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Waahtactaar D. J. Tekia (kairėje). Ameriko* Darbo Frdrracijo* 
vicepirmininką*. aveikinn George Meaay. kurto buvo išrinkta* to* fr- 
derarijo* pirmininku. Ji* ligi šiol buvo Hdnink**.

11 NUTEISTI PAKARTI

Eisenhowerio vyriausybė sudaryta

Praha. — Čekoslovakijoje iš 
14 kaltinamųjų bolševikų teis
mas už “trockizmą”, “titoizmą” 
ir “sionizmą” 11 komunistų 
nuteisė pakarti, 3 nubausti ka
lėjimu iki gyvos galvos. Visi 
“prisipažino” kalti. Svarbiau
sias Slansky kalbėjo:

“Esu žmogus su 
dviem politiniais veidais. Iš tik
rųjų komunistas niekad nebu
vau. Turėjau ryšius su sionisti

AR GRESIA SUOMIJAI 
NAUJI BOLŠEVIKINIAI 

PAVOJAI?
Suomija. — Suomių spauda 

kreipia visuomenės akis į Suo
mijos šiaurinės dalies likimą. 
Jau nuo pavasario sudarytas 
planas tam skystai gyvenamam 
kraštui sujungti su visos vals
tybės ūkiu. Numatyta ten nu
tiesti pirmos eilės kelių tinklą, 
pastatyti elektros jėgaines, y- 
patingai išplėsti kasyklas. Tam 
reikia 8 miliardų suomių mar
kių. Tai ir būtų naujas suomių 
ūkinis uždavinys jau išmokėjus 
Sovietams karo reparacijas.

Šitas planas sukelia gandų ir 
svarstymų, ar verta tai daryti. 
Gandams duoda pagrindo tokie 
nauji reiškiniai. Tarp šiaurės 
Suomijos gyventojų, tarp kla
joklių, briedžių augintojų ar 
žuvininkų lapių, pasirodę ko
munistinių agentų, kurie kalbi
na lapius sudaryti savo atski
rą Laplandijos respubliką. Tam 
reikalui jau buvę ir pora kon
ferencijų sušaukta — Mur
manske ir Petrozavodske, so
vietinės Karelijos sostinėje.

Kitas gandas — Sovietai esą 
labai suinteresuoti Suomijos 
šiaure, kuo arčiau Švedijos rū
dos kasyklų. Sovietai esą pasiū
lys Suomijai atsiimti per 1947 
m. taikos sutartį iš jos gautą 
pietinę Kareliją su Vipuri mies
tu, kad už tai gautų šiaurėje 
Rovaniemi sritį.

Šitas gandas dar labiau į- 
prasmina Sovietų išreikalautą 
iš Suomijos įsipareigojimą nu
tiesti geležinkelį nuo Rovanie* 
mi j Salia. Sovietai numatė su
megzti jį su Murmansku. 
Spauda pastebi, kad tas geležin- • 
kelis neturi jokios ūkinės reikš
mės; visi ūkiniai santykiai eina 
Helsinkio-Leningrado linija. Jis 
tegali turėti strateginės reikš
mės pakeliui į Švediją ir Nor
vegiją. Sovietų noras įsitvirtinti 
šiaurėje sustiorė o paskutiniu 
laiku, kada Norvegija įstojo į 
Atlanto Paktą; kada kilo tarp 
Sovietų ir švedų konfliktas; 
kada Sovietai pradėjo atakuoti 
Daniją protesto notomis. Suo
mijoj atsiranda dėl to naujo 
būgštavimo.

nėmis ir masonų organizacijo
mis. Turėjau ryšius su britų 
darbiečiais ir jiems išdavinėjau 
Čekoslovakijos užsienių politi
kos paslaptis.” Pasakojo, kad 
tarp Čekoslovakijos “titoistų” 
ir Anglijos darbiečių buvęs ry
šininkas darbiečių kairiojo 
sparno atstovas prokomunistas 
Ziliacus. Apkaltino taip pat 
Anna’Pauker (kuri taip pat y- 
ra žydė). “Nuo 1927 rėmiau 
trockizmą ir laikiausi jo dok
trinos. Nuo 1935 esu oportunis
tas. Savo darbais padėjau prez. 
Benešo imperialistiniams agen
tams”... Benešąs ir jo vyriau
sybė buvo teisme taip pat juo
dinama.

Maskva likviduoja visus 
komunistinius vadus, kurie pa
dėjo komunistinį režimą įvesti 
į Čekoslovakiją, nes jie nepa
kankamai rusiški. Dėl tos pa
čios priežasties buvo likviduota 
ir Benešo vyriausybė ir pats 
Benešąs, nors ne kas kitas kaip 
tik Benešąs Čekoslovakiją kišo 
į nagus Sovietų Sąjungai. Be
nešąs buvo vienas iš tų “auto
ritetingų specialistų”, kurie 
Londono vyriausybei patarinė
jo vesti prosovietišką politiką.

Bolševikinė revoliucija dabar 
ryja pačius savo trumparegius 
vaikus ir tarpininkus.

Antra ne mažesnė priežastis 
— bolševikai nori laimėti arabų 
valstybių palankumą ir sutruk
dyti Vakarams arabus įtraukti 
į priešbolševikišką frontą.

LIE DAROS SUKALBA
MESNIS

Jungtinės Tautos. — Gen. 
sekretorius Trygve Lie, jau 
atsistatydinęs, buvo pareiškęs, 
kad jis iš viso nieko neatsaky
siąs, jeigu komisija norės jį 
apklausinėti dėl komunistų 
veiklos tarp JTO tarnautojų, 
JAV piliečių. Dabar advokatai 
patarė būti sukalbamesniam 
ir pačiam tokius tarnautojus, 
kurie priklauso kom. partijai, 
atleisti. O tarnautojų .jo žinioje 
yra tik... 4000!

BOLŠEVIKAI ATMETft 
INDUOS PASIŪLYMĄ

Jungtinės Tautos. — Politi
nėje komisijoje Sovietų užs. r. 
min. Višinskis pasisakė prieš 
Indijos siūlymą dėl Korėjos be
lai vių. Višinskis reikalavo kad 
visi belaisviai būtų grąžinti. Pa
našiai pasisakė ir raudono'ios 
Kinijos vyriausybė per radiją. 
Tekiu būdu Indijos siūlymas 
bus priimtas ar ne. jis nebetu
rės praktinės reikšmės. Po il
gų pasitarimų su kai kuriomis 
pataisomis Indijos pasiūlymą 
priėmė ir Amerikos atšfbvas. 
Bet dabar pati Indija paprašė 
savo pasiūlymo nebalsuoti.

F.

E.
A.

—D. 
E. F.

VVashingtonas. — Nuo Ei- 
senhovverio išrinkimo nepraėjo 
mėnuo, ir busimoji vyriausybė 
jau beveik sudaryta. Trūksta 
tik prekybos ir darbo sekreto
rių.

Dabartinė sudėtis tokia: val
stybės sekretorius — J.
Dulles, iždo valdytojas G. M. 
Humphrey, gynybos — C. 
Wilson, krašto valdytojas —.
E. Summerfield, vidaus 
McKay, žemės ūkio — 
Benson, tarptautinė* pagalbos 
direktorius — N. E. • Stassen, 
valstybės saugumo sekretorius 
— O. C. Hobbv, atstovas JTO 
—H. C. Lodge, jn.

Paskirta taip pat eilė kitų pa
reigūnų .

The Nevv York Times paste
bi, kad paskirtieji vyriausybės 
ar su ja artimi turį dirbti žmo
nės yra “internacionalistai” už
sienio politikos srityje ir kon
servatoriai vidaus politikos sri
tyje. Eisenhovveris juos pasky
ręs su respublikonų partijos 
pritarimu.

Londonas Dulles 
paskyrimu ne

sužavėtas
Londonas. — Londonui mie

lesni žmonės būtų buvę tokie 
kaip Hoffman, ar C. Lodge. jn. 
Londonui nepatiko, kaip Dulles 
sudarinėjo taikos sutartį su Ja
ponija. Nepatiko taip pat Dul
les įtakoje sudaryti Japonijos 
santykiai su Kinija. x»ndone 
bijoma, kad Dulles gali labiau 
akis kreipti į tolimuosius rytus

LAUKIAMA KOMUNISTU 
VALYMOSI VISOJE 

EUROPOJE

Paryžius. — Čekoslovakijos 
komunistų bylą iškelti buvo į- 
sakyta Stalino “kronprinco’ 
Malenkovo. Jis esąs įsakęs taip 
pat pravesti valymus visos? 
kompartijose vakaruose, pir
miausia Prancūzijoje. Iš parti
jos Prancūzijoje numatyta iš
mesti daugiausia žydus. Thore- 
zas taip pat esąs nemalonėje, 
įtariamas trockizmu ir Maskva 
jo neišleisianti. Jo žmona su
grįžo.

Pirma* diteugsmas laisvėje. Dar apsirengė ka.iniu <l.-a.»... „s
buvę bolševiku vergi, darbo stovyklose, bot laimingai i* ten ,»as;n ti’tę 

i Vakaru Berlyną. Juos bolševikai ui tariama šnipinėjimą buvo nutei
sę ligi 23 m. kalėti. Bet ir laisvėje jie vis nežali suprasti. nei kam nei 
ka jie šnipinėjo.

ir apnuoginti Europą. Dėl poli
tikos tolimuosiuose rytuose 
galį tarp Amerikos ir Anglijos 
nuomonės išsiskirti, nes Dulles 
yra priešingas pripažinti rau
donąją Kiniją, o Britanija yra 
ją pripažinusi, paskyrusi at
stovą, nes Kinija su juo nieko 
bendra nenori turėti. Bijoma 
taip pat Dūles nusistatymo į

arkivyskupo* J. 
,f.. M metu, Po- 
XII pakelta* i 

kardinalu*. Taip ji* bu* 4 JAV
kardinote* ir pirma* kardinote* 
i vakaru* nuo St. Louis. Čia ji 
matome laikant mišią* privalio
je savo koplyėojr.

NAUJI 21 KARDINOLAI
Vatikanas. — Pijus XII lap

kričio 29 paskelbdino pavardes 
naujų kardinolų, kurie iškil
mingai bus įvesdinti į kolegiją 
sausio 12 d Dabar kardinolų 
skaičius vėl pilnas — 70. Nuo 
1946 m. jie nebuvo skiriami.

Nauji kardinolai paskirti iš 
12 kraštų. Iš JAV tik vienas 
(James Francis Mclntyre, Los 
Angeles arkivyskupas). 11 kar
dinolų paskirta italų, du pran
cūzai, du ispanai, po vieną iš 

Korėjos konfiktą įtraukti ir 
nacionalistinės Kinijos kariuo
menę. šiam siūlymui Amerikos 
visuomenė vis daugiau palan
kumo rodo. Šen. Martin už tai 
viešai pasisakė. Amerikos Le
giono atstovas pasikalbėjime su 
Eisenhoweriu siūlė ne tik na
cionalistinės Kinijos kariuome
nę panaudoti Korėjoje, bet Ko
rėjos komunistams duoti ulti
matumą ir jei neklausys, sus
tiprintomis jėgomis pulti šiau
rės Korėją ir Mandžuriją. Britai 
guodžiasi tik tuo, kad Dulles y- 
ra patyręs diplomatas ir kad 
paskirtas Lodge prie JTO turės 
taip pat didelės įtakos užsienių 
politikai.

Senate respubliko
nai sudaro dau-

gnnuj
Washingtonas.— Šen. Morze, 

pasitraukęs iš respublikonų, 
pareiškė, kad senate jis bal
suosiąs su respublikonais, kad 
jiems duotų visą atsakomybę 
už veikimą. Dabar balsavime 
respublikonai turės 48. demok
ratai 47 teisus. Nereikės lemti 
Nixonui kaip senato pirminin
kui.

GENEROLAS ŠALTIS
SUSTABDĖ KOVAS

Korėja. — Šaltis kovas ap- 
stabdė. Fronte tik žvalgybiniai 
susidūrimai. Iniciatyvos dau
giau imasi komunistai. Tiršti 
debesys neleidžia veikti nė a- 
viaeijai. Laukiama sniego.

Brazilijos, Eųuadogn, Jugosla
vijos (iš kalėjimo paleistas ar
kivyskupas Stepinac), iš Airi
jos, Kanados, Kolumbijos, I^en- 
kijos (arkiv. Višinskis) ir Vo
kietijos (Muencheno arkivys
kupas Wendel).

Iš 70 kardinolų dabar 27 yra 
italai, 43 kitų tautų. Amerikie
čių yra 4 kardinolai.

ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE ĮSIGALI 
KARIUOMENES VALDŽIA

Iraka-. — Minios riaušėse, 
kuriose buvo padegti Amerikos 
informacijų; namai ir Anglijos 
atstovybė apmėtytu akmenimis 
ir kurios privedė prie vyriau
sybės nuvertimo ir valdžios 
paėmimo į karinome:'ės ran
kas. žuvo per 12 a me aų ir apie 
60 buvo sužeista, štabo virši
ninkas. paskirtas minrsteriu 
pirmininku, suėmė daug r auši- 
ninkų ir jų pc’ifinių vadovų, 
užkirrdamas kelią įtakai Sovie
tų. kurie mėgi ’a j i

t imliosios rytu;.
v.v’iti j

Trakas tai buvu i T 
valstybės dalis 
pirmojo pasaulimo ' 
buvo atskirta nuo Tur': 
perduota A neliki rr’- ’ - 
m. gavo "O 'rikk’u "•iru ’ 
či?ti ryšiai su Ang i e 
gla-'dfu. *•

-a'-o ’ p-r’-T'"
tuo1’? tur'inmu I • ’ 
a’tini”s i; p ’sė r.

riau ybc.

"O

Už nenilname’į karalių Fai- 
saj II (tik ateinant’ gegužės 
mėn. jis bus pilnametis) už jį 
valdo regentas. 5 mil gyvenro-

Win*ton l'hurctiill. Anglijo* Mini*teri« Pirmininką*. Hivo 7X Kini- 
tadirnio išvakarėse apmesto įvairia* ( omni<>nw<-alth kraštu ū:.in> , 
problema* dabar vykstančioje konferencijoje. S|umdai ji* pareiškė, ka I 
ji* jaukiasi daug geriau negu bet kada.

MAŽAS KUPSTAS DIDELĮ VEŽIMĄ 
VERČIA

Saaro kraštas. —Saaro kraš
te lapkr. 30 d. buvo 50 atstovų 
parlamento rinkimai. Rinkimai 
sugadino santykius tarp Vokie
tijos ir Prancūzijos; sutrukdė 
Amerikos politiką Europoje, 
nes prisidėjo prie to, kad Vo
kietijos sutarčių su vakariniais 
sąjungininkais tvirtinimas Vo
kietijos parlamente buvo ati
dėtas. O tas daug triukšmo pri
daręs kupstas tikrai nedidelis— 
tik l(MN) kv. mylių su 950.000 
gyventojų. Tai surūkęs anglies 
ir plieno kraštas, kelis kartus 
keitęs savo šeimininkus. Po 
pirmojo pasaulinio karo iš Vo
kietijos jis buvo Išskirtas. 1935 
m. Tautų Sąjungos priežiūroje 
jo gyventojams buvo leista bal
suoti, kam jie turi priklausyti 
Jie pasisakė už Vokietiją. Po 

jų yra neturtingi, tamsūs ir iš
naudojami, nors kraštas gali iš
maitinti savo turtais visus labai 
gerai. Nepasitenkinimą išnau
dojo opozicija, reikalaudama 
parlamento tiesioginių rinkimų 
vietoj ligšiolinių, kuriuose ren
kami ne parlamento atstovai, 
tik jų elektoriai. Nedidelei, ne
viešai veikiančiai komunistų 
partijai pasisekė paimti inicia
tyvą riaušėse ir jas pravesti 
prieš Ameriką ir Angliją šū
kiais: šalin iš Irako Anglijos 
kariuomenė! Lai gyvuoja neut
ralumas. nes visos negerovės ei
nančios iš pasidavimo vakarų 
politikai.

Irakas jau trečia artimųjų 
ry’ų valstybių, kurios tik šiai; 
metais perėjo j kariuomenės 
rankas.

BONNA SUTARTIS SU VA
KARAIS PATVIRTINS

f

Bonna. — Didžiausia opozi
cinė i arti.ja, socialdemokratai, 
pripažino, kad Adenaueriui pa
siseks ateinančią savaitę pat
virtinti parlamento susitarimus 
su vakariniais sąjungininkais. 

antrojo karo 1945 m. iš Vokie
tijos vėl išskirtas ir padaryta* 
nepriklausomas. Tačiau Pran
cūzijai atiduota ūkinė kontruJė, 
kurią Prancūzija vykdo per sa
vo komisarą.

Vokietija norėtų vėl Saaro 
kraštą susigrąainti. Ilgai ir lė
tai ėjo derybos tarp Adenauc 
rio ir Schumano. Vokiečiai v- 
pačiai nenorėjo leisti, kad Saa- 
ras ūkiškai būtų priklausomas 
nuo Prancūzijos. Pereitą mėne
sį derybos staiga nutruko, kai 
Saaro krašto min. pirmininkas 
Hofmanas paskelbė parlamento 
rinkimus. Bet dėl rinkimų Vo
kietija ir sukėlė visą triukšmą, 
nes buvo neleista rinkimuose 
dalyvauti partijoms, kurios ne
pripažino dabartinės Saaro 
kraštus priklausomybės ir buvo 
palankios grįžti j rie Vokietijos.

Min. pirm. Hofmanas paskel
bė, kad jo žmona gavusi laiškų 
grasinančių mirtimi, jeigu Hof
manas nepasitrauks iš valdžia ; 
dar prieš rinkimus. Tokių gra
sinimų gavę ir kiti veikėjai. 
Kadangi tokie grasinimai labai 
buvo praktikuojami per pasku
tinius savivaldybių rinkimus 
Vokietijoje, kur juos siuntinėjo 
komunistai, prisidengę naciais, 
tai galima manyti, kad ir čia 
komunistai nori kuo labiausiai 
sukiršinti prancūzus su vokie- 
čiais.

Saaro krašto rinkimuose da
lyvavo 93L turinčių teisę bal
suoti. Negaliojančių balsų pa
duota apie 26 proc. Taigi Vo
kietijos partijų agitacija —ar
ba nebalsuoti arl>a paduoti ne
galiojančius balsus — nenusi
sekė. 55'7 visų balsavusių pa
sisakė už prancūzišką liniją. 
Rinkimai praktiškai. pasisakė 
prieš Saaro krašto grįžimą prie 
Vokieti ’os.

Dabar vėl prasidėsiančios de
rybos tarp Prancūzijos ir Vo
kietijos dėl Saaro krašto; vo
kiečiai turės būti sukalbames
ni .ir Saaro kraštas greičiausiai 
bus sutarpvalstybintas.
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PASAULIO LIET. BENDRUOMENEJ

Urugvajuje pradėtas kultui inis 
ir religinis centras

• Lapkričio 15 šioje lietuvių 
kolonijoje buvo istorinė diena. 
Montevideo priemiesty Cerro. 
kur daugelis lietuvių gyvena, 
įškilmigai pašventintas nuosa
vas sklypas ir tautiniais moty
vais išpuoštas kryžius. Per Ka
lėdas čia bus padėtas lietuvių 
bažnyčiai kertinis akmuo. Tė
vams jėzuitams vadovaujant, 
pradedamas kurti lietuviškosios 
kultūros ir religijos centras: 
greta bažnyčios mokykla, salė 
ir gal būt spaustuvė.

Tai su džiaugsmu pabrėžė ir 
Šventinimo apeigas atlikęs 
Montevideo arkiv. Dr. A. M. 
Barbieri. Kai tėvynėje daugelis 
lietuvių neteko tėvynės, sakė 
jis, čia lietuviai išeiviai gimtą
ja kalba laisvai galės rasti re
liginės paguodos ir savųjų paj>- 
ročių židinį. Arkivyskuj^s pa
sisakė esą* st'žavėtas lietuvių 
užsimojimu ir pažadėjo visados 
draugiškai padėti.

• Bendruomenės ' vardu jos 
pirm. kun. St. Grigaliūnas, is
paniškai kalbėdamas apie lie
tuviškų kryžių simobliką. pri
minė, kas dabar darosi tų 
kryžių šalyje, kaip ten eina ko-

KOLIMBUOJE

B. čipienės koncertas
Lapkričio 20 d. Medellino i- 

vyko solistė Birutės Čipienės 
viešas koncertas. Dainavimą ji 
studijuoja pas vieną miesto 
profesorių, jau kelis kartus sėk
mingai pasirodė lietuviškuose 
parengimuose, per radiją, su
silaukdama gerų įvertinimų.

PRANCŪZU A

Rinkimai lietuvių kolonijoje
Lapkričio 9 d. “Lietuvių Šal

pos Draugijos” nariai, gausini; 
me susirinkime išsirinko naujų 
vaidybą. Balsuota — slaptai ir 
išrinkta ponia Bačkienė. Kiti 
valdybos nariai pareigas pasis
kirstė šitaip: vicepirmininkas— 
Baranauskas. sekretorius — 
Mąsiuiis. iždininkas —Gravelis, 
valdybos narys — kun. Jucevi
čius. kandidatai: Pukteris ir 
Sirtautaitė. P. Bačkienė per
ėmė pirmininkavimo pareigas.

Po penkių dienų ir studentų 
sekcija turėjo savo susirinkimą 
ir rinkimus. Kilo ginčas dėl bal
savimo teisės, nes yra tikrų ir 
netikrų studentų, kartu buvo 
pasisakyta ir dėl savarankaus 
sekcijos veikimo. Siūlyta pasi
vadinti Pasaulio Lietuvių Stu
dentų Organizacija, bet p. Bač
kienė išaiškino, kad prancūzų 
valdžia nenori duoti leidimo 
dar vienai lietuvių organizaci
jai. Pasibaigus ginčams. į val
dyba išrinkt?.: kun. Jucevičius. 
R. Rnčkis. Pa:x dinskas ir Mar- 
1-ęyičiu ’.

J. A. Sirtnnf.iit" 

Anglijo, atstosa* Gladnyn .!<•)>)> 'kairėje) ir l'n'lti Afrikos at*t<>- 
va» R- II. Coatnn (dešinėje) kelia ranka* JTO |w»litinėje koiai.ijoje už 
lndijo* Į«*iūl> mu Kore/o* reikalu. Ino tarpu » ,*i.i*ki» < viiiury > j juo* 
nė akiu nepakelia.

va kryžiaus su plaktuku ir 
pjautuvu ir kaip didvyriškai 
lietuviai gina savąją kultūrą, 
savas dvasines vertybes.

Stilingas lietuviškas kryžius 
ant Cerro aukštumos primins 
mūsų tautiečiams ir misijas, 
kurias per dvi savaites vedė 
kun. J. Giedrys, S. J. ir kun. J. 
Bružkkas, įžymusis misionie
rius. Jas baigiant, iš Monte\ i- 
dco centro į Cerro buvo atly
dėta Švč. Marijos iš Fatimos 
statula, dalyvaujant didelei mi
niai mūsų tautiečių. .Lietuve* 
Ministrui dr. K. Graužimui su 
šeima ir pasiuntinybės perso
nalu. Ilgas automobilių karava
nas buvo atžymėtas lietuviško
mis ir urugvajiškomis vėliavu- 
kėmis.

