
pi/to psichologinio karo taiki- senhoweris perima, jis randa - 
Vakarus pakankamai stiprius 

lešinę Uždangą atgal Tačiau- dpfenzyvui. Šitas dabartinis > 
stiprumas įgalina imtis naujo 
tarpsnio.-santykiuose su Sovie- 
tais Tačiau prezidentas Tru- ' 
manas įspėjo, kad tai turi būti 
daroma greitai.

’ * Boaaa. —• .* Kancleris*. Ade- “Le\Monde” rašo: “PoHtiniuo- 
naueris per radiją • paskelbi ’se snk^auuose vyrauja įsitiki- 
kad nauji įvylgiaį> reikalauji rūmas, kad^rtartis pakibo ore. 
‘‘generalinę sutartį” taĮrp^Vą- Ar. ji jau negyva? Aš ji gali 
karų ir JVokietjjos papildyti, atgimti kitokia forma? . Rene 
kaip to paties dabar prikalAuja Mayer saugojasi, kad perdaug

. ir naujas Prancūzijos min. pir-* nepasakytų.” Išvada tik viena : bandymus su vandenilio atomi- 
sutartis ilgam laikui nustu- ne borriba Eniwetoke, pasakė, 
miama, ir. Vakarų frontas lie- kad tai. naujas ginklas, kuris

' ka be Vokietijos. vienu smūgiu žudo milijonus ir*
UiATSMA SII CHITH- Kreipę DULLES POLITIKOS LINIJA .KAS KALBĖTA SI'OUK- sis j StaliBį, įspėjo nestumti . • : . - . į.,’

x zm^iijiK į naują k^ą, nes ka- . Kaj pasimatymo su *Wegul plėšikas žino, kad ji;
New Yorxas. —- Angluos^'raš “j&sy fežįpaųi ir jūsų tevy

sto. pirnč Churchillis sausio^fbęei reškia sį^iriimą?l' Ta- 
kalbėjosi^su, Eis^o.werju, įspė> amerikiečius taip

3ą dieną sU jo ua^mų'reiklų’ pat,' kad griaujamąją atominę

tas Trumanas sausio 7 paskelti-* niais ir šitokiu būdu stumti gė
dino slavo atsisveikinimo kalbą, 
kurtoje apžvelgė savo preziden-' 
tavim® darbus ir a laimėjimus. 
Paliesdamas paskutinio meto

mininkas Mayeris. Turės būti 
naujos derybos.
daug nudelsti -

' naueris
tai eitų rusų naudai, , .

Ryšium su Prancūzijos ^nin.
- pirm. Mayerio pažadu, pirma 

susitarti dėl JSaaro, otik _pąs- 
Ičiau kalbelis dėl. sutari 
Vokietija tyirtinimo, feul

Tačiau per
- kalbėj6 Ade- 

būtų pavojinga, nes

kalbėjosi su Eise^oweriu, ki-'i 
_*tądienąjį.

šefu Dulles irJbūšto&ojų J*AV 
atstovu Angliįje W> W. Ald'-

. STREIKAI IR STREIKAI . -Tich/ -Nors po pasikalbėjimų 
buvo priimti korespondentai,

Balranore. y-— Sustreikavus ■ bet jiem nebuvo pasakyta, nei,' 
i^300 dafbinį®jj^^7. mpkjnc- kas'sukalbėta, nei apie ką kal

ios nešiktonrtfee psžBlpose ne- beta. . . _~
begaU tęsti^mokslo.• 80,000 vai- church'Uliš svečiavosi
fcų buvo paleisti namo. Jienjs—^jąew York? pas finansi 
mokytojai mėgmo dėstyti per gerą savo dra^
radiją ir televiziją. Darbininkai šeirna jau išvyko į Jaj

, reikalauja 10 proe. pakelti ati Aplankęs prezi<fentą Trį 
lyginimą. • -

- New Yorko autobusų stiri-' 
kas nebaigtas. Derybos riiflio

energiją'gamina ir kitos vals
tybės, dėl to Aiperika negali 
sustoti

Palygindamas • ‘ 
su Jjseahowerio,- Trumanas 
pažymėjo esąs įsitikinęs, kad 
šaltajam, karui defenzyvinė li
nija geriausia. Tuo tarpu Ei- 
senhoweris esąs įsitikinęs, kad

vieną ir antrą strategiją Tru
manas siūlė vertinti laike, ku
riame ji vartojama. Kai Tru- 
manas perėmė valdžią, jis- rądo 
Vakarus labąk silpnus. Kai Ei-

Churhilliu’ spėliojama, kokios 
politikos laikysis Dulles, prisi- sinimą plėšti, 
menamos jo anksčiau skelbtos 
pažiūros į Amerikos pilitiką.

Ramus, lėtai, kartais nepa- '■ 
kenčiamai tetai, kalbąs Duries 
savo pažiūromis yra judrus ir 

Įįąvo politiką - dinamiškas. Jis visada reikala- 
• vo; kad

x Ameriteos^politika būtų 
dinamiška,

kįįafk takmatyt iš jo knygos, 
‘Ikaras ar taika” (1-950) ir jo 
str. “Life” (1952). “Nelaimin
gu būdu mes užsikrėtėm, de- 
fenzyvinėm tytbšaikbm Ir ; 4e-

užkluptas už kiekvieną pasike

Pinnąg kart* pe karo* japonai atlieką karinius pratimus netoli. To- 
kyd. Jie dabae turi 110.000 vyrų armija. Čia matome japonus su ame- 

-rikieiių tankais M-45 (20 tonų). ' ’
» . ** J*.

BRAZILIJA* IMASI KOVOS PRIEŠ
KOMUNIZMU .

' - . -V
Rio de Janeiro. Brazilijos 

vyriausybė ėmėsi kovos su ko
munistais. Nors komunistų

čia 
[nką 
Įs. J° . galima imtis ofenzyvos. Galima 
ut/* imtis psichologinio karo, kuris

t^i vyks ir Churchillis. ir tik Maskvai-atimtų saugumą sata- Ir, _, ..... _
po atostogų praneš savo tetoČ litiniuose'kraštuose, paverstų, gaivojame api^i^varų staty- 
netui apie pasikalbėjimus. raudonąją Kiniją ir rytų Euro- - ūžitot;statę*?fmnktus, kurie' 

į save patraukti ir dabar įsi- 
’tempusį sovietinį pasaulį su
žlugdytų.” . _

Šiame sakiny svarbiausia 
DuHeš politinė linija. Reikalau
damas dinąmi&ps.jjis nepritarė, 
ligšiolinei linijai, stačiusiai už- 

’tvaras .Ntyrftaria europiniam 
ginklavimui, kuri statytų vyrą 
prieš vyrą ir tanką prieš tan
ką. Tokis ginklavimas esą pri
ves tik prie bankroto. Jis siūlo 
organizuoti įį •

ir įstaigose pasivėlinama į _' ’ ’
darbą. Bet didesnio* trukdymo PRANCŪZIJA MIN. PIRMININKĄ 
nepajusta.. Traukiniai pajėgia 
pervežti padidėjusį keleivių 
skaičių. Apskaičiuojama, kad 
autobusais buvo pervežama 
kasdien # 2 su puse milijono, 
traukiniais dukart tiek.

- JAU TIJRI •
Paryžius. — Sausio 7 Rene ti>ir dėl 

Mayer^t radikalas) 
tvirtintas, šriajtin

. . - į ■
Europai ginti 

buvo pa- sutarties-^apildymo.
ninku 389

Sovietams karą pradėjus, jiems 
esą duotas įsakymas Brazilijo
je sukilti.

