasvytytė Mel- 
bourne, Australijoje, turi iš
raiškos šokių trupę. Su ja pas
tatė “Jūratę ir Kastytį.”

• Brazilijoje Sao Paulo 
mieste kovo 16 d. įvyks lietuvių 
dailės ir tautodailės paroda. 
Parodoje bus išstatyta V. Stan- 
čikaitės ir A. Kairio dailės dar
bai, viso 120 paveikslų.

• Prof. J. Puzinas baigia di
desnę studiją apie Vilniaus pi
lis. Veikalas turi apie 300 pus
lapių.

• Kun. V. Mankeliūnas Bo
gotoje, Kolombijoje, apgynė 
dizertaciją ir gavo filosofijos 
daktaro laipsnį.

• Žurnalas “Gabija” jau 
pradėtas rinkti ir išeis sausio 
pabaigai. Šiame numeryje da
lyvauja V. Krėvė, J. Savickis, 
Ign. Šeinius, H. Radauskas ir 
kt. Žurnalą redaguoja Stp. Zo- 
barskas .

• “Paklydę paukščiai”, Jur
gio Jankaus romano I dalis, 
jau surinkta ir spausdinama. 
Rinkoje pasirodys sausio pa
baigoje. Tai jau ketvirta Kny
gos Bičiulių Člubo knyga.

• Vatikano observatorijos 
direktorius Tėvas Stein gruo
džio 27 d. mirė. Jis buvo olan
das, Pijaus XI laikais observa
toriją perkėlė iš Vatikano į po
piežiaus vasaros rezidenciją 
Castelgandolfo.

• Vokiečių archeologijos in
stitutas, kuris buvo įkurtas 
prieš 100 metų, vėl pradėjo 
veikti Atėnuose. Graikijoje. Po 
karo graikų vyriausybės jis 

buvo suspenduotas ir nusavin
tas. Dabar vyriausybė vėl grą
žino jo turtą ir teises tęsti to
liau archeologinius tyrinėjimus 
Graikijoje.

• Beethoveno archyvas Bon- 
noje šiuo metu turi surinkęs 
20.000 Beethoveno gaidų lapų. 
Archyvo direktorius prof. 
Schmidt - Goerg rengia išleisti 
visų iki šiol pieštų Beethoveno 
portretų knygą.

• Kari Heinrich Wagg?rdl 
yra Austrijos mėgstamiausias 
romanų autorius su savo roma
nu “Viešpaties metai”. Tarp 
kitų tautų autorių populiariau
sias yra Herman Hesse su savo 
romanu “Glasperlenspiel”.

• “Tapybinė muzika.” Kaž
koks dailininkas, pasivadinęs 
“Hoboo” slapyvardžiu, Berlyne 
surengė parodą savo paveikslų, 
kuriuose spalva ir forma nori 
pavaizduoti muzikines temas. 
Visi jo paveikslai abstraktūs ir 
pavadinti: “Choralas”, “Mar- 
seilliase”. “Fortissimo” ir t.t.

• Naujas PEN klubas įsteig
tas Rytų Vokietijoje. Jis save 
laiko teisėtu, o Bonnos, V. Vo
kietijos PEN klubą kaltina 
kaip neteisėtą.

PASKUTINĖS VAKARIE
NĖS REKONSTRUKCIJA

Vienas Floridos pirklys Al- 
fred E. Holton, kuris prekiau
ja žemės sklypais, paskyrė 75.- 
000 dolerių, kad įsigytų tikslią 
Leonardo da Vinci “Paskutinės 
vakarienės” kopiją. Jis pasi
samdė dailininką amerikietį 
Martin Winter, kuris specialiai 
yra studijavęs Paryžiuje Leo
nardo da Vinci tapybą. Daili
ninkas nuvažiavo į Europą, su
rinko visą medžiagą ir Milane, 
Santa Maria delle Graižė re
fektoriume, padarė rentgerib 
nuotraukas. Tada grįžo atgal į 
New Yorką ir čia pradėjo re
konstruoti paveikslą. Figūras 
piešė taip pat iš modelių. Ši 
originalo dydžio freska buvo 
nuvežta į Miami. j Holtono mu
ziejų. Savininkas pareiškė, jei 
kartais žūtų originalas, tai jis 
Milanui atiduoti; šią kopiją, ku
ri šiuo metu yra tiksliausia.
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TARP AMERIKOS LIETUVIU
Išsigando lietuviškų giesmių

ROCHESTER. N. Y.

C L E V E L A N D, O III O
Lietuvių Bendruomenė pradeda darbą

pančiai, kurie 
skautų Jambo- 
Aust rijoje, juo- 
kitų tremtinių 

simbolizuoda-

• Geležiniai
pereitą vasarą 
ree Bad Ischl. 
sė lietuvių ir 
skautų vartus,
mi tų tautų nešamą bolševikų 
priespaudą, prieš Kalėdas buvo 
atsiųsti į JAV ir yra Bostono 
skautų tunto žinioje.

• Med. gyd. Stasiūnas, dir
bąs Jamestovvn. N. D., miesto 
ligoninėje prieš pat Kalėdas 
buvo sunkiai sužeistas automo
bilio nelaimėje. Kartu važia
vusi jo žmona
lengviau. Abu gydomi vietos 
ligoninėje.

• Lietuviu Teisininkų Drau
gija užsienyje išsirinko naują 
valdybą, kurią sudaro K. Žal- 
kauskas. M. Mackevičius. R. 
Skipitis ir M. Kavolis.

sužeista kiek

• Bal. Brazdžionis, neseniai 
atvykęs į Chicagą. prie šv. 
Kryžiaus bažnyčios. įsteigė 
spaudos kioską. Kioske bus ga
lima gautis visos naujausios 
knygos, laikraščiai ir žurnalai. 
Čia taip pat bus galima visus 
laikraščius ir žurnalus užsipre
numeruoti.

• Balto 76 skyrius Detroite, 
užbaigdamas 1951 metus. Bal
tui atsiuntė SI .000 aukų ir 78 
dol. nario mokesčių. Bložė. Sin- 
kienė ir Tamošiūnienė paauko
jo po 5 dol. Diepholzo gimnazi
jai. kaip premiją tam mokiniui, 
kuris geriausiai parašys radijo 
vaizdelį.

Manchester. N. Y

Gruodžio 23 d. vakare, Ro- 
chesterio radijo stotis WSAY 
surengė įvairių tautų kalėdinių 
giesmių ir papročių vakarą 
(Int. Christmas). Žydai, ukrai
niečiai. lenkai, rusai .italai ir 
vokiečiai pateikė gražiausias 
savo tautų religines Kalėdų ir 
Kūčių vakaro giesmes. Net žy
dai aiškinos. kad ne jie Kristų 
nužudę. Programa truko 3:30 
vai.

Lietuviai klausytojai labai 
skaudžiai apsivylė, kai išgirdo 
daineles: Pasisėjau žalią rūtą. 
Apynėlis bijo vėjo. Atsikėlus 
ankstį rytelį. Karvelėlis mėly
nasis. Dainavo bendruomenės 
choras, vedamas P. Armono. Iš 
plokštelių buvo perduotas vidu
rys Čiurlionies poemos “Miš
kas” ir pabaigai prez. A. Sme
tonos maršas (!).

Didžiam lietuvių ir svetimša
lių nustebimui pabaigoje sto
ties parnešėjas anglų kalba pa
aiškino. kad “kalėdinių gies
mių giedojimas, kuris VTa toks 
populiarus šiame krašte, nėra 
praktikuojamas lietuvių tarpe. 
Tai. esą. būtų galima paaiš
kinti tuo faktu, kad krikščiony
bė išsivystė Lietuvoje palygi
namai vėlokai. O be to. lietu
vių dainose yra randama labai 
didelis nuotaikų įvairumas, ku
ris duoda progos žmonėms pa
sirinkti sau dainas individua
liai ir bet kuriai progai. Tas 
taip pat paaiškina, kodėl mes 
pateikiame liaudies dainas šiai 
progai.”

Faktinasis kalėdinės progra
mos parengėjas buvo H. žeme
lis. Įdomu, p. H. Žemeli, kaip 
atrodytų, jei pagal savo nuo-

taikas lietuviškose laidotuvėse 
užtrauktum Suktinį arba, kad 
ir tą patį Apinėlis bijo vėjo...?

Šis H. Žemelio prasilenkimas 
su liet, liaudies religiniais-tau- 
tiniais papročiais, rodo, kad at
eity rengiant bet kurį viešą lie
tuvių tautos atstovavimą, yra 
būtina tartisi su geriau išma
nančiais. Sb.

• Spaudos platinimo atsto
vybėje, 251 Alphonse St... Ro- 
chester, N. Y., šiuo metu gali
ma gauti šias naujiausias liet, 
knygas: St. Ylos — Žmonės ir 
žvėrys Dievų miške, V. Ramo
no — Dulkės Raudonam Saulė
leidy. J. Jankaus — Pirmasis 
Rūpestis. A. Barono — žvaigž
dės ir Vėjai, poeziojs antalogi- 
ja — Žemė. Marija kalba pa
sauliui. Jaunuolių maldos. V. 
Nemunėlio — Meškiukas Rud- 
nosiukas, šv. Antanas Padu
vietis ir kt. Čia galima užsi
sakyti ir lietuviškus laikraš
čius.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menė siekia sujungti visus A- 
merikoje gyvenančius lietuvius 
vienam dideliam tikslui —ben
dromis jėgomis išlaikyti čia lie
tuvybę. stiprinti ir gaivinti pa
čią lietuvių tautą ir padėti at
kovoti Lietuvai išplėštą lais
vę.