ARGENTINA

Dtdeii* ’.cnrertas
Lapkričio 9 d. Berisso kino 

t< atro salėje “Victoria” Ar
gentinos Lietuvių Bendruome
nė surengė didelį koncertą. 
Programą išpildė “Dainavos” 
tautinis me to ansamblis vado
vaujamas A. Kuprevičiaus, ir 
Egrisso "Coro Popular” dainos 
ansamblis, vadovaujamas žino
mų dirigentų O. Montreal ir 
Dr. L. Bavcs. Lietuvių ansamb
li.; padainavo 10 dainų, tauti
nių šokių grupė pašoko keletą 
tautiniu šokių. “Coro Popular” 
ansamblis padainavo S dainas, 
jų tarpe ir vieną lietuvišką 
“Oi oi oi”. Pabaigai abu chorai 
padainavo "Kur bėga Šešupė”.

Vakar galvažudys. šiandien didvyris. Khalit Tahiuahi (kairėj), 
kuri* 1951 m. nužudė Irano min. pirm. Ali Razma r a. dabar palėktas 
iš kalėjimo. Jį globojo A. S. Kashani (dešinėje), senato pirmininką* ir 
patriotinė, religinė* organizacijos vada*.

Sovietai organizuoja ‘"Pasaulinę Bažnyčių Tarybų**
Vatikano radijas paskelbė iš 

CIP Agentūros žinią, kad 
gruodžio mėn. 12 d. Vienoje 
prasidedančio “Taikos Kongre
se” proga Kominformas pra
matąs įsteigti "Pasaulinę Baž
nyčių Tarybą.” Tarybą turėtų 
sudaryti Patriarchas Aleksie
jus ir Patriarchas Nikalojus iš 
ortodoksų pu pastorius Nie- 
meik i ls ir raudo..asis Canter- 
l.ury dokam’ ” iš prote dantų

Korėja laukia Eisenhouerio. Mokyluoa vaikai rengtasi Ji sutikti. 
Parade su imnašiai* plakatais būsiu apie Ž3.MM.

JAUNIMUI
Dažnai kalbama, kad jauni

mas mūsų tautos ateitis. Tai 
tiesa! Tačiau, norint išvysti 
puikią mūsų tautos ateitį, rei
kia jaunimui ateiti į pagalbą, 
kad jis išsiauklėtų ne tik kūno 
kultūrai, bet ir dvasios gyve
nimui. Lietuviškas spausdintas 
žodis čionai vaidina labai dide
lį vaidmenį. Be jo šiandieninis 

pusės. Iš katalikų pusės yra' 
minimas, kaip pastebi Agentūra 
CIP. "Tiksliau neįdentifikuotas 
kardinolas Stankevičius.”. Va
tikano radijas pastebėjo, kad 
nereikia nė aiškinti, kad Kar
dinolų Kolegijoj tokio vardo 
nėra ir kad Sovietų Sąjungos 
valdomuose kraštuose yra tik 
vienas kardinolas Vengrijos 
primas Mindszenty, 1949 m.

’ nuteistas sunkiųjų darbų kalė
jimu.

Partijos švietimą;

Bolševikai ištisu propagan
dos tinklu a p mezgė Lietuvą. 
Partija visur rengia marksiz
mo - leninizmo kursus. Vieni 
pasibaigia, tuoj prasideda kiti. 
Taip praeitais metai.; tokių 
kursų turėjo klausytis 90.000 
kemuirstų ir nepartinių. Ta
čiau komunistų vadams atro
do. kad šviečiamieji dar gali 
“nukrypti nuo linijos”, nuolat 
jiems kala ir kala tą patį.

Trūksta prityrusiu žmonių

Komunistų partijos centro 
komiteto plenume buvo pripa
žinta. kad "rcspvbliko e dar vis 
didelis kadrų trūkumas". Tik 
dėl to pereitais metais buvo 
pakeista pusė partijos rajonų 
komitetų skyrių vedėjų. Patik
rinus kolchozus, buvo aleista 
daug .jų valdybų pirmininkų. 
Prtvo apkaltinta Žemės Ckio 
Min^terija ir komiteto žemės 
ūkio-skyrius. kad per maža dė
mesio skiria į kolektyvinių ū- 
kių kadrų auklėjimą.
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Į TALKAI
jaunimo auklėjimas yr neįma 
nomas.

Vokietijoje gyvenančiam jau
nimui to trūksta. Todėl nenuo
stabu, jei iš dažno jaunuolio, 
jaunulės girdimas vokiškas at
sakymas. Katalikiška spauda 
mūsų nelanko. Lietuviškos kny
gos, kuri formuoja jauną sie
lą, neturime. Įsigyti tai uft pini
gą yra neįmainoma. Kreipiuo
si į jus, kurio esate pajėgesni ir 
kurių rankose lietuviškas spau- 

' sdintas žodis. Kas išgali, teuž- 
sako mums lietuviškų katali
kiškų laikraščių ią žurnalų. Kas 
turi atliekamą lietuvišką kny
gą. arba Jų galėtų nupirkti, te
siunčia mums. Būsime už vis
ką dėkingi. Bendroms jėgoms 
kurkime gražią Lietuvos ateitį! 
Laukiame!

Kun. Ant. Bunga

Knygas ir laikraščius siųski
te šiuo adresu: Kun. Ant. Bun- 
ga. Memmingen, Memminger- 
berg. Reg. Lag. Germany.

Minimas Stankevičius ar ne
bus kan. J. Stankevičius. Kau
no vyskupijos valdytojas, so
vietų pramintas ar padarytas 
kardinolu, o gal kitas asmuo. 
Jei iš kan. Stankevičiaus jie 
padarė kardinolą, tai jie gali 
panašiu būdu padaryti ir “Pa
saulinę Baižnyčių Tarybą.”

Per dažnai keičiami

Patys komunistai nusiskun
džia, kad per dažnai keičiami 
vadovaujantieji kadrai, pvz.. 
pernai buvo pakeisti Vilniaus 
srities 8 rajonų vykd. komitetų 
pirmininkai, 21 pavaduotojas. 
17 miestų pirmininkų.

Latvių žvejai

Pabėgusiems Latvijos žve
jam vadovavo lietuviškai kal
bąs kapitonas Andrius Tukle- 
ris. Jis yra gimęs ir augęs Lie
tuvoje, paskutinius metus pra
leidęs Labojoje. Per "Amerikos 
Balsą” išgirdęs apie lietuvių 
trijų žvėjų pabėgimą, pats pra
dėjo organizuoti kelionę. Jo 
pasakojimu — Liepoja paver
čiamą į tvirtovę. J miestą įva
žiuoti galima tik su atskirais 
leidimais. Pajūryje įvestas 
dviejų šimtų metrų saugumo 
niežas, kurį nuolatos saugo 
sargybiniai su šunimis. Ten 
niekam įeiti nevalia. Rusų el
gesys Lietuvoje ir Latvijoje e- 
sąs vienodas, visur bendras, ne
pasitenkinimas bolševikų val
džia.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
narių njelinis suvažiavimas 
1952 m. lapkričio mėn. 21-22 
d.d. New Yorke

konstatuoja, kad Sovietų Są
junga. nesiskaitydama su te’se 
ir element; fine morale tebelai
ko savo okupacijoje Lietuvą ir 
kitas Vidurio ir Rytų Europos 
valstybes, vykdo Lietuvos su- 
sovietinimą ir lietuvių tautos 
naikinimą: kad nuolatos ryš
kėja ir stiprėja Jungtinių A- 
merikos Valstybių vyriausybės 
nusistatvmas Sovietų Rusijos, 
kuri sudaro rimtą grėsmę lais 
ve besidžiaugiančiam pasauliui, 
imperialistinių užmačių atžvil
giu:

rripaž’Sta Jungtinių Ameri
kos Vals'ybių pasu’imą i dina- 
miškesnę efensyvinę politiką, 
kuri turėtų pagreitinti visos pa
vergtosios Europos dalies, taigi 
ir Lietuvos valstybės, išlaisvini
mą;

įpareigojo Amerikos Lietu
vių Tarybos Vykdomąjį Komi
tetą

11 nesigailėti pastangų veik
ti JAV vyriausybę, kad ji į sa
vo politinės taikos programą į- 
jungtų, be kitų, ir Lietuvos 
valstybės Išlaisvinimą iš sovie
tinės okupacijos ir sudarymą 
reikiamų prielaidų Lietuvos 
valstybės suverenumo vykdy
mui atstatyti:
2) daryti viską, kas galima 

ir sutartinai su visais kitais Lie
tuvos valstybės laisvinimo dar
bą dirbančiais veiksniais JAV 
ir Europoje, kad nuteiktų šios 
valstybės vyriausybę prielan
kiam su Lietuvos valstybės iš
laisvinimu susijusių problemų 
išsprendimui.

Padėka ALT organams ir 
visuomenei

Išklausęs A^T. Vykdomojo 
Komiteto pranešimų apie nu
veiktus jo darbus, suvažiavimas 
atžymi, kad Vykdomasis Komi
tetas sėkmingai skatino JAV 
Ik tuvių visuomenę budėti 
Lietuvos reikalų sargyboje ir 
ragino ją remti Lietuvos laisvi
nimo darbą medžiaginiai.

Vykdomasis Komitetas ypa

Reikia
J Ameriką galėtų atvykti se

kantis asmenys, jei jiems ge
radariai pasiųstų Darbo ir Bu
to garantijas:

Valerijonas Vengelis. 39 m., 
žmona 32 m., su 4 vaikučiais, 
mažiausias 3 metų, seniausias 
11 m. Žemdirbys ir amatninkas 
— statinių-bačkų dirbę'ns. A- 
merikos Konsulate Prancūzijoj 
registruotas. Registracijos No. 
231. 1953 m. vasario mėn. jau 
bus dveji metai kai registru 
tas. Adresas: Valerijonas Ven
gelis, Ferme de Schoneck 53 h.. 
Stiring Vendel (Maželio), 
France.

I,. Marksaitis. iš Vokietijos 
1947 m. persikėlęs į Švediją, 
kur baigė Goeteborg Technikos 
Institutą, dabar braižytojas, su

VIETOJ M. BRAKO I VYKI). 
TARYBĄ PRISTATĖ

M. GELEŽINĮ

Pagal Mažosios Lietuvos Ta
rybos ir Vliko susitarimą Ma
žosios Lietuvos atstovu Vliko 
Vykdomoje Taryboje ligi šiol 
buvo M. Brakas. kuris joje 
eina Informacijos Tarnybos ir 
Bendrinių Reikalų Tarnybos 
valdytojo pareigas. Dabar jis 
su šeima, kuri yra Danijoje, e- 
migruoja j Jungt. Amerikos 
Valstybes. Vietoj to Mažosios 
Lietuvos Tarybos savo atstovu 
į Vliko Vykdomąją Tarybą pri
statė M. Geležinį, kuris šiuo 
metu gyvena Luebecke. Jis 
yra taip pat Mažosios Lietuvos 
Tarybos narys. Klaipėdos 
krašte nepriklausomybės lai
kais yra buvęs "Santaros” va
das. Jį dar turi patvirtinti Vli
ko plenumas. 

tingais atvejais yra atlikęs 
reikšmingi) ir sėkmingų darbų 
Lietuvos reikalu.

Suvažiavimas reiškia širdin 
gą padėką visiems, kurie be jo
kių f kirtumų dėjosi į ALTo 
veiklą atskirose kolonijose, bū
tent: ALT skyrių vadovams, 
dideliu atsidėjimu kooperavu
siems su Vykdomuoju Komite
tu, taipgi ir visiems tiems, ku
rie darbu ar medžiaginiai rėmė 
Lietuvos reikalą ir jam aukojo
si.

VLIKo ir Lietuvos diplomatą 
pasitarimą proga

Amerikos Lietuvių Tarybos 
narių metinis susirinkimas 
New Yorke sveikina Lietuvos 
diplomatų ir Vliko pastangas 
suderinti šių institucijų veiklą 
ir reiškia viltį, kad iki šiol bu
vusieji nesklandumai išnyks.

Amerikos Lietuvių Taryba 
glaudžiai bendradarbiaus kaip 
iki šiol su Vliku ir kitais Lietu
vos laisvinimo veiksniais ir vi
sais būdais rems jų veiklą.

Sveikinimas žvejams

Suvažiavimas sveikina drą
sius ir ryžtingus lietuvius-žve- 
jus: L/Kublicką, J. Grišma- 
nauską ir E. Paulauską, ištrū
kusius iš okupuotos Lietuvos ir 
čia, Jungtinėse Valstybėse, at
likusius reiškmingą ir svarbų 
informacijos darbą apie sunkią 
okupuotos Lietuvos būseną.

Suvažiavimas linki ryžtin
giems lietuviams žvejams tin
kamai čia, Amerikoje, pasiruoš 
ti, kad išlaisvintoje Lietuvoje 
galėtų įsijungti į mūsų Tėvy
nės atstatymo darbą.

Tampresnis ryšis tarp Vykdo
mojo Komiteto ir ALT narių

ALT suvažiavimas 1952 m. 
lapkr. mėn. 21-22 d.d. New 
Yorke, tikslu sustiprinti ryšį 
tarp Vykdomojo Komiteto ir 
visų Tarybos narių bei į- 
traukti visus narius į Tarybos 
darbų linkmės nustatymą, pa
geidauja :

%

1) Vykdomojo Komiteto po
sėdžių nutarimus kas mėnuo

garantijų
žmona nori atvykt į Amerika. 
Jo adresas: L. Marksaitis, Kr. 
Parkgata 57 B., Moelndal 2. 
Sweden.

Jurgis Viliūnas. gimęs 1890 
m. birželio 5 d .ir žmona Elsė, 
gimusi 1896 m. gruodžio 18 d.

Vilius Viliūnas, gimęs 1924 
m. birželio 18 d.

Hermanas Viliūnas, gimęs 
1931 m. kovo 6 d.

Jonas Viliūnas. gimęs 1933 
m. balandžio 7 d.

Martha VHIūnai{ė. gimusi 
1936 m. balandžio 7 d.

Adresas: Pairę Herloz 59. 
Tilieur - Liege, Belgium. 

a
Šiai šeimai reikės 3 garanti

jų (Virš 21 m. amžiaus reikia 
atskiros garantijos).

Reikia Affidavit of Support

Galime pagelbėti į Jungtines 
Valstybes atvykti sekantiems 
asmenims, kuriems' reikia Affi
davit of Support:

Nikodemas iClicius, gimęs 
1906 m. gegužės 20 d. Gyvena: 
Kaiserslautern. Abholfach 346,* 
Germany.

Vytautas Juknevičius, gimęs 
1923 m. gegužės 20 d. Kovars- 
ke, Ukmergės ap.,
Joana Juknevičienė, gim. 1926 

m. kovo 26 d.,
Vytautas ir Algimantas, dvy

nukai, gimę 1947 m. spalio 10.
Juknevičiai įsiregistravę A- 

meyikos Konsulate Muenihcnc, 
Vokietijoj, 1948 m. ir eilė emi
gruoji jau artėja. Reikia tik Af
fidavit of Support.

BALF Centras

išsiuntinėti visiems Tarybos na
riams.

2) Bent trijų Tarybos narių 
remiamas pasiūlymas turi būti 
Vykdomajame Komitete svars
tomas ir sprendžiamas.

Lietuvių Enciklopedijos 
reikalu

Amerikos Lietuvių Taryba 
sveikina sumanymą leisti “Lie
tuvių Enciklopediją” ir linki 
leidėjui, redaktoriams bei ben
dradarbiams pasisekimo.

Be to, dar priimtas nutari
mas, kuriuo Alto Vykdomoji 
Taryba raginama dėti visas 
pastangas, kad greičiau visų 
Jungt. Tautose dalyvaujančių 
kraštų, įskaitant ir JAV, būtų 
ratifikuota genocido konvenci
ja, o kitu nutarimu pritariama 
Crusade for Freedom akci ai 
ir visi lietuviai paraginami ją 
remti, bendradarbiaujant su 
vietiniais Crusade for Freedom 
komitetais.

Suvažiavimo Rezoliucijų Ko- 
misijon įėjo prel. J. Balkonas, 
K. Bielinis, S. Gegužis, adv. K. 
J. Kalinauskas, Wm. T. Kvet
kus ir A. S. Trečiokas.

Atsiųsta paminėti
Fulton J. Sheen — SŪNUS 

PALAIDŪNAS, studija apie 
vakarų civilizacijos krizę. Ver
tė kun. Juozas A. Karalius. Iš
leido LKSD Knygos Klubas 
Chicagoje 1952 m., 174 psl., 
viršelis dail. Romo Viesulo, kai
na 2 dol.

KARYS, nr. 8, skirtas Liet. 
Kariuomenės šventei paminė
ti. Iliustruotame priede liustra- 
cijos iš pirmųjų mūsų kariuo
menės dienų.

KOLUMBUOS LIETUVIS, 
rugpiūčio - spalio nr. (7). Tu
rinyje pažymėtina —Ksaveras 
Siniauskas — Kritika — kultū
rinio lygio rodyklė, Izidorius 
Vasyliūnas — Antonio M&ria 
Valencia, Elena Vasyliflnienė— 
A. Maceinos “Jobo drama” psi
chologiniu požvilgiu ir kit.

Liudas Dovydėnas — PER 
KLAUSUČIŲ ŪLYTEL& apy
saka. Išleido GABIJA 1952 m. 
Brooklyne, 176 psl., kaina 2 
dol.

Išmėginimas, kurie kenčiate REU- 
MATIšKUS SKAUSMUS: RANKU. 
KOJŲ SKAUDCJIMĄ IR TINIMĄ: 
NEURALGIJA, NUOVARGI. DIEG
LIUS.

Jeigu Tamsta įvertini savo sveika
tą ir ją brangini, tai tuojau para- 
be jokio mokesčio. Pavartojęs sa- 
švk savo vardą, pavarde ir adresą ir 
siusk ši skelbimą dėl naujai pagerin
tos Deksnio Galingos Mosties. Gausite 
vaite laiko ir jeigu nesijaustum svei
kesnis ir stipresnis, jeigu negelbėtu 
•jums, lada grąžink mums likusią ir 
Jums daugiau niekas nekainuos. Mes 
žinom, kad tūkstančiams pagelbėjo, 
pagelbės ir tamstai. Užtikrinam pasė
kas.
šio laikraščio skaitytojams saistai 

siunčiami dykai.
Yra senas ir teisingas priežodis: Kas 

tepa tas ir važiuoja. Tad jeigu no< i 
važiuoti, tai tepk ir vėl tepk DEKS
NIO GALINGA MOSCIA.

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

DEKEN’S PRODUCTS.
P. O. Bos 666, Nrwark, N. J.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris .................................
Valstija ...............................

Miestas ....................................................



1952 m. gruodžio 2 d., nr. 87 DARBININKAS S

t

| 1Pasikalbėjimas tarp Eu ropos i r Amerikos (2)

Amerika norinti tik Europos vienybės
LAUKIMAS

f5t» 
fSJI
53.00
15.80

DAR VIENAS RAŠTAS
KUNIGAS Vienažindys rašė apie vilką, kuris siūlė ožiui įsi

gyti tokį gražų blizgantį kailį, kaip jo, girių valdovo. Kai bUltom 
veizėdamas ožys klausė: kaip tai gali nutikti, kad, ožiu gimęs ir 
augęs, vilku gali likti,—draugas vilkas atsakė: tai vis lengva — 
reikia tave iš kailio išnerti, per mano pilvą perleisti, ir mano krau- 
juje vilku atgimsi... .

Vilkas bolševikas vėl pradėjo siūlytis su savo bičiulyste Va
karų atskirom valstybėm. Siūlo tai ūkines sutartis, tai nepuolimo 
draugiškumo paktus. Italijos de Gasperi, kaip tas Vienažindžio 
ožys, pirmasis pakratė galvą ir ragus atstatė: girdi, Baltijos vals
tybės rašėsi... nuo tokių sutarčių saugok jau, Dieve, mane.

Bolševikas su tavoru atsigrūdo ir į JTO — reikia, sako, aiš
kiau, kuo aiškiausiai, aptarti, kas yra užpuolimas, arba agresija. 
Ir septintojoj sesijoje jo siūlymas įrašytas j darbų tvarką. Bus 
svarstomas.

Jeigu jau bolševikas siūlo aiškinti puolimo ir nepuolimo ap
tarimą, tai gali būti įtartinas ženklas. Dėl to kaip tik įspėja JTO 
narius ir parodo, ką bolševikai apie nepuolimą sutartyse kalba ir 
kaip tas sutartis vykdo bei aiškina, naujas Lietuvos vardu memo
randumas, įteiktas lapkričio 21 d. JTO septintos sesijos pirmininkui 
L. B. Pearsonui.

Memorandumo pirmoje dalyje nurodytos Sovietų Sąjungos 
sutartys su Lietuva, kuriom Sovietai įsipareigojo gerbti Lietuvos 
nepriklausomybę, neliesti sienų, nesikišti į vidaus reikalus ir plūdo 
tuos, kurie galėjo kalbėti, jog Sovietai norės užgrobti Lietuvą ir 
ją sovietinti. Taigi žadėjosi būti rojaus ėreliu... čia duodamos 1920 
taikos sutartis, 1926 nepuolimo sutartis, 1933 sutartis, kurios ap
tariama, kas yra agresija, arba užpuolimas. Antroje dalyje eina 
taip pat dokumentai, kaip Sovietų Sąjunga tas sutartis vilkiškai 
aiškino ir vykdė: Halifaxo pareiškimas apie 1939 m. Sovietu ir 
Britų derybas dėl Baltijos valstybių atidavimo Sovietam, 1939 
Ribbentroppo-Molotovo sutartis, kuria Baltijos kraštai ir Lenkiia 
padalinami tarp Vokietijos ir Rusijos, 1939 Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos tarpusavio pagalbos ir karinių bazių sutartis, Maskvos 
pretekstai Lietuvai okupuoti ir 1940 m. birželio 14 d. ultimatumas 
neva tom sutartim remiantis.

Talkinamas Lietuvos Laisvės Komiteto (nepainioti dabar su 
V. L. Išlaisvinimo Komitetu!), memorandumą paruošė ir įteikė 
savo vardu min. P. žadeikis.

Dar nepribrendo metas Lietuvos klausimui suręsti. Jeigu 
JTO ir mėgintų, neišspręstų, jei tiek metų nepajėgia susidoroti su 
Korėjos klausimu. Tačiau stebėti įvykius ir, kur galima, įsijungti i 
juos su Lietuvos reikalu — yra vienas iš svarbiausių mūsų laisvi
nimo uždavinių.

J besisukantį tarptautinių įvykių dantiratį šiuo memorandu
mu, konkrečiu ir dokumentuotu, vėl pamėginta įkabinti Lietuvos 
ratelį. Jis turi judinti ir Lietuvos reikalą,ir parodyti, kad jis gy
vas. Jis turi prisidėti prie įspėjančių nuo naujos galimos klastos. 
Prisidėti, kad mažėtų skaičius avinų, kurie svajoja su vilku bičiu
liautis, ir kad stiprėtų ožiai, kurie vilkui atstato ragus.