Kovai prieš komunizmą

. SUGRIEŽTINTI ĮSTATYMUS 
PRIEŠ SNffUS

_ Washfagtonas. — Sen...Wil- paremti
\ • ley pasiūlė sugriežtinti įstaty- nir

*' muš prieš išdavikus, šnipus,

lig šiol labiausiai prieš 
tarčiai ^u Vokietija"

Lpaują mmi 
niittkąTkai j^pažad 
irtmant sutarti su Vokietija 

pirma susitarti dėl Šąaro kraš-

ėmė “FOIBUSTERIS” SUNKIAI 
įstai PAJUDINAMAS

Washmgtonas. — Aštuonio
lika senatorių -pasiūlė apriboti 
“Filibusterio” teisę, t. y. teisę 
kalbėti bet kuriuo klausimu, 
kiek nori, ir tokiu būdu- truk' 
dyti darbus. Tačiau ir gausto 6

pir-
:jo prieš

>kad dėl nepakankamų įstaty- 
. mų Amerikoje šnipas A. Hiss, 

tegalėjo būti nubaustas tik 5 
\ metais, Anglijoje šnipas May, 

atsėdėjęs 6 su puse metų, pa
leidžiamas, Klaus Fuchs, di
džiausias šnipų šnipas ,išdavi- 

" nėjęs atomines paslaptis sovie- 
'C tamšj-’Anglijoje tegalėjo būti 

' nubaustas tik 14 metų. Baus
mė jiems — kalbėjo .senatorius 
— tūri atbaidyti totus puo iš
davinėjimą Amerikos įstaty
mai tS^&esą per silpni ir pase- 

' ‘ nę. ,

SOVIETINIO AUKLĖJIMO 
VAISIUS

Praha. — Thomas Frejka, 
vaikinas, kurio vardu komuhis- 
tia buvo paskelbę laišką Pra
hos teismo pirmininkui, į kad 
jo tėvui būtų pritaikyta mir
ties bausmė, rastas nusižudęs.

TITAS NORI SUSTOKIT SU 
DE GASPERI

Belgradas. — 'Jugoslavijos 
min. pirm. Tito paskelbė, kad 
nori pasimatyti su Italijos min.

dyti darbus. Tačiau ir gausto 6 . ‘Tėra , tik vieftas spren^j- 
posėdy Taftas pasisakė reikalą .mas — vienintelis: laisvasis 
siūlysiąs atidėtt. Reikią pirma 
pakeisti senato reguliaminą? ta ganizitoti priemones į kiėkvie- 
prasme, kad du trečdaliai'po- ną raudonosiosarmijosagresi- 
sėdy dalyvavaujahčų senatorių *-jos veiksmą atsakyti smūgiu 
galėtų nutarti “Filibusterį’*" ’&oje vietoje, kur bus labiausiai 
nutraukti. Kiti siūlė -ną,dviem!X-.^Gąudmną,?-ir'~Wižs prįemonė- 
treedaliais posėdy dafyvątijan- ‘-mis, kurias rites pasirinksime”, 
čių, bet dviem senato balsų Esą ne prie kiekvienų namų 
trečdaliais. f- gali pastatyti policininką^ Jbet

pžsaulis turi pasiryžti ir suo'r-

tartis dėl Triesto ir bendradar-
' BASIUI -

' Papildomomis žiniomis, min. 
Jurgis Savickis mirė ^Roųue- 
brune klinikoje gruodžio 22 d. 
tyrai vakare. Mirė nuo -kraigo 
ūŠsOiejfrno smegenyse. Paliko «-

_ žmoftą Danijoje ir sūnų Augu
stiną, kuris, spėjama, tebegy
vena Lietuvoje.

• Suaktyvinta politiką turinti 
Vesti prie “komunistams pra
rastų kraštų atgavimo taikin
gu būdu.” Pasisako prieš’ kur
stymą sukilimų, kurie provo
kuotų žudynes. Bet reikią pa- 7 
laikyti viltį ir smukdyti Sovie- _ 
tų moralę ’ -

• “psichologinhi karu.’’ "
Dėl t(į. psichologinio karo - 

pripažįsta: “Mes , neturime 
Naujienos, kurią mes galėtu
me pavergtosioms tautoms pa
siųsti... Nėra jokios prasmės 
turėti dar garsesnius “Voice of
America”, jeigu neturime, ką* partija uždaryta, bet ji mėgina 
pasakyti; jeigu neturime to? pasireikšti kitais vardais, o prezidentas Vargas pasirąžė a- 
kąs dar labiau patrauMų. To
kią naujieną surasti tai mūsų 
dvasinių vadų uždavinys.” Dul
les gerbia komunistus kaip tik 
už tai, kad jie veržliai eina pir
myn ir nešasi idėjas. Tokios i- 
dejos jis pasigenda vakariniam 
pasauliui ir Amerikai. ”Td&u 
mastu, kaip augo mūsų turtai, vietų kraštuose, 
atrodo, silpo mūsų dvasinė ga
lia... Mūsų žvilgis siaurėjo, mū
sų misija silpo. Kiti ėmė galvo
ti apie mus kaip apie pinigo ir 
turto šaltinį, o ne kaip apie in
spiracijos ir d1 ... 
šaltinį... Mums patiems. reikia 
atgaivinti savo tikėūmą~mora- 
Itoe žmogaus prigimtim . 
žmogaus galiomis”.,^

, Dėl būsimo karo
galvpįb: “Didysis karo pavo

jus ateitų, jeigu sovietų vadai 
rytų Europą-ir Aziją sulydin
tų j politinę, ūkinę ir karinę 
vienybę. fTada jie būtų pakan
kamai stiprūs karui, kuris jų 
laimėjimus turėtų užbaigti,..” 

‘ Bet i‘t8tiu, kad sovietų komu
nizmo vidaus sunkumai auga, 
ir jis neapajėgs savo turimų 
laimėsimų sutvirtinti.”

Kaip šias pažiūras pritaikys 
konkrečioje politikoje, paro- 
dys artima-ateitis po sausio

• 20. *

skysčiau gyvenamose vietose titinkamus įstatymus, 
pastebėtos ginkluotos • jų pog
rindžio organizacijos. Jų narių BALTOJ KNYGA APIE 
skaičius esąs apie. 18.000. Di- JUODUS DARBUS " 
džtojikomunistų dalisTBrazKy/ -/..į;/A,,...;;.
liją 'a Fv- yik d’ k a.a^- ’ 
migrantai. Iš imigravusių neanis vokiečių^ - teįdykia ’

- apie30.000 buvę apmokyto So- “Christ unterwegs” išleido baž- .
Jiems įva- nytinės vyresnybės aprobuotą, 

žiuoti padėjęs vienas imigraci- griežtai dokumentuotą dr^ Jo
jos valdininkas , komunistas ’’ 
Policijos šefas pareiškė, kad rioje aprašoma S0ezijo£ tfa- 
dabar-komunistai Brazilijoj Ae- gėdija 1945-46 m. lajkp'tatįgy;- 

,, „ «Kkv — są pavojingi, nors jų Vaizdžiai aprašęs gestapo iri
r dvasinio judėjimo šių esą ir aukštose vietose-:'^' gauleiterių vykdytą ^, ^politiką 

-—-------- --------------------------- - katalikų Bažnyčios atžvilgiu,
• ' . < autorius patiekia daugybę fak-

- KINTA .ANGLU KASDIENI-* tų apiernežm<toišką l.ąias'ši> 
į’5.N«^YVENIllfAS. <

Anglijos kas-- 
ląs rodo vis 

Susirūpjnu-

■žtai dokumentuotą Čh\ Jo
no Kaps Baltąją; Knygą, (kui

Edzar Schaperio, populia
raus Šveicarijoje rašytojo, di
delio kovotojo Europos opini-

tautas, straipsnį, vardu Balti
jos Valstybių kilimas ir žlugi- 
jnas, išspausdino (žurnalas 
“Hesperia” 195^, tomas 3.