Bendruomenė nėra tas pats, 
kas yra šiaip jau bet kuri drau
gija: į draugi ją nariu rašosi, 
kas nori, o bendruomenei pri
klauso kiekvienas lietuvis ne
paisant, kur ir kada jis yra gi
męs. kokios jis yra religijos, 
kalba jis lietuviškai ar nekal
ba ir t.t. Bendruomenės nariai 
yra visi lietuviai .ir teises čia 
praranda tik tie, kurie kenkia 
lietuvių tautai, yra priešingi 
Lietuvos nepriklausomybei ir 
pritaria bolševikinei ar kitokiai 
Lietuvos okupacijai.

Iniciatyvos -įsteigti Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės viene
tui Clevelande ėmėsi ALTo 
skyriaus valdyba. Šiam reika
lui ji sudarė laikinąjį organiza
cinį komitetą ir sukvietė - jį 
pirmojo posėdžio gruodžio 28 
d. Į šį posėdį taip pat atsilankė 
daugumas ALTo valdybos na
rių: pirm. M. Drosutis, vice*

Prieš Kalėdas įvykusiame 
BALFo skyriaus narių susirin
kime išrinkta nauja valdyba, 
kuri pareigas pasiskirstė taip: 
pirm. —A. Žukauskas, vice- 
pirm. — J. Vaičiūnas, sekr: — 
M. Balys, ižd. — J. Lazauskas.

BALFo centro atstovas J. 
Valaitis, lankydamas N. Ang
lijos lietuvių kolonijas, buvo 
užsukęs ir į Manchesterį. Lie
tuvių klubo patalpose jis išsa
miai paaiškino apie Europoj li
kusius mūsų tautiečius ir apie 
jų šelpimo reikalą. Po J. Va
laičio kalbos ir po vėliau vyku
sio susirinkimo, BALFui buvo 
surinkta 75 dol. Vietinė Visų 
Šv. parapija aukojo 25 dol., 
Step. Reivydas 10 dol. kiti —po 
mažiau. Koresp.

Waterbury, Conn.
Bendruomenės šventė

Sausio 13 d. bus šv. Juozapo 
naujoje salėje Waterburio Lie
tuvių Bendruomenės Šventė ir 
didelis koncertas. Kalbės JAV 
Lietuvių Bendruomenės LOK 
pirm. prel. J. Balkūnas.
Oficialioje dalyje bus pagerb

ti AVaterburio 1951 m. lietuvy
bei nusipelnę lietuviai veikėjai.

Koncertinėje programoje da
lyvaus Metropolitan operos 
sol. A. Brazis, Z. Griškaitė ir 
Kauno operos ridigentas prof. 
V. Marijošius.

I šventę ir koncertą kviečia
mi visi lietuviai, kaip seniau, 
taip ir naujai atvykę.

• Nors lietuvių kolonija ne- 
perdidžiausia, bet po truputį 
juda. Gražiai veikia katalikiš
kos draugijos. Kiekviena drau
gija vieną kartą per mėnesį 
šaukia savo susirinkimus.

• Kun. A. Vainauskui vado
vaujant, sklandžiai praeina, 
kiekvieną trečiadienį. 8 vai. 
vakare, laimėjimų vakarai. 
Gautas pelnas skiriamas para
pijos naudai.

• Lapkričio 17 ir 18 d. įvyko 
parapijos didelis bazaras. J ba- 
zarą atsilankė nemažai žmonių. 
Turėta gražaus pelno.

• Gruodžio 2 d. Maldos A- 
paštalavimo draugija, o gruo
džio 16 d. Mrs. Marchenonis ir 
Ona Gurskiutė suruošė para
pijos naudai Penny Sale.

• Gruodžio 11 d. į mūsų pa
rapiją buvo atvykęs BALFo 
atstovas Jonas Valaitis. Po 
pranešimų apie pasilikusius 
tremtinius Vokietijoje, pada
ryta rinkliava ir surinkta 41 
dol. 50 c. Pinigai įteikti BALFo 
atstovui. Kleb. kun. J. Bucevi- 
čius paaukojo 10 dol.: po 5 dol. 
aukojo: kun. A. Vainauskas. 
Pranas Stončius ir X; po 1,5
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šioje vyskupijoje yra apie 14 
lietuvių kunigų, atvažiavusių iš 
tremties. Kadangi vyskupijoje 
yra didelis trūkumas kunigų, 
tai vyskupas galėtų priimti jų 
dar daugiau, tik jis labai ren
kasi: nori gauti jaunus, kurie 
yra pasiryžę išmokti greitai 
angliškai ir dirbti airių para
pijose. Kurie jau yra priimti, 
dirba labai gerai ir su dideliu 
pasisekimu, ir vyskupas yra 
jais labai patenkintas. Vienas 
iš jų, kun. Titas Narbutas, Pa
nevėžio diocezijos, labai gerai 
suorganizavo į vieną parapiją 
ispaniškai kalbančius žmones, 
daugiausia iš Texas, iš Meksi
kos ir iš Puerto Rico. Jis nese
nai suruošė jiems misijas, ku
rios buvo sujungtos su Dievo 
Motinos iš Guadalupės švente. 
Misijas vedė T. Venckus S. J. 
Kun. T. Narbutas yra geras 
organizatorius. Jam pasisekė iš 
vyskupo gauti namus, kuriuo
se bus įruošta meksikiečiams 
koplyčia ir kitos patalpos suei
goms, rekreacijai. Kun. T. 
Narbutui darbas nėra lengvas, 
nes ardo meksikiečius gerokai 
apleistus.

Įdomu pastebėti, kad latviai 
katalikai labai gerai pasirodė 
su savo atskiromis pamaldo
mis, savo gražiomis giesmėmis, 
kurių tarpe tuojau pažįsti ir 
mūsų “Pulkim ant kelių” me
lodiją. V.

dol.: P. Savickas, A. Pusvaškis 
ir S. Ulčickas; po 1 dol.: P. II- 
kevičius. J. Andriuškevičius, 
T. Mitchell ir P. Karosas. Suda
ryta Balfo skyriaus valdyba: 
garbės pirm. kleb. kun. J. Bu- 
cevičius, pirm. J. Tamulionis, 
vicepirm. P. Savickas; finansų 
rast. P. Stončius, protokolų 
rašt. A. Pusvaškis, iždininkas 
T. Mitchell, korespondentas 
K. Grauslys. Nutarta pravesti 
pinigų ir drabužių vajų liku
siems tremtiniams Vokietijoje. 
Vajaus pirmininku išrinktas 
kun. A. Vainauskas.

• Gruodžio 23 d. iškilmingai 
buvo paminėta Lietuvos krik
što 700 metų sukaktis. Kun. A. 
Vainauskas 10 vai. atlaikė iš
kilmingas šv. mišias už ken
čiančią Lietuvą ir pasakė pri
taikytą pamokslą. Po pietų bu
vo išstatytas šv. Sakramentas. 
Choras, vedamas muz. J. Ta- 
mulionio, pagiedojo lietuviškų 
giesmių, o kun. V. Paulauskas, 
iš Lawrence. Mass. pasakė tu
riningą pamokslą. Kleb. kun. 
J. Bucevičius parapiją paauko
jo Nekalčiausiai Marijos Šir
džiai. Minėjimas buvo baigtas 
giesme Marija. Marija ir Lie
tuvos Himnu.

• Prieš Kalėdas į kariuome
nę išvyko du lietuviai jaunuo
liai: Vytautas Norkūnas ir Juo
zas Matijoška. Abu buvo pa
vyzdingi jaunuoliai ir uoliai 
darbavosi CYO organizacijoje. 
Linkime sėkmės.

• Jau mėnuo kaip sunkiai 
serga Apolonija Staniulienė.

Koresp.

pirm. Ig. Malinauskas ir J. F. 
Daugėla (juodu pasakė ir ati
daromąsias kalbas), sekr. J. 
Mikolauskas, iždin. Kuzas ir 
kt.

Laikinasis organizacinis ko
mitetas pareigomis pasiskirstė 
šiiap: St. Barzdukas — pirm. 
Br. Snarskis — I vicepirm., K. 
S. Karpius — II vicepirm., J. 
Leimonas — sekret.. Fl. Sau- 
kevičius iždin., J. Alekna. B. 
Bacevičienė, A. Gargasas ir 
S. Laniauskas — nariai.

Komiteto veiklos gairės taip 
pat buvo trumpai aptartos. Jo 
tikslas ko greičiausiu laiku or
ganizavimo darbą privesti ligi 
to, kad pati bendruomenė galė
tų išsirinkti savo nuolatinius 
organus. O artimiausi komiteto 
darbai — užmegsti ryšį su 
centriniu laikinuoju organiza
ciniu komiteto, parašyti tam 
tikrą supažindinamąjį raštą vi
soms Clevelando lietuvių orga
nizacijoms, teikti žinių apie 
bendruomenę spaudai ir kt.