Beardeley Ruml, amerikietis, 
ūkio ir finansų specialistas, 
“Collier” žurnalo bendradarbis, 
tame žurnale parašė straipsnį, 
kurio ištraukas perdavė euro
piniams skaitytojams “Jugend 
Europas”. Tai lyg atsakymas į 
Europos iškeltas baimes. Atsa
kymas, iš kurio aiškėja, kaip 
Amerika žiūri į Europos vieny
bę ir kaip prie tos europinės 
vienybės gali prisidėti Ameri
ka.

Jis rašo:
...Daugelis amerikiečių šian

dien klausia: kaip atrodys eu
ropinė unija? šita idėja juos 
domina tiek, kiek jie galėtų 
prisidėti prie jos įvykdymo ir 
kokiu būdu.

Po antro pasaulinio karo 
nuolatos auga skaičius atsakin
gų žmonių, kurie žiūri į idealą, 
prieš daugelį metų nežymios 
daugumos suprastą, kad Euro
pos tautas nusilpnino ne tik du 
per trumpą laiką siautę pa
sauliniai karai, bet ir tai, kad

daugelis Europos tautą nepajė
gia sudaryti poltiniu ir ūkiniu 
atžvilgiu autonominių vienetą.

Kai šitai suprasta, Europas 
unija daros tiesioginis bet ku
rios racionalios politikos užda
vinys.

...Ūkinis Europos savaran
kiškumas, demokratinių insti
tucijų išsaugojimas, karinis 
saugumas, reikalauja politinės 
ir ūkinės unijos. Šiandien, kada 
europinės vienybės sąjūdis turi 
prieš akis politinę federaciją, 
•tai šios raidos etapai nėra tik 
diplomatų laimėjimas — jie y- 
ra didelės reikšmės eiliniam pi
liečiui.

...Amerikiečiai, kurie įsigal- 
voja .europinio jungimosi žy
gius seka apskritai su pritari
mu. Esam įsitikinę, kad mūsų 
pačių istorija šitokią federaci
ją yra pateisinusi; ir nemato
me jokio kito būdo Išsigydyti 
iš ligų, kuriomis Europa dabar 
serga.

Suprantama, tas pritarimas 
kyla ir iš įsitikinimo, kad

Europos susijungimas Ameri
kai bus taip pat naudingas.

Amerikiečiai nori įnešti savo 
dalį kuriant pastovią pasaulio 
tvarką, kuriant pelningą ūkį, 
kuris mums ir kitiems atneštų 
gerovę ir sukurtų pastovią po
litinę sistemą, užtikrinančią 
saugumą. Atstatyti Europos

LAIŠKAS Lš EIROPOS

sveiką ūkį, politinį pastovumą 
ir saugumą yra viena iš neiš
spręstų šio plano dalių.

...Bet yra ir kitas pagrindas, 
kodėl mes, amerikiečiai, turi
me rūpintis Europos ateitimi. 
Jau beveik tūkstantis metų in
telektualinis žmonijos svoris y- 
ra Europa. Nors abudu pasau
liniai karai, vykę Europoje, ją 
labai sunaikino, nors Europos 
kraštai nepajėgia savarankiai 
gyventi, Europa vis tebėra mū
sų žemės intelektualinės kūry
bos pagrindinis šaltinis. Ir kaip 
tik dėl to mes norime padėti 
atsigauit laisvai jungtinei Eu
ropai. Kad ji būtų įgalinta gy
vuoti, reikia joje, kaip ir pra
eity, palikti įvairumą ir laisvę 
galvoti bei išsireikšti.

...Greitas ir ryžtingas susi
jungimas pavers Vakarų Euro
pą JAV savarankišku ir stip
riu bendradarbiu; bendradar
biu. kuris galės laisvai dalyvau
ti JAV pastangose išlaikyti pa
saulio tvarką ir saugumą...

...Europos politnės vienybės su
pratimas, nors .ji virto tautinė
mis valstybėmis, niekada ne
dingo 'iš europiečių galvojimo.

Nuo antrojo pasaulinio karo 
pastebimai atgyja “europietis”, 

Anglijos pagarba Amerikai. Pulk. John AMor (dei.), I»ndono 
laiknrttiainkaz, Įteikia prezidentui Trumanui knyga "Britanijoj pagar
ba 2S.MS iaemhl amerikiečių.” Vidury stovi Britanijoj atstovybės pa
tarėja*. Po vienų tos knygos egz. bus Moiuntinėta šeimoms ar gimi
nėms amerikiečių, žuvusų antrojo pasaulinio karo metu Anglijoje.

kuris yra kažkas kita nei pran
cūzas, vokietis ir t.t.

...Pagaliau prieiname prie 
klausimo: ar mes turime prisi
dėti prie europinės unijos įvyk
dymo ir kokiu būdu? Ar mes 
turime būti paprasti stebėtojai; 
ar turime imtis aktyvesnės ro
lės, šitą istorinį vyksmą pa
remdami? Nėra abejonės, kad 
šio savarankiškumo jungimąsi 
pasisekimas ir mus liečia.

...Prie europinio susijungimo 
pradžios amerikiečiai prisidėjo 
tiek kaip atskiri privatūs as
mens, tiek ir oficialiai... Mūsų 
ūkinė pagalba buvo esminis 
veiksnys, kad susidarė tokios 
naujos institucijos kaip O.E.E. 
CN., tarptautinė mokėjimu uni
ja... Nebūtų nei tikslinga nei 
padoru Jeigu JAV Europos li
nijos sukūrimą laikytų būtina 
sąlyga ūkinei ir karinei para
mai, kurią JAV duoda europi
nėms valstybėms. Jei taip da
rytume, tai prisidirbtume tik 
žalos; pasirodytume esą ne 
draugai, o tironai. Turime aiš
kiai pasakyti, kad europinę u- 
niją remiam. Turime pasakyti, 
kad tikimės, jog ta unija bus 
sukurta pačių europiečių. Mes 
turim būti pasiruošę naujas in
stitucijas paremti pinigais ir

turime triškiai pasakyti, kad 
mums priimtiniau įduoti ūkinę
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Pakutinės rudens dienos apiplėšia gamtos grc':į, ir 
žmogus mąsto:

— Viešpatie, ir mano dienos krinta su gelsvais rude
nio lapais. Laiko srovė neša be sustojimo. Kartais tyliai, 
kartais sukasi verpetais, o dažnai puola stačiais gyvenimo 
kriokliais. Kur mus nuneš? Gal į nebūtį, gal į nusivylimą 
juodą?

Tikėjimas duoda atsakymą, o Bažnyčia primena. Pra
eitą sekmadienį iš Evangelijos pasigirdo rūstus Dievo bal 
sas: “Aptems saulė, mėnulis nebeduos savo šviesos, žvaigž
dės kris nuo dangaus...” Dievo žodis griauna pasaulio iš
mintį, skelbia amžinąją tiesą, kad viskas praeis, kas laiki
na, kas medžiaga, kas sutverta... tik Dievas amžinas ir Jo 
gyvosios dvasios kūriniai — angelai ir mūsų sielos.

Slinko ilgi amžiai, vaitojo žmonės, nes Rn*.....
uždaryti, nuodėmė slėgė žmonijos sąžinę, o Atpirkėjo troš
kimas buvo toks didelis, kad virto didžiausia senosios žmo
nijos kančia.

Bažnyčia, pradėdama pirmuoju Advento sekmadieniu 
savo naujuosius liturginius metus, sukrečia savo tikinčiuo
sius nykia Evangelija, verčia susimąstyti, pergyventi tuos 
liūdnus amžius, kurie prabėgo prieš Kristaus užgimimą, 
kad anų laikų tamsybėje skaisčiau sužėrėtų dabartinė at
pirkimo šviesa — mūsų viltis, mūsų gyvenimo prasmė.

Nesiliovė šaukę pranašai, skatino budėti žmones tei
singume. net dangų saikdino “Rasokite debesvs P aukštvhių 
ir išlykite Teisingąjį.” Po kelių šimtmečių nuo šios raudos. 
Dievo siųstas angelas keliauja i žemę ieškoti savo Teisin
gajam nekalčausios Motinos, laiko pilnybė artinasi.

Kai aš esu blaškomas, tartum sausas lanas. kai mane 
vysto dažnai naktis be žvaigždžių, aš girdžiu, Viešpatie. 
Tavo žodžius iš Advento evangelijos:

— Pažvelkite aukštyn ir pakelkite savo galvas’
Nelengva man, menkam žmogui, pakelti galvą, bet 

pakėlęs išvydau Tavo, Dieve, Sūnaus žvaigždę — tai mano 
viltis—ir Jo kryžių— mano atpirkimą. Supratau, kad aš 
atpirktas, ir laukimo laiką laikysiu gyvenimu su Jėzumi.

ir karinę pagalbą Vakarą Eu
ropai per i—litu ei jas.
...Tai yra kelias, kuriuo mes 

einame. Iš vienos pusės turime 
vengti būti tik pasyvūs stebėto
jai, iš kitos pusės turime ne
padaryti klaidos ir nemėginti 
europiečių versti jungtis pagal 
mūsų mintis ir pagal mūsų rit
mą. Mūsų uždavinys, be abejo, 
sunkus, bet jis toks svarbus, 
kad mes negalime gailėtis nei 
pastangų nei pinigų, o taippat 
mums neturi pritrūkti drąsos ir 
patvarumo.
čia į pasikalbėjimą įsijungia 
grafas Coudemhove-Kalergi

Jis senas kovotojas už Pan- 
europą. Europos vienybę skel 
bė, kai dar apie ją niekas ne
kalbėjo ir kai į vienybę neva
rė bolševizmo grėsmė.

Per "Rheinische Merkur” 
Coudenhove-Kalergi atsiliepia, 
koki lig šiol yra to vienijimo 
vaisiai. — Vieningos Europos 
mintį dabar neša ant savo pe
čių trys Europos milžinai — de 
Gasperi, Schumanas ir Adenau 
eris. Vienybė nešama per vy

riausybės ir parlamentus—per 
galvas. Bet ji nenusileidžia že
miau—į širdis. Europos masė 
lieka vienybei abejinga. Euro
pa kuriama, bet nėra europie
čių, sako Coudenhove-Kalergi.

Amerikai lieka vistiek nesu
prantama, kodėl Europa nega
li būti tokia pat jungtinė, kaip 
JAV, kodėl Europos valstybės 
nenori susiiungti.

Tam suprasti nepaskutinės 
reikšmės yra amerikiečių triuk

šmas apie įsibrovusius į ameri- 
kietines įstaigas, kurie nežinia 
-kam (Urba, tik ne Amerikai, 
nors už jos pinigus Gal būt, 
kad ne vienas iš tų amerikiečių, 
kuriem yra pavesta siekti Eu
ropos vienybės ar atskirų tau
tų vienybe rūpintis, vieni Iš ne
išmanymo, kiti siekdami kitų 
tikslų dirba Iš tikrųjų ne vieni
jimo ir stipriniųio, bet skaldy
mo ir silpninimo darbą.

Šita baimė tarp europiečių 
nėra Išnykus ir verčia priimti 
kiekvieną siūlymą labai atsar
giai. Jei amerikietis tai supras, 
jis ne&epyks.

A.CZCHOVA.S šeimos GALVA
Tai paprastai atsitinka po 

gero prasijosimo arba po iš
gertuvių, kai įsigali sloga. Ste
ponas Stepanyčius Žilinąs atsi
bunda labai paniuriusioje nuo
taikoje. Jis atrodo surūgęs, su
veltas, pasišiaušęs; pilkame vei
de nepasitenkinimas* lyg jis 
būtų įsižeidęs, lyg biaurėtųsi 
kažkuo. Jis palengva apsiren
gia, palengva geria savo višį ir 
eina per visus kambarius.

— Norėčiau aš žinoti, koks 
g-g-galvijas čia vaikščioja ir 
neuždaro durų? — murma jis 
piktai, susisupdamas į nakti- 
švarkį ir garsiai atsikrenkšda- 
mas. — Surinkite tuos popie
rius! Kodėl jie čia mėtosi. Lai
kome dvidešimt tarnų, o tvar
kos mažiau, kaip karčiamoje. 
Kas ten skambino? Kas ten at- 
sivilko

— Tai senutė Anfisa, mūsų 
Fedės priėmėja, — sako žmo
na.

— Valkiojasi čia., dykaduo
niai!

— Tavęs, Steponai Stepany- 
čiau, negalima suprasti. Pats 
kvietei ją, o dabar baries.

— Aš nesi baru, aš kalbu.

Dirbtumei ką nors, matušėle, 
negu šitaip sėdėtumei, sudėjusi 
ran-kas, ir priekabių ginčui ieš
kotumei! Garbės žodis, nesu
prantu šitų moterų! Ne-su- 
pran-tu! Kaip jos gali išbūti 
kiauras dienas be darbo! Vy
ras dirba, pluša, kaip jautis, 
g-g-galvijas, o žmona, gyveni
mo draugė, sėdi, kaip caca, nie
ko nedirba ir tik laukia progos 
kaip nors pasibarti iš nuobodu
lio su vyru. Laikas, matušėle, 
mesti šituos instituto įpročius! 
Tu dabar jau ne instituto mo
kinė, ne panelė, bet motina, 
žmona! Nusigręš? Aha! Ne
malonu girdėti karčią tiesą?

— Keista, kad tu karčią tie
są tada tik kalbi, kai tau jek- 
nos skauda.

— Taip, pradėk vaidinimą, 
pradėk...

— Tu vakar buvai priemie
sty? Arba kortomis lošei pas 
ką nors?

— O kad ir taip? Kas kam 
darbo? Argi aš privalau duoti 
kam nors atskaitą? Argi aš 
pralošiau ne savo pinigus? Vi
sa, ką aš pats išleidžiu, ir visa, 
kas išleidžiama šituose namuo

se, priklauso man! Ar girdi? 
Man!

Ir taip toliau, eis panašiu 
būdu. Bet jokiu kitu metu Ste
ponas Stepanyčius nėra taip iš
mintingas, doras, griežtas ir 
teisingas, kaip per pietus, kai 
greta jo sėdi visi jo namiškiai. 
Prasideda paprastai nuo sriu
bos. Nurijęs pirmą šaukštą, 
Žilinąs staiga rausias ir nustoja 
valgęs.

— Velnias žino kas... —mur
ma jis. — Turbūt teks traktie
riuje valgyti.

— O ką? — nerimauja žmo
na. — Argi sriuba negera ?

— Nežinau, kokį reikia tu
rėti kiaulišką skonį, kad galė
tum valgyti šitą buizą. Persū
dyta, mazgote atsiduoda., kaž
kokios blakės vietoje svogū
nų...Tiesiog pasipiktinimas, An
fisa Ivanovna! — kreipiasi jis 
į svečią, senutę. — Kasdien 
duoti begales pinigų maistui... 
nuo visa atsisakai, ir šit kuo ta
ve šeria! Jie, gal būt, nori, kad 
aš mesčiau tarnybą ir pats ei
čiau į virtuvę valgių gaminti.

— Sriuba šiandien gera... — 
baikščiai sako auklė.

— Taip? Jūs atrandate?— 
sako žilinąs ir, piktai primer
kęs akis, žiūri į ją. — Pagaliau 
kiekvienas turi savo skonį. Ap
skritai, reikia prisipažinti, mes 
su jumis, Varvara Vasiljevna, 
labai skiriamės skoniais. Jums, 

pavyzdžiui, patinka elgesys ši
to berniūkščio (Žilinąs tragiš
ku mostu rodo į savo sūnų Fe- 
dę), jūs susižavėjote juo, o aš . 
aš piktinuos. Taip!

Fedė, septynerių metų ber
niukas, išblyškusiu, liguistu 
veidu, nustoja valgęs ir nulei
džia akis. Jo veidas dar labiau 
Ižblykšta.

— Taip, jūs susižavėjote, o 
aš piktinuos... Kas iš mūsų yra 
teisus, nežinau, bet drįstu gal
voti, kad aš, kaip tėvas, geriau 
pažįstu sūnų, kaip jūs. Pažiū
rėkite, kaip jis sėdi- Argi taip 
sėdi išauklėti vaikai .' Atsisėsk 
gerai!

Fedė pakelia aukštyn pa
smakrį ir ištempia kaklą, ir 
jam rodosi, kad jis tiesiau sėdi. 
Jo akyse pasirodo ašaros.

— £sk! Laikyk šaukštą kaip 
pridera! Palauk, pakliūsi tu į 
mano nagus, biaurus berniūkš
ti! Nedrįsk verkti- žiūrėk tie
siai į mane!

Fedė stengiasi tiesiai žiūrė
ti, bet jo veidas dreba, ir akys 
prisipildo ašarų.

— A-a-a... tu verki? Tu kal
tas, tu gi ir verki? Eik, stok į 
kampą, galvije!

— Bet... tegu jis pirma pie
tų pavalgo! — užsistoja žmo
na....

Fedė, iškreiptu veidu ir 
trūkčiodamas visu kūnu, nu- 
šliatfHa nuo kėdės ir eina į

kampą.
— Ne tas dar tau bus! — to

liau kalba gimdytojas. — Jeigu 
niekas nenori užsiimti tavo 
auklėjimu, tai, taip ir nutarta, 
aš pradėsiu... Pas mane, brol, 
neišdykausi ir neverksi, pietus 
valgydamas! Mulkis! Darbas 
reikia dirbti! Supranti? Darba 
dirbti! Tavo tėvas dirba, ir tu 
dirbk! Niekas neprivalo veltui 
duoną valgyti! Reikia būti žmo
gumi! 2mo-gu-mi!

— Nustok, dėl Dievo! —pra
šo žmona prancūziškai. —Nors 
prie pašaliečių nekrimsk mū
sų... Senė visa girdi, ir dabar, 
jos dėka, visam miestui bus ži
noma.

— Aš nebijau pašaliečių, — 
atsako Žilinąs rusiškai.— Anfi
sa Ivanovna mato, kad aš tei
singai kalbu. Ką gi, tavo nuo
mone, aš privalau būti paten
kintas tuo bereniūkščiu ? Tu 
žinai, kiek jo išlaikymas man 
kaštuoja? Tu žinai, šlykštus 
berniūkšti, kiek tavo išlaiky
mas man atsieina. Ar tu manai, 
kad aš pinigus dirbu ,kad jie 
man veltui tenka* Nebliauk! 
Tylėk! Bet ar tu girdi, ar ne? 
Nori, kad aš tave, šitokį šuns- 
kumpj, išplakčiau?

Fedė garsiai suspiegia ir 
pradeda raudoti.

— Tai galų gale, nepakenčia
ma! — Sako jo motina, atsikel
dama nuo stalo ir mesdama 

servetėlę — Niekados neduos 
ramiai pietų pavalgyti, šit kur 
man tavo kąsnis sėdi!

Ji rodo į pakaušį ir, prisidė
jusi skepetaitę prie akių, išei
na iš valgomojo.

— Jos užsigavo... — bamba 
Žilinąs, priverstinai šypsoda
masis. — švelniai išauklėtos... 
Taip tai, Anfisa Ivanovna, ne
mėgsta dabar klausytis tiesos... 
Mes gi ir kalti-

Praslenka keletą minučių 
tylos. Žilinąs apmeta akimis 
lėkštes ir, pastebėjęs, kad sriu
bos dar niekas nelietė, giliai 
atsidūsta ir žiūri įbedęs akis į 
paraudusį, pilną nerimo, auk
lės veidą.

— Kodėl gi jūs, Varvara Va
siljevna, nevalgote? — klausia 

jis. — Vadinas, užsigavote? 
Taip... Nepatinka tiesa. Na, at
siprašau. tokia mano prigimtis, 
negaliu veidmainiauti... Visados 
rėžiu tiesą, matulėle, į akis (at
sidūsėjimas). Vienok, aš paste
biu, kad mano buvimas nema
lonus. Man esant niekas negali 
nei kalbėti, nei valgyti... Ką gi? 
Pasakytumėt man, aš išeičiau... 
Aš ir išeisiu.

Žilinąs atsistojo ir oriai eina 
prie durų. Praeidamas pro šalį 
verkiančio Fedės, jis sustoja.

—*Po viso to, kas čia nuti
ko, jūs 1-1-laisvas! — sako jis 
Fedei, oriai atmesdamas galvą 
atgal. —Aš daugiau į jūsų auk

lėjimą nebesikišiu. Nusiplaunu 
rankas! Prašau man atleisti, 
kad nuoširdžiai kaip tėvas, 
geisdamas jums gera, sutrik- 
džiau jūsų ir jūsų vedėjų ramy
bę. Taip pat drauge, visam lai
kui nusiimu atsakomybę už 
jūsų likimą...

Fedė suklykia ir dar gar
siau raudoja. Žilinąs oriai nu
sigrįžta į duris ir eina į savo 
miegamąjį.

Po pietų išsimiego ęs, Žilinąs 
jaučia sąžinės graužimą. Jam 
gėda žmonos, sūnaus, Anfisos 
Ivanovnos ir net pasidaro labai 
nejauku, atsiminus apie tai, kad 
buvo pietų metu. Bet savimePė 
per daug didelė, trūksta vyriš
kumo, kad galėtų būti atviras, 
ir jis vis dar pučiasi ir bambi..-

Kitą dieną iš ryto atsibudus, 
jis, gerai nusiteikęs, prausda- 
masis, linksmai švilpauja. Atė
jęs į valgomąjį gerti kavos, jis 
randa ten Fėdį, pamatęs tėvą, 
atsistoja ir žiūri į jį pamišęs.

— Na, kaip jaunikaiti? — 
linksmai klausia žilinąs, sėsda* 
mos prie stalo.— Kas nauja Pas 
jus, jaunikaiti? Galvoji? Na, 
eik, strugi, pabučiuok savo tė
vą.

Fedė, išblyškęs, rimtas, atei
na prie tėvo ir drebančiomis 
lūpomis liečia jo skruostą, pas
kui nueina ir tylėdamas sėdasi 
į savo vietą.

(Bvertė D. B.)
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NOBELIO PREMIJA IR FRANCOIS MAURIAC
" Nemanau, kad dailiajai lite-
ratūrai rezervuoto Nobelio 
aukso paskyrimas Francois 
Mauriac būtų ką nustebinęs, 
kaip kad kartais su ta premija 
atsitinka. Niekas kitas tos gar
bės, na, ir tos sumos, nėra taip 
užsipelnęs, kiap šis katalikiška
sis Dievo strategas, nežiūrint, 
kad šalia literatūrinio ir žurna
listinio darbo jo žemiškasis 
vienuogynas duoda jam ir apie 
100.000 litrų skanaus vynučio 
per metus.

Mauriac vardas jau ne kar
tą buvo minimas premijai gau
ti, bet, matyt, švedų Akademi
jos 18 nemirštamųjų atrodė, 
kad dienos momentui jis lyg 
netiko — kartais ir su tokiais 
momentas reikia skaitytis, o 
kad Mauriac romanai verti No
belio aukso, to niekas nei aka
demijoje, nei kitur pasaulyje 
neabejojo. Paskiriant Mauriac 
Nobelio premiją, Prancūzija 
dar vienu tašku pasivarė j prie
kį Nobelio premijose — 
Mauriac yra aštuntasis prancū

zas pagerbtas ta premija, 
Vokietija ir Anglija eina po 

Prancūzijos su penkiais 5 lau
reatais. štai tie kiti prancūzai: 
Sully Prudhomme (1901), Fre- 
deric Mistral (1904), Romain 
Rolland (1915), Anatole Fran
ce (1920), Henri Bergson 
(1927), Roger Martin du Gard 
(1937) ir Andre Gide (1947).