Jugoslavijos spauda vis dar ne
nustojo koliojus Italijos. — A 
merikos ir’Britainjos pareigu-- 
rūa paskelbė, katros nepla-> . 
nuo ja Triągto dalinti.

Žydai šaunami
Beriyaas. — Komtmistinėje 

Vokietijoj 2700 žydų pašalina-

KOMUNISTAI -B -JT 
TRAUKIASI

Jungtinių Tautų tarnybos pasi- 
. traukė JAV piliečiai David 

Weintrauh. ir David Zablddow: 
ski, kurie buvo tarp tų 11 pa
žymėtų kaip komunistų ir ku
rie nebuvo atleisti.

mir-
vakarų Vokietiją, 
surengtame • mitinge 
ties taikymą Rosi 
buvo priverstas kalbėti ir gar 
susis žydas ESsleris, kuris jau 
išmestas iš visų garbių ir ilgas 
valandas buvo tardomas. .

Alexander Baldus, senas lie
tuvių bičiulfe ir lietuvių dailio
sios kūrybos vertėjas į vokie
čių kalbą, parašė straipsnį a- ' 
pie Sėtuvių literatūrą vokiečių

♦ žurnale “Wort und Werk.”

SKIEPIJA NUO INFLU- 
ENCOS

1 11
Waahfagt>MUH. — JAV ar

mijos vadovybė išakyta skie- 
' pinti visus Amerikos karius 

Korėjoje ir Europoje nuo in- 
fldercos.

Londonas.' — 
dieninis gyvgpA 
kitokesnį veidą, 
siems ūkinio gyvenimo sunku
mais,-kuriuos mėgina Chur- 
chillis šalinti ieškodamas rin
kų angliškąja! prekei, kėlia rū
pesčio statistikos-daviniai,..ku
rie rodo’ , jog pokariniais metais 
padidėjo nusikaitimų skaičius, 
padidėjo divoęsai, sumažėjo gi
mimai.

1938 užregistruota prievar
tavimų 1,583, o 1951 —- 3,929^ 
Tik Škotijoj jų sumažėjo. Jau
nimo (ligi .i? tn.) nusikaltimų 

' 1938 ^-2 55,571, o 1951 — 75,- 
5š57.. Kąlinių ^skaičius beveik 
padvigubėjo:’ 1938 — viąnai 
dienai kalėjimuose buvo 11,-' 
086 “gyvąhtojų”, o 1951—20,- 
474, • ... ' ,
. Divorsų padidėjo beteįk-ke

ltuos kąrtre.-Gimimų 1937 1,- 
025,000, o 1950 — 818,000.' 
Mirifta daugiausia nuo širdies 
li^ų .antroj eilėj nuo vėžio.

Pasikeitė ir matmimosi tvar
ka. Pagausėjo valgymai ne na-

. duoĮtemi 200 kunigų, kurie pa
tys savo akimis įvykius stebė- 

. jo. liudijimai. “Mūsų, pirmasis 
darbas -4 liudija vienas -4bu- 
vo išniekintų ir nužudytų se
serų vienuolių lavonų laidoji
mas: jų buvo net 30. Tėvų 
pranciškonų vienuolyne buvo 
atrasti nužudyti tėvas gvardi-* 
jonas ir 5. broliai.“ Toliau pa
tiekiama dokumentuota me
džiaga apie kiekvieną parapiją 
atskirai. Tai nesibaigianti eilė 
baisių faktų: bažnyčios pavers- 

-•..te-s naktiniais kareivfųr Idealais, 
- išprievartavimai; \ prdc«ai, 

priverčiamiČ^R darbai, Mltiš, 
badas. Visa tai surišto su ne
žmoniška nekaltų gyventojų 

kančia, \

Gruodžto 31 d. jaunimo dele
gacijoje pas Ebenhovverio už
sienių politikos šefą Dulles iŠ 
Mtuvių dalyvavo stud. V.

KUNIGUS I KONCENTRACI 
JOS STOVYKLAS

Bukareštas.,— Rumunijos 
kom. vyriausybė įsteigė spe
cialią koncentracijos stovyklą

. ortodoksų kunigams, kurie at
sisako *beiklrada£biauti su “pa
triotiniu kunigų sąjūdžiu”, į- 

i steigtu komunistų. Dabar 'sto
vykloje jau sukišta apie 300 
kunigų.

•A**.,

B KORĖJOS

Visuose frontuo
se vieti~io nųbūdžlo n-'di dėlės 
kautynės. Smarki”! ’rtoa tik 

. . sąjungininku aviacija. kuri 
■f bcmbard ’oja nž trpr*'« susi

siekimo nuAktus ir tiekimą.

K«r^S.

Korė jos kare 128.530. Per pas
kutinę savaitę 292.

jo, televizijas žiūrėjimas. Per 
metus televizijoms leidimai nuo 

,344,000 priaugo iki 764,00. 
Tuo tarpu radio klausytojų 
skaičius krito. Pragyvenimas 
pakilo 38 punktais palyginti ąu 
1947 metais.

TELEGRAMOS TARP POPIE- 
MAUS IR EISENpOWISK> 

WaąUngto«M. — Agentūra 
KĖPA ,pranešą< kad pasįkieti- 
mas telegramomis ta-p Pijaus 
XII ir prezidento Bisenhowerip 
JAV katalikų tarpe sukėlė di
delį “pasitenkinimą. Katalikiš
ka spauda ta proga pęhnena 
generolo Eisenhowerfo praėju
siam gegužės' ’ mėnesį Žeist 
mieste Olandijoj pasakytą kal-

i'

vą kaip dvasinį laisvojo pasau
lio davovą kovoje prieš . komu- 
nizmą, pabrėždamas, kad jo 
pavyzdžiu-turėtų sekti visi, ne 
tik kunigai.

— Transportinis * lėktuvas 
C-46, kuris vežė daugiausia 
Korėjos veteranus, viso 37 
žmones, pakeliui apfeldaho ar 
Montana dingo. Pasiųsti ieško
ti kiti lėktuvai žinių dar nepar-

Washiagtoaas.'— Valstybės 
departamentai atšaukia užsie
nio pasus tiems JAV pilie
čiams, kurie dalyvavo Peeipin- 
go ir Vienos komunistiniuose 
taikos kongresuose. Vienoj to
khi piliečių buvp’apte 26.

/ *
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1945 m.Gromov skubiai išvy

^s>buvo čia svarbiausias šnipų ' 
tinklų pynėjas.

Bentįey Kjpų išėjo ir tokie
• 'Vardai kaip valstybės dejprta- -
dijo e.. JFgavo amerikiečių «š* - - • * — •
tekstų okupuotoje Vokietijoje
pMgų povyr; Vjus, kuriate pas-

WiUiam Recungton, kurie susi
taikė tinkamos bausmės. Savo 
kaltę tauto ir sau gyvybę te-' 
gelbėjo Beotiey tuo, kad 'savo 
gyvenimo dalį sk^rė kovai su 
korauntam,' tapdama uolia

taisiais' Rūmais. PoKtimą. do
kumentų ji tiek turėjo kad te-

nmteiė jai 'išeitis ištrūkti iš
Maskvos nagų. .