Kokia yra lietuviškoji visuo- 
nė, tokia bus ir jos sudaryta 
bendruomenė. Todėl laikinasis 
komitetas maloniai laukia iš 
savo visuomenės sumanymų, 
nurodymų, pastabų, ir kt. Jis 
prašo darbo imtis bendromis 
jėgomis. Jis kviečia visus į tal
ką. Lietuvybė dabar naikina
ma pačiu negailestingiausiu 
būdu — tėvynėje žiauraus o- 
kupanto bolševiko, o svetur — 
gyvenamosios aplinkos, tad 
šiam naikinimui sustabdyti rei
kia sudaryti galingą užtvanką. 
Tai yra visų sąmoningųjų lie
tuvių reikalas ir pareiga.

Visą medžiagą prašome teik
ti komiteto nariams arba siųsti 
pirmininko adresu: St. Barzdu
kas, 7509 Lawnview Avė.. Cle- 
veland 3, Ohio. St. B.

• Naujuosius Metus lietuvių 
visuomenė sutiko naujojoj pa
rapijoj ir lietuvių salėj. Buvo 
taip pat platesnių ir uždarų su
tikimų. Tačiau daugelis tenki
nosi savo šeimų ir artimųjų ži
diniais.

• Gruodžio 29 d. šv. Jurgio
bažnyčioj susituokė Vytautas 
Muliolis su Aldona Ramanaus
kaite. Vestuvių pokylis buvo 
lietuvių salėj. A. B.

Amsterdam, N Y.

Bridgeport. Conn.

V.

Bernelių mišios mūsų bažny
čioje buvo 6 vai. ryto, kurias 
atnašavo pats kleb. kun. 
Kazlauskas. Choras vadovauja
mas A. Stanišausko gražiai gie
dojo šv. mišias ir lietuviškas 
giesmes. Solo giedojo: O. Rad
vilaitė, M. Norkevičiūtė,. H. 
Janiunienė. H. Cibulskienė. V. 
Barus. J. Bernotas, ir F. Česi- 
kas. Tik gaila, kad šiose mišio
se neperdaugiausia žmonių da
lyvavo.

Parapijos choras surengė 
gražų privatinį pasilinksmini
mą. Choro valdyba gražiai pa
sidarbavo ir sutraukė daug 
svečių. Jų tarpe buvo: kleb. 
kun. V. J. Kazlauskas, kun. V. 
Pranskietis ir varg. A. Stani- 
šauskas.

Choras tuoj pradės rengtis 
vaidinimui ir koncertui. Kon
certo datą pranešime vėliau.

ALT vietinis skyrius savo 
susirinkime nutarė rengti Va
sario 16 minėjimą. O.

Kalėdų eglutė buvo surengta 
gruodžio 3 0d. šeštadieninės 
mokyklos vedėjas J. Miškinis 
trumpai nupasakojo lietuviško
sios mokyklos istoriją Amster
dame, pažymėdamas, kad per 
visą 50 liet, parapijos gyvavi
mo metų lietuvių kalba nebu
vo išstumta iš mokyklos. Ka
dangi tremtiniai ir seniau at
vykę lietuviai čia labai gražiai 
sugyvena, tai nebuvo jokių 
sunkumų įsisteigti šeštadieni
nei mokyklai, kurios pusę mo
kinių sudaro antroji Ameriko
je gimusi karta. Programoje 
buvo pastatytas vaizdelis “Na
melis miške”, pasakyta eilėraš
čių. pašokta tautinių šokių. At
keliavęs Kalėdų Senelis visus 
gausiai apdovanojo. Į parengi
mą atsilankė parapijos kunigai, 
kurie dažnai iš sakyklos pabrė
žia šeštadieninės mokyklos 
svarbą, ir seselės pranciškictės, 
kurios paragina 
mokyklos vaikučius 
liet, vargo mokyklą, 
atsilankė vaikučių
daugelis svečių. Didelė padėka 
priklauso Lekutienei. kuri dau
giausia darbo pridėjo 
eglutę rengdama.

BALFo atstovas J. 
neseniai buvo atvkęs, 
no dabartinius šalpos
nius ir paragino visus dalyvau
ti šalpos darbe. Čia pat buvo 
surinkta $57.00. Viso A.mster- 
damo lietuviai šventėms paau
kojo BALFui $250.00

šv. Kazimiero choras, tfad. 
J. Olšausko, šiemet paruošė 
nepaprastai gražų kalėdinių 
giesmių repertuarą. Kūčių va
karą ir lietuviškosios progra
mos metu choras giedojo per 
Amsterdamo radijo stotį ir su
silaukė daug gražių pagyrimų.

K. B.

parapijinės 
lankyli 

Taip pat 
tėvai ir

Kalėdų

Valaitis 
paaiški- 
uždavi-

GeneraJ Motors Co. dirbtuvės Pontiae, Mich.. gamina kariuomenei 
sunkvežimius populiaraus *650 Diesel” modelio. Ji) pajėgumas — 
150 11. F.

OMAHA,
Kalėdą parengimas. Gruo

džio 2 3d. buvo gražus kalėdi
nis parengimas. Seselės vaiku
čius išmokė dainų, šokių ir žai
dimų. žiūrovai tikrai buvo su
žavėti jų artistiškais gabumais. 
Vaikučiai programą atliko lie
tuvių ir anglų kalbomis. Viskas 
buvo taip suderinta, kad nebu
vo nuobodu klausytis ir tiems, 
kurie vienos ar kitos kalbos ne
suprato. Klausytojų buvo pilna 
svetainė ir visi skirstėsi su ma
loniais įspūdžiais.

Baltos Kalėdos, šiemet Kalė
dos buvo baltos. Buvo daug 
sniego ir šalta. Tačiau tai ne
sulaikė žmonių nuo bažnyčios. 
Tūkstančiai atliko išpažintį ir 
per Kalėdas ėjo šv. Komunijos. 
Buvo šešios šv. mišios ir per 
visas bažnyčia buvo pilna žmo
nių.

NEBR.
Nauji varpeliai. Prieš pat 

Kalėdas klebonas kun. J. Juse- 
vičius įtaisė naujus varpelius 
(cimbolus). Kai tikintieji ka
lėdoms rinkosi į bažnyčią, juos 
sveikino malonūs nauji garsai. 
Parapijiečiams labai patiko jų 
skambėjimas. Vargonininkai 
stengsis juos tinkamai panau
doti.

Daro pažangą. Alg. Totilas 
dar Vokietijoje pradėjo groti 
smuiku. Dabar jis eina į aukš
tesniąją parapijos mokyklą. Jo 
grojimas labai patinka moky
tojams ir šie kviečią jį dalyvau
ti parengimų programose. J. 
Deckys, buvęs kojinių fabrikan
tas Klaipėdoje, apsigyveno 
naujai nusipirktame name. Lin
kiu J. Deckiui geros sveikatos 
ir laimės šiame mieste.

Vietinis

PHILADELPHIA, PA.
Juozas Janulaitis, buv£s 

Lietuvos Vyčių pirmininkas ir 
žymus veikėjas, yra jau Vokie
tijoj su savo divizija. Jis rašo, 
kad pirmieji jo įspūdžiai iš Vo
kietijos esą labai geri. Žmonės 
atrodo religingi ir pamaldūs. 
Jis žada ir daugiau parašyti iš 
Europos. Vyčiai pasveikino jį 
šventėmis ir palinkėjo laimingų 
naujų metų.

Svarbus susirinkimas. Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
pasitarimas Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo reikalu 
yra kviečiamas sausio 11 d., 8 
vai. v. šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

Volertai Clevelande. V. ir B. 
Volertai su savo draugu J. Ka
zicku buvo išvykę Cleveland, 
kur dalyvavo savo artimųjų 
vestuvėse.

Lietuvos Vyčiu 3 kuopa buvo 
suorganizavusi giesmininkų 
būrelį, kurs giedojo Kalėdų 
naktį. Vyčių kalėdinis pasilink
sminimas buvo gruodžio 29 d., 
E. Lūšio namuose. “Snaigių šo
kiai” bus sausio 20 d., 9 vai. v., 
šv. Kazimiero parapijos salėj.

Naujo arkivyskupo iškilmin
gą priėmimą miestas ruošia

sausio 10 d. Convention Hali, 
8:15 P.M. Visos parapijos gavo 
savo dalį bilietų ir dalyvaus to
se iškilmėse.

Naujas burmistras (mayor) 
John Clark. Jr. pareigas perė
mė šių metų pradžioj. Jis bus 
pirmas demokratas burmistras 
po 75 metų.

V. ir R. Būrai, abu atvykę iš 
Europos, susilaukė sveikos ir 
gražios dukrelės Gražinos-Judi- 
tos. Pakrikštyta gruodžio 30 d., 
šv. Kazimiero parapijoj.

Agota černavičienė, gyvenu
si 138 Morris St., mirė po sun
kios ir ilgos ligos. Palaidota 
sausio 5 d.