Paprastai jau prieš Švedų 
Akademijos susirinkimą skirti 
laikraščiai mėgina spėlioti, 
klausinėti įvairių kultūrininkų, 
ką jie norėtų matyti gruodžio 
10 d. iš karaliaus rankų atsi
imant menišką diplomą ir tą a- 
pie pusantro šimto tūkstančių 
švediškų kronų, šiemet buvo 
kažkodėl labai tylu, jokių spe
kuliacijų. jeigu jau neskaityti 
švedų kultūrradikalinio falango 
gana aitrios akcijos šiemetinę 
premiją skirti Čarliui Čaplinui. 
Visuomenė, matyt, jautė, kad 
akademija ir be spėliojimų ap
sistos prie tinkamo kandidato. 
Ir spauda gana palankiai įver
tina akademijos pasirinkimą, 
tik socialdemokratų oficiozas, 
matyt, norėdamas dar labiau į- 
širdinti kultūrradikalus, dide
lėm raidėm savo laikraščio rek
laminiuose lapuose užvarė: No
belio premija prancūzui katali
kui, mat, krikščionis, o ypač 
katalikas tiems svieto reforma
toriams yra už marą pavojin
gesnis kultūros raidai.

Iš 18 Švedų Akademijos na
rių tame sprendžiamame posė
dyje dalyvavo 14, gubernato
rius Hammarskjoeld ir prof. 
Book nepajėgė atvykti — jie 
jau per seni ir negaluoja, prof. 

.Nyberg, arba tas Upsalos mok
slininkas, kuris netik žino, bet 

rir moka visus persiškus, arabiš- 
-kus ir visokius kitokius dialek
tus. kątik buvo išvykęs į Pales
tiną, o naujai išrinktasis Stock-

KLLTCROS ŽURNALAS 

AIDAI
KOVODAMAS SU DVASINIU APSNŪDIMU BEI NUTAUTIMU 

JAU ŽENGIA I KETVIRTUOSIUS METUS AMERIKO- E.

AIDAMS
DAUG DfiMESlO SKYRĖ ŠIEMET DETROITE JVYKES 
KATALIKU FEDERACIJOS KONGRESAS, 

paskelbdamas šią rezoliuciją:
"Kongresai didžiai vertina krikščioni.-Ucos ir lietuviškos kuR*'ros 

žurnalą AIDUS ir kviečia bei skatina Amerikos lietuvių katalikų vi
suomene ši žurnalą visokiariopai paremti, jį prenumerojant. skaitant 
ir platinant.”

DABAR PATS LAIKAS
PLATINI! IR UŽSIPRENUMERUOTI

A I
Pcnumoratos kaina: 

Amerikoje — 5 dol. 
Užsienyje — 6 dol. 
Kanadoje—5.50 dol.

Juona Lingis, Švedija

holmo un-to literatūros istori
jos profesorius Henry Olssen 
dar neįšventintas ir neturi tei
sės balsuoti.

Susijaudinęs sutiko Mauriac 
žinią apie premijos paskyrimą 
iš oficialių lūpų — Švedijos 
ambasadoriaus Paryžiuje West- 
mano, kurs laureatui perskaitė 
Švedų Akademijos motyvus, 
dėl kurių premija jam buvo 
skirta. Ambasadorius neužmir
šo laureatui pareikšti ir savo 
asmeninio pasitenkinimo, kad 
premija buvo suteikta “rašyto
jui, kurio vieta prancūzų dva
siniame gyvenime yra itin reik
šminga ir kuris savo nepalau
žiama jėga kėlė ir tebekelia 
sunkias gyvenimo problemas.“

Švedų laikraščių korespon
dentai Paryžiuje taip pat neda
vė laureatui ramybės. Jiems 
buvo svarbu žinoti,
kaip Mauriac žiūri j dabartinę 

prancūzų literatūrą.
— Turiu pasakyti, kad klau

simas yra labai dalikatnas kal
bėti apie šių dienų prancūzų li
teratūrą, — tarė jis vienam iš 
žurnalistų. — Skirtumas neap
sakomas tarp jaunųjų rašytojų 
ir tų, kurie atstovauja mano 
jau išmirštančią kartą arba 
kartą prieš mane. O čia skver
biasi dideli • vardai: Claudel, 
Proust, Gide, Valery, ne tie
sa?

Dienos prancūzų vardai yra 
Sartre ir Camus, ypač pastara
sis. Jų talento niekas negali už
ginčyti. Bet kaip rašytojo tipas 
pasikeitė? Anksčiau rašytojas 
buvo rašytojas, dabar rašytojai 
pasidarė filosofais, o toji jų fi
losofija nėra nei pozityvi, nei 
kurianti. Tai laiko išdava. Pa
saulyje įvyko nepaprastai daug 
dabartiniam prancūzų jaunimui 
beaugant. Daugeliui iš jų teko 
sunkių kančių pernešti, jauni
mas liko disorientuotas, neturi 
už ko nusitverti, nežino kuo ti
kėti, kuo ne. šiame klimate tas 
taip vadinamasis egzistencia
lizmas sau maistą ir semia. Bet 
aš esu tačiau įsitikinęs, kad šis 
"dawn” periodas pranyks ir 
kad mūsų literatūra vėl susiras 
save. Mes esame pereinamaja
me laikotarpyje. Palengva 
prancūzų jaunimas vėl susiras 
idealą ir gaires.

Kad tai
pereinamasis laikotarpis,
galima pasakyti ir apie kū

rybą panašią į mano, kūry bą 
atsiremiančią į religinį pagrin
dą. Šiuo tarpu aš esu izoliuotas 
katalikas rašytojas. Nesupras
kite manęs klaidingai, aš nesa
kau, kad trūktų religinių inte
resų pokarinėje Prancūzijoje. 
Galvoju pirmiausia apie prak 
tinį aktyvumą, o šis teranda 
labai nedidelę literatūrinę iš
raišką. Bet ir tai lakui bėgant

DUS
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pasikeis. Su dideliu įdomumu 
fiksuoju aš, kaip tai vyksta 
Anglijoje. Pirma labai mažai 
kas tepirko mano knygas ten 
dėl jų katalikiško fono, o dabar 
dėl tos pačios priežasties jos 
labai skaitomos. Įdomus dvasi
nis pasikeitimas knygas skai
tančioje visuomenėje. Aš ma
nau nesuklysiu pasakęs, kad 
lemiantį vaidmenį čia suvaidino 
Graham Greene. Jis yra pilnai 
kvalifikuotas literatūrinei pre
mijai (tarp skliaustelių gal rei
kėtų pridėti, jog buvo gandelių, 
kad šiemetinė premija bus pa
dalyta paro Mauriac ir Gree
ne).

Vienas iš žurnalistų paklau
sė, ar Mauriac būtų patenkin
tas, kad kuris nors iš jo veika
lų būtų nufilmuotas.

— Filmos jų neįvertina. Sce
narijų rašytojams, rečisieriams, 
filmų žvaigždėms ir pagaliau 
paskutinėje instancijoje — fil
mų magnatams jie atrodo labai 
liūdni ir nuobodūs. Bet gal 
Nobelio premija čia kiek pagel
bės.

Mauriac užsiminė ir apie 
Andre Gide.

— Gaila, kad Andre Gide 
negali su manimi džiaugsmu 
pasidalyti. Buvau giliai paveik
tas, kai Gide buvo paskirta

Pasikalbėjimas su prof. Girkalniu
Tik antrą kartą paspaudus 

skambutį, pasigirdo žingsniai, 
ir atsidarė durys. Prie slenks
čio stovėjo plunksnakočiu ran
koje suvargusiu veidu ir jau vi
siškai žilais plaukais prof. Gir
kalnis. Matyt, skaudūs išgyve
nimai, netekus sužadėtinės, ir 
sąžinės priekaištai dėl Dzedu- 
lionio nužudymo gerokai pasen- 
dė dar, palyginti, jauną vyrą.

Prisistačiau ,ir profesorius 
stipriau, negu sveikinantis įpra
sta, spūstelėjo ranką ir pridė
jo:

— Kad tamsta nelaikytum 
manęs tik fikcija ir neabejotum 
dėl mano egzistencijos... Kas 
gi galėtų šiandien teigti, kad, 
pavyzdžiui. Odisėjas, Ofelija, 
Fausta; ar skerdžius Lapinas 
neegzistuoja? Jie amžinesni už 
vadinamus gyvuosius, jei, žino
ma. tik menine prasme nėra pa
liegėliai, — kalbėjo profeso
rius, rankos mostu kviesdamas 
sėstis.

Ant rašomojo stalo pastebė
jau išblaškytus nebaigto veika
lo “Lietuvos praeities mįslė” 
lapus ir, nenorėdamas trukdyti, 
kreipiausi:

— Pone profesoriau, norė
čiau išgirsti tamstos nuomonę 
apie “Pragaro pošvaistes’’.

— Tamsta juk žinai. — at
sakė profesorius. — kad. viena, 
aš e-u istorikas ir todėl neno
rėčiau kalbėti literatūros klau
simais, antra, bijau, kad nebū
čiau subjektyvus, nes tai veika
las, kurio vyriausio personažo 
našta tenka man.

— šioji aplinkybė, pone 
profesoriau, mane kaip tik ir 
paragino kreiptis •’ tamstą, juo 
labiau, kad mūsų spaudoje dėl 
šio veikalo buvo pasirodžiusių 
diametrališkai priešingų nuo
monių.

— Aš į šį kūrinį žiūriu, kaip 
į literatūros faktą, ir todėl ma
nau. kad jam visų pirma ir tė
ra taikintini literatūros veika
lui statomi reikalavimai.—tarė 
prof. Girkalnis, kiek pagalvo
jęs. — Nesvarbu, apie ką auto
rius rašo, bet—ar jis yra tik
ras menininkas.

— Tad, pone profesoriau, 
man kaip tik labiausiai ir rū
pėtų išgirsti tamstos nuomonę 
apie meninę “Pragaro pošvais
čių" vertę.

premija. Aš būčiau norėjęs, kad 
jis jos būtų negavęs ir nebūtų 
oficialiai atlygintas, atsižvel
giant j jo buvusį nusistatymą. 
Lyg šėtonas būtų koją į visą tą 
žaidimą įkėlęs. Bet žiūrint li
teratūros akimis, aš esu išdi
dus, galėdamas su juo ta garbe 
pasidalyti.

Kritikai dažnai prikiša, kad 
Mauriac romanai (juodi ir 

pesimistiški.

— Dailininkui spalvų niekas 
neprimeta, kitaip su rašytoju. 
Kaip rašytojas aš tapau juodai.

MAURIAC PRISTATO ŠVEJ>U AKADEMIJA

Panašiai kaip laureatas gal
vojo ir švedų Akademija jam 
skirdama Nobelio premiją, štai 
kaip švediškai suprantančiam 
pasauliui pristatė šių metų lau
reatą švedų Akademijos nuo
latinis sekretorius, akademijos 
narys ir žymus švedų lyrikas 
Anders Oesterling:

Mauriac pragarsėjimas nebu
vo kompromisais nupirktas, nes 
jo tamsus ir griežtas žvilgsnis 
visai nėra skirtas šiems lai
kams patikti. Ko Mauriac iš vi
sų savo jėgų ir konsekventiš
kai siekė yra tai, kad jis, kaip 
romanų rašytojas, norėjo tęsti 
tų didžiųjų moralistų ir charak
terių vaizduotojų kaip Pascal, 
la Bruyere ir Racine, liniją. 
Mauriac nenusibosta vaizduoti 
savo savitą tėviškę ir jos žmo
nes, jo stilius turi savy vy
nuogynų kietai sugniaužtos e- 
nergijofc ir sausų saulės spindu
lių negailestingo vaiskumo. Me
niniu trumpumu ir koncentra-

Profesorius nervingai suju
dėjo ir kiek užraudo. Po va
landėlės tarė:

— Atidžiai perskaitęs šį ro
maną, aš anaiptol nepasijutau 
laimingas. Kaip sakiau, meni
ninkas turi teisę rašyti apie ką 
jis nori, gali vaizduoti kokį tik 
neri gyvenimą. Jis čia, laisvas, 
nes menas jokio imperializmo 
nepakenčia. Tačiau, antra ver
tus, rašytojas neturi teisės su 
savo personažais elgtis kaip 
pakliuvo. Personažų veiksmai, 
kalba, jų judesiai turi natūra
liai išeiti iš jų charakterio, va
dinas, turi būti gyvenimiškai- 
psichologiškai pagrįsti ir mo
tyvuoti, gi visas veikalas —su
gestyvus ir skaitytoją įtikinąs. 
Gyvenime gali būti ir negalimų, 
neįtikinančių personažų bei si
tuacijų, tačiau literatūros vei
kale — ne. To reikalauja meno 
konstitucija, kuriai pagrindus 
davė jau Aristotelis savo poeti
kos mokslu. Imkime konkrečiai 
“Pragaro pošvaistes.” Čia yra 
daug neįtikinančių situacijų, 
nereikalingų epizodų ir — kas 
blogiausia — ryški autoriaus 
tendencija. Visa tai labai ma
žina romano vertę. Tamsta, be 
abejonės, atsimeni epizodą, kur 
Girkalnis, jaunas istorijos pro
fesorius, rezistencinio sąjūdžio 
spiritus mcvens, vedybų išva
karėse nuvyksta į savo suža- 
dėtir.s tėviškę ir neranda nei 
Aldonos, nei jos tėvu, nei drau
gės Kristinos. Ir ką jis daro? Ar 
tai, ką jis turėtu daryti —vei
kia? Ne, jis. autoriaus kita pro
ga nasakytais apie ji žodžias, 
sėdi kaip teliukas, ir laukia, kol 
auštant autorius teiksis jam 
pademonstruoti
gaikščio dramos sceną. Ar tai 
nenusikalstamas permražo iš
prievartavimas? Toliau. Ryt
metį eina pas kleboną ir. už
uost stengęsis ko greičiau ką 
nors sužinoti apie dingusią su
žadėtinę, lyg apsukrus Raskol
nikovo tardytojas, šaltai ir ra
miai varto albumą, norėdamas 
susekti šeimininko praeities gy
venimą, stato jam suktus klau
simus ir t.t. Sakyk, ar tamsta 
manai, kad tai, gyvenimiškai 
imant, gali ką nors įtikinti? 
Girkalnis rado šventoriuje besi
meldžiantį zakristijoną ir. auto
riaus žodžiais. “Ta nekalta ko- 

Pilėnų kuni-

Mano spalva yra juoda spalva, 
nieko nepadarysi, bet tatai ne
turėtų mano veikalų nei pablo
ginti, nei pagerinti. Aš žinau, 
kad kitaip tapyti aš negaliu.

Tarp kitko, rašytojas savo 
buvimą pateisina duodamas sa
vo gyvenimo _ viziją, pagaliau 
rašytojas kreipiasi į tuos, ku
rie jaučia taip kaip jis.. Netie
sa, kad pesimizmas ir nusimi
nimas vyrauja mano literatūri
niame pasaulyje. Norint maty
ti šviesą, reikia tamsesnio fono. 
Tik naktį tematome žvaigždes.

rija jo niekas neprašoks. Mau
riac yra įsitikinęs katalikas, 
kurs romano formą naudoja 
tam, kad joje galėtų pavaiz
duoti įsakmų realistinį žmogiš
kosios buities aspektą, kiekvie
name motyve pravedant katali
kybės minties ir jausmo siste
mą.

Jaunimo duslus nerimas, blo
gio apgaunančios prarajos, 
gobšumo suleisti nagai mate
rialiniuose dalykuose, kūno ap
gaulingos pagundos, savimeilės 
ir fariziejizmo žala — tai ro
manų nuolat pasikartojančios 
temos. Todėl visai nenuostabu, 
kad, turint tokią medžiagą ran
kose, Mauriac buvo dažnai ap
kaltintas juodumu ir mizantro- 
pija, bet į tai jis tuoj pats at
sako: rašytojas, savo pasaulė
žiūrą grįsdamas Dievo malone 
ir laikydamas dieviškąją meilę 
aukščiausia instancija, priešin
gai, jaučiasi dirbąs gyvosios 
vilties ir pasitikėjimo dvasioje.

medijėlė Girkalnį truputį iš
blaškė” (177 p.). Sakyk tams
ta, kuriam rimtam žmogui mel- 
dimasis bei žegnojimasis ypač 
šventoriuje gali būti “komedi- 
jėlė”? O ką bekalbėti apie isto
rijos profesorių, privalantį tu
rėti gilesnį ir rimtesnį žvilgsnį 
į žmonijos gyvenimo evoliuci
ją ir į įvairias religijas bei jų 
formas! O štai aš tamstai paci
tuosiu, kaip Girkalnis atakuoja 
kleboną: ‘Tamsta sakai, vienas 
Dievas težino... Tegul Dievas 
pasako... Tamsta esi senas jo 
tarnas: padaryk taip, kad
tamstos ponas, kuriam tamsta 
visą savo gyvenimą tarnavai, 
prakalbėtų...” (195 p.). Tai gal 
dar būtų pakenčiama išgirsti iš 
negabaus komuniztų agitatorė- 
lio, bet jokiu būdu ne iš istori
jos profesoriaus.

Aš, nenorėdamas gaišinti 
tamstos ir savo laiko, neminė
siu kitų nenuoseklumų, menki
nančių visą kūrinį, kurio vaiz
duojamoji aplinka ir laikas 
mums šiaipjau turėtų būti arti
mi. Tenorėčiau pabrėžti, kad 
autoriaus pasaulėžiūra yra jo 
reikalas, tačiau neturėtų jis 
brutaliu būdu versti savo per
sonažus ją skelbti. Pvz., Gus
tave Flaubert reikalavo, kad 
jokiu atveju pats autorius, jo 
simpatijos, pasaulėžiūra etc. 
nebūtų tiesiogiai jaučiami me
no kūriny, nors, sakysime, jis 
pats tam tikra prasme visas y- 
ra “Ponioje Bovary.”

— Pone profesoriau, dar vie
nas klausimas.* kaip! tamsta 
žiūri >j knygos įžangoje mini
mą romano personažų Ieškoji
mą užuovėjos senovės aisčių re
ligijoje?

— Tai problema, kurios ne
drįsčiau liesti, jei ji ištikrųjų 
būtų sprendžiama pačiame vei
kale. Kad nebūčiau klaidingai 
suprastas, pabrėžiu, kad rašy
tojas gali meninėje plotmėje 
spręsti betkuriuos klausimus: 
socialinius, psichologinius, do
rinius. religinius ir t.t. Tačiau, 
jei veikalas pretenduoja būti 
ko nors vertas, sprendžiamasis 
klausimas turi būti pastatytas 
rimtai ir traktuojamas giliau 
bei įtikinančiai, šitame gi vei
kale jokios religinės problemos 
nėra. Eičiau iš betko lažybų 
su autoriumi, jei jis man nuro

KELKIS, BROLELI
Kelkis, broleli, kelkis, dobilui: 
Ba jau tavo pulkelis anksti rytą kelia.

Tegul jis kelias, tegu jam Dievs padeda, 
O da mano galvelė saldaus miego nori.

Kelkis, broleli, kelkis, dobilėli: 
Ba jau tavo pulkelis baltai bumą prausia.

Tegul jis prausia, tegul jam Dievs padeda, 
O da mano galvelė saldaus miego nori.

Kelkis, broleli, kelkis, dobilėli:
Ba jau tavo pulkelis žirgelius balnoja.

Tegul jis balnoja, tegul jam Dievs padeda, 
O da mano galvelė saldaus miego nori.

Kelkis, broleli, kelkis, dobilėli: 
Ba. jau tavo pulkelis, už stalelio sėda.

Tegul jis sėda, tegul jam Dievs padeda, 
O d? mano galvelė saldaus miego nori.

Kelkis, broleli, kelkis, dobilėli: 
Ba jau tavo pulkelis vieškelėliu joja.

Tegu jis joja, tegul jam Dievs padeda, 
O da mano galvelė saldaus miego nori.

Kelkis, broleli, kelkis, dobilėli: 
Ba jau tavo pulkelis už stalelio sėda.

Tegul j* eina, tegul jam Dievs padeda,
O da mano galvelė saldaus miego nori.

Kelkis, broleli, kelkis, dobilėli: 
Ba jau tavo pulkelis aukso žiedus maino.

Tegul jis maino, tegul jam Dievs padeda, 
O da mano galvelė saldaus miego nori.

(Padainavo Ona Paužiūtė-Menčienė. Užrašė J. Mitkus)

dytų bent vieną knygos pusla
pį, kur jo personažai ieško už
uovėjos senovės aisčių religi
joje.

Religijos klausimas, apskri
tai imant, yra klausimas tie
sos, kuri nenustoja egizstavusi 
vien todėl, kad kas nors jos ne
silaiko ir, pavyzdžiui, meluoja. 
Tai gili problema, kurios nei 
zakristijonas, nei Girkalnis, 
kuris veikale kalba autoriaus 
vardu, būdami vienodai “stip
rūs’ 'teologijoje, negalėjo nei 
tinkamai iškelti, nei giliai ir 
tinkamai spręsti. Pagaliau pats 
Girkalnis lygiai, kaip ir Aldo
na, savo sielos gelmėse yra 
krikščionys. Ką gi reiškia Aldo
nos prašymas “nesitepti rankų 
to niekšo krauju” (425 p.) ar 
Dzedulionio šmėklos: “tu ne-

AUSTRALMOJE ATIDARY
TA DAIL. T. ZIKARO 

PARODA
Dail. Teisutis Zikaras Mel- 

boume atidarė savo kūrinių pa
rodą, kurią gyvai lanko vietos 
lietuvių visuomenė. Paroda ati
daryta ir suruošta paties daili
ninko pastangomis ir lėšomis. 
Dailininkas išstatė skulptūros 
ir tapybos kūrinius. Pasikalbė
jus su dailininku apie jo toli
mesnius planus, paaiškėjo, kad 
tai jo artimesnis užsimojimas 
yra suruošti miesto meno gale
rijoje savo kūrinių parodą aus
trališkai visuomenei. Toliau jis 
deda pastangas, kad netolimoje 
ateityje visi lietuviai meninin
kai, gyvenantieji Australijoje, 
suruoštų savo kūrinių parodą.

• Karaliaus Mindaugo Insti
tutas Melbourne, Australija, 
sėkmingai baigia antruosius sa
vo veiklos metus, šį mėnesį bai
giamas šių metų paskaitų cik
las. Sparčiai ruošiamasi kitiems 
metams. Institutui sėkmingai 
vadovauja prof. Raulinaitis, o 
sekretoriauja dail. A. Vaičaitis.

*e*

turėjai teisės manęs užmušti” 
(421 p ), jei ne tai, kad jie sa
vo esme yra krikščionys ir jų 
etikos pagrindai taip pat krik
ščioniški. Gi, turint galvoje, 
kad autorius žodį “užuovėjos” 
rašo kabutėse, tenka manyti, 
kad jis iš tos “užuovėjos” ir iš 
viso jos ieškojimo tenorėjęs 
pasityčioti.