“Dirvoje”’ Aleksis Rannit
tataittL Ji

JI paapartirioMaginiu*, o jb 
W Jkattatau kalbėjo:- Tau 
Mtatamadklžiauria gggbi. To

pergyveno tą mirti, težino ji

medalį. — Iš kišeniaus patem
pė j vfcšų. Kyštelėjo ragus 
sovietinė' žvaigždė. Ji ištiesė 

-•ranką. -į- Ne, ne, drauge; tai

damas,'iš kito kišeniaus jis iš* 
įtraukė voką ir jai perdavė. Mo
teris klausiamai pažiūrėjo. — 
Tai du tūkstančiai, netilo

moteris linkterėjo gaiva ir įsi- 
IriSo voką į rankinuką,’ jis tę
sė: — Jei tu ih 
dirbsi, aš tau.;, tai- aš tąįMtiŽk

Ji,'Elzbieta Berrtley, buvo 
gimusi Conaeetieut valstybėje, 
baigė Vassar universitetą 
1930. Po trejų metų atsidūrė 
Italijoje. Ten pažino fašizmą. 
Jis atrodė toks baisus, kad pa
siryžo kovoti.su juo, kaip tik 
mokės. Prilipo prie koinunistų. 
Kai vėliau grįžus atsidūrė Co- 
lumbia universitete, jau pati 
prisidėjo prie komunistų celės. 

\ Joje pažino Mr. Jakob Gotos.

smūgin, mirė Gotas, jo* myli
masis Jataa. Bertfey gavo.

davo au kokia tarnautojų iš 
visokių įstaigųl Tik su jūrų 
laivyno ■ departamentu ir su 
FBI jai nepasisekė sumegzti

pavardes tų, te kurių ji rinko 
žinias. Tiesiog pritrenkti buvo,

B-19 dar nebuvo niekur paro- 
a.-------

Nustebę FBI valdininkai da
bar klausėsi jos pasakojimų 
daugel dienų. Ir jie žinojo, kad

mentų kopijuojamojilaborato-

Leakas M. Kratei' tuH bM de- 
wetoetM atgal j Lenkija. Gin- 
Samua obo d^trtacijos jh i- 

kepė i radijo kėkštą (80 pėdų.

Rašytojas, kokio ponas nori _
skaudu buvo,* mylint vikų, laikraštyje -tokios reikš- 

Lietuvą, kad visos nacionalistų 
pastangos buvo nukreiptos 
liūdnai tikrovei nuslėpti. Nebu-

LIETIMAI EUROPOJE IR AISTRA LIJOJE
kinių.'TOtata einamas pagal 
šakose prisilaikant Lietuvos 
Švietimo Ministerijos nuosta
tų. Auklėjama krikščioniškoje 
tautinėje dvasioje^ Kiekvieną

Nors ir nebūdamas lietuviu 
■jau ilgesį laiką stebiu krikde- 
RiSpjporūs suniekinti senovės vo galima ką nbrs palyginti, 
bįtmaų religiją. Sunku butų- ^-vš^ taūtines kultūros ri- 
įsivaizduoti, kad pvzv grafkai, ~ bos-buvo-taip sukaustytos; kad 
italai aįjba. suomiai pradėtų ne- nieko nepajėgė į save priimti, 
skoningai juoktis iš savo praei- -įa ‘ountųSAiėd ej$u ‘na) q 
ties../? ~ lykėliai, pasidaro nepaprasti,

‘Eliminuoti lietuvių senovės , grandioziniai ir išimtiniai. • 
pradus iš lietuvių kultūros reiš
kia kartu išjungti iš jos kaip 
•tik tuos reiškinius,- kurie ir su- 

/-daro lietuvių kultūros origindr 
lumą,. Lietuvos dvasinę nepri
klausomybę” (1952, 42. nr.).

Taigi bereikia juoktis iš sa
vo praeities, sako Ranniė* tau
tininkų laikraštyje, bet Aleksis 
Rannit bolševikų laikraštyje 
“Darbo Lietuvoje” kitaip ‘ kal
bėjo apie praeitį:

“Sovie'ų daina linksmai 
skamba Kauno gatvėse. \ 
daina pažadina masėse dž: 
smą ir išdidūmąy drąsą' Tr lai-

mes skyrė kitam veikalui:
. “Jei šių eilučių autoriui te-

jimus sutikti žmonių, kurie vis 
dar negalėjo suvokti Salomėjos - 
Neries poemos (“Daina apie 
Staliną.” “D.”) reikšmės, tai į 
šį faktą galima suprasti arba 
kaip tam tikrą indiferentišku
mo akcentavimą, arba nesuge- ‘ 

“Nadjas' Kaunas naujoj Lie- ’ bėjimą pajusti naujo gyvenimo 
tUvoj ir nauja Lietūva sy^rrarr“ ritmo. Bet už tat malonu su

tikti rašytojus, kurie supranta 
. ir pilnai įvertina gyvenamojo 
momento reikšmę ir atsakingu
mą.” . <

Autoruis yra tas pats ir tau- /. 
tininkų ir bolševikų laikrašty
je pasisąkytnu, kad jis nelietu: 
vis; tas pats noru būti lietu
viškojo gyvenimo autoritetin
gu teisėju; tas pats'suktu tuš-- ■

du primesti kitiems nesąmonę, 
o paskui ją iškilmingai kriti-* 
kuoti.. Tik jo mintys apsisuko

PiEPSLOLZO STOVYKLOJE
Diephoizo- DP stovykloje 

štua meta yrą 404>gyventbjai, 
J<l 225 lietuviai. Visi stovyk- 

tas gyventojai, išskyrus mažą ’ 
dalelę dirbančių, gyvena iš
mertkos bedąrbto pašalpos- Pa- keliama trispalvė- vėliava, ir 
ti stovykla yra maždaug 2 per stovyklą aidi Tautos Him- 
tan nuo Diephoizo mtostelto, na®- Gimnazijoj-veikliai reiš- 
buvurio aerodromo kareivinė
se. Patalpos iš lauko atrodą 
nębtogaį; bet viduje yra gero
kai nusidėvėjusios ir reikah^^ 
gos remonto. JeLkas^OrT^irė- 
ti. jaukėsnį kambarį, turi pats 
savo lėšomis’ atremontuoti. 
Stovyklos administracija pri- 

vokiečiams, tačiau įvai- 
riosMutybės turį komitetus ir 
kitayorganizacijaš.

Lietuviai-kataMkai, šį rude
ni vokiečių valdžiai pareikala
vus, paKko senąją perdaug di- - 
delęjr atokiau nuo pačios sto
vyklas stovėjusią bažnyčios 
patalpą ir persikėlė į naują, 
atremontuotą ir visais atžviU

kaisi ateitininkai, skautai, ”ey< 
j a u n i m p rate I i sz-Gmi- 
nazijos sportininkai dažnai 
laimi krepšinio rungtynes prieš 
vokiečių komandas. Apie gixn» 
naziją palankiai atsiliepia vo
kiečių ir 'užsienio spauda.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
FRANKFURTE

Lapkričio 30 d. jaukioje se^- . 
serų koplyčioje lietuviai susi- .

• rinko pamoktoms, kurias laikė • 
kun. Dr. A. Paškevičius., Tai 
buvo pirmosios < pamaldos po 
keletos metų pertraukos. Anks
čiau tekdavo vykti į Hanau.

. juoju Kaunu jai±,,pradedat pa- 

. miršti savo flegmatiškumą ir 
svajingą praeitį” 1940, 70 
nr;). ' *r .