Tel. POPlar 4110

Cliarles J. Roman j 
(RAMANAUSKAS) I 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street I 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo irtais* *
Oidelė. graži koplyčia, erdvi iair | 

P»(celeivingiems suteikiam* 1
nakvynė

Vtakan nemokamai 
Kreipkitės diena ir naktį

■f 1
4> i

I Lietuvos Vyčių Radi jo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA

t
• •
«•
• •
< •
> •
■ -

į 1550 KYLOCYCLES
Ž KIEKVIENĄ SEKMADIENI nuo 1:30 iki 2:00 vai.
* Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:
| KNIGHTS OF LITHUANIA W L O A
| BRADDOCK, PA

«> 
< • 
• •
< >

i
^■1——————

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti peleną semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAfN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

TIME ]
MONEY > */7/i
WORK J



Sausio 8, 1952 3 =

Dar nevėlu išvengti baudos
Ligi sausio 10 d. visi svetimša
liai turi pranešti savo adresus

Kiekvienais metais VISI 
JAVėse gyveną svetimšaliai 
sausio 1-10 dien. privalo Imi
gracijos ir Natūralizacijos įga
liotiniui (komisionieriui) pra
nešti savo pastovios gyvenvie
tės adresą, šis “1940 metų Sve
timšalių Registracijos Akto" 
pakeitimas galioja nuo praėju
sių metų sausio mėnesio. Anks
čiau visi JAV-se gyveną sve
timšaliai Imigracijos ir Natū
ralizacijos įgaliotiniu reportuo- 
davo tik persikėlę į kitą gyve
namą vietą.

Pranešimas atliekamas už
pildant “Address Report Card” 
(Form 1-53), kuri yra gauna
ma kiekvienoj Imigracijos ir 
Natūralizacijos Įstaigoje arba 
pašte. Užpildytą formą svetim
šalis asmeniškai įteikia pašto 
valdininkui. Paštas šias for
mas persiųs Imigracijos ir Na
tūralizacijos Įstaigai.

Pranešimo formos turi būti 
užpildomos rūpestingai, aty- 
džiai užrašyti svetimšalio Re
gistracijos numerį. “Dabarti
nis Adresas” skiltelė užpildoma 
sausio 1 diena vietovės adresu. 
Asmenys be pilietybės skiltelė
je “I am a national of-------- ,”
pažymi, anksčiau turėtą pilie
tybę ir esamą savo status. 
Kaip pav.; buvęs Lenkijos pi
lietis užrašytų: “Formerly Po- 
land, dabar be pilietybės”.

Vieša pasalptis, kad praėju
siais metais didelis JAV-se gy
venančių svetimšalių skaičius 
šios prievolės neatliko. Re
miantis “1940 metų Svetimša
lių Registraciojs Aktu” šie as
menys nepateikę metinio adre
so pranešimo gali būti bau
džiami iki $100, 30 dienų kalė
jimo arba abiems bausmėmis 
kartu. Suprantama, jog svetim
šaliai gavę Amerikos pilietybę 
automatiškai nuo šios prievolės 
atleidžiami.

Nors svetimšaliai ir nėra 
verčiami Imigrac. ir Natūrali
zacijos Įstaigai pranešinėti 
kiekvieną savo adreso pakeiti
mą, labai pageidautina, kad jie 
tai atliktų ir dabar, juo labiau, 
kad jie keliasi į kitą krašto da
lį. Be to, Imigracijos ir Natū
ralizacijos Įstaiga negali Aps
krities Būstinei pateikti tikslių 
svetimšalio žinių. O tai svarbu, 
kada svetimšalis kada nors 
vėl prašytusi priimamas į šį 
kraštą, natūralizacijos bylai 
arba kiekvienu kitu svarbiu at
veju. Norint išvengti nereika
lingų nesklandumų patartina, 
kad svetimšaliai patys rūpintųsi 
kuo tiksliausiai informuoti Imi
gracijos ir Natūralizacijos į- 
staigą apie savo gyvenamosios 
vietos adresą užpildydami 
pranešimo formas (AR-11) 
taip pat lengvai gaunamas vi
suose pašto skyriuose.

a

Bostone ir apylinkėseNew Yorke ir a

BAte«lkiNKAS
/

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Clinton Avenue
Brooklyn 5, N. Y.

TeL MAIN 4-2329

Priėmimo valandos:
Kasdien 2—4 ir 6—9 p.p.
Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

OF

ŠVĘSDAMI
sukaktuves, vestuves ar sulau
kę naujagimio, nepamirškit ge
ro fotografo. Nuotraukos kiek
viena proga kiekvienam priei
nama kaina.

DON ŠILAITIS
600 Willoughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

TeL EVergreen 7-8137

BEAUTJFUL CROSS t

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D:

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

Mokslus baigęs Europoje
12b E. 86th ST, NEW YORK CITY

Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094

Naujai atvyko
Gruodžio 19 d. laivu “Gene- 

rai rieintzelman” į New Yorko 
uostą atvyko:

Didžbalis, Feliksas, Meta, 
Manfred

Gedgaudas, Edvardas, Min
daugas, Kęstutis, Vykimas

Kriščiūnienė Eelena
Lasmanova, Marija
Markauskas, Bronislava
Polteraitis, Juozas, Annelie- 

se, Elytė
Uždavinys, Juozas
Gruodžio 21 d. laivu “Gene- 

rai Ballou” New Yorko uos
tai avy ko:

Anuškevičienė, Ona ir Algis 
Ausiukaitis, Vincas, Malvina 
Cfcrzastovvski, Stanislaw 
Gauronskis, Algimantas, Ka

rma
Jančauskas, Jonas, Elise, 

Arvydas, Nijolė, Ramunė
Kursch, Bertha, Amalia
Lueneburgeer, Wilhelm
Heidemann, Gertrud
Maskoliūnas, Anelė, Julius, 

Sagina, Nijolė
Schweinius, Vytautas
Sendrauskas, Jonas
Skriblis, Valentina
Mariūnas, Danuta
Brandt, Edna, Envin
Megne, Krista, Paul, Wil- 

helm, Renate
Mitrinovas, Mikas, Vassa
Mitronovaitė, Proskojeva
Unger, Linda L.
Naujokas. Karolis, Herta

Guenther, Valdemars, Paul
Žilius, Zita, Jonas
Jasinski, Jonas
Soras, Albinas
Buzikas, Albinas
Buzikas, Vytautas

Šnekutis, Juozas, Patrone, 
Marija

Stasevičius, Adolfas
Fuhrmann, Osvvald
Pohlmann, Marija
Skrandžius, Vytautas
Gruodžio 14 d. į New Yorko 

uostą laivu “SS Liberte” iš 
Anglijos atvyko:

Bartuška, Vincas, Aldona, 
Danguolė ir Nijolė.

Geriausia vaikams dovana — 
- vaikų mėnesinis žurnalas -

Kaina: Amerikoje *3X0; kitur—*3.90 
Pinigus fr užsakymus siųskite: 

EGLUTĖ, P. O. Box 22, r 
Montsllo Statlon, Brockton 68, Mass.

Gruodžio 22 d. laivu “Gene- 
rala Hersey” į New Yorko uos
tą atvyko:

Bejeris, Gustavas, Kathe- 
rine, Gerhard, Hedwig.

Birontas, Adolfas
Darželis, Anna, Arvids
Gajevvski, Sergei, Helene
Gennis, Fritz
Holcvegaitė, Ela
Juška, Justas, Magda
Kulpa, Helene
Kuncaitis, Jonas, Marianna, 

Johannes, Marianna, Angelika
Marčiulionis, Juozas
Martinkus, Antanas
Naujokaitytė, Adele
Pasakantis, Kaze, Algiman

tas
Peckus, Zigmas, Marija, Ša

rūnas
Rimkevičius, Sofija, Jonas, 

Raimundas
Sutkevičius, Mečys
Zirtaut, Peter, Herta, Helga

Brons zoologijos sodas susilaukė 
naujo įnamio — milžiniškos rupūžės, 
atgabentos iš Kolumbijos. Ji yra dvie
ju pėdu dydžio ir dvieju svaru svorio.

A. J. NAMAKSY
OfflceTeL SO 8-0948

468 W. BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Rto. 87 (Moto Street

WEST ROXBURY. MASS.
TeL PA. 7-8483-M

Lithuanian 
Fumiture Co 

MOVERS—
SO 8-4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Movers

326-328 W. Broadtvay
SO. BOSTON, MASS.

IEŠKOMI

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass. /

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį " 

Koplyčia šermenims dykai "
TeL SOuth Boston 8-2590 n

AVenue 2-2484

I 
I 
I
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CASPER i
FUNERAL HOME.

187 DORCHESTER STREET j 
South Boston. Ma—

Joseph W. Ca>per 
iKASPERAS?

-aidotuvių Direktoriui u 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir uaktj 

Koplyčia šermenims dykai
Tel. 80 8-1437 

SOutb Boston 8-3964

i »

I
I
I
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KRYŽELIS
Vidury kryželio yra stebėtinai 

padidinantis magnituotas stiklas, 
per kurį aiškiai matysi ir skaity

si maldelę.
Su 12 blizgančių akmenėlių, 

panašių į brilijantus, rhodium 
užbaigtas, 18 colių lenciūgėlis su 
kabe. Neblunkantis, patenkinimą 
užtikrinam. $4.95.

Namų tel. GLenmore 3-4445 Ro-

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Avė, Brooklyn 7, N. K

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p, išskyrus šventadienius.

DEKEVS PKODUCTS
P. O. Box 666 
Newark, N. J.

♦— ■ - ........................ .....
ITeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborios—Balsamuotojaa 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan A ve, 
Brooklyn, N. Y.