— Tad ką 'tamsta pasakytum 
dėl teigimo, kad “Pragaro po
švaistės” yra didis veikalas? — 
paklausiau atsikeldamas.

— Tokiame teigime galėtų 
būti du dideli momentai,—ta
rė profesorius atsisveikinda
mas:— didelė tendencija arba 
didelė literatūros skonio atro
fija.

V. Narimantas

• Stasius Būdavas, gyvenda
mas Rockland, Mass., baigia 
spaudai parengti “Didžiąją sie
ną”. Vokietijoje lietuvių jungti
ne leidykla Bendrija jau baigia 
spausdinti jo romaną “Lore
tą”. Knygų rinkoje pasirodys 
dar prieš Kalėdas, šio romano 
pirmoji laida buvo išleista Lie
tuvoje 1936 m. Praeitą vasarą 
autorius pagrindinai pertvarkė 
ir parengė spaudai. Ta pati lei
dykla pasiėmė leisti ir St. Bū
davo “Didžiąją sieną”.

• Bubulls ir Dundulis, Anta
no, Rūko komedijos premjera į- 
vyks gruodžio 6 d. Chicagoje 
Hamilton Park teatro salėje. 
Veikalą režisuoja pats auto
rius, dekoracijos — Viktoro 
Petravičiaus, vaidina parinkti 
Lietuvių Teatro aktoriai.

• Prof. M. Biržiška —“Lie
tuvių tautos kelias” knygų rin
koje susilaukė gyvo susidomė
jimo. šiuo metu jau baigiama 
rinkti ir antrasis to paties vei
kalo tomas. Leidžia “Lietuvių 
Dienų” leidykla.

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

Knyga dviejų spalvų, gausiai iliustruota Lietuvos vaiz
dais, gražiai įrišta į kietus viršelius. Kaina $2—. Užsaky
mus su pinigais siųsti ■ POVILAS ALIŠAUSKAS, 

107-17 llšth Street, Richmond Hill, N. Y.

-PO TĖVYNĖS DANGUM”
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DARBININKAS

BUDRIŪNO KVARTETAS — RIMTA 
DAINOS PAJĖGA

CLEVELAND, OHIO

Lapkričio 16 d. lietuvių salėj 
dainavo seniai jau Clevelande 
lauktas muz. Broniaus Budriū- 
no vadovaujamas vyrų kvarte
tas (iš Detroito). Jį sudaro: 
Pr. Zaranka — I tenoras, E. 
Skiotys — II tenoras, M. Sodo- 
ni s — baritonas ir A. Polikai- 
tis — bosas. Akompanuoja pats 
Budriūnas.

Koncerto buvo dvi dalys. 
Lietuvių liaudies dainai atsto
vavo Br. Budriūnas. K. Griauz
dė (arr: Br. Budriūno), B. Va
siliauskas ir J. Žilevičius, indivi
dualinei lietuvių muzikai —Br. 
Budriūnas ir M. Petrauskas 
(arr. Br. Budriūno). Antrąją 
koncerto dalį sudarė svetimųjų 
kompozitorių kūriniai. Lietu
viškai daliai buvo skirti, 9, 
svetimajai — 8 dalykai.

Muz. Br. Budriūno vyrų 
kvartetas pasirodė kaip dėme
sio verta rimta dainos pajėga. 
Kvartetas yra pasiekęs reikia
mo techninio lygio, balsai su-

drausminti ir apvaldyti, įdomi 
savita interpretacija, graži sim
patinga laikysena scenoje — 
riša tai klausytoją pagauna ir 
pririša. Kvarteto klausytis be 
galo malonu.

Talkino akt. P. Maželis, duo
damas vykusių šokio parodijų 
ir aktualių žodinio humoro nu
merių.

Publikos prisirinko pilnutėlė 
salė. Jdomi ir nauja savo pobū
džio programa buvo palydima 
gausiomis katutėmis, ir kvarte
tas net keletą dalykų turėjo 
duoti naujų. Gerus dalykus 
mūsų publika .moka įvertinti ir 
parodo reikiamo entuziazmo!

Koncertą rengė moksleiviai 
ateitininkai, talkinami sendrau
gių ir studentų P. Balčiūno, 
J. Žilionio, Ark. Barzduko ir 
kt. Bufetą surengė P. Balčiū
nienė su kitomis ateitininkėmis 
sendraugėmis.

St. Papartis

Panelė Cenia Robertu Los Angeles, švęsdama W gimimo diena, ro
do, kad Jo* akelė* puikiai tarnauja darbui su adata. Ji Kentuky mi
lijonieriau* ministerio duktė. Korespondentų paklausta, kodėl ji ne
ištekėjo, atsikirto: “Tai ne jūsų reikalas.“

Bf ■

NELŽMIR&KLME AUSTRIJO
JE VERGSTANCIV

TAI TI ECH

Artinasi Kalėdų šventės. 
Vienur ar kitur išemigravusie
ji jas praleisime prie skaniais 
valgiais apkrautų stalų. Tuo 
{arpu mūsų tautiečiai, ypač 
seneliai, vaikai, ligoniai, pasili
kusieji Austrijoje, turės pasi
tenkinti lie-u kasdieniniu val
giu, jei jiems nejudėsime.

Todėl mes kreipiamės į visus 
lietuvius, gyvenusius Aust rijo 
je, kurių širdyje neužgeso ar
timo meilė, prašydami {Paau
koti vieną kitą dolerį, kad ir tų 
nelaimingųjų Kalėdos būtų so- 
tesnės, malonesnės. Pinigus 
siųsti Jonui Karveliui— pinigai 
bus tuojau j>asiųsti į Austriją 
labiausai jų reikalingiems as
menims. Aukotojų pavardės 
bus paskelbtos laikraščiuose.

Iniriat<>riai:
Prekyb. Jonas Kandis, 
prof. Balys Vitkus ir 
mokyt. Juozas Senkus.

CHICAGOJE IR
Patltsia statyti bažnyčią 

Urugvajuje

Jungtinių Valstybių lietuviai 
jau nuo seno paremia įvairius 
lietuviškuosius reikalus ir ki
tuose kraštuose. Pastaruoju lai
ku eilė Chicagos lietuvių ėmė
si pastangų padėti Urugvajaus 
lietuviams pasistatyti savo baž
nyčią Montevideo. šiuo reikalu 
Brighton Park kolonijoj I >bai 
rūpinasi Kerulis (2121 V. 15 
St.. Chicago 32). Taip pat jau 
turinti su viršum 70 m. 
žiaus Dirvonienė aplanko
vieną rinkdama šiam reikalui 
aukas. Vietos lietuviai gana 
gausiai aukoja, kai kurie net 
stambokomis sumomis.

am- 
ne

i

APYLINKĖSE
Pagerbs ilgamečius narfUs

*
Šv. Kryžiaus parap. šv. Var

do draugija gruodžio 7 d. ruo
šia banketą. Ta proga bus pa
gerbti tie nariai, kurie draugi
joj jau Išbuvo dešimtį metų.

Kalėdinių eglučių paroda
Mokslo ir pramonės muzėjus 

suruc šė kalėdinių eglučių pa
rodą. kuri tęsis nuo lapkričio 29 
d. ligi gruodžio 3. Parodos me
tu bus meninė programa, ku
rioje dalyvaus ir lietuviai. Lie
tuvių diena paskirta gruodžio 
3 d Programoje pasirodys Ma
rijos aukštesniosios mokyklos 
(High School) šokėjos bei cho
ristės ir "Dainavos” ansamb
lis.

M. 
Var-

ilius-

Meno paroda
Lietuvių dailininkų meno pa

roda atidaroma lapkr. 29 d. 
lietuvių salėje ir truks iki gruo
džio 10 d. Lankymo laikas nuo 
11 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
kasdien ir sekmadieniais nuo 
10 vai. iki 9 vai.

Parodoj savo kūrinius išsta- 
tys Ad. Galdikas, V. Ignatavi
čius, V. Jonynas, A. Kairys, V. 
Raulinaitis, J. Pautienius, 
Šileikis, Ig. Šlapelis, Ad. 
nas, K. Žilinskas ir kt.

Parodai išleidžiamas 
truotas katalogas.

Parodą rengia Liet. Kultūros 
Fondas. Rengimo komisiją su
daro Ig. Malinauskas, V. Rauli
naitis ir K. Žilinskas. Atski- 
riems darbams pakviesti red. 
B. Gaidžiūnas, J. Stempūžis ir 
žurn. V. Braziulis. Technikiniu 
paruošimu rūpinasi V. Rauli
naitis, V. Ignatavičius ir inž. E. 
Kersnauskas.

Meno paroda nėra kasdieni
nis įvykis. Niekas negali pasa
kyti, kada vėl susidarys sąly
gos jai surengti. Todėl parody
kime jai dabar dėmesio ir at
eikime pasižiūrėti mūsų daili
ninkų darbų-

Mirė Vincas Debesys
Lapkr. 17 d. Kalvarijos ka

puose buvo palaidotas Vincas 
Debesys, senosios emigracijos 
lietuvių veikėjas, didelis patrio
tas ir taurus žmogus. Priklau
sė LRKSA 8 kuopai. Su jo mir
timi jau nebeliko gyvųjų tarpe 
nė vieno iš lietuvių banko (da
bar jis vadinasi The Superior 
Savings and Loan Association) 
steigėjų.

Velionis buvo gimęs Lietuvoj 
(Pumpėnų parapijoj. Aureliš- 
kių kaime). I Ameriką atvyko 
1898 m. Paliko žmoną Jievą ir 
kelis lietuviškoj dvasioj augin
tus vaikus — Juozą, Joną. Ma
riją - Matildą (vienuolę). Vilia
mą, Smigią.

Neolituany šventė

Neolituaniai savo korporaci
jos 30 metų sukaktį paminėjo 
lapkr. 15 d. Colonial Gardens 
salėje. Neo Lituanijos nueitą 
kelią ir ideologines gaires api
būdino adv. J.-Smetona (jis 
taip pat vadovavo ir pačiam mi
nėjimui). J garbės prezidiumą 
buvo pakviesti: prof. dr. Pr. 
Skardžius (profesūros atsto
vas), H. Yčienė - Žiūrienė. P. 
J. Žiūrys, St. Barzdukas (Liet. 
Bendruomenės atstovas), K. 
Tallat - Kelpša (Ramovės at
stovas), muz. Alf. Mikulskis, 
red. B. Gaidžiūnas. stud. Gy
lys. Be žodinių, atsiųsta sveiki
nimų ir raštu (min. St. Lozo
raičio, min. Br. Balučio ir kt ).

Meninę programą atliko so
listė N. Aukštuolienė, dr. A. 
Nasvyčio pianinu palydima. Sa
lę korporacijos ženklais papuo
šė dail. V. Raulinaitis.

Po iškilmingosios dalies vai- 
šintasi ir šokta. Atsilankė apie 
200 asmenų.

Lapkr. 16 d. korporantai ir 
svečiai dalyvavo pamaldose šv. 
Jurgio bažnyčioje ir aplankė 
korp. garbės nario A. Smetonos 
kapą.

Šventė praėjo jaukia nuotai
ka. Neolituanai turi savo kelią 
ir teeina juo laimingi į ateitį. 
Visos pozityvios pajėgos buvo, 
yra ir bus Lietuvai reikalingos 
bei naudingos. Tačiau negalime 
laikyti džentelmenišku mostu 
tokio, kai save aukštindami ir 
pagirdami, lituanai krims
telia savo kaimynams. Antai 
Dirvos 46 nr. dr. J. Paplėnas 
ima kalbėti apie kitų “ideologi
nes vidurio tuštumas”, “eks
centriškumus”, “tikslus, nesu
derinamus su tautinėmis ambi
cijomis” ir t.t. Ar nebūtų svei
kiau, užuot dairiusis neaiškiais 
sumetimais į kitus, pirmiau 
pasižiūrėti patiems į save.

Ąžuolų okteto, vadovauja
mo Jul. Kazėno, metinis kon
certas įvyks 1953 m. sausio 11 
d. lietuvių salėj. Koncertą ren
gia Balfo 55 skyrius ir prašo 
šią dieną kitų parengimų neda
ryti.

Šiomis dienomis oktetas iš 
vyko koncertuoti į New Yorką 
ir Rochesterį.

Mirė Ona Bagdonienė, buv. 
Vytauto Didžiojo universiteto 
medicinos profesoriaus Bagdo
no žmona. Senelio profesoriaus 
senatvės dienos dar daugiau 
pasunkės, nes ji buvo jo rūpes
tinga prižiūrėtoja. A.V.

VISI I TALKĄ

Visi trys Balfo skyriai Cle
velande rengia piniginį 
vajų, kuris truks visą šį 
džio mėnesį.

aukų 
gruo-

aukų-

Lietuve* kariuomenė* 
minėjimas

Lietuvos kariuomenės 34 me
tų sukaktuvės Baltimoreje bu
vo paminėtos laprkičio 23 d.

Sukaktuvių minėjimo pra
džia — pamaldos šv. Alfonso 
bažnyčioje. Per šv. Mišias gie
dojo op. solistas Ip. Nauragis. 
Pabaigoje Mišių 
“Malda už Tėvynę” 
visai sugraudino.

Aukos bus renkamos 
lapais. Rinkėjai atsilankys į 
namus. Iš viso reikia 100 aukų 
rinkėjų.

Džiugu mums pranešti, kad 
nuo pirmos dienos rinkliavos 
mielai sutiko aktyviai dalyvau
ti aukų rinkimo vajuje šie se
niau čia gyveną lietuviai, buvę 
Lietuvoje ar čia esą profesoriai, 
mokytojai, visuomenininkai — 
kultūrininkai Clevelande: V. 
Amsėjus. A. Augustinavičienė, 
A. Banys, S. Barzdukas, A. 
Buknys, J. A. Damušiai, J. 
Daula, Ig. Malinauskas, J. Sme
tona, A. Tamulionis.

Pasekime jų pavyzdžiu — 
stokime ir daugiau į rinkėjų ei
les. Visais piniginių aukų va
jaus pravedimo reikalais, visų 
trijų Clevelando Balfo skyrių 
nutarimu prašome kreiptis šiuo 
adresu: S. Laniauskas, 1434 E. 
95, Cleveland. Tele. CE 1-2173.

sugiedota 
ne vieną 
f

Vakare šv. Alfonso parapijas
salėje buvo iškilmingas posėdis 
ir koncertas.

Į garbės prezidiumą buvo 
pakviesti du kariai savanoriai 
Petrulis ir K. Škirpa (atvykęs 
iš Washingtono), N. Rastenis, 
Lietuvių -legionierių Nr. 154 
posto atstovas ir prel. L. Men
delis. Sugiedojus tautinius him
nus ir atkalbėjus invokaciją, 
Motiejus Karaša kalbėjo apie 
Lietuvos kariuomenę. Tėvynės 
atsiminimais ir vaizdais ataus
toje, jis lengva kalba papasako
jo, kaip Lietuvos ginkluotos 
pajėgos kūrėsi, kaip jos kovojo 
dėl Lietuvos nepriklausomybės 
ir kokia buvo Lietuvos karino 
menė .kovoms dėl nepriklauso 
mybės pasibaigus. EI. Sližys 
kalbėjo apie ateities uždavi
nius, prieš kuriuos gali atsisto
ti lietuviai, mokantieji 
ginklą.

Antrą minėjimo dalį 
koncertas. Dainavo op.
Ip. Nauragis, akompanavo H. 
Leonienė, deklamavo aktorius 
Palubinskas.

Koncertas susidėjo iš trijų 
dalių. Pirmiausiai buvo padai
nuotos 4 liaudies dainos: Oi 
kas sodai (J. Karnavičiaus), 
Plaukia antelė (VI. Jakubėno),Visi trys Balfo skyriai

Cleve landė

vartoti

Ėsk, karvute (J. Gruodžio ir 
Tamsiojoj naktelėj (S. Šim
kaus). Paskui girdėjome Leiski 
man kapo ramybėje, L. Beetho- 
veno. Lietuvių dainą E. Chopi- 
no ir Paskutinę dainą P. Tosti. 
Pagaliau galingai nuskambėjo 
Mefisto aria iš opera Faust ir 
Don Bazilio aria iš operos Se
vilijos kirpėjas. Publikos pra
šomas solist. Nauragis padaina
vo dar trejetą dalykų.

Aktorius Palubinskas padek
lamavo tris iškilmei pritaikin
tus eilėraščius: Savanorio duk
tė, K. Inčiūros. Gedimino tos
tas B. Sruogos ir Partizano 
mirtis J. Aisčio.

Publikos plojimams nebuvo 
galo. Tuo nereikia ir stebėtis, 
nes visi trys išpildytojai, kiek
vienas savo vietoje, yra verti 
savo vardo.

Šį minėjimų suruošė Lietuvių 
Karių Sąjunga Ramovė (Balti- 
morės skyrius). Žmonių prisi
rinko pilna parapijos salė.

Ir vėl mirtis

sudarė 
solistas

Nėra savaites, kad paskuti - 
niu laiku Dievas nepaimtų vie
ną ar kitą mūsų parapijietį, šį 
kartą liūdna mirties eilė ištiko 
Antaną Martinaitį, gerą para
pijietį ir nuoširdų jau čia gimu
sį lietuvį. Dėl nelengvo gyveni
mo jaunystėje. A. Martinaitis 
jau 20 metų buvo varginamas 
širdies ligos. Dabar prisimetė 
uždegimas plaučių, ir velionio 
širdis visai sustojo plakusi. 
Gedulingos pagaldos už a a. A. 
Martinaitį buvo šv. Alfonso 
bažnyčioje. Gyvųjų tarpe ve
lionis paliko savo žmoną ir duk
terį Daratą. P.K.

Teleptione: DEARBORN 2 0819 
TO PIACE HELP WANTED ADS.

Ask For Ad Taker
Skaitykite ir platinkite kultū

ros žurnalą “Aidus

Žiemos malonumas. Kai prisnigo X colius gilumo siautėjant vėjui po 60 mylių per valanda, sunku ati
daryti ir automobilio duris. Tai vaizdas Minnrsotoje, vakarinėje Amerikoje. Audra aplankė taip (mt 
Illinois. Hansas, Iowa, Dakota. Colorailo. Nehraska ir Tevaso bei Oklahoma valstybe-,.
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IIelpWantcd—Malė and Female

LOOK IN YOUR OWN NEIGHBORHOOD — 
WORK NEAR HOME 

YOUNC MEN Age 24-30
We \vill train you to learn mechanical operation. 

No experience necessary. 
Permanent vvith opportunity for overtime. 

Pleasant surrounding and people.—Company cateferia 
many other benefits.— Mr. DREVVS 

DE LUXE CHECK PRINTERS, INC 
3456 N. Kedzie

BEFORE YOU DECIDE
Select Your Opportunities in Your Own Noighborhood 

Avoid Cold VVcather Transportation Difficulties 
YOU N G Vi O VI I I N .

LIGHT PLANT WORK
No expcrience necessary. Pleasant surrounding anl [> op 
Sočiai and athlctic activities. You'll enjoy vvorking h--r<|.

Company cafeteria. Insurance. Manv other benefits > 
MR. DREWS ’ į

De Liixe (Ji<*ek Printers Ine.
3456 N. KEDZTE

(HJ) ST. NIC HOLAS CONFERRING WITH HIS 
HELPER MK. EUGENE KLYCZEK IN HIS 

OFFICE AT 1542 HALSTED STREET IN 
CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS

HERE’S A TIP FROM 
OLD ST. NICK IIIMSELF 
AND UIS FAVORITE HELPER

That jolly ol<1 FHIo'a. so wish in the waysof Christmas 

S|H*nding and Budget Keeping. joms with his favorite 

heljM’r, Mr. Eugene Klyczek. president of Citizen's Ec- 

deral Savings and Loan Association in Chicago Heights. 

III., in suggesting that everyone (oin thoir fast-growing 

Christmas Savings Cluh as quickly as possible.

Here’s the vvay it vvorks. wh«-n you become a member 

of the clui> you put a small sum each week from your 

vveekly earnings into a spėriai account sėt up for you. 

The amount is so small you'll barely feel the diffvrence. 

Būt when Christmas rolls around again in '53 you iii 

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

to assure you the mosi money-carefree Holiday you 

ever had.

So Santa's personai advice to all is to visit Mr. Kly

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

can write to him and hi will senti you all the particulars 

for joining the Christmas .Savings Club. The sooner you 

join the larger your Spending Nest-Egg wtll be.

ANTIIONY SAVINOS A LOAN ASS'N 
1117 So. Ittth f'oiirt. < kero 50, III.

JOSEPH E ORI BAUSK AS. Sekretorius

CITIZENS FEDERAI, SAVINGS 
ANI) LOAN ASSOCIATION 

1542 HALSTED ST. CHICAGO HEIGHTS, ILL
EARN AND SAVE

All Account* Insured Federally up to $10,000

CITIZENS STATĖ BANK
OF DOWNEJ» GROVE

VVE ARE INVITING YOU TO VISIT 
OLR NEVV HOME

GENERAL RAMONO .
Hours: 9 A. M. to 3 P. M. *
< lo*ed All Day VVednesday •

HOMF. LOAN*. A( TOMOftfEfe
REAL ESTATE & F. H. A

■

VVe are members of F. D. I. C.
EI>WAIiL> A. VOLBEROING, pr■••skk-nt. R. C. BROGMUS, Esccųtivc 

Virė Eres.. R. P. MAKELA, Cashkr.

5110 MAIN DOKNERS GROVE I9B

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

Turtas $5/>«O.000.00
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NAUJASIS PRELATAS KUN. I. 
VALANČIŪNAS 
PHILADELPHIA, PA.

• Kun. Ignacas Valančiūnas, 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nas, lapkričio 21 d. paskelbtas 
prelatu, Right Reverend Mon- 
signor. J. E. Arkivyskupas ga
vo tą paaukštinimą iš popie
žiaus Pijaus Xn.

Naujasis prelatas yra pirma
sis lietuvis Philadelphijos ar
kivyskupijoj, gavęs tokį paauk
štinimą. Jis yra gimęs Lietuvoj,

LIETUVIŲ
TARPE

• Dr. Elena Žukaitė-Melina- 
vičiene iš karto išlaikė medici
nos valstybinius egzaminus Illi- 
nois valstybėje ir gavo leidimą 
verstis praktika.

Dr. Melinavičienė studijavo 
Lietuvoje Kauno universitete ir 
Tuebingene Vokietijoje, kur 
baigė studijas ir įsigijo daktaro 
laipsnį. Dabar ji dirba Manteno 
Statė Hospital, III., kartu su 
savo vyru dr. Adolfu Melinavi- 
čium. kuris medicinos valstybi
nius egzaminus Illinois valsty
bėje taip pat iš karto išlaikė 
prieš pusę metų. Melinavičiai 
augina 6 metų dukrą Elgę.

• Kun. Raimondas Khimbis, 
kurio atsiminimus iš jo darbo 
tarp indėnų neseniai spausdino
me, yra perkeltas į kitą ligoninę. 
Jam neseniai padaryta plaučių 
operacija. Jis prašo savo bičiu
lius parašyti jam šiuo adresu: 
Rev. Raymond Klumbis, c/o 
St. Benedict Hospital. Jerome, 
Idaho.