Toje pat “Dirvoje” Aleksis 
Rannit dar rašė:

“Aš skaitau, kad Vytauto 
Alanto romano pasirodymas y- 
ra didelės tautinės svarbos ak
tas. Savo knyga Alantas patąi-1 
kė tiesiog į lietuviškų probie-

Ta rnų šfrdį.” “Norėčiau dar pasa- 
kyti daugiau; būtent, kad šis 

' kūrinys yra kultūristoriniu do
kumentu Baltoskandijos^«va-

“Svajingo n- teęlanchdliško ^ę<Sc^ytbjm iš to vfeo^ ;
Kauno" nebegalima pa’jįnti. Taip Aleksis Rannit rašė, klausimas: kiek dar sykių au- 
Taip. Svajoti dar nereiškia „tautininkų laikraštyje, o bolše- torius pajus ‘ naują ritmą ?

• gyventi. Reikalingi .-.veiksmai, ’ 
ręikąliiįgi tikrieji žodžiai ir di- 
deir darbai. įtaiko mokdši 

, liaudies masės pavgyvejusia-

Kauno" nebegalima'k jo* lietuvių gyvenimo va&das. 
Yra prašomi pavieniai ir atski
ros kolonijos, kad aprašytų 
svarbesnius tremtišteo gyveni^; 
mo įvykius, ^žam retkahM yra 
sridarytk' speciali' komisija, o '■ »' *■' ■'.. -
pačią medžiagą teikta J. Tfni-^--Sr LfcKTUVU me’ tik* M atbudusiame

~ '* ? . - - - mieste, besiklausydamos radijo
tataoaaa. ~ Saušio 5 ke-_ garsiakalbių, štai apie ką im- 

leivinis lėktuvas iš Londono, ' pulsyviai kalba gatvėje Tary^p 
leisdamasis Belfasto aerodro- Lietuvos pfli^ai.
me, atsitrepkėj rramą ir'užsi-<<Ir kaip malonu jausti, kad 

Kaune jau baigia mirti tautinė 
neapykanta. Kiek esame anks
čiau girdėję pikto šovinizmo 
žodžių, dangstomų- visokiomis 
nesąmonėmis. •.;*•

NAUJA UETUVMKA «O-

i deportacijos stavyki« S*ri Pe- 
dro, Cslif. Cta matome tos sto- 
yjrHoo ir baicttą. TAUTOS ATGIMWQ PRANAŠAS MAIRONIS ŠAUKĖ“: J 

- . Kas praeitį mums grąžintų
. ’ Ir jos.garsą n* jos galią? / _ 9

‘ Kas tuos kaulus atgaivintų,' . -
'•-. Kur po žemėmis išbalę? ;

L T C R O Š Ž U R N A L A S

įkąj namą ir' užsi- 
jam'e^buvusių^mo- 
ti 27 ir^? sužeisti; 

irtai mūsų tautietis Atetotand- įgulos išsigelbėjo tiię -vienas 
ra* tlūga, porą metų nuomavęs ' asnuo net beveik nesužeistas. 
ifmGs ūkį Nori* Boctas .
(NSW)', dabar nutipėto nuo
savą ūkį KeUyviSe (NSW) ir jį - 
pavadtao “Sodyba”. Tai bene

Vienas kitas mūsų ‘tautietis 
nusiperka ar namelius ar sody- ATVERIA MUMS PRAEITIES GELMES/ 

MOKSLIŠKOJE ŠVIESOJE PARODYDA- 
MAS DIDVYRIŲ DARBUS.

Užsiprenumeruokite 1953 m, >*

iriais patogesnę, šalia - gimna- AUSTRALIJOJE RENKAMA 
~ atjos valgyklos. * . . IŠORINE MEBMAOA^

Stotykte* kultūrinio gyveni- — Norint dokumentuoti Aust- 
no centrą* yra Vasario 16 ralijos lietuvių gyvenimą, jų 
Rtmnažija. kurioje šiuo metų y- vokiečių valdžios nustatytas * 
ra 15 mokytojų ir pcr 150 mo. programas atskirose mokate

rcpimasi svrajra i

Politinės žinios is anapus uždarios ‘
Botievikfcifo Berlyno penk- ' —- P«C brangiOJT atsargiai, 

kad riqtartų tėvynės xįšd^vi- 
mu ir nukrypimu nuo- Imijos??. 
Geriauriaš yra jjk Stalinas.

Kaina — 
metams 5 doL

Adresas: r ., . •
ŪSO Būshwick Are.

Brookljn 21, N?T

Belgijpje daromos pastangos 
sutelkti išblaškytus pu visą 
Btatišą lietuvius vienon židi- 
nm^ur būtų įmanoma lietu
viška kultūrinė veikla ir mcky-

Iš anapus geležinės uždą n- 
goe parsmuko į. vakarinę išba- f 

šunytis; ‘Vakarinis šuo, j 
apuosta* *r patikrinęs, ar jis f 
nėra agentas, su užotijauta pa- j

Limburgas, kur duoda tai- '
mdms gęnta butas tr kur yra; ’ttaiRifai reikalu
attu^efasia aptirta gamtos'
a-.vrlgiu. žGtaflteMMft»w, Kykį. berikai-

Daugel iš'Brigijos lte tuvių bart ftttitatii su VfciMrfu. 
'pageidautų, kad per Amerikos pmeta VMiakiui. kad 
Balsą -iri kit . fietariškąshs svętfam nori gu

. transliacijas betų daugiau dai- toę tedbtttTtitatanu. Višinaids

žodrita **»tat,w, Syta berikal-

— Tai pasiilgai. drauge, ko-<i 
kto kaulelio? . , • -

Ne tiek .-.kaulelio. Noriu * 
nors syta laksvai'paloti. f

{^šaulio* Lietuvių Bendruomeneje
Vmb* bms dnmtaa kas dedasi kitose lietnViikose ko- 

_. lonij**^ kur mtart draugai, ar gimfota. Geriamius 
Stovią kototata a0adymns rasite “Deribtamke”. Tad viri 
skaitykite ir kaimynui patarkite skaityti tatfokt per savai
te išeinantį “DariAMą*

Pre»wmerato8 kaina metams JAV 5JM) dol., 
lyne, N. Y. ir užsienyje, 530. Rašykite:

“DARBININKAS”, 680 BUSHWICK AVR.
BROOKLYN 21, N. Y.

neg dkUėA

dSENBOWER|
n«L., tai <tMpL.>tann** *une- 
rimo bf tai baigė kaJ-

pirm. Churcbiflis atvyko gruo
džio 5 et ir rytojaus dieną susi
tiko su Ejsenhoveriu finansi
ninko Barucho, Churchtltto di
delio draugo bute. Toliau jis 
vyks pas prezidentą Trumaną, 
o paskui atostogų ^ Jamaiką.

Po Chunehillto lauidatna,

s&k **T9A tam> tik manokna-

Trrrrai^gT.'n>~i» »..*',awg.iWW 1

“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA 
j ’ , GAUT! 6IŲ KNYGL:
Į LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS, 606 p.
| A. Maceina, DIDYSIS INKVIZITORIUS, 222 p.
| ” JOBO DRAMA, 240 p.
I Dr. Pr. GeidSmąvjČius, IgBLOKgTASIS ŽMOGUS, 

\ 280 p.
A. Baronas, ŽVAIGŽDES IR VEJAT. 240 p.
A. Vaičiulaitis, VALENTBNA.142 p.
P. Tarulis, ŽIRGELIAI PADEBESIAIS. 145< p.
J. Aistis: SESUO BUITIS, 45 p.’