-♦

4-
TeL STagg 2-5043 1

PARDUODAMI NAMAI
PIGUS, GERI. GEBOJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai: VVOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

J. VASTONAS
REALTY and INSURANCE

1008 Gatės Avė, Brooklyn, N. Y. 
Tel. GLenmore 5-7285

1

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
skausmus. REUMATIŠKUS SKAUS
MUS, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJA, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatą ir ją bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavardę ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 

irtūkstančiams pagelbėjo, pagelbės 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkęs 
Ar nuvargęs, dreba kinkos, 
Ar i kuprą susimetęs,

Reumatizmą sirgti pratęs, 
Deksnio Mostim tepk gerai, — 
Išnyks skausmai kaip garai.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666

Newark 1. N. J.
<M)

Parduodam Namus
Turime gerų namų pardavimui 
— YVoodhaven, Richmond Hill 
ir kitose apylinkėse. Taipgi iš- 
nuomuojame kambarius ir pa
tarnaujame visokios apdraudos 
(insurance) reikaluose— grei
tai ir gerai.

J. P. MACHL LIS
Real Estate & Insurance

8656 85th St, Woodhaven 21, N. T.
TeL Vlrginla 7-1896

Matthew P. Dalias
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary PabHe

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

*
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William J. Drake
(DBACUNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
M-M WAREHAM PI* 

JAMAJCA, N. Y. 
TeL JĄmtea 3-7722

Stephen Bredes Jr. |
ADVOKATAS II

i
s.,

l

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. Y.
TeL EVergreen 7-9394

................. —. ......  ---GI

ALLIANCE HALL
195 GRAND ST, BROOKLYN, N. Y.

:: CATERERS
Ji P a r t i e s - W e d d i n g s

M E E T I N G

Communiau Breakfasts ;;
Baaąuets

HALL

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST, B*KLYN 7, N. Y.

TW. GL 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA

1 
i 
f 
X

II
XI

Erslovas, Stvonas, iš 
kiškio dv., Rokiškio ap.

Festeriingienė - šneiderytė, 
Ieva, ir seserys Kalvaitienė, 
Augustė, ir Naujokaitienė, Elz- 
vieta, iš Dainių k., Jurbarko 
v., Raseeinių ap.

Gafinaitytė- Pečaitienė (Pet*; 
chat), Morta iš Tauragės.

Galinai, Jonas, gyvenęs Col- 
linsville, UI.

Garbenis, Pranas, iš Pakliau- 
pės km., Laižuvos vi., Mažei- Į 
kių ap.

Grigoravičius, kilęs nuo Vil
kijos.

Jaloveckas, Jonas, iš Mete
lių parap., Alytaus ap.

Kandzetianskaitė, Anelija, iš 
Tamaukos k., Marijampolės 
ap.

Liogė, Antanas ir Povilas, iš 
Gilvydžių k:, Viešintų v., Pa-į 
nevėžio ap. (buv. Andrioniškio! 
v., Ukmergės ap.).

Ozarskių, Kazio ir Elzės, gi;' 
minės ir pažįstami prašomi ąt-! 
siliepti.

Paškauskas, Juozas, iš Gil
vydžių k., Viešintų vL, Pane
vėžio ap. (buv. Andrioniškio 
v., Ukmergės ap.)

Pavilonis, Antanas ir Povi
las, iš Gilvydžio k. Viešintų 
v., Panevėžio ap. (buv. And
rioniškio v., Ukmergės ap.)

Pfiškevieiiis, Ignotas, iš Su- 
korepkos k, Nedzingės par.

Pliškevičiūtė - Sakalauskie
nė, Morta, iš Mekučių km., Ne
dzingės parap., Alovės vai., A- 
lytaus ap, ir sūnūs Jonas ir 
Vadas.

Sabas, Antanas, iš Kriukų 
m, Paežerėlių v, šakių ap.

Savickas, Jonas ir sesuo 
Šimkienė, Veronika.

Urmanavičius, Juozas ir 
Petras, iš Butrimonių v, Aly
taus ap.

Venclauskas, Juozas, iš Vit- 
girių k, Gražiškių v, Vilkaviš
kio ap.

Žiora, Tomas, iš Jurgelioniu I 
k, Vilniaus krašto.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Consulate General
of Lithuania

41 West 82nd St, 
New York 24, N. Y.
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PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi ffiyfl užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. 
Importuoti konjakai - (žkandžiai - Televizija ♦ Muzika - Sportas

• n

502 GRAND ST., kampas Union Ava BROOKLYN, N. Y.
■ > <

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas ; 
Graboriai ir Balsam uoto jai

Patarnavimas dieną ir naktį. ' ;
Koplyčia šermenims dykai. u 

NOTARY PUBLIC " 
TeL SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

WAITKUS |
FUNERAL HOME

197 WEBSTER AVĖ. 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

I

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

pačias ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR 6-8434

i
|
i

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”

ALAVUA
Alaviją (Alijošius) 
yra gera nuo vidu
rių nemaltmo, už
kietėjimo, malšini
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu galva 
skauda nuo netiku-

maisto arba jautiesi pra 
Paimk

šio 
rūgęs, apsunkintas.
Alavijos grūdelių ne daugiau 
kaip žirnio didumo, sukram- 
tyk gerai ir nuryk, arba su- 
tarpyk Alaviją vandenyje 
išgerk. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras $2.50. Mažiau
kant 6 uncijų už $1.00 Pri- 
siunčiam į jūsų namus.

per-

LDS CENTRO VALDYBA

4.

H
'

Prašo garantijų: 
(German Ethnic)

Stankevičius, Kazimieras, 
gimęs — 1896 m. kovo 26 d, 
Irma— 1897 m. gruodžio 19 d, 
Jadvyga — 1934 m. vasario 20 
d, Povilas 1935 m. gruodžio 30 
d, Raimundas 1942 m. birželio 
5 d. Adresas: 20/ Saltzgitter- 
Lebenstedt, uber Braunsch - 
weig, Am Flachen Meer 11, 
Germany.

Kokoschka, Juozas, gimęs 
1895 m. vasario 27, ūkininkas, 
Olga — 1910 m. spal. 23, Al
bertas — 1927 m. rūgs. 12, sta
lius; Milda — 1933 m. geguž. 
14, tarnaitė, Vanda — 1935 m. 
sausio 3, Roma, 1940 m. rug
sėjo 28, Raimundas 1942 m. 
lapkričio 25 d. Adresas: 20b/ 
Salzgitter - Bruchmatersen, 
Lager 17, Germany.

Pirmininkas — PreL P. Juras, 94 
Bradford St., Lawrence, Mass. TeL 
7356 t

Vicepirmininkai — Vineas J. Ku- ’ 
dirka, 37 Franklin St, Norwood, 
Mass, ir

Pranas Razvadauskaa, 5 G St, So. » 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Knettjra, 50 
Cottage St, Norwood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pel- 
džius. 32 Wiider St, Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

Iždininkė — Bronė Ctanienė, 79 
Barry St, Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Ki
Bernatonis, NeU P. Meškūnaa. B.
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi sekr. A. KNEI2IO vardu. 36^ 
W. Broadway. So. Boston 27. MasĄ 
Tel. SO 8-6608. Piniginės perlaidos— 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi * * 
iždininkės B. Cunys vardu.

i.
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Sako, šitaip yra buvę

Kun. J. M. Bakšys, šv. Jur
gio lietuvių parapijos klebonas 
Rochester, N. Y., sausio 4 d. 
aplankė pranciškonų vienuoly
ną Brooklvne ir Darbininko re
dakciją. Radęs jos tarpe porą 
dzūkų, maloniai prisiminė tą 
Lietuvos šilų kraštą, kur gimė, 
augo ir paskui jau iš Amerikos 
lankė. Giedrios nuotaikos, jau 
gerokai žilstelėjęs, kaip obelis, 
bet kupinas energijos, gerą va
landėlę šnekučiavo apie bend
rus pažįstamus ir kitus reika
lus. Jo parapijoje yra nemaža 
prisiglaudusių naujų ateivių. 
Yra daug gelbėjęs jiems atvyk
ti į JAV.

ALR. Kat. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinkimas 
šaukiamas sausio 25 d. 8 v. v. 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Bus svarstoma aktualūs orga
nizaciniai reikalai. Prašome vi
sų organizacijų atstovų būtinai 
dalyvauti.

L. K. Darbininkų Klubo su
sirinkimas šaukiamas sausio 11 
d. 8 v. vak. Angelų Karalienės 
parapijos salėje.

A. Rūbelis ir A. Prekeris 
šiomis dienomis išvyko į JAV 
kariuomenę. New Yorko skau
tai vyčiai išleido į JAV kariuo
menę jau per 10 savo narių.

Vis daugiau lietuvių gauna 
darbo penicilino fabrike “Pfi- 
zer” Brooklvne. Paskutiniu lai
ku tenai pradėjo dirbti ir dra
mos aktorius K. Vasiliauskas, 
anskčiau dirbęs pas 
Fabriko 
Avė.