• Mykolas Saulius, čelistas, 
vėl atnaujino sutartį su Denve
ry simfoniniu orkestru 1952- 
53 metų sezonui. Žiemos metu 
jis gros orkestre City Audito
rium ruošiamuose koncertuose, 
vasaros metu su tuo pačiu sąs
tatu garsiajame “Red Rock” 
teatre, esančiame kalnuose. Be 
to, M .Saulius dalyvaus 2 mė- 
rjesių koncertinėje kelionėje po 
Ameriką.

Pašvitinio parapijoj, Katiškių 
vieinkiemy, gausioj Valančiū- 
nų šeimoj, 1885 m. Amerikon 
atvyko 1904 m., pas a. a. bro
lį Kazimierą. Pirmas dienas 
laimės šalyje pradėjo ūky, vė
liau dirbo cukrinėj, buvo siu
vėju, pradėjo siekti savo pašau
kimo—kunigystės, pirma mo
kydamasis Detroit, vėliau Phi
ladelphijos kunigų seminarijoj. 
Ją baigė ir kunigu įšventintas 
1919 m. Pirmos kunigystės 
dienos buvo kaip tik šv. Kazi
miero parapijoj, kurioj ir da
bar gavo tą garbę. Po metų 
buvo paskirtas šv. Vincento pa
rapijos klebonu, Girardville, 
Pa. Jis čia ir praleido savo pa
čius veikliausius metus. Pa
statė mokyklą, naują bažnyčią, 
vienas dirbo visoj apylinkėj ka
talikybės ir lietuvybės labui, 
1933 m. vėl atkeliamas šv. 
Kazimiero parapijon klebonu, 
kur buvo sudegusi bažnyčia ir 
dar nebaigta atstatyti. Čia jis 
dirbo ir veikė ta pačia energi
ja Dievo garbei ir žmonių la
bui. Praeitais metais, sudegus 
bažnyčiai, vėl ją baigia atsta
tyti.

Visą savo veikimo metą pre
latas Ignacas Valančiūnas pra
leido sietodamasis Lietuvos, lie
tuvių ir visų savo parapijiečių 
reikalais. Jis visus supranta, 
atjaučia ir mielai padeda. Ypa
tingai arti širdies jam yra ken
čiančios Lietuvos ir lietuvių 
reikalai. Kiek jis yra čią nusi
pelnęs, sunku būtų ir suskai- 
čiuot. J. E. Arkivyskupas įver
tino jo didelį uolumą ir pasi
šventimą Bažnyčiai bei Tau
tos reikalams ir paaukštino 
drauge su kitais Arkivyskupi
jos garbingais kunigais.

Tą žinią ir išaukštinimą pre
latas priėmė su dideliu atsar
gumu, nusižeminimu ir rimtu
mu. Jis vis dar kartoja, jog 
geriau būtų, kad kitas būtų 
jo vietoj. Bet visi nuoširdžiai 
sveikina naująjį Prelatą ir lin
ki Dievo palaimos bei laimės to
limesniame gyvenime. “Darbi-

TAIKOS KUNIGAIKŠTIS
j Tūkstančiai atvyksta į Vero- 

njca’s Veil Auditorium, Union 
CJty, New Jersey pamatyti di
džiojo advento vaidinimo “Tai
kos kunigaikštis” (Prince of 
Peace). Nors dar palyginti 
naujas, jis jau vaidinamas tre
čią sezoną. Jo patrauklumas ir 
pasisekimas panašus į kitą vai
dinimą — “Veronikos šydas”. 
Pilni autobusai svečių atvyksta 
iš daugelio New Jersey miestų, 
o' taip ir iš kaimyninių valsty
bių— Ne\v York. Connecticut 
ir Pennsylvania.

“Taikos kunigaikštį” vaidina 
tie patys aktoriai kaip ir “Ve
ronikos šydą”. vadovaujami

rj 
ATsimInimAI
RADIO VALANDOS
SESįadifniais

530 M

JACKJSTUKAS

Mr. Hyacinth Dooley. Apie jų 
vaidybą atsiliepiama, kaip apie 
aukšto lygio.

Mačiusiam veikalą sunku y- 
ra išreikšti tai. ką jis. jį maty
damas. pergyveno. “Catholic 
News” kritikas jį taip apibūdi
na: ”Jo jaudinančios scenos ir 
gražūs paveikslai palieka žiū
rovui gilų įspūdį ir padeda jam 
įvertinti jaudinančią Įsikūniji
mo Paslaptį.”

“Taikos kunigaikštis yra is
torinė religinė drama turtinga
me nuostabaus scenarijaus fo
ne, puikūs kostiumai ir sielą 
sujudinanti muzika. šeši pa
veikslai vaizduojantieji džiaug
smingąją misteriją yra ypatin
gai gražūs ir jaudinanti.

Seansai kartojasi kiekvieną 
sekmadienį 2 vai. 30 min. per 
keturis sekmadienius; lapkričio 
23, 30. gruodžio 7 ir 144. Gruo
džio 14 bus paskutinis seansas. 
Visi bilietai rezervuoti. Ne
aukštos kainos. Skambinti U- 
nion 5-2325 arba rašyti Vero- 
nica’s Veil, 1309 Centrai Avė., 
Union City, N. J.

ninko” Philadelphijos kores
pondentai nuoširdžiausiai svei
kina savo Dvasios Vadą ir nau
ją Prelatą Philadelphijoj ir a- 
pylinkėj.

50 metų jub. vedyboms
Matas ir Marijona Seiliai, 

1223 E. Moyamensing Avė., 
minėjo savo 50 metų auksinį 
jubilėjų. Padėkos šv. Mišias 
laikė prel. I. Valančiūnas, kurs 
ir suteikė pirmą kartą kaip pre
latas jiems vedybinį palaimini
mą. Po pamaldų jaukios vaišės 
buvo šv. Kazimiero parapijos 
salėj. Daug ir nuoširdžių svei
kinimų 50 metų uoliai dirbu
siems Bažnyčiai ir šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčiai.

Gražiai paminėjo kariuomenės 
sukaktį

Lietuvos karių - ramovėnų 
skyrius labai gražiai paminėjo 
Lietuvos kariuomenės sukaktį. 
Lapkr. 22 d. suruošė radijo 
valandėlę, kurioj žodį tarė bu
vęs narsus karys ir dabartinis 
L. Bendruomenės didžiausias 
judintojas Balys Raugas. Jau
na dainininkė A. Gaigalaitė la
bai gražiai padainavo. Vakare 
buvo gedulingos pamaldos šv. 
Jurgio bažnyčioj. Kun. V. Mar- 
tusevičius atlaikė pamaldas ir 
pasakė atitinkamą pamokslą. 
Visa bažnyčia buvo parengta 
momento rimčiai. Solistė J. 
Augaitytė ir L. Kaulinio ved. 
choras pagiedojo. Lapkričio 23 
d. buvo šv. Mišios už mirusius 
karius ir visus Lietuvos kanki
nius. Čia vėl susirinko nemažas 
būrys buvusių karių ir lietu
viškos visuomenės atsiminti sa
vo kankinius bei didvyrius. Va
kare buvo iškilmingas minėji
mas šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Čia dalyvavo garbingų 
svečių iš Bostono — poetai 
Brazdžionis ir Gustaitis. Atlik
ta graži meninė programa. Ka
riai nusipelnė nuoširdaus pagy
rimo už tokį gražų parengi
mą.

Misionieriai čia. Kun. J. Ki
dykas, S. J. ir kun. Zieliauskas, 
salezietis, lankosi čia, Phila
delphijoj .Jie supažindina lie
tuvius su savo vienuolijų dar
bais, ypač spauda.

T
SAN FRANCISCO, CAL.

Gražiai praėjęs pobūvis
Lapkričio 22 dieną įvyko San 

Francisco apylinkėje gyvenan
čių lietuvių rudens pasilinks
minimas — pobūvis BALFo 
naudai. Pobūvy daugiausia da
lyvavo jau seniau čia įsikūru- 
sieji lietuviai, bet atitinkamai 
pasirodė ir naujai atvykę. Po
būvis praėjo puikioje nuotaiko
je ir tikrai lietuviškoje dvasio
je, su lietuviškom dainom ir 
šokiais.

Šiam ir bendrai visiems ki
tiems čia lietuviškiems reika
lams vadovauja veiklus ir labai 
energingas lietuvybės palaiky- 

į tojas ir gaivintojas kun. 
Pavalkis.

Dvi jaunos apaštalas

Dvi jaunos mergaitės, Viktu
tė Aleknaitė ir Albina Podžiū- 
naitė, lapkr. 21-23 dienomis 
baigė ypatingus mergaičių a- 
paštalavimo kursus, Raven Hill 
Academy. Iškilmėse dalyvavo 
ir J. E. Arkvyskupas J. O’Hara 
ir daug žymių svečių. Jodvi 
pasiryžusios sudaryti didelį 
jaunų apaštalių būiį Philadel- 
phijoj.

Pagerbė lietuvę studentę
* Danutė Tautvilaitė, vienos 
katalikų kolegijos studentė, mi
nėjo savo gimtadienį. Pažįsta
mų ir bičiulių būrelis nuošir
džiai pasveikino jauną ir veik
lią studentę.

1 ----------- (

Parduodami 
NAMAI 

PIGCS. GERL GEBOJ VIETOJ 
RIDGEVVOOD—6 ieimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRESS HILL 3 šeimoms, tuš
ti kambariai; VVOODHAVEN 2 
šeimoms medinis namas, abudu 
aukštai (florai) tušti pirkėjui; 
EAST NEVVYORK — kampinis 
namas su saliūnu, restoranu ir 2 
šeimoms viršuje tušti kambariai. 
Gera proga, kas nori įsigyti na
rna ir biznį, nes parduodamas ir 
biznis. Vieta gera, lietuvių ap
linkoje.

J. VASTCNAS 
REALTY and INSURANCE 

108-97 Liberty Avė. 
Richmond Hill 19, L.I., N.Y.

Tel. VIrginia 8-2238

PITTSBURGH, PA.
Aukoja gerus daiktus

Pittsburgho Balfo paskelb
toji drabužių ir avalynės rink
liava nuo lapkričio 23 iki gruo
džio 7 vyksta labai gražiai. 
Pittsburghiečiai ir šį kartą pa
sirodo tinkamai įvertiną ir su
prantą savųjų šalpos reikalą. J 
anksčiau spaudoj paskelbtas ir 
nurodytas daiktų sunešimo vie
tas Pittsburgho lietuviai jau 
sunešė — suaukojo gražius ir 
vertingus daiktus. Nematyti 
suplyšusių drabužių, netinka
mų vartoti. Daug suaukotų 
daiktų yra visai nauji ir puikiai 
tinka vartoti. Taip ir reikia! 
Juk mes šelpiame ir palaikome 
varge atsidūrusius lietuvius, 
kurie yra žmonės ir, aišku, no
ri žmoniškai atrodyti. Jie tik 
dėl juos ištikusio vargo yra 
neturtingi, nepajėgūs patys sa
ve palaikyti. Bet gi jie nėra 
profesionalai elgetos, norį ty
čia ubagiškiau atrodyti. Nu
driskusių drabužių, tiesiog 
skarmalų aukojimas pirmiau
sia pažemina pati davėją “au
kotoją”. Toks siekia ne ką nors 
sušelpti, bet gražiu būdu atsi
kratyti sau visai nereikalingais 
daiktais; toks, atvirai kalbant, 
palengvina sau, o ne savo ar
timui...

Pittsburghiečiai tai labai ge
rai supranta ir todėl aukoja 
naudingus daiktus.

Bet kas dar nesuskubo, tegu 
atsimena, kad Pittsburghe nu
rodytose vietose drabužių ir a- 
valynės rinkliava baigsis gruo
džio 7 d.

tarė kiekvieną sekmadienį po 
mišių pardavinėti įvairius tor
tus (pajus, keksus) ir kepsnius. 
Pardavinės mokyklos salėje.

Nesidavė apgaudinėjami
South Side lietuvių gyvena

mame rajone, 2100 Carson St., 
kampiniame name buvo iš kaž
kur atsidanginusios čigonės... 
Pro langus matėsi viduj mar
gai ir keistai išdabinti kamba
riai, net žmogaus galvos vidus 
su smegenimis matėsi spalvo
mis dideliame popieriuje nu
pieštas. Nekartą čigonės rūky- 
damos sėdėjo prie langų ir lau
kė... kvailių, pas jas išminties 
ieškančių.. Taip jos laukė visą 
mėnesį! Pagaliau turėjo iš čia 
dingti, nes per maža buvo kli- 
jentų, ir jos negalėjo išsilaiky
ti!

v

Real Estate

FLUSHING, 14Š-49 45th AVĖ. Open 
for inspection-Immed. occupancy, 2 
new custom built, solid brick—2 story 
detached 2-family homes. Reasonably 
priced. 41^-31/, large rooms, with ter- 
race and garage.
NE. FL. »-M26

HICKSVILLE—Builder elese ent 
Severai new ranch type models to be 
sold immediately at terrific sacrifice, 
3 bedrooms, full basement. separate 
dining. Area, knotty pine, science kit- 
chen, 60x100 plots—25 yrs mortgage, 
VA or FHA. $11.138. Hieksviile 3-1233

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

Price $18388. Rebert M. Stewart, 
Builder, 23 N. Park Avė. RO 8-3338— 
8-5748.

Help wanted—Malė
8HIP REPAIR 

ANGLE SMITHS 
Taipgi 

FURNACE MEN 
BETHLEHEM 

Steel Co.
SHIP BUILMNG DIVISION

3875 RICHMOND TERRACE 
Mariners Harbor, Statea W»od 

(28M)

REIKIA PATYRUSIO BONAZ 
OPERATORIAUS

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

Tel. WI 7-8660

Ruošiasi vakarui
Vyčių 19 kuopa ruošiasi 

margumynų vakarui su vaidini
mais ir dainomis. Repeticijos 
vyksta pirmadienį vakarais. 
Vyčiai kalba, esą, margumynų 
vakaras turėsiąs būti įdomus. 
Pelnas bus skiriamas Vyčių ra
dijo valandai palaikyti.

PasHdrsti pareigomis
Pittsburgho Balfo skyriaus 

nauja valdyba šitaip pasiskirstė 
pareigomis: pirm. — J. Taoras, 
vicepirm.: V. Količienė ir A. 
Sutkaitytė, sekr. — A. Krapa- 
vičius .kasininkas — A. Palec-; 
kis ir iždo globėjai — A. Po- I 
džiukas ir J. Grebliūnas.

Valdyba pasiryžusi smar
kiems darbams.

Reporteris

LAYOUT MAN — BLACKSM1TH
On structural steel. Good pay. 

Steady Work. 
GLEN COVE

WeHing and Iron W«rks 
■ Eastern Pnrinray, Farmingdale,

Tel. FArmingdale 2-1197
(18M)

L.L

TOOLMAKERS 
INTERNAL A EXTERNAL 

GRINDERS
5 days — 471^ hours week 
Paid Vacations A Holidays 

STERUNG TOOL A DIE CO.
251 New Jersey Railroad Avė. 

Mitchell 2-0384 Newark, N. J.

t

v.

Omaha. Nebr.
Padovanojo Kūdikėlio 

stovylą
Vienas asmuo, kuris nepano

rėjo savo pavardės skelbti, pa
dovanojo mūsų bažnyčiai labai 
gražią Prahos Kūdikėlio Jė
zaus stovylą. Greitu laiku ji 
bus pašventinta ir pastatyta 
bažnyčioje.

Gražiai praėjo 40 vai. atlaidai
Šv. Kazimiero bažnyčioj 40 

vai. atlaidai buvo lapkričio 26, 
27 ir 28 d. Žmonės gausiai ėjo 
šv. Sakramentų ir uoliai lankė 
religines praktikas. Lietuviškai 
pamokslus sakė K. J. Petrėnas 
iš Washington, D. C., kur jis 
gilina studijas kat. universitete. 
Kun. J. Petrėnas ne tik gražiai 
rašo, bet ir gražius pamokslus 
sako: žmonės juo čia buvo pa
tenkinti ir džiaugėsi jo pamok
slais.

Angliškai pamokslus sakė 
vienuolis Werner. O.F.M. Cap.

Dalyvavo ir kunigų gražus 
skaičius.

TOOLMAKERS
Steady Work 

Insurance, Pension Plan 
Good Working Conditions

P. R. MALLORY
Tarrytown 4-450Q Mr. Knecht

Virtinis

pasirodymas
7 dieną Carnegie 
bus įvairių Pitts-

»>i m ♦ k ropjiis

1264 WHITE ST.
M I LLSI DF N. J
1 _ T l L . ___

WAV f R1Y
6 >525

/

i

Lietuviu Radi jo Draugi jos
PROGRAMOS

JI. P. GINKUS, Direktorius 
šeštadieniais 2 vai. popiet.—WWRL 1600 kr—5000 w.

' GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangumis transliuojami jvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai 

šokiai ir t.t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)
495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y

Tel. EVergreen 4-9293
AD. JEZATITAS

MažmDr.

Tautų
Gruodžio 

Mušk Hali 
burghe gyvenančių tautų pasi
rodymas savo tautiniu menu. 
Programa buo rodoma 2 kar
tus: 2 vai .ir 4 vai. po pietų.

šokiai su 55 doleriais pelno
Lapkričio 20 d. šv. Kazimie- 

ro mokykloj buvo mokinių šo
kiai. Muzikai vadovavo Jay 
Hichael. Iš viso buvo atsilankę 
235 mokiniai. Nemaža dalyvavo 
ir kaimyninių mokyklų moki
nių. Apmokėius visas išlaidas, 
pelno gauta 55 doleriai.
Kas sekmadienį pardavinės 

tortus
Šv. Kazimiero sodalietės nu-

ATITAISYMAS
84 Darbininko nr. Norwoodo 

korespondencijoje, kur aprašo
ma lapkr. 9 d. įvykęs parapijos 
jubilėjus, įsibrovė nemaloni ko
rektūros klaida. Netyčia iškri
to kelios eilutės ir taip buvo 
praleista, kad mišių metu įspū
dingai pagiedojo solistas St. 
Liepas iš Bostono šiuos daly
kus1 “Kad skausmas tau širdį” 
— Naujalio ir “Maldą” — Mo- 
niuškos.

St. Liepo, parap. įdebono ir 
šventės komiteto, taip pat ir 
mūsų korespondento redakcija 
atsiprašo.

Kartu norime atitaisyti ir 
kitą tos pačios korespondenci
jos korektūros klaidą. Buvo at- 
snausdinta, kad 180 vaikučių 
atsilanko į seselių pamokas, tu
ri būti — 140. Redakcija

BUSINESS CONNECT1ONS

MANUFACTURER wtth laure facilL 
ties or parties who are capable of 
building a large factory to manufac- 
ture one of the world’s netvest revo- 
lutionary locks. A great opportunity 
to earn a tremendous gross. Manufac- 
turer with large facilities or eęuiva- 
lent apply only. LE 4-3752. Bos L 752. 
Rm. 10. 11 W. 42nd St. NYC.

J. P. CINKUS 
Direktoriai

J. VALAKAS 
Praaeitonv Dir.

8 
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Licensed Nurses 
Home

A, ANDRIUŠKEVIČIUS 
LAIKRODININKAS 

Čia parduodami ir taisomi 
laikrodžiai, žiedai, apyrankės, 
auskarai ir kiti puošmenys bei 

brangenybės. Kreipkitės: 
485 Grand St. Brooklyn 11, N. Y.

44444444444444
J

HILLSDALE, N. Y.—$'7.888. (Co- 
lumbia Co) on Route 22, west si >, 
31/į miles, north intersection Route 
23. Main house, 2 guest cottages, 2 car 
garage-barn. 4 acres, 50x100 pond. 
Main house, 7 rooms, very large, one 
3-room(barn red).cotiage just :ede<-o- 
rated; both have all conveniences. 
Septic system, new well just installed 
supplies water to both. One 4-room 
cottage only water and elecric. Pond 
5 ft. deep in center. Slight improve. 
ment would produce beautiful coun- 
try estate with income. AU rented 
novv. Inspection see Irene Rheinstrom, 
Realtor, Hillside, N. Y. Pilone Gė.

L£vnrowN
Sodyba su 6 kambariu namu. 2 baigti 
kambariai viršuje. Dviguba apsauga 
nuo triukšmo. Arti Pool Stores. Par
duodama dėl persikėlimo. Su baldais 
ir be baldu—baldai tik 2 metus var
toti. Tai galima įvertinti tik pama
čius. Ateik pažiūrėti pats. Veik tuo
jau. Savininko telf. LE 8-M15
’ TUMIAS NAMAS? JMOKŽTt 8758

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

Tinka didelei šeimai ar atskirai 
išnuomoti.

Kreiptis 1-5 vai. po piet. JA < <888.

Help wanted Female
REIKALINGOS DARBININKES

Knygų rišyklai prie naujausios riša
mosios mašinos ir stalo darbu, pajė
gios skubiai dirbti. Vispusiškas paty
rimas būtinas. Nuolatinis darbas. Pui
kios darbo salvgos. Geras atlyginimas.

GLOBĖ DINDERY—TeL RA 1-tm

leiaiiaialtiil Dėmesiai >— Lietuviš
koje Klebonijoje reikalinga šeimi. 
ninkė. Dėl sąlygų prašom rašyti šiuo 
adresu: St. Casimir’s Rectory. 119 
Temple St.. Nashua. N. H.

REIKALINGA LEMPU FABRIKUI 
DARBININKE, sustatymo, pergamen
tų papuošimo bei stiklo pritaikomo 
specialistė. Geras atlyginimas, pato
gios sąlygos. Town and County studio, 
964 2nd Avė, PL 9-7606.

REIKALINGOS MERGAITES
patyrusios prie sintetinių akmenų 

(rhinestones A nailheads) ; geras at
lyginimas, pastovus darbas.

CH 4-1037

JEW9XJtY PA8TER8 ~ 
COSTUME JEWELRY 

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

Tel. LO 5-1867

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

DANIELSEN’S 
FISHING TACKLE 

482—nai st. Bklyn 
Right off 5th Are. Open Sna.TE. 8-4582 

ROD — REELS 
Full line of eųuipment 
Live and bottled bait 

MODEL AIRPLANES

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

KEIKIA PRITYRUSIU SIUVĖJU
Singer ir Covering mašinomis. Pašto, 
vus darbas, geras atlyginimas, ato
stogos. Maloni aplinka: Kreiptis j Ar
te* Milte—902 Broadway, N.Y.C. (ne
toli 21th Str.).

1 Licensed Jf
CALHOUN NURSING HOME

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

24-hour nursing service
725 St. Marfc's Are. SL. 8-4288

Dolk! AB makes and ahres! 
Shop early! Ūse our Lay-A-Way plan? 

EXPERT DOLL REPAIRS 
DoH Clothin. Shoes Wigs. et c.

FLATBUSH DOLL SHOP 
and HOSPITAL 

2247 Chureh Av. nr. Flat At.
BU 4-1320

Ask forMr. Leo

REIKALINGOS SIUVĖJOS MARINO
MIS, patyrusios prie draperijų. Ang
lų kalbą reikia mokėti žodžiu ir raštu. 
Nuolatinis darbas. Geras atlyginimas.