” BE TĖVYNĖS BRANGIOS. 60 p.
Vytė Nemunėlis, MEŠKIUKAS RŲDNOSIŪKAS,
B. Sruoga. KAZIMIERAS SAPIEGA. 257 p. 
F. Kirša. ŠVENTIEJI AKMENYS; 112 p. 
Č. Sasnauskas. LIETUVIŠKA MUZIKA.

.4.50 • 
2XXK 
2.00

2.09
,2.00
2.00

1.00
0.50
2/X)
2.50
1.50
3.50-

talijos ir Pranc&djo* mtn. pir
mininkai.

gos dviejų įsimylėjusių pasi
kalbėjimas:

— Ach, brangusis tu mano, 
tu esi geriausias visame pasau
ly- *

tM tantytojaa, Ko»<raw komi- 
nU0je aHktao apie kMmmfatM 
v*MMnkQ veikta t'N* j»taiir<«M>.

I
V. Kerbclis, LIETUVIU LIAUDIES DAINOS .

JAUNIEM8*PIANISTA3IS •
E. Williams, MEDINIS ARKLYS .

680 BUSHHTCK AVR^

2AM)

BROOKLYN 2L M. T.

t

kovoti.su


T

j Rūmuose dar prieš naują poną
r k

JONAS PETRftNAS, W»htagtoci, D. C.

■ i

slnori!),

Taip man besvajojant apie 
. nelemtą benamių dalią, štai

nušvito akvs’ — Htenlfcme i ni® y*®-

- reAJKUSOAN FATHERS
trankęsid po žalius gojus, ilgas dailus Rūmv balkonas, :žvel- 
maktis budėjęs ir sekęs, kaip giąs į prezkięntūros erdvų par- 
geriau nujoti ūkininko arklį iš, ką ir gėlynus. Lankytojai įeina 
dobilienos, kartą atsiduso ir sa- į Baltuosius Rūhįu iš rytų pū
ko .savo kaimynui: ttŽinai ką, sės, o vakariniame Rūmų
atsibodo mam šitoks valkatoj ne yra visokios įstaigos. Norint iš^kj^ valstybių, graliai ąpsi- 
gyvenimas_.O, kad aš palficčiau į šias įstaigas įsibrauti ir jas im kaftąjgy-

‘ čigonų karato, »tada lai laši- aplankyti, kiekvienam lankyto-derame valandėlę pabuvoti
-
- SSL50
- >3.00

PRENtMERATOS KAINA
Amerikoje metama —;—.— f&OO
Brookbfti. N. Y. .........................35.5a
PuaeT metų ^M---------
UĮrienx> ■ ......... ........ 3550

mandagiai priima; — galvoju a — Kažin, ar
sau vienas ir i lanky- patekti i preįdehto
tojų jurą, smalsiai, bet manda- _. . , . _,M į. . . jo. kabinetus? —
giaį beslvertianfl, j Baltuo ““ ‘ Kasterėjau prie'ienos atsirt-

* kur žvelgia rimtas Jurgio Wa- ^^7. “
’shingtnna ir ponios. Martlu ■$“'*£'» »*“

dantį kiek žiovauti

mato” leidimą. vena if vaikštinėja vyriausias ;

-Z tekti, veikai turėti iš savo kon- 
•zidentp paskirti-pfiOTiimaf ir - w
4ia sutinkami kifci šakų augš. gr^?n0; į1?™?1 lr'.ta^. 
tieji sveaai. . t apta-8fc.pat.es, prea-

. z dento apartamentus, - šypso-
Plaukianti lankytoi{JuraJi damasis paaiškino, budėtojas, 

pa beveik-ant kųJnų a^saJe^ pasipuošęs takišiai mčiyna iml 
budintys uniformuoti fvarkda*-* formaj pamarginta raudtnąįs 
riai ragina ilgai... nežioplinėti, kainais -
bet slinkti .pirmyn. P einame NėtpU nuo manęs įžygiavo 
pro iškilnuhgųjų vaišių kmn- .viena porelė, pagakmiesto ma-

StrtoMBta* tr korcapondeodjas redakcija taiso savo nuoHdrr Nenaudoti, rūnąis svajoja ne vien čigo-. Virginijos krašto atvejttų: ak- tas. r , ■. . <7.
' - nai; apie jų gražumą, turtingu- penų. Jų ilgis — 170 pėdų, o Priėmimp salės ir

mą it įrengimus ^maišiai pa- plotis — 86. Amerikos tėvas ir * ąžuoliniai stalai - 
galvoja kiekvienas . padorus kūrėjas prež. Washin^tonas Ilgi ir darbai išpuošti korido- 
žmogeHs. Čigonąmano, kad 1792 m. padėjo Rūmams ker- .riai veda į Ęaltųjų Rūmų pri- 
karahui pritinka savo“rūmus” titiį akmenį, o prez, John A- ėmimų sales. Iš auksinių rėmų 
ireagti ant mm^tų šiaudų; dams*pirmasis juose apsigyve- paveikslų žvelgia prezidentai, 
vaikai pasakose skaido apie ka- 1800 m. Nuo to meto visi jų tarpe'*" prez. John Adams, skaniai ir^taėslai filiai pada- 
ralių, rumus, statytus iš gryno prezidentai gyvena. Baltuosiūo- 
aukso ir dengtus deimanto sto- seRūmtiose, ir politinėje kalbo- 
gais; menininkai Ir istorikai 
aprašinėja įvairių šalių karalių 
ir valdovų pilis,' nagrinėja-jų 
menišką vertę, stilių, statybos 

?ir įrengimų techniką...
Šitokių minčių genamas., iš

girdęs dargi, kad.kartą Wa- 
)ks religijai skiepinti, o tirtai nesideriną su Bažnyčios atskyrimu shingtone prie- Baltų?ų Rūmų 

niuo vaistytai Žydų kongresas kriene amerikiečius saugoti vie- 
/šųjų mokykų sistemą nuo bet kurių “sektinių įsibrovimų” 

Z paskiausiai dar New Yorko mokyklų superintendentas privatines Baltieji Rūmai • 

- puošnesni už Lietuvos 
dentūros rūmus, vieną šešta
dienį išsirengiu pats patikrinti 
ir pažiūrėti Baltųjų Rūmų, apie 
kuriuos sukasi JAV politinis 
gyvenimas ,kur jau ilgą metą 
gyvena .ir pošedžiauja Ameri
kos prezidentai .

Pasiimu į ra: ka^AVąshingto-

ttndpaaM ■rtgcrnl b* gHtfipajni tiktai autoriam* prašant. Pavarde pasu-a- 
■tr*Ui*afcil Mbtttinai ifreifida reddkefjo* nuomone- UŽ skelbimu turini 

fee ----... I

PRIEŠAI
AMERIKOS katalikų vyskupai pereitą vasarą paskelbė, kad 

parapinės mokyklos turėtų naudotis valstybės pinigine parama 
kaip ir vietans. Tam pasiškųbino nepritarti protestantų dvasi- 
Mtekal Bet ję savo ruožtu skelbė, kad Amerikai gresia pagony-

New Yorke neigiamai atsakė abejiem.- Katalikai siekią sau pri- 
ifae^jų-^-tviftino žydai —, protestonai gi norį panaudoti mokyk-

buvo susikibę du lietuviai, be- 
O siginčydarni ar Washingtono 

gražesni ir 
prezi-V ‘ moky^as^šaukė viešojo švietimo priešu nr. 1.