Naujus Metus žmonės įvai
riai sutiko. Kas telkėsi salėse, 
dar senais metais dairėsi skel
bimų ir svarstė, kur bus sma
giau jie pasitikti. Ten, žinoma, 
ir nuėjo. O kas kur atsitiko, 
čia turime dvi nuomones.

siuvėjus.
adresas: 630 Flushing

Dėl šokiu,
New Yorko Lietuviųkuriuos

Taryba ketina ruošti po Vasa
rio šešioliktosios minėjimo pro
gramos. Didžiajame New Yor- 
ke pradeda bruzdėti tiek nau
jakuriai, tiek senieji. Yra susi
dariusi iniciatorių grupė, kuri 
ruošias įteikti Tarybai protestą, 
motyvuodama, kad pasilinks
minimai po tos programos ne
būtų ruošiami. Katalikų seime
lis savo rezoliucijoje taip pat 
pasisakė prieš šokius.

Operetės Choras, vedamas 
Mykolo Liuberskio, ruošiasi 
savo dainų koncertui. kuris 
įvyksta sausio 20 d. švabų sa
lėje. Repetuojama Am. Liet. 
Piliečių klubo salėje.

Nijolė Zobarskaitė, rašytojo 
Stp. Zobarsko duktė, viename 
E. Nevv Yorko kino teatre prieš 
Kalėdas laimėjo dviratį už ge
rą piešimą. Tai jau kelintas iš 
eilės Nijolės laimėjimas šios 
rūšies piešimo konkurse.

85 dol. pinigais Vokietijoje 
esantiems sergantiems lietu
viams išsiuntė N. Metų proga 
tautinių korporacijų sambūris.

Vyt. Maželis baigė, su po
žymiu labai gerai. Foto Insti
tute komercinę fotografiją.

ALRK Moterų Sąjungos 29 
kuopos laimėjimų vakaras į- 
vyks sausio 12 d. G. Katilienės 
namuose, 106-65 97 St., Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Prašome dalyvauti ne 
tiktai moteris, bet ir vyrus. 
Pelnas skiriamas geram tiks
lui. Valdyba

Pro naujametinius akinius

Štai jau pirmosios sausio die
nos šypsosi didmiesčio šaligat
viuose, o krautuvių languose ir 
fabrikų salėse dar tebesilaiko 
kalėdinių sveikinimų įrašai ir 
Naujųjų Metų linkėjimai.

Galima pasakyti, kad Nau
jieji Metai užklupo gana neti
kėtai. Tik jų išvakarėse teko 
rimčiau pagalvoti, kurlink nu
krypti ir kokioje draugėje iš
girsti Naujųjų Metų varpus. 
Pasirinkimo New Yorke buvo 
net perdaug. Sutikimą ruošė 
šviesiečiai. Moterų Vienybė, 
kuri savo naujametinį balių 
šį kart iš New Yorko į Brook- 
lyną nukėlė, Alg. Kačanausko 
vyrų kvartetas, užėmęs dvi pa
čias gražiąsias Williamsbur- 
gho sales, ateitininkai, pasirin
kę savo nuolatinę susirinkimų 
vietą Angelų Karalienės para
pijos salę, o mažesnio pobūdžio 
sutiktuvių, kur būrėsi paskirų 
organizacijų nariai ar sudaryti 
šeimyniniai rateliai, ir nesu
skaičiuosi...

Dar prieš N. Metų išvakares 
apie sutiktuves buvo informuo
jama per radiją ir spaudą ir 
atskirais lapeliais. Buvo skel
biamos programos ir žadamas 
linksmumas tą N. Metų naktį. 
Kaip nevisi vienodai garsiai 
skelbėsi, taip nevienodai ir į- 
vykdė, ką buvo žadėję.

šviesiečiai, kurie New Yorke 
tikėjosi N. Metų sutikimui su
silaukti gražios publikos, šie
met pasielgė maždaug, kaip 
per prezidento rinkimus. Prieš 
tai buvo žadėta daug, o ištesė
ta mažai.

Blogo įspūdžio darė pati pa
talpa, o dar blogesnio progra
ma. kurios nepataisė nė Čiurly- 
tė su Liepinu. nei St. Liepas 
savo pora dainų. Dramos akto
rius užčiaupė publikos juoką su 
savo “linksmų nutikimų pasa
kojimais” apie žirafą, kuriai 
bulius liepė nusiimti drabužius, 
ir kitais “plonumais.” Jie visiš
kai pakeitė publikos nuomonę 
apie Antaną Škėmą, kuris vis 
dar stengėsi publiką prajuokin
ti, bet ši... nesijuokė. Gal ge
riau reikėjo apsiverkti, jog šis 
aktorius savo didelį talentą pa
leido vėjais.

Bet vėliau jau buvo gana 
“linksma”, kai svečių veidai 
pradėjo tįsti, užsisakant tra
dicinį šampaną. Kaina pūsta ir 
išpūsta. O rengėjai savo plaka
te skelbė, jog gėrimų bus gali
ma gauti vietoje “prieinama 
kaina”. Vietinio šampano bon- 
ka. kurios kaina yra 2,60 dol., 
buvo pardoudama po 8,00 dol. 
Už “ginger ale” bonką buvo i- 
mama 1 dol.

Dar labiau svečių veidai 
“pralinksmėjo”, kai padavėjai 
pradėjo rinkti “kamščio” dole
rius. Rengėjai prieš tai sakė: 
“Už atsineštus visų rūšių gėri
mus kamščio mokesčio nebus.”

Tokiai padėčiai buvus, sunku 
ką nors kaltinti. Gal čia ir ren
gėjai buvo apgauti, tai tada jie

ir su savo svečiais taip pasiel
gė. Bet tai bloga atestacija at
eičiai. O gal šis “kamščių trau
kimas” buvo ir pačių rengėjų 
pramanytas. Beje, ir įėjimo 
kaina nebuvo žema, net 3 dol.

Šituo atžvilgiu visai puikiai 
tvarkėsi visi kiti Naujų Metų 
sutrkimių rengėjai, kurių ypač 
ateitininkai. Alg. Kačanausko 
vyrų kvartetas ir M. Vienybė 
įsigijo daug naujų bičiulių.

—sn—

Naujų Metų atgarsiai

Gal plačiausiai iš visų rekla
mavo savo Naujų Metų sutiki
mo balių “Šviesos” sambūris. 
Atrodo, kad ir publikos dau
giausia bus ten suėję. Nežiū
rint rengėjų, didelių pastangų, 
Itai kurie dalykai jiems nepa
vyko sutvarkyti. Visų pirma, 
pati salė — žema, tvanki, ir 
kaip vienas iš dalyvių teisingai 
pastebėjo, daugiau panaši į pa
puoštą didelį garažą, negu į 
skambaus pavadinimo “Golden 
Ballroom”... Antras trūkumas, 
tai — orkestras, kuris, mato
mai. nemokėjo lietuviams į- 
prastų šokių ir šiaip jau griežė 
taip, kad publikos masė nustel
bė orkestrą ir šoko, kaip sako
ma, “atmintinai”....

Buvo skelbta, kad “gėrimų 
ir užkandžių kainos numatytos 
labai prieinamos”, tuo tarpu 
kai bufetininkai lupo už 3 bon- 
kas sodės 4 dolerius (atseit, 1 
doleris ekstra už ledą!) ir nesi- 
sarmatijo už bonką paprasčiau
sio vyno imti 5-6 dolerius, o 
už vvhisky bonką net po 12 do
lerių... Argi šviesiečiai taip ge
rai apie savo publiką galvoja, 
kad tokias kainas laiko... labai 
prieinamomis?

Organizuojant pramogas ir 
naudojantia publikos pasitikėji
mu, reikėtų tą pasitikėjimą 
daugiau vertinti... Dalyvis

Liet. Bendruomenės šventes, 
įvykusios lapkričio 18 d.

Statler viešbutyje, proga aukų 
buvo surinkta 790,85 dol. Iš
leista — už salę viešbučio ad
ministracijai — $125, viešbučio 
tarnams—$10, spaudai ir pro
pagandai — $60,76, pašto išl. 
— $10.10, op. sol. V. Jonuš- 
kaitei—$25, akomp. Al. Mro- 
zinskui ir J. Skoruliui po $10. 
Viso išlaidų $250,86. L. B. 
Laik. Org. Komitetui perduota 
$539.99.

Šventei rengti komitetas

MKftKn KAS

m>m. patyrę. r!*u-

{'Įsakymus
C IL S, 680
BROOKLYN

augę, po puAim 
gelj nuotykiu. Mane gėlė bitė, ir 
daktaras Idikelis gydė, lankiau 
mMkiuku mokykla, moku skaityti 
ir raAytL PrieA iventea, Kalėdų Se
nelio siunčiama., skubėjau pa. vi
sus vaikučius. Galiu ir dabar ap
lankyti. tik atsiųskite savo adresą 
ir priedo $2.

siuskite: J. KAPO-
BISHHTCK AVĖ.,

21, N. Y.

RVDN’OSmtAS.

tė- 
pa-

T.

Gerai pasisekusi eglutė.

Gruodžio 30 d. šv. Petro 
parap. salėje buvo lituanistikos 
mokyklos eglutė. Prisirinko 
pilnutėlė salė suaugusių, vai
kų ir jaunimo. Programa pra- 
jo šiltoje lietuviškoje nuotaiko
je. Jaunučiai moksleiviai pasi
rodė su kalėdinėmis deklama
cijomis. Ir Lušytė, VII kl. mo
kinė. paskaitė nuotaikingai J. 
Kuzmickio “Danutės sapnas”, 
o jaunesnių deklamatorių ypač 
išsiskyrė IV kl. mokinė Ir. Ni- 
kolskytė, gražiai padeklamavu
si A. Miškinio “Lietuva.” Tar
puose mokyklos vedėjas ir 
vų komiteto pirmininkas 
sakė kalbas.