Puikios darbo sąlygos.
ECONOMY DECORATORS

513 E. 6th Str. Telef. GR 5-3103

Help Wanted

WE NEED THE SPACE? 
OWNER MUŠT SACRIFICE

—REFRTGBRATORS— 
used, for commercial purposes, ideal 
for deiicatessen. We also have wail 
cases, Freezers, Reach-in-Box and 
Pepsi-Cda Boxes. TEMPRITE CO. 
EV 8-8888. 118 Mirimu Ave^ Bktya. 
N. Y. Open daily 8—5.30 PM.

EXTRAORDTNARY VALUKS BY
KAZMAK VENTTIAN BLIND CO.

23" to 36”—64 long $2.95
23” to 36”—72 long $3.85

Alsa finest Cantom mede.
COME IN A CONVINCE YOURSELF 

477—7th Avė. cor. Prospect Avė.
Tel. SOuth 8-2288 Bklyn, N. Y.

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

skelbia
MUEMVENTINI MPARDAVIMA 

pOnal aptamaujaati vyras Ir moteris. 
Geriausios vilnos paltai ir kostiumai, 
naujausio šilko suknelės ir kt. Dydis 
12—20; 36—50. Ateikite su šiuo skel
bimu ir gausite 10% nuolaidos. Mes 
kalbame lietuviškai. Tel. EV 8-88M

SUPPERINTENDENT 
ATTENTION!

Good Position For Conple 
taking interest in their work; 
Middle-aged, Experienced, Neat 
workers, for 28-Family House. 
BRONX. Coal. 3 Room Apt. A 
$50. wages. Man can go to work.

Call FO-7-2885

Business opportun.
Investuokite J MUTUAL FUNDR It 
formacijų reikalų kreinkitės i atsto 
vą:. ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Irt. 
Kaupt A Co. 111 Broadway, room 515. 
New York 6, N. Y. Members Nev 
York Smek Erchnnge Tel WO

KEPYKLA IR KRAUTUVE
Gera proga nusipirkti kepykla su 

krautuve ir visais modeminiais įtaisy
mais. Kepykla gerai žinoma, nes biz
nyje virš 35 m. Yra trys sunkvežimiai: 
taipgi turime gera skaičių biznierių, 
kuriems pristatome duona krautuvė
se. (Large route). Dėl daugiau infor
macijų, prašome raiyti: MODERN 
BAKERY. P. O. Bex 128, Elhaheth- 
pert St, EUsaheth, N. J.
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BOSTON 0 minios i Brocktonas jau globoja 5 
mokiniui
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Sportas ir religines bei moralines 
vertybes

ATEITININKŲ ŠVENTE I

Lapkričio 23 d. Bostono atei
tininkai turėjo dvigubą Šventę. 
3 vai. p.p. įvyko parapijos sa
lėjo po bažyčia studentų atei
tininkų iškilmingas pasižadėji
mas ir su tuo surišta programa, 
kurią pradėjo stud. at-kų pir
mininkas A. Sužiedėlis, pakvie
sdamas kleboną kun. V. Vir- 
mauskį sukalbėti maldą. J gar
bės prezidiumą pakviesti: Kun. 
Virmauskis, kun. švagždys, 

» kun. St. Yla, kun. A. Kontau- 
tas, S. Sužiedėlis, dr. J. Pet
ronis, F. Grendelytė, p. Trei
gys. ‘Posėdžiui vadovavo stud. 
K. Keblinskas ir A. Skudžin- 
skaitė. Kun. prof. St. Yla skai
tė filosofinio turinio paskaitą 
tema “žmogus ieško savęs.”

Po to įvyko iškilmingas na
rių pasižadėjimas. Atliko prie
saiką šie studentai ateitininkai: 
R. Ivaška, Alg. Keblinskas, V. 
Lembertas, D. Petronytė,
Sužiedėlis, Č. Šidlauskaitė, V. 
Vaitkevičius, Z. Zarankaitė, A. 
žižniauskas, A. Brazdžionis, R. 
Stelmokaitė. Sugiedotas ateiti
ninkų himnas. Naujai pasižadė
jusius narius sveikino Fed. va
das S. Sužiedėlis, kun. Kontau- 
tas, dr. J. Petronis. Iškilmingas 
posėdis baigtas giesme Marija, 
Marija.

A.

Po trumpos pertraukos mie
los ateitininkės sendraugės ir 
studentės gražiai padengė stalus 
ir prie užkandžių įvyko jau 
sendraugių vedama programa, 
kuriai vadovavo dr. J. Leimo- 
nas.

Dr. J. Petronis pasakė kalbą 
kun. J. Švagždžio 70 m. jubilė- 
jaus proga, o pats jubiliatas y- 
pač šiltais žodžiais atsakė į jo 
kalbą. Kun. švagždžiui įteikta 
dovana — stula. A. Keturakis 
ir kun. St. Yla pasakė kalbas, 
skirtas naujai išrinkto Federa
cijos vado S. Sužiedėlio pager
bimui. Pats S. Sužiedėlis po to 
pasakė ilgesnę reikšmingą pro
graminę kalbą, numinėdamas 
dabarties ateitininmj uždavi
nius ir veiklos galimybes.

Irena Nikolskytė padeklama
vo eilėraštį, studentai A. Su
žiedėlis ir K. Keblinskas pas
kaitė gyvai redaguotą jumoris
tinį laikraštėlį. Šventėje daly
vavo ateitininkai iš Bostono, 
Brocktono, Worcesterio ir Pro
vidence.

Rašyt. St Santvaras
pakviestas Liet. Enciklopedi

jos redakcijos sekretoriumi ir 
todėl ateity greičiausiai apsi
gyvens New Yorke.

Brocktono lietuviai jau su
darė 5 būrelį Vasario 16 d. 
gimnazijos mokiniams remti. 
Šį kartą buvo kreiptasi į vietos 
prekybininkus (biznierius) lie
tuvius, kurie prie šio darbo su 
savo auka mielai prisidėjo, bū
tent :P. Kodis, Dugio pak. store, 
Vincas Zinkevičius, Samulis, 
Budris, V. Tamošaitis, P. Vai
čiūnas, ir St. Vaitkuvienė. Li
kusius sudarė P. šliažas, E. Ei
ta vičius, Al. Padagas, J. Cijū- 
nėlis, K. Klabis, M. Gedgaudas, 
A. Eikimas, A. M., Vyt. Zinke
vičius ir J. Špokevičius.

Tokiu būdu jau 5 mokinius 
globoja vien Brocktonas.

Vykdomas drabužių rinkinio 
vajus

Brccktono lietuvių taryba 
rengia Balfo reikalams rūbų 
rinkliavą — vajų. Geroji visuo
menė, turinti atliekamus, bet 
dar dėvėti tinkamus drabu
žius prašoma paaukoti vargs
tantiems autiečiams. Tuo jūs 
prisidėsite prie labai gero dar
bo, nes nieko nėra geresnio, 
kaip nuogą pridenti.

V. K-

Lapkričio 8 d. šv. Tėvas specialio
je audiencijoje priėmė Romoje (vy
kusio italų sporto ir fizinio auklėji
mo mokslinio kongreso dalyvius. 
Prieš akis turėdamas apie SnO rink
tinių sportiniu auklėjimu besirūpi
nančiu asmenų. Pijus XII pasinau
dojo proga išsamiau pasisakyti su 
spartu susijusiomis religinėmis bei 
moralinėmis problemomis.

šoje srityje galiojančius dėsnius 
Jo šventenybė __ išvedė iš sportine 
veikla siekiamo tikslo. Artimasis 
sporto tikslas yra ugdyti ir stiprinti 
kūno jėgas. Tolimesnis jo tikslas y- 
ra taip parengto kūno tinkamas pa
naudojimas vidinio ir viršinio as
mens gyvenimo vystymuisi. Ui yra 
žmogaus tobulinimuisi Pagaliau, 
kaip žmogaus apskritai, taip Ir kiek
vieno jo veiksmo galutinis tikslas y- 
ra uriartėjimas prie Dievo. Kas 
šiems tikslams tarnauja pačios pri
gimties nustatyta tvarka, tai yra 
palaikytina; kas jiems netarnauja, 
nuo jų tolina arba iškreipia,nesta
tyta tvarką — yra vengtina. Toliau 
šv. Tėvas, pasiremdamas šv. Raštu 
ir nusistovėjusiomis krikščioniškojo 
mokslo normomis, nurodė tuos prin
cipus, kurie turėtų nušviesti kelia, 
siekiant aukštesnes kūno kultūros, 
didesnio dvasinio tobulumo ir prak
tiškai plečiant sportine veikią.

dvasinėms 
Iš to kilo 
gyveninio 

geriau ne-

tą harmonija, kuri kyla iš kūno pa
linkimo dvasiai, iš pilno fizinių jėga 
ir instinktų paklusimo 
galiųms, protui ir valiai, 
ta kasdieninė žmogaus 
drama, kuria t*1 niekas
pajėgtų išreikšti, kaip šv. Paulius 
laiške Romėnams: "Matau savo są
nariuose kita įstatyme, pasiprieši
nantį mano proto įstatymui ir da
rantį mane belaisvi nuodėmės (sta
tymo. kuris yra mano sąnariuose" 
(Rom. 7,23 >. Ugdant kūno galias, rei
kia skaitytis su šiuo faktu. Sportas 
iš vienos pusės gali tarnauti žemų
jų kūno instinktų apvaldymui, ta
čiau iš kitos pusės netinkamos jo 
for.;los gali vesti prie didelių dori
nių iškrypimų. Sporto uždavinys ne 
komanduoti .bet paklusti ir tarnau
ti.

lėtinis PUkčią Draugija So. 
Bostone nomtaavo kandidatas

į vadovybę 1953 m. tokia 
eile>

į pirmininkus —adv. K. Ka* 
linauskas ir J. Taurinskas;

į vicepirm. A. Neviera ir A. 
Čaplikas:

į protokolo sekret. adv. A. 
Y oung-J ankauskas;

į finansų tsekret>XKaKans- 
kas ir J. Romanas; ;'

į iždininkus — J. Baltrašū- 
nas ir J. Arlauskas; •

į maršalkas — F. Grendclis 
ir J. žuroms:

į direktorius — adv. J. Gri
galius, dr. A. Kapochy, A. J. 
Namaksy, P. Razvadauskas, 
T. P. Grevis, M. Pluta, St. But
kus, J. Tumavičienė, K. Šid
lauskas, V. Jakštas, St. Griga- 
navičius, B. Kontrimas, A. 
Stakutis, Ch. White, S. Jaku
bauskas, P. Yonkers. V. Va- 
kauzas, A. Pastelis, C. Sabulis, 
St. Kiinga, Ch. Protaps, E. Ru
dis.

Rinkimai įvyks dar prieš 
Metus. Balsavo 441 narys.

Braii.vtojų kursai
steigiami Bostone Inžinierių 

Dr-jos iniciatyva. Pirmą dieną 
įsirašė į kursus dešimt asme
nų. Vadovaus inž. J. Okunis, 
inž. V. Izbickas ir kit.

Parapijos choras
turi sunkumų su vyrų 

sais. Kadangi tai mūsų repre
zentacinis puikus choras, veda
mas komp. J. Kačinsko, bal
singiems vyrams reikėtų labiau 
choru domėtis ir jame dalyvau
ti.

bal-

“Draugo” atstovas
A. Daugirdas

aplankė Bostoną ir ieškojo 
būdų labiau tą puikų laikraštį 
Bostone paskleisti. Nuo šiol 
“Draugą” bus galima gauti 
pirkti atskirais numeriais Ivaš
kų baldų krautuvėje, Colonial 
Spa 357 W. Broadway ir Va- 
kauzų maisto krautuvėje kam
pas Third ir I St. So. Boston. 
Taip pat eilė asmenų gaus 
“Draugą” kurį laiką susipažini
mui.

Šaltis yra žiaurus ypač tiems, 
kurie neturi kuo apsidengti, tad 
negailėkime nors atliekamo 
drabužio.

Kas turi tokių aukotinų daik
tų: drabužių, patalynę ar tin
kamų dėvėti batų, Taryba pra
šo sunešti pas p. Strumskį, 
(laikrodininką) Ames St., 109, 
Brockton, kasdien iki vėlaus 
vakaro. Kas negali pristatyti, 
prašoma paskambinti telefonu 
Nr. 228 W., o komisija atsi
ims.

Brocktono apylinkės visuo
menė, kurios vietovėse nėra 
Balfo skyrių ar nevykdoma pa
naši -rinkitavae prašoma tokius 
aukos drabužius prisiųsti į 
Brocktono susirinkimo punktą.

Rūbų rinkliava tęsis iki N. 
Metų.

Brocktono lietuvių taryba, o 
dar labiau drabužių reikalingi 
ir juos gavusieji visuomenei 
bus labai dėkingi.

KCNAS
Religinė mintis ir moralė pilnai 

pripažįsta žmogaus kūne glūdinčią 
nuostabią harmoniją, jokiu būdu 
neneigia nė to grožio, kurį jame į- 
žvelgia estetika, tačau jos neapsisto- 
ja čia ir eina daug toliau. Religinė 
mintis ir morali, žinodamos žmogaus 
kūno kilmę, jam priskiria tam tikrą 
sakralinį charakteri, apie kurį nei 
gamtos mokslai, nei menas iš savęs 
negali turėti jokios nuovokos. Reli
gija moko, kad kūnas yra sielos bu
veinė ir jos įrankis. Sujungdamas 
sielą su kūnu į nuostabią sinteze. 
Tvėrėja* tarsi pakėlė medžiagą ir ją 
paskyrė betarpiškai dvasios tarny
bai. Kūnas, būdamas sielos buveinė 
pasidarė- paties Dievo šventovė. "Ar 
jūs nežinote — sako Apaštalas — 
kad jūsų kūnai yra Kristaus sąna
riai, yra šventovė jumyse esančios 
šv. Dvasios? ... Garbinkite ir nešioki
te Dievą savo kūne” <1 Kor. 6. 15. 
19. 20). Tikėjimas užtikrina, kad 
pavirtimas dulkėmis nėra galutinis 
žmogaus kūno likimas."

Tikrasis mokslas tačiau, atiduoda
mas kūnui deramą pagarbą, nega.i 
peržengti teisingo jo vertinimo ri
bas. Ne medžaginiam kūnui, bet dva
sinei sielai priklauso primatas žmo
guje.

Gimtąja nuodėme žmogus prarado

SIELA
Kūno stiprėjimas, jo galių ir jo 

grožio vystymasis neturėtų prasmės, 
jei tai netarnautų aukštesniam, kil
nesniam tikslui, nemirtinga jai, dva
sinei sielai. "Dvasia yra, kuri gaivi
na. kūnas nieko nepadeda" (Jon. 6.- 
64) — sako Kristus. Pagrindinis ir 
a|>si»prendžiantis veiksny* žmoguje 
yra ne kūnas, bet siela. Netekt* sie
los kūnas krinta kaip bet kuri kita 
beformė medžiaga. Dėl to religinė 
ir moralinė sąmone reikalauja, kad 
vertinant sportinius laimėjimus, bū
tų atsižvelgiama i šią vertybių hie
rarchiją. Žmogus pirmoj eilėj turi 
būti vertinamas ne pagal jo raume
nų stiprumą, bet pagal tai. kaip jis 
fizine jėgą sugeba palenkti dvasinių 
galių įsakymams.

Toliau šv. Tėvas prisimena tuos 
asmenis, kurie dėl savo fizinių ar 
pschinių trūkumu nėra tinkami 
sportui ir dėl to, ypač jei yra dar 
jauni, daug kenčia. Yra daug pa
vyzdžiu — pastebi Pijus XII —, 
kurie pa(odo, kad silpname ir ligo
tame kūne gali būti sveika, galinga 
ir net geniali ir herojiška siela. Li
goniui su Jo fiziniais defektais taip 
[>at yra skirta, nors dažnai labai pa
slaptinga, vietą Dievo planuose. Jei 
ji* nuolankiai prisiims šią jam Kūrė
jo skirtą skaudžiamąją misija, pilnai 
susitaikydamas su Dievo valia, jis 
dar saugiau i>ajėgs pereiti erškėčiuo
tą gyvenimo kelią, kuriame tarp ki
tų neturimų malonumų jis turi atsi
sakyti ir sporto teikiamo džiaugsmo.

Baigdamas šv. Tėvas priminė, kad 
sĮMirtas negali išstumti iš gyvenimo 
religinių pareigų. Labiau už viską 
prisiminkite svaiginančiam sporto 
suk Oryje — pabrėžė Jo Šventenybė 
— kas yra svarbiausia gyvenime: 
siela, sąžinė ir visko viršūnėje Die
vas.

SPORTAS PASAULYJE
— Jaro^lav Drobny, kuru šiuo me

tu žaidžią už Egiptą, laimėjo Pieti
nės Amerikos teniso turnyrą, finale 
nugalėdamas Enriųue Moreą, Argen
tinos meisterį, per 3 setus. Turnyras 
įvyko Rio de Janeiro mieste.

— Vince Mazza. žaidžiąs už Ha- 
milton Tigercats. šiais metais laimė
jo Jeff Russell Memoria) taurę, kuri 
kasmet yra įteikiama geriausiam 
žaidėjui Kanados 4 didžiųjų futbolo 
unijoj.

— Sunkvežimio vairuotoja* ir me
chanikas laimėjo po $210.0(10 futbolo 
lažybose Anglijoje. Jie abu tesingai 
atspėjo visas rungtynes, iš kurių 8 
baigėsi lygiomis.

— Kad neribotas s(>oi to entuziaz
mas gali būti kenksmingas. įrodo 
šis įvykis. Jugoslavijoje esančio Sa- 
bac miesto futbolo komandos žaidė
jas nuteistas mirti. m*s ji* po rung
tynių praeitą vasarą mirtinai pelių 
sužeidė teisčją, kuri* vedė rungty
nes.

— Anglijos futbolo rinktinė žada 
jk> reguliariu pirmenybių užbaigimo 
vykti į Amerikos kontinentą ir čia 
susitikti su vietos geriausiomis ko
mandomis. Birželio 4 arba 7 dieną 
jie žais Nevv Yorke ir jų priešininku 
bus JAV rinktine. Vėliau jie vyks į 
Pietų Amerika, kur turės progos pa
lyginti savo pajėgumą su geriausio
mis pietiečių komandomis.

— Žymusis metikas Bobby 
Scrantz. žaidžią* už Philadelphiją 
Athletica .šiais metais buvo išrink
tas geriausiu American lygos žaidė
ju (most valuable player). Tuo jis 
laimėjo vieną iš žymiausių inidividu- 
alinių atžymėjimų. kurį beisbolo žai
dėjai gali laimėti. P.

numery. Rašoma apie FIDE's su
teiktą Valtoniui tarptautinio meiste
rio vardą, apie Saltzjobadeno rung
tynes, Švedijoje, apie Vaitonio laimė
jimus Kanadoje prieš F Andersoną. 
M ont realiu meisterį William*ą ir 
Montrealy turėtą simultaną, kurį 
Vaitonis baigė *avo naudai — ■ 
1—2.

1.1,

K. Merkis tebesilaiko koresp. žai
dėjų viršūnėje. Chess Review, lapkr. 
m. skelbia naują Postai Chaess Ra- 
tings, kuris paliečia per pustrečio 
tūkstančio Amerikos žaidėjų. Iš jų 
aukščiausiai įvertinti šie: L. Stolzen- 
berg — 2000. A. D. Gibbs 1966, Dr. 
Horstein— 1936, L. 
Merkis—1902. W. 
1902. C. Heiaing - 
— 1862 ir t.t.

VVeaks 1904. K. 
W. lot h man 
1876. H. L. Crase

a

Dėl palyginimo 
įvertinti žymesnieji Bostono žaidėjai, 
būtent: Dr. G. Katz (buv. 4-lcart 
Mass. Statė ir Boston City meiste
ri!*) — 1748, Harlovv B Daly < bųy. 
Statė ir City meisteris* — 1534, W. 
H. Watts < Harv. Unlv i — 1452.

pridėsime. kaip

Lietuviai rikiuojami isigul naujai 
paskelbtą Pusta Ches* Ratings taip: 
K. Merkis 1902. Ignas Žalys 1H>8. 
Pov. Tautvaiša 1870. K. Škėma 1498. 
K. Jakštas 1404, J. Stonkus 1358. L. 
P. Vichules 1340. P. K<>niauta» 13W. 
F. J. Karneckis 1200, R. Racartis 
1200. R E. Blasins 1060, J. P Kara
laitis 956. W. WeMžius 712. J Se- 
nauskas 658. P. J. Baru na* 400.

N.

Rašytojai B. Brazdžionis ir 
A. Gustaitis

su pasisekimu dalyvavo lap
kričio 23 d. literatūros vakare 
Philadelphia, o gruodžio 7 d. 
dalyvaus literat. vakare New 
Yorke.

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ii 

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

Prisiunčiam į namus.
ALEMANDER’S co.

414 West Broadway, 
South Boston 27, Mass.

Liet. Enciklopedijos prenu
meratorių

skaičius didėja. Jų surinkta 
jau keliasdešimt ir tikimasi 
žymiai daugiau.

Lankėsi Liet Enciklopedijos 
leidėjas

Boston, Mato. Liet. Enciklo
pedijos leidėjas Juozas Kak
čius savaitgaliui buvo atvykęs į 
Bostoną ir čia tarėsi su esa
mais Enciklopedijos redakcijos 
nariais ir bendradarbiais. Taip 
pat apsvarstyti ir Enciklopedi
jos platinimo darbai.

Be E. Mažeikienės, 22 Brett 
St., Brockton, Mastr, kuri čia 
yra Liet. Einciklopedijos gen. 
atstovė, platintoju yra pakvie
stas dr. Br. Mickevičius, kuris 
dirba J. Ivo įstaigoje, 545 Bro- 
adway, So. Boston. Noringieji 
enciklopediją užsiprenumeruoti 
jį toj® įstaigoje gali rasti kiek
vieną dieną darbo metu

Platintoju taipgi pakviestas 
energingas lituanistikos moky
tojas Giedraitis, kuris pažadė
jo aplankyti kiekvieno lietuvio 
namus.

Bostoniečių nuotaikos enci
klopedijai yra palankios ir 
prenumeratų rinkimas eina ge
rai.

Gimė
Ričardas Jonas Markūnas, 

sūnus Prano ir Virginijos (Pet
raitytės) Markūnų, gyv. 119 
G St.. So. Boston, gimė lapkri
čio 6 d., pakrikštytas lapkričio 
22 d.

■ J't ; 
A# v ■ A»

Mirt

. CiIlTl ,

n'' j

Juozas PečiukeRm, 55 rtKr-Ci
staiga mirė lapkr. 21 d. Gyv. " • 
62 Silver St. Paliko žmoną ir 

du sūnų.

v.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkta

laimėta prieš Boston College. Bo
stono Metio|>olitan Chess League 
pirmenybėse Liet, šachm. klubas lai
mėjo prieš Boston College 4.1, Rung
tynių pasekmės: Creamar K. Mer
kis 1-0. Poster—A. Klinuškovas O-l. 
Iz^mbo -A. Keturakis O-l. Nagle —J. 
Starinskas 0-1, Jacobs-- P. Kontau- 
tas 0-1.

Povilą Vaitonio, Kanados meiste
rio. vardas linksniuojamas per kelius 
puslapius paskutiniam Chess Review

Valdi* Tunu ir Kazimiera* Ratna- 
šauakaa lošė 1-2 lentoj už Illinoia U- 
niveraiteto komandą, kuri neseniai 
laimėjo Chicago* Collegiate team 
<-hampion*hip.