‘. • “. \ *• y -.*- « *. ..
I kritikį atsiliepė Cincinati arkivyskupas Kari J. Aįtėr. Jis 

atmetė priekaištą, kad Bažnyčia nori privilegijų, bet pabrėžė, 
•kad mokinių tėvai turi piliečių teises**© viena iš jų — nekalanti, 
kad valstybė lygiai vertintų piliečius, Skirstydama švietimui* lė-

' - šas, surinktas ;iš viešųjų mokęąfių. “Svarbu suprasti — kalbė-
, . jo arkivyskupas,— kad tėvai kurįe siunčia vaikus į mokyklas s<4
. , religija, re^šo iš valstybės jokios piniginės- paramos reiigflai 

.mokyti, o tik prašo paramos tansvietimp daliai ir tik tai dailiai; _ ._ - - ___ .
kuri reikalinga geram piliečiui ir kuri įsakyta įstatymu.” .. - :' n° a<^°j“; Kur surašy-

- ' ■ ■■ pastatai,
- Pažymėjęs, kad kai kurie nori savo, vaikam religinio mokymo, 'xnureTąi?^r s^taų: **White ’ 

"’House. '„.Tempbrarily clo'sed to ’ 
vislors.” ,

— Še tau. boba, devintinės—.
Pe reika’o tik bap’s 

plė-iu ir laibą gaišinu nega
lima Baltųjų Rūmų aplanky
ti...

/• Kid jr nebūdamas žemaitis, ’ 
nutariau- pat'.nuvykti ir įsiti
kinti: gal VadovasJr Apsiri
ko, gal rcličiTa leidžia ir net- 
kvieste kviečia?

kai kurie jo nenori, arkivyskupas tęsė\“Bet-kodėl tie, kurie ne- 
nori^riigijos savo vaikam, turėtų turėti visas privilegijas?”. Pri- 
vilegijfc&mes jiexnoka švietįmo reikalam ti^vienus mokesčius, o 
katalikaKtųri mokėti dvejus mokesčius—mokyklai, kur mokosi užd":ry a

. jų vaikai, ir dar viešajai mokyklai Tai jau esanti nelygybė ir dis
kriminacija. Jei privatinė mokykla dalyvauja bendrame švietimo 
plane ir jį vykdo, tai ji turi būti ir lygiai remiama. -

Taigi reiškiasi kova.- Joar vienoje ^pusėje katalikai pasiryžę 
auklėti jaunimą savo mokyklose su religiją ir reikalauja saudy- 
gįų teisių su-tais;'-kurie- auklėja be religijos. Kitoje pusėje, pasi
ryžę auklėti ?be freJigijos-iįvkSdąngi jie turi daugumą, tai jie pa- 

.^ ' sįrvžę'tokios pat teisės maižumai nepripažinti. , 1 .

Toji kova keistai įdomi girdint valstybės vyrus kartojant, 
'kad amerikiečių tauta esanti religinga; kad kovoje suTcOnitinizmu 

religija didžiai svarbi. Nuoseklu būtų, jeigu taip galvoja, kad 
religiją paremtų. Bet jeigu neparemia, tai dėl to, kad jie yra da
lyviai kovos; kurioje kovojama su dviem priešais— su komuniz
mų ir su religija. Jiem patiem kartais nebealku, ką jie laiko di- 
desniiTpriešu ir prieš ką ji4 labiau nori kovoti: ar prieš komuniz

mą ar priešzreligiją.

Šitas susidvylipavimas, neapsiprendimąs šiandien reiškia
si ne tik Amerikoje, bet ir Europoje ir lietuviškoje visuom«iėje. - tikrai žavingai
Ir jo vaisius tas, kad vienu žygiu komunizmui suduoda smūgį, ki- /skaidrus baltumas, tarsi pa
tu, žygiu komunizmui talkina. remtas ir laikomas eilės koki

Jūra žmoni i Šiltuosiuose
tuose

k. .
Washingtone, ten, ■ kur susi

kerta gražioji Pennąylvanijos 
gatvė su 16-ja, stovi The Ex?- 
cutivę Mansion ąrbarBaltieji 

» Rūmai,, kur gyventa JAV prezj-’ 
/ dentas. Gražiausias jų vaizdas 

— (žiūrint iš šiaurės šono, kur 
i spindi Rūmų

KARALIENE STORRADA

it karalius džiaugėsi ir iria- į Valhalį nujotų su Storrada 
. nė, kad taip reikėtų su visais prieš save ant arklio.

Tą naktį Elfo . keltininkas, 
kuris savo laivu žmonės , per 
Gotelfą vežiodavo, turėjo dau- ‘ 
giau darbo, nei kitados. Nuo-

(teistų pirštis tokiai moteriai, 
“Xąp Storiada.

' Kada varpai paskambino 
. mišparams, karalius pakilo, - 
u- pagal savo įprotį, eiti į Marijos 

bažnyčią pasimelsti. Bet čia 
i------- Sotrrada pašaukė savo skaldą,

ir tas ėmė dainuoti dainą apie 
Brunhiktą, Ipr liepusi nužudy
ti Siguruą Tam&anę.

**" Jr karalius Olafas nenuėjo į

vo į kiiąkrantą, bet nuplaukęs 

tenai jismėkd-nerasdavęs. Ta
čiau aplmk-*šave jis girdėjo 
žingsnius, ir jo laivas buvo toks 
sunkus, kad vos neskendėjo. 
Per visą naktį jis plaukiojo ten 
ir atgal/ir negalėjo suprasti, 
ką tai galėtų reikšti. Bet iš ry
to pakrantėse smėlįs buvo pil-ralienės kojų ir žiūrėjo į jos 

galingas akis, ir stebėjo, kokia ' nas mažų pėdukių, ir tose pė- 
ryškia Unija atsižymi jos vei- 
de juodi antakiai.

: r* Tada sumanė karalius, kad 
Brunhilda tai ta pati Storrada, 
ir kad ji nužudytų jį, jeigu jis 
jai neištikimas būtų. Jis taip 
pat pamarjė, kad tai yra tokia 
moteris, kuri drauge su juo 
duotųsi ant laužo sudeginama.

•. Tuo laiku, kada Marijos 
bažnyčioje kunigai laikė mišias 
ir meldėsi karato Olafas sė
dėjo ir manė, kad Js dabar

dukėse vežėjas rado' suvytusių 
lapelių, kurie, arčiaif pasižiūrė
jusį pasirodė esą, iš aukso. Ta
da jis suprato,ą^kad tai būta 
nykštukų, kurie dėl krikščiony
bės turėjo iš Norvegijos pa
bėgti, o dabar vėl Norvegijon 
sugrįžo.

Bet milžinas, kuris gyveno 
Fontino kalne, į rytus
Kungahalos, ėmė didžiulius ak
mens gabalus ir vieną po kito 
svaidė juos į Marijos bažny-

pirinasfe-šĮtiose rūmuose įsikū
ręs 1800 ml Ten toliau mirgu
liuoja sienoje įrašas — “prez.

ryti išy-angliškojo ąžuolo,, o vir- 
. šiim namų židinio, pro retą

je Baltieji Rūmai reiškia JAV 
prezidentą, jo politinę veiklą ir 
darbų lauką.

Šitokių žinelių prisirankio- . 
jęs iš miesto vadovo, ekskur- * 
santų draugiškiausi© palydovo,\ 
dfbžiu Baltųjų Rūmų link ir 
noriu, kaip tas žemaitis įsitikin
ti, ar tikiįai policija neleidžia 
Baltųjų Rūmų lankyti.

Kur tau neleis! Prie Rūmų 
'rytinio,, sparno grūdasi eilės 
žmonių, yeržiasi, kaip J ankšto
ką Krinčino bažųyčią per šv. 
Petrą.

—štatai, ir knygos kartais sitaiko prie benamių ar trem- 
pameluoja. Nei čia policija mu- linių...