Visi buvo sužavėti akt.
Babuškinaitės pastatyta "Rau
dona kepuraite.” Jaunos šokė
jos, T. Babuškinaitės baleto 
studijos mokinės, aprengtos pa
čios aktorės siūtais gražiais 
kostiumais, įscenizavo žinomą
ją pasaką. Visi žiūrovai buvo 
dėkingi mielai aktorei ir jos 
mokinėms už puikų baletą. 
Reikia manyti, kad šis baletas 
bus pakartotas kitomis progo
mis.

Muz. J. Gaidelio parengti 
jaunesnieji moksleiviai pagie
dojo porą kalėdinių lietuviškų 
giesmių ir keletą lengvesnių 
dainelių. Buvo malonu klausy
tis šio gražaus jaunųjų pasiro
dymo.

Atvykęs Kalėdų Senelis pa
žaidė, pašnekučiavo ir net pa
šoko su vaikučiais. Išvykda
mas visus apdovanojo gražio
mis dovanomis.

Parengimą organizavo moki
nių tėvų su energingu tėvų ko
mitetu. Gautas pelnas paskir
tas mokyklai išlaikyti.

Iš ALTo ir BALFo veiklos 
Newark, N. J.

Abidvi šios organizacijos jau 
penki metai veikia sutartinai ir 
su visų pritarimu, ča nėra jo
kių nesusipratimų, o taip pat 
puikiai sugyvename seniau ir 
vėliau atvažiavusieji. Bendrais 
Lietuvos ir lietuvių reikalais 
visi sutaria. Daugelis naujaku
rių įstoja į vietos ir centrines 
lietuvių organizacijas.

NJL Taryba ir BALE savo 
susirinkimuose patikrinę šių 
metų darbuotes pastebėjo, kad 
dar nėra atlikę savo lietuviškas 
pareigas Lietuvos laisvinimo ir 
lietuvių šelpimo reikaluose. To
dėl nūtarė paraginti savo tau
tiečius tas pareigas atlikti.

NJL Taryba nutarė 1952 m. 
Vasario 16 d. minėjimą suruoš
ti vasario 10 dieną, kad kitos 
lietuvių kolonijos, kaip Harri- 
son, Keamy ir Elizabeth, N. 
J., nesutapdintų savo parengi
mus su Nevvarko parengimu.

Vasario 16 d. minėjimui jau 
yra gauti pažadai iš žymių kal
bėtojų ir rūpinamasi sudaryti 
galimai geresnė meninė prog
rama. Apie tai bus pranešta 
vėliau. Pageidautina, kad visos 
didesnės New Jersey lietuvių 
kolonijos suruoštų atskirus Va
sario 16 d. minėjimus, arba da
lyvautų kitų suruoštuose ^minė
jimuose. <« '

A. S. TraMokas, 
NJ ALTo sekretorius

Bostono šeštadieninės 
tuanistikos Mokyklos Vedėjas 
ir Tėvų Komiteto pirmininkas 
reiškia nuoširdžią padėką vi
siems, prisidėjusiems prie Ka
lėdų Eglutės pasisekimo. Ypa
tingą padėką reiškiame gerb. 
klebonui kun. Pr. Virmauskiui 
už salę ir šilimą, kun. A. Abra- 
činskui ir kun: J. Klimui už ap
garsinimą, parapijos seselėms 
už eglutes, senelio drabužius ir 
dekoracijas. Akt. T. Babuški- 
naitei - Vasiliauskienei už gra
žų baletą, muz. J. Gaideliui už 
skiepjiimą vaikučiuose lietu
viškos dainos meilės ir už gra
žias vaikų dainas, inž. Mano- 
maičiui už Kalėdų Senį, Galdi
kienei. Kubilienei, Baltienei, 
Leimonienei, Valatkienei, Krik- 
ščiukaitienei, Skudžinskienei, 
Venckienei, Venckui, Stankū
naitei, Mališauskienei, Mockie
nei už labai nuoširdų darbą.

Nauja Liet. Piliečių Dr-jos 
valdyba

Gruodžio 20 d. įvyko naujos 
L. Piliečių Dr-jos valdybos rin
kimai. Išrinkta: adv. K. Kali
nauskas — pirm., inž. A. Čap
likas — vicepirm., adv. A. 
Young - Jankauskas — sekret. 
Ch. White — finansų sekret., 
J. Arlauskas— kasin., F. Gren- 
delis — maršalka.

Direktoriais išrinkti: A. Ne- 
viera, adv. J. Grigalius, dr. A. 
Kapočius, J. Tumavičienė, F. 
Zaleckas, P. Lapenas, A. Sta- 
kutis.

Prieš rinkimus P. Lapenas 
su savo bendradarbiais vedė 
stiprią agitaciją už savo suda
rytą sąrašą. Iš to sąrašo kele
tas žmonių išrinkta.
Iš naujos Dr-jos Valdybos no

rime laukti didesnio jautrumo 
gyvybiniams dabarties lietuvių 
reikalams.

Skautiškos Kalėdos. Gruo
džio 2 d. įvyko kalėdinė skau
tų vietininkijos sueiga. Dr. B. 
Kalvaitis papasakojo apie pasi
aukojimą kenčiančioje Tėvynė
je nežinomojo■ skauto - parti
zano ryšininko. Paskui prie eg
lutės jaunieji skautai deklama
vo eilėraščius, skaitė kalėdi
nes legendas,'giedojo giesmes. 
Pabaigoje skautų dvasios va
das kun. J. Klimas jautriai pa-- 
kalbėjo apie lietuviškų Kūčių 
papročius ir simboliką. Lapi
nų būrelis prieš Kalėdas išsiun
tė Vokietijon lietuviams skau
tams švenčių dovanų. Tam rei
kalui surinko 80 dol. aukų.

Naujų metų sutikimas So. 
Bostone lietuvių rengtas trijo
se vietose. L. Piliečių Draugija 
buvo suruošusi tradicinį savo 
naujų metų sutikimą. Žmonių 
buvo daug, bet tvarkos maža. 
Reikėtų labiau to žiūrėti ir rū
pintis kultūringiau tokius po
būvius pravesti.

Strand Hali patalpose N. 
Metus sutiko sportininkai, o sa
vo naujose patalpose — tauti
ninkai. Čia, sutinkant N. Me
tus, kartu buvo pagerbti visi 
tie, kurie savanoriškai, be at
lyginimo, padėjo namą atre
montuoti ir papuošti. Techniki
niams darbams vadovavo inž. 
J. Mikalauskas, dekoravo dail. 
V. Andriušis.

Australijoje “Miss Kengūros” titulą gavusi Loretta North atvyk
sta pasidairyti Amerikoje. Kelionėje ja -lydės” dvi tikros kengūros.

DARBININKO RĖMĖJAI

LKR Draugijos metinė veik
la. Gruodžio 15 d. įvykusiame 
susirinkime Lietuvių Kultūros 
Rėmėjų Dr-jos, kuri pragyveno 
jau antruosius metus, buvo ap
žvelgta praėjusių metų veikla. 
Dr-jos tikslas palaikyti ir ug
dyti lietuvių kultūrą išeivijoje. 
Nariai yra įsipareigoję tam 
reikalui mokėti vieną dolerį 
per mėnesį. Iš nario mokesčio 
ir kitų pajamų paremiama šeš
tadieninė mokykla, dramos 
studija ir kiti liet. kult, reika
lai. 1951 m. Dr-ja turėjo 910 
dol. pajamų, kurių didžiausią 
dalį sudarė nario mokestis. Iš 
surengto visuomeninio teismo 
gauta 147 dol. pelno. Išlaidų 
turėta 880 dol. Daugiausia pi
nigų skirta lituanistinei mo
kyklai. Dr-ja dabar turi 141 na
rį. Jų tarpe yra ir seniai Ame
rikon atvykusių, ir čia gimu
sių. ir tremtinių. 1951 metais 
narių skaičius gerokai sumažė
jo, nes apie 40 išsikėlė gyventi 
kitur. Naujų narių įsirašė 27.

Finansų sekretorius

Rengiasi kviesti latvius. Pra
eitą rudenį So. Bostono lietu
vių parapijos choras buvo sve
čiuose pas latvius ir ten kon
certavo. Dabar choras nutarė 
kviesti latvius pas save — su
rengti jiems koncertą ir atitin
kamas vaišes.

LONG ISLAND ŽINIOS
Blue Point, L. I.

Vasario 16-jL Lietuvos Ne
priklausomybės 34-ių metinių 
minėjimas, kun. Stasio Valiu- 
šaičio iniciatyva ir pastango
mis, bus minimaa ne tik salėje 
lietuviams, bet ir oro bangomis 
iš WPAC radijo stoties, Pat- 
chogue. Programa oro bangomis 
bus taikoma anglų kalba kal
bantiems. Tikslus laikas bus 
paskelbtas vėliau. V. D. S.