IIHnoi* open pirmenybe* rengia 
III. Statė Chess Ass'n gruodžio 26-28 
d.d.. Decatur, III. 6 ratai, šveicarų 
sistema.

1951 metų Illinoia o(>en p-bes lai
mėjo Povilas Tautvaiša su 5I..-IĄ. 
Janis Tuma ir Alb. Sandrin (buv. A- 
merikos <>j»en p-bių nugalėtojas* po 
AtA-H/Į-

‘"Tai vis tiek kaip gautum

kas septintą gaso tanką
DYKAI”w,4% 1

WAITKUS 
FUNERAL - H< 

l»7 WERNTER AVĖ
Camhridge. Mbm.

PRANAS WAITRUS 
toMotuvtų Direktorių* 

Ir Balaamuntojai

NOTARY PUBLIC
Patarnavimą* dieną ir nakti

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

tos pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-94S4

S. Baraaevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. Broaduny 
South Boston, Mass.

IOSEPH BARACEVKIU8
Laidotuvių Direktorių*

TeL SOuth Boston 8-2800

Local and Long Distance Movert

Lithuanian 
Fumiture Co 

novers—
80 8-4818

INSURED and BONDED

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

5M EAST BROĄDWAY
D. A. Zaietrium,

Oratoriai ir
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
TaL no a-aeis

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO ILW4«

REAL ESTATE & INSURANCE 
409 W. BROADWAY 

So. Boston, Mass.r. e.

■

i
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VIENINTELI* PAVYZDYS su visai 
mažos trinties motoru! Sis F-l leidžia 
pasirinkti V-8 arba naują SIX.

DO SUNKVEŽIMIAIS
... Fordo sunkvežimiai ilgiau laiko!

Pasinaudodami vėliausiu *,069,(>oo sunkvežimių regia tmelja draudimo agentai nustatė, tod Forto sunk
vežimiai žymiai Hgiau laiko!

V'rsut. vožtuvai

gilesniam k\<’- 
{•avin.ui" 

ąukst. spaudimas 
------------------------------♦ 
. . . j>apra.«t'i ira.’u 
Trumpas taktas

- ---------------------------  
niniatina kapsulio 
kelis, iki--------------- ir
enr-rsija rviani' n 
trintį, padidinsiu 
ma.o traukiamąja 
F-g*.

Pavyzdy parcjdyti priedai ir papuošimai gaunami pagal medžiagų pristatymo galimybes.

NAUDOJIMASIS FOR 
PIGIAU KAINUOJA

Tūkstančiai savininkų patys jsittaino, kad naujųjų Fordo 
sunkvežimių MAŽOS TRINTIES motorai duoda U galiono 

kuro daugiau TRAUKIAMOSIOS JĖGOS!

“Nuo to laiko, kai įsigijau savo naująjį Fordo sunkveži
mį, mano transporto Išlaidos sumažėjo!” — sako savinin
kai ...trijų visai naujų mažos trinties Fordo motorų deka: 
101 h.p. Cost Clipper SIX ir dviejų galingų Cargo King 
V-8’s — 146 h.p. ir 155 h.p.
O dabar Fordo garsusis 239 kub. inch. sunkvežimis V-8 
pakeltas iki 106 h.p. — For Big SIX ligi 112 h.p.! Penki 
didieji motorai žemesnės kainos, bet didesnės traukiamo
sios jėgos! Užeikit pasižiūrėt tuojau!

F.O.A.F.

Kž-S. >7 ORIOLU NTREET
West Roxbury, Mass.

Tel. PA 7»H3-.M

I IMt 
momy 
VX O P b

žibalinį (aHejoml) šildymą. Nereikta 
nešioti pelenų Nemtuvo. Nemokamai 
apukaičiuojnme, kek kainuos.

BROCKTON SERVICE
Oil Burner and Heattag Service

520 MAIN STREET BROCKTON. MASS.
Tel. 2608

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
TRANSLIUOJA Ifi STIPRIOS RADIJO STOTIES

WLOA
1550 KYLOCYCLES

’ KIEKVIENĄ SEKMADIENI — nuo 1 >80 tai 2:00 vai
Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, 
kreipkitės adresu:

KN1GHTS OF IJTHIAN1A W L O A 
BRADDOCK, PA.
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Pradeda veikti politinių 
studijų klubas

Neseniai Nevv Yorke įsikūrė 
politinių studijų klubas, kuris 
nusistatęs domėtis visomis su 
nauja Europos santvarka susi
jusiomis problemomis. Pirmoj 
eilėj numato svarstyti ir ver
tinti politinės Europos federaci
jos darbą, nagrinėti Rytų ir Vi
durio Europos valstybių ap
jungimo galimybes, svarstyti 
Pabaltijo valstybių santykius, 
aiškintis išlaisvintos Lietuvos 
■padėtį Europos bendruomenė
je, studijuoti ekonominius, po
litinius bei socialinius išlaisvin
tos Lietuvos klausimus ir k.

Artimiausiu laiku numatyta 
nagrinėti Pabaltijo federacijos 
problemą, Mažosios Lietuvos 
klausimą ir išsamiai apsvarsty
ti lietuvių santykius su gudais 
ir lenkais. Referentais numaty
ti prof. K. Pakštas, prof. D. 
Krivickas, Dr. V. Viliamas. K. 
Bielinis, adv. K. Jurgėla ir k.

Klubo valdybą sudaro Dr. A. 
A. Trimakas, Dr. J. Pajaujis, 
Dr. V. Dambrava, J, Pažemec- 
kas ir V. Gerveckas.

Reikalingos knygos
Laisvosios Europos kolegijos 

bibliotekai reikalingos lietuvių 
kalba ir kitomis kalbomis kny
gos apie Lietuvą, ypatingai 
knygos išleistos prieš antrąjį 
Pasaulinį karą. Labiausiai rei
kalingos iš politikos, ekonomi
jos, istorijos, geografijos, so
cialinių mokslų, filosofijos, li
teratūros, meno sričių. Galin
tieji knygas perleisti prašomi 
pranešti knygų sąrašą ir kiek
vienos knygos kainą Dr. J. 
Griniui, College de l’Europe 
Lihbre, boite postale 61, Stras- 
bourg (Bas-Rhin), France, ar
ba Lietuvos Laisvės Komitetui, 
44 W. 57th Str., Nevv York 19, 
N. Y., USA.

Šaukiamas dailininkų 
pasitarimas

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

Iniciatorių vardu.
Jonas Subačius

Vyksta siuvėjų unijos 
rinkimai

A.C.W. of A. Lietuvių Siuvė
jų Unijos 54 skyriaus gruodžio 
10 d. vykdo naujos skyriaus 
valdybos rinkimus. Balsavimai 
prasidės 4 vai. unijos salėje 11- 
27 Arion PI., Brooklyn, N. Y. 
Nariai .galės balsuoti tik turė
dami unijos ir Sočiai Security 
korteles.

Susituokė
Lapkr. 23 d., sekmadienį, su

situokė Jonas Kulikauskas ir 
Jadvyga Bichnevičiūtė. Apreiš
kimo par. bažnyčioje sutuoktu
vių apeigas atliko kun. J. Pa
kalniškis. Veni Creator giedo
jo Operetės choras. Vestuvių 
vaišės įvyko parapijos salėje.

Lietuvis atstovau'a ameri
kiečių firmą

Lš tremties atvykęs Julius 
Jacyna, 152 Powers st., Brook
lyn, jau ilgesnį laiką sėkmingai 
atstovauja elektrinių dulkių 
siurblių firmą “Electrolux”. 
Paskutiniu laiku nemaža pasi
sekimo turis platindamas tos 
firmos naujo modelio siurb
lius.

na, kad Lietuvos klausimas 
Prancūzijos ir Olandijos politi
nio gyvenimo atstovėms nėra 
svetimas ir jos gyvai domisi 
visais mūsų kraštą liečiančiais 
klausimais. Taip pat gyvo susi
domėjimo parodė ir Pietų A- 
merikos atstovai, kurie labai 
gerai atsiliepia apie jų kraštuo
se gyvenančius lietuvius ir žy
mesniuosius jų veikėjus piukiai 
žino net pavardėmis, kaip kun. 
Tamošiūną, br. Sirutį ir kit.

DaiL V. K. Jonyno 
paskaita

New Yorko lietuvių studentų 
susirinkime lapkr. 22 d. dail. 
V. K. Jonynas skaitė paskaitą 
apie meno vaidmenį tautos iš
silaikyme ir valstybės atstaty
me. Savo paskaitoje prelegen
tas iškėlė, jog ne tik lietuviškų 
tradicijų, kalbos bei seniau su
kurtų vertybių išlaikymu lietu
vybę išlaikysime gyvą. Tam 
dar reikia, kad su savo įnašu 
prisidėtų ir šiandien kuriantis 
lietuvis. Be to, kai šiuo laiku 
visa, kas lietuviška, okupanto 
tėvynėje naikinama, laisvame 
pasaulyje esą lietuviai privalo 
kurti, kad būtų sudaryti atei
ties laisvos Lietuvos kultūri
niam gyvenimui pagrindai ir 
atrama. Kartu prelegentas pa
brėžė riekalą daugiau teikti 
medžiaginės paramos kultūri
niams darbams, negu ligi šiol 
jiems teikiama.

New Yorko studentai už Das- 
kaitą prelegentui nuoširdžiai 
dėkoja.

/

Transliuos religinę 
programą

American Broadcasting Com,- 
pany, Ine., artėjančių Kalėdų 
proga ruošia didelę religinę 
programą” The Greatest Story 
Ever Told”, anksčiau paprastai 
vadintą ‘‘No Room at the Inn.” 
Ji bus transliuojama gruodžio 
21 d. 5:30 vai. per ABC radijo 
stotį.

Lietuvis atstovavo užsieniečius
Brooklyn College vadovybė 

lapkr. 26 d. suruošė gražų Pa
dėkos Dienos minėjimą. Prog
ramoje buvo perskaityti kai 
kurių JAV prezidentų Padėkos 
Diencs proga išleisti atsišauki
mai. padainuota ir pašokta tau
tinių šokių. Užsieniečius stu
dentus atstovauti buvo pa
kviestas lietuvis R. Kežys, ku
ris gausiai profesorių ir stu
dentų publikai pasakė trumną 
kalba ir buvo labai šiltai sutik
tas. Kolegijoj yra 18 tautybių 
studentų, tarp kurių lietuvių 
grupė yra gausiausia. įvairio
mis progomis lietuvių vardas 
čia vis dažniau iškyla. Tikima
si, jog, dar didesniam lietuvių 
skaičiui pradėjus kolegiją lan
kyti. galim abus suorganizuoti 
joje lietuvių klubą.

Gydytojų draugijos metinis 
susirinkimas

Sekmadienį, gruodžio 14 d. 
12:30 vai. Apreiškimo parap. 
salėje įvyks metinis New Yorko 
Lietuvių^ Gydyto-ų Draugijos 
susirinkimas. Dr. V. Tercijonas 
skaitys paskaitą “Lietuvos 
medicinos laimėjimai nepri
klausomybės metais” ir Dr. V. 
Paprockas “Pirmieji laisvosios 
praktikos metai JAV.” Po pas
kaitos bus Draugijos valdybos 
ir revizijos komisijos praneši
mai bei valdomųjų organų rin
kimai. Valdyba kviečia visus 
narius ir dar į Draugiją neįsto
jusius gydytojus dalyvauti.

Reikia paskubinti kalėdinį 
paštą

Pašto įstaigos ragina gyven
tojus, kad savo kalėdinius svei
kinimus bei siuntinius paštui 
įteiktų ligi gruodžio 10-15 d. 
Tik ligi to laiko įteikus galima 
tikėtis, kad laiškai ir siuntiniai 
laiku pasieks adresatus.
Liet. Laisvės Komiteto spaudos 

konferencija
Po ilgesnės pertraukos lapkr. 

29 d. Lietuvos Laisvės Komite
tas (buv. Patariamoji Lietuvių 
Grupė) prie Laisvosios Euro
pos Komiteto suruošė spaudos 
konferenciją, kurioje spaudos 
atstovus painformavo apie Ko
miteto paskutiniojo laikotarpio 
darbus. Atidarydamas konfe
renciją, Komiteto pirm. V. Si
dzikauskas trumpai apžvelgė 
šiandieninę pasaulio politinę pa
dėtį, o V. Vaitiekūnas perskai
tė ilgesnę Komiteto darbų ap
žvalgą (platesnį jos turinį duo
sime kitam “D.” nr.). Po pra
nešimų tarp Komiteto narių ir 
spaudos atstovų buvo pasikeis
ta mintimis aktualiaisiais 
klausimais. Ta pačia proga 
konferencijoj dalyvavęs Lietu
vos gen. konsulas J. Budrys 
spaudos atstovus plačiau supa
žindino su Lietuvos konsulato 
dabar vykdomais darbais. Kon
ferencijoj atsilankė ir JAV vie
šėjęs prof. J. Baltrušaitis, kuris 
tą pat dieną išskrido atgal į 
Paryžių. Savo apsilankymu 
JAV profesorius yra pilnai pa
tenkintas.

Ko siekia ‘Vienybe’?
“Vienybė” nr. 46 Išdergė 

BALFo koncertą. Negerai kal
bėjęs J. Stukas. Kodėl A. Bra
zis koncerte nepasirodęs, taip 
stengiasi palikti abejonę, ar jis 
tikrai negalėjęs sugrįžti. O jau 
apie meninės programos vyk
dytojus nėr ką ir kalbėti — 
jie tik “rėkę”. Net Barbara 
Darlys nemokėjusi atsistoti 
prie mikrofono ir “užrėkusi” ir 
chcrus ir solistus.

Keista, ko “Vienybė” tokiu 
įžūliu šio koncerto suniekinimu 
siekia? Nebent tik visus atbai
dyti nuo lietuviškojo darbo ir 
jam pakenkti. 0 gal “Vienybei” 
apie šį koncertą parašęs p. R. 
nore o Balfui įžnybti, kad ne
išleido jis valandai prieš pub
liką pasigimnastikuoti, kol 
prakaitas srovėmis pradeda 
žliaugti ir akys pabąla, p. Tys- 
liavos?

Žinoma, kaip ir kiekvienam 
parengime, taip ir šį kartą vie
nas dalykas geriau pavyko, ki
tas menkiau. Tačiau reikia at
siminti, jog dainavo ne profe
sionalų,-bet mėgėjų chorai, ku
rių dalyviai tik nuo darbo at
liekamas valandas gali skirti 
dainavimui. Pagal tai reikia jų 
dainavimą ir vertinti. Ir jie tik 
padėkos verti, kad vis dėlto dar 
ir tokiomis sąlygomis nuo dar- 
vo neatsisako ir stengiasi ateiti 
į talką Balfui jo taip svarbiame 
darbe. Jų pasiaukojimo dėka 
Balfas gavo apie $2,000 tremti
niams šelpti. Tuo tarpu kiek gi 
gavo šalpos įstaigos Lš neseniai 
p. Tysliavienės ruošto ir “Vie
nybės” taip garsinto koncerto? 
Juk buvo skelbiama, kad jis 
ruošiamas šalpos tikslais. Ta
čiau negirdėjome, kad Balfas iš 
jo būtų ką nors gavęs.

Kartu tenka pastebėti, jog 
vargu kas patikės, kad pamo
kymų, kaip scenoj laikytis iš p. 
R. reikalinga net B. Darlys. 
Lygiai negalima be pasipiktini
mo skaityti ir siekiančios įtari
mą sukelti užuominos apie A. 
Brazį. Jo patriotizmas ir parei
gingumas yra pakankamai lie
tuvių visuomenei žinomi, kad 
kažkoks p. R. galėtų ji mūsų 
visuomenės akyse padaryti į- 
tartinu. Brooklynietis

Vykdomoji Taryba sveikina? I
Enciklopediją j

Šiomis dienomis Lietuvių • 
Enciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius Brooklyne gavo iš 
Vykdomosios Tarybos laišką, 
pasirašytą jos pirmininko K. 
Zaikauske. Laiške pirmininkas 
džiaugiasi, kad šis didelis kul
tūrinis darbas pradedamas įgy
vendinti. Sveikinama leidėjas, 
redaktoriai ir visi bendradar
biai, linkint geriausios sėkmės. 
K. Zaikauskas Vykdomosios 
Tarybos vardu Lietuvių Enci
klopedijai žada visokeriopą pa
ramą.

Ks. Stnimskis
žinomas gaidų leidėjas, davė 

nemokamai gaidas ir kvietė 
Brooklyno chorus išmokti Ch. 
Gounod operos “Faust” karei
vių maršą. Iš visų chorų ligi 
šiolei dainą išmoko ir jau kon
certe padainavo Mykolo Liu- 
berskio vadovaujamas Opere
tės vyrų cho-as. Ks. Strumskis 
atsidėkodamas pereitos choro 
repeticijos metu choristams at
siuntė dovanų.

Dr. J. Pajau 'is paskirtas į 
Kongreso biblioteką

Dr. J. Pajaujis, pernai me
tais profesoriavęs Aliaskoje, 
priimtas dirbti Kongreso biblio
tekoje ir šiomis dienomis išvyk
sta į Washingtoną pradėti dar
bą.

Tel. EVergreen 8-1805

VINCAS VAIČIŪNAS 
Grocery and Butcher Store 
Ten pat išnuomojami kambariai 
vienam vyrui, apšildomi ir ap
tarnaujami.
SS Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Stephen B rėdės Jr<
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė.,
Brooklyn 8, N. Y.
Tel. APplegate 7-7083

b

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Oratorius - bnhuMotojM

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

:

DR VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bmtariek Avk, Broetays 7. N Y
X

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

GERKLES LIGOS
301 E. OOth St. New York City 

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

Telef. Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad. ketv. ir 
šeM. nuo 4 iki 8 v. v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir ieSt. 
tik U ryto.

9

Rarotinės šv. mišios
Apreiškimo parap. bažnyčio

je ateinantį sekmadienį, gruo- 
-džio 7 d. bus laikomos 7 vai. 

ryto.

t

z

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

»
J. P. MACHUUS 

REAL ESTATE A INSURANCE 
MM Sfith Street, W*»dhnvro 21. N. Y 

Tel. Virginia 7-1896

8INTER GARDEN TAVERN, Ine.
VYTAUTAS BELECKAS. ■■iHMni

BARAS, RESTORANAS, DIDELE SALE SUSIRINKI
MAMS, VESTUVĖMS IR KITOKIOMS PUOTOMS

VM KVIEČIAMI ATSILANKYTI /
1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y.

(Prie Forest Avė. stoties) (RIDGEWOOD)
TeL EV. 2-9586

Ar labai gudru* ar labai naivu*? Bazilijus Mmomm, rusų emig
rantas, dvasininkas ir dabartini* ru*u biblijos draugijos pirmininkas, 
so idtn dvaeinnku rengiasi įteikti Sovietu uis. reikalu m*. VHinaMui 

BiMjos eg*., kad perduotų Stalinui. Jie nori Hsiuati toa Biblijos

r

Prancūzijos ir Olandijos atsto
vės pas krikščionis demokratas 

Lapkričio 25 d. Vidurio Eu
ropos Krikščionių Demokratų 
sąjungos būstinėje, 339 E. 52nd 
Str. New Yorke, apsilankė 
Prancūzijos parlamento vice
pirmininkė ir prancūzų delega
cijos Jungt. Tautose narė p. 
Lefaucheux bei Olandijos de
legacijos Jungt. Tautose narės 
Dr. M. Klompe ir Dr. G. Van 
Der Molen—Amsterdamo Lais
vojo Universiteto profesorė. Ta 
proga suruoštame pobūvy da
lyvavo nemažas būrys visuo
menės ir politikos gyvenime ži
nomų amerikiečių, Vakarų Eu- 
todos kraštų pareigūnų JAV, 
Vidurio ir Rytų Euroos tautų 
atstovų, Pietų Amerikos kraš
tų oficialių pareigūnų ir net 
japonų pareigūnas, kuris šiuo 
metu yra iš Pietų Amerikos at
vykęs į JAV. Iš lietuvių priėmi
me dalyvavo M. Galdikienė. M. 
Kižytė, Dr. V. Viliamas ii A. 
Gražiūnas.

Jaukaus pobūvio metu vieš
nios susipažino su Sa ungos 
veikėjais bei kitais šio regijono 

Ą tautų atstovais ir turėjo progos 
smulkiau pasiinformuoti apie 
padėtį dabar Sovietų paverg

tuose jų kraštuose. Pažymėti-

AR PLUNKSNAKOTIS YRA 
JUMS PROBLEMA?

Nunešdami savo plunksnako
tį į Fountain Pen Hospital, 165 
Fulton St., New York 18, N. Y., 
jūs šią problemą geriausiai iš
spręsite. ši krautuvė yra savo 
rūšies unikumas. Nors maža, 
ji turi klientų iš visų JAV. Ma
žiausi ir pagrindiniai pataisy
mai atliekami. Ant krautuvės 
sienų jūs matysite laiškus ir at
virutes iš patenkintų klientų, 
kurie dėkoja už gerai atliktą 
darbą ir mandagumą.

Ši krautuvėlė yra tėvo ir sū
naus vedama mandagumo ir 
dėmesio kiekvienam klientui * 
tradicijoj. Nepaprastia puikiai 
atliekamas darbas krautuvei 
atnešė dabartinį pasisekimą.

Šiuo metu krautuvėje ras: te 
švenčių nuotaikoje paruoštą 
rašomojo stalo plunksnakočių, 
visų firmų pripildomų plunks
nakočių ir žiebtuvėlių išdėsty
mą, iš kurio jūs galėite iš
rinkti kalėdines dovanas.

Specialaus dėmesio kreipia
ma vienuolėms ir kunigams.

Fountain Pen Hospital jūs 
būsite mandagiai aptarnauti ir 
jūsų užsakymas bus puikiai iš
pildytas. Fountain Pen Hospi
tal yra lengvai pasiekiamas.

Tei. STagg 2-M43

Matthew P. Railas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. Baliu — Direktorius

Alb. Baltrūnas—Baltos 
Reikalu Vedėjas

6G0 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

l

S H A LIN S J

Tel. EVergreen 7-4335

Sleplien AroniUkU
(Armakauskas)

Oratorius - Babamuotojm 
Modemiška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė 

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
- STANLEY MISIŪNAS IR SENUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti

502 GRAND ST„ kampu Unkm Avė. BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVei^reen 6-5181
KARL EHMER—PORK STORUS
Geros rūšies įvairios misos, paukštiena, dešros, kumpiai 

ir Mti maisto produktai Bose krautuvėse:

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

ii - -

Dr. S. Chernoff
m — tnrt Are.. N. V r 

•Cnr 14fh St.)
Telef. GRamerey 7-7*7 

Aitrūs ir ch- nHki
gydom: pen-MciUnu. n-ta hom- 

. nai. Kreolo ir Mapsimo tyrh>w»i
i 1" ' 

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45
h- Sekmadieniais—nuo 11 vai. 

iki 1 vai. p.p.

Villinm J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
M-M WABEHAM FL 

JAMAICA, N. Y.
Tel. Jamaica 3-7722

IĮ
I