Jauna lietuvaitė gina savo 
tautą

Bostono ir kitų N. Anglijos 
miestų laikraščiai, kaip News 
Weekly, Boston Post, Towns- 
man ir kt., rašė apie 18 metų 
tremtinę našlaitę Ivoną Kaz
lauskaitę, aktyviai dalyvavusią 
pradedant “Crusade For Free- 
dom” rinkliavą N. Anglijoje. 
Rinkliava atidaryta Bostono 
didžiausiame Hancock Insu- 
rance Co. dangorėžyje spalio 
5 d., vadovaujant pirmininkui 
Statė Commissioner John Del- 
Monte ir dalyvaujant John Q. 
Adams, garsiojo Amerikos pre
zidento vaikaičiui. I. Kazlaus
kaitė, pasipuošusi tautiniais 
drabužiais, pasakė per Bostono 
radiją kalbą lietuviškai ir ang
liškai, pažymėdama kad: “jau 
11 metų, kaip mano tautos sū
nūs ir dukros yra blaškomi po 
nežinią, lyg rudens lapai. Tik 
neseniai dalis jų rado prieglob
stį laisvose nuo komunistų te
roro šalyse. O dar daugelis jų 
kovoja tėvynės giriose ir žūna 
netekę vilties. Todėl jūs, lais
vieji žmonės, padėkite nors ma
žyčiu laisvės žiburėliu

“Darbininko” skaitytojai 
džiaugiasi gavę 1952 metų ka
lendorių ir siunčia laikraščiui 
paremti:

Po $10.00: F. Šlapelis, Ro
chester, N. Y., M. Rusienė, 
Port Washington, N. Y.

Po $5.00: P. Mikėnis, Phila- 
delphia. Pa.

Po $3.00: M. Slederienė, 
Brooklyn, N. Y., P. Butkaus- 
kas, Torrington. Conn.

Po $2.00: R. Petraitis, E. 
Granby, Conn., A. Kadzis, 
VVoodhaven, N. Y., M. Tacionis, 
Paterson, N. J., B. Urbanavi
čienė, Fairvievv, N. J., P. Mor
kūnas, Maspeth, N. Y., J. Ra
dzevičius, Nevv Britain. Conn., 
V. Jackūnas, Waterbury, 
Conn., V. Jurgelis, Cleveland, 
Ohio, V. Kamišauskas, E. Chi- 
cago, Ind., W. Jarasitis, Char- 
lestovvn, Mass., K. Baltrukonis, 
Philadelphia, Pa.

Po $1.50: A. Lapinskas, 
Brooklyn, N. Y.

Po $1.00: J. Gudelevičius, B. 
Kundrot, J. Valiūnas, J. Kava
liauskienė, A. J. Pateckis, T. 
Spelis — Hartford. Conn.; V. 
Slikas, VI. Draugelis. A. Brie
dis, S. K. Lukas. M. Žakevičius, 
St. Vaškvs, J. Navickas. M. 
Jakatt, V. Mylimas — Brook
lyn, N. Y.; P. Macijauskas, 
Kearnv, N. J.: M. Kvedaras. V. 
Kuprys, Dr. P. J. Jokubka, P. 
Saliukas, A. Lipshis. M. D., B. 
Vėžys — Chicago, III.; A. Dze- 
kevičius, Providence, R. I., J. 
Venstauskas, N.Y.C., P. Balt
rušaitis, Scranton, Pa., M. 
Vaitenar, Vaicekauskas, A. 
Augustinavičienė. J. Montvila, 
V. Braziulis, Cleveland, Ohio, 
J. Lesčinskas, A. Yonkus, EVa 
Miller, — Detroit, Mich., J. 
Smolskis, New Philadelphia, 
Pa., Arminas, J. Siu- 
pienius, M. Valuckas, A. 
Krakauskas, J. Kalenauskas, 
B. Waitkus — VVaterbury, 
Conn., A. Chapas, Abingtort, 
Mass., J. Skersys, Sedzeika, 
Lavvrence, Mass., A. Didžius, 
Vandergrift, Pa., V. Urbonas, 
Richmond HilI, N. Y., Fr. Gas-

ka, Amsterdam, N. Y., E. Pa- 
žerūnas, Melrose Park, III.; B. 
Ruodis, L. Sviklas, A. Akstinas 
— VVorcester, Mass.; M. Miš- 
kis, Los Angeles, Calif., M. Mi
siūnas, North Haledon, N. J.
Z. Antulionis Stoughton, 

Mass.; Mrs. Chelkonas, Spring- 
field, Mass.; K. Dakstis, 
Brighton, Mass.; P. Voega, 
Mattapan, Mass.; V. Balčiūnas, 
Methuen, Mass.; A. V. Sedliavi- 
čius, V. Bonalis, J. 
P a t k u s, K. Sanis ir 
K. Staniūnas — iš Hudson, 
Mass.; M. Pecelienė, J. Kudre- 
vičius, M. Petchulis, P. Marci- 
nauskienė A. Kenavičienė, J. 
Snuolis, M. Barauskas, L. 
Liutkonis — visi iš So. Bos
ton, Mass. M. Jeskelevičius, A. 
Sadauskas, S- Vaitkus, P. Mi
liauskas — visi iš Brockton, 
Mass.; E. Pristelnikienė, Pa
terson, N. J.; B. Budrys, Free- 
hold, N. J.; M. Ozelas, Harri- 
son, N. J.; J. Delionis, Jersey 
City, N. J.; A. Pocius ir A. 
Fidlerisiš Bayonne, N. J.; Mrs. 
H. Savickas, J: Purinas, K. 
Bal trainaitis, Mrs. A. Peškus— 
iš Elizabeth, N. J.; D. Plungis 
ir J. Liudvikaitis iš Linden, N. 
J.; T. ir J. Tamošauskas, 
Schenectady, N. Y.; M. B. Ta- 
mosonis, Sprakers, N. Y.; M. 
Stankevičienė, Forest Hills, 
N. Y.; P. Gudelis, Rochester, 
N. Y.; A. Kindurys, Dolgeville, 
N. Y.; J. Subačius, Richmond 
Hill, N. Y.;
Krušinskas, 
Woodhaven, 
kovvsky, B.
D. Parackauskas ir Miklasavi- 
čių šeima — iš New York Ci
ty, N. Y. J. Butėnas, 
Chicago, m.; I. Valančius, E. 
Chicago, Ind.; A. Pusvaškis, 
Nashua, N. H.; K. Daikuvienė, 
Naugatuck, Conn.; K. Micke
vičius, Terryville, Conn.; K. J. 
Ramanauskas, New Haven, 
Conn.; J. Lazdauskas, Bridge- 
port, Conn.; B. J. Velička, 
Bristol, Conn.; J. Bakšytė, A. 
Povilonis—iš Hartford, Conn.;
E. Januškienė, V. Vameckas— 
iš Waterbury, Conn.; Dr. J. 
Gabrys, Ameherst, Mass.; W. 
Chaplik, Groveland, Mass.; 
Mike Lukis, No. Weymouth, 
Mass.; K. Barauskas ir Mrs. 
M. Sapamis — iš Dorchester, 
Mass.; V. Beliauskienė, Mrs. M. 
Giraitis — VVorcester, Mass.;

Po 50c.: B. Kundrot, Hart
ford, Conn., O. Kriaučiūnienė, 
Lovvell, Mass., A. Driznis, 
Scranton, Pa., Anna Bullan, 
Gilbertville, Mass., J. Keršis, 
Worcester, Mass., J. Bernotas, 
S. Mazalas, O. Navickienė — 
Hartford, Conn.

Už malonią paramą “Darbi
ninkui” visiems rėmėjams ir 
bičiuliams nuoširdžiai dėkoja
me. Administracija

C. Pupelis, K. J.
G. Chirba — iš 

N. Y.; J. Mini- 
Baltrukaitis, Mrs.

radi
ju tiems vilties jieškantiems 
mano ir daugelio kitų tautų 
žmonėms...” Kartu dalyvavo

taut. drabužiuose tremtinės: 
latvė Eugenia Sturms ir lenkė 
Helen Weller. Užsimota iš 
Massachusetts gyventojų su
rinkti milijoną parašų ir $150.- 
000.00. Tęsiant vajų, lapkr. 17 
d. Ivona sakė per radiją kalbą 
gausiai klausytojų miniai Wel- 
lesley, Mass. miesto aikštėje.

I. Kazlauskaitė gyvena A- 
merikoje tik antruosius metus, 
bet jau spėjo praėjusį pavasarį 
baigti Bostono High School. Ji 
yra duktė teisėjo K. Kazlausko, 
1940 m. bolševikų išvežto Si
biran, ir baleto artistės V. A- 
domavičiūtės - Kazlauskienės, 
pernai tragiškai mirusios Wor- 
cestery. A. N.

"DARBININKO" SKAITYTOJAMS BOSTONE
Bostone ir apylinkėje gyvenantieji lietuviai "DARBININKĄ” gali gauti 

sekančiose vietose:
A. IVAŠKA,
LITHUANIAN FURNITURE CO.

328 West Broadway
So. Boston 27, Mass.

COLONIAL SPA
357 W. Broadu-ay
So. Bo«ton. M*m.

PAILS VARIETY STORE 
303 E Street
So. Boston,

MR. JAKŠTAS,
Wert « and
So. Bo«ton, Maaa.

MEAT MARKET 
D Streete