■ ? : .... - •

liuoja sienoje įrašas
H. Trunjamn vadovaujant, 
1952 nu. atnaujinti ir išdeko- 
ruoti Bakieji-Rūmai.” ą

— ■Tai va, kur šuo^pakastas, ' Lankytojai praslinkę pro iš-
— šnairom pažiūrėjau į ranko
je turimą miesto vadovą. —Kai 
Baltieji Rūmai buvo remontuo
jami. prezidentas gyveno: čia 
netoliese —'Blair House -

\ lankytojai
jr 

buvo neleidžiami 
maišytis po Baltuosiu? Rūmus. 
Tad ir įvyko atentatas prieš 
prez. Trumaną, mat, niek^dė- 
jai visdfclą .labiau mėgsta ir pri-

VceprezidentM Alben Barkley kalbasi su būsimtf viceprezidentu 
'ITii hito Nixon. Jiedu susitiko pradėjus dasba 83-ėiam Kongresui. 
reigas vienas kitam perduos sausio 20 d. naujojo prezidento inaugurąZ *

X x , J

cijos metu- /

čios bokštą, kol buvo,naktis, vo žemi, įėjimas tamsus, su 
Jeigu, milžinas nebūtų toks mažu stogeliu iš eglių luobos,
stiprus buvęs ir jo visi akme- Taip karaliui bestovint, . iš 
nys, perlėkę per upę, nebūtų tamsių bažnyčios durų išėjo 
kritę toli ^jįsingine, būtų įvy- . jauna liekna moteris. Ji buvo 
kus didelė žala. .... raudonais drabužiais ir mėlynu

Karalius Olafas turėjo pa- apsiaustu, o ant rankų nešės? 

pratimą kas rytą eiti į bažrty- mažą šviesiaplaukį vaikelį. Jos 
čią, bet tąją dieną, kada Sto- rūbai buvo vargingi, bet kara- 
rrada buvo Kungahaloje, jis 
manė, jog neturįs tam laiko.

Tik atsikėlęs tuojau panorė
jo nueiti į uostą, kur savo lai
ve gyveno karalienė, ir norėjo 
pasiklausti jos, ar ji sutiktų 
vakare sužieduotuves švęsti. •

są rytą Marijos bažnyčios var
pais skambinti, ir kai*karalius 

. ėjo per aikštę, bažnyčios durys 
, buvo plaičsi atidarytos, ir iš 
jos plaukė malonūs giesmių 
garsai

girdėdamas, ėjo tolyn. Tada 
vyskupas paliepė nustoti skam
binti varpais. Giesmės nutilo, 
ir užgeso .bažnyčioj žiburiai.

Tai pasidarė taip staigiai, 
kad karalius stabtelėjo ir atsi-

čia pasirodė lyg ir prastesnė, 
nuo negu buvo seriiau. Ji buvo že

mesnė už kitus miesto namus. 
Durpių stogas sunkiai gulėjo 
ant belangių stėnų. Vartai bu-

eofii Jiek įilumos^ti14ąis\ 

nešęs spalvotųjų žmonių

kilmingųjų vaišių kambarį ir 
godžia akimi* pažvelgę į tuš-

ai
ti,

iju, kad vyras šu žmona)! 
ašutai moteriškei patyMai 
:ino, ir man paVtyko nugira- 
cad kartą metuose
■I lankytojams pasirodo 
i rūmų šeimininkas- prezi-

Baltųjų

pa®
dentiis, ir, tada visi gali jį ma
tyti ir pasikalbėti. Bet dabar
tie; jis užimtas; jis rengiasi 
perduoti juos savo įpėdiniui

ŠVENTOJI ŽEME BE TIKĖJIMO “
.. Taip pavadino dabartinę Iz- niąf buvę ypatingi.- Esą tikin- 
raelio valstybę Jeruzalės žydų 
laikraštis "Hamodia” ryšium 
su tuo, kad iš vyriausybės at-

. šaukė savo atstovus religinė

čiosios merginos komisijose 
buvusios kaitinamos valstybės 
išdavimu,, jei nenorinčios tar-. 
nauti. Kitur'komisija tikrinu
si Tar jos tikrai mokančios ti
kėjimo tiesas. Ir —laikraštis 
sako — tokio tikrinimo patys

Izraelio parlamente daugiau
sia balsų turi socialistų grupė
"Maapl” (komunistų iš 120 at- fabinai nebūtų atlaikę. Dar 
stovų <tik 4). Jos grupės atstu- kitur komisija tiesiog gatvėse 

^ vas Ben Gurion dabar ministe- gaudžiusi merginas ir vežusi į
* ris pirmininkas.' Prieš metus ' kareivines.

jis pakvietė kitas dvi grupes— Visas nesusipratimai prive-y 
.“Misr'hchi”, konservatorius, ir dė prie to, kad “Aguda” at-‘ 
Aguda, religinę grupę, orkhr'šdukė savo ministerius' iŠ yy- 
doksus, į koalicijųPastaroji riasusybės ir 'paskelbė, kad ,ti-- 
sutiko, jei didžioji partini įfa- kiriSoji Sydija, kuri gneŽtai 
tenkins bent mažiausius religl- laikosi rabinų nurodymų, vy- 
.rihis reikalavimui Ben Gurion 
pažadėjo. Ir prasidėjo socialis-

t tų, konservatorių ir ortodoksų 
žydų bendradarbiavimas yvy- 
riausybčje. Prieš pusmetį 'di
džio i grupė užmirko sživo. pa-

. žadūs ir iš jų mėgnkrišsistiktl

Visas-nesusipratimas kilo 
dgi merginų. Dėj jų ėmimo .į* 

. karo tarhybą. Žythrjtkėjimas
čir audžia mergm^toBtarnautii 

^kariuomenėje. Vjrfirašybe pa-
/ žadėjo tikinčias mėrginas nuo

/ Jos prievolės atlėisti. Bet ji-pa-
ti nusprendė patikrinti, kurios, šią? Bet sustiprinsią žydų mo- 
’merginos tikinčios, kurios ne. kyklose religinį ihokymą. Y-' 
Ji sudarė merginų tikėjimui pačiose srityse, kur pasireiš- 
patikrihti komisijas. ^Tikrini kia krikščionių misijų įtaka. ,

jos rankose sėdėjo, ištiesė jai

nusišypsoti."Ir karalius paste
bėjo, kad ji stengėsi nuvyti nuo 
savo veido rūpestį, ir nusišyp- 
sojo sūneliui'

— Kas toji moteris? — gal
vojo karalius, — man rodos,

giminės moteris. Ji buvo aukš- . jonės .tai’ turi būti aukštos kil
ta ir gražaus ' liemens, if jos 
veidelis buvo toks malonus.

. Karalius susijaudinęs žiūrė- --- - -
jo, kaip jauno? moteris glaudė galėjo akių atitraukti nuo tos 
prie savęs vaikelį ir nešė jį su '* moters. Jis vis galvojo, kur ir 

tokia meile, lyg nieko bran
gesnio. neturėtų ant žemės.

įžengusi į vartus, moteris ■at
gręžė savo malonų veidelį ir 
su dideliu ilgesiu akyse pažvel- 
žė į menką apytamsių 
bažnyčią. Kada ji vėl atsigrį
žo į aikštę, jos, akyse buvp a- 
šaros.

Bet kai jai reikėjo peržengti 
slenkstį ir eiti linkui aikštės, ji mų, 
netėko drąsos. Ji atsirėmė į 
duri< ir su tokia baime pažvel
gė į vaiką, lygo norėdama pa
sakyti: "Kur, oi, kur visam pa
sauly surasiva mudu pastogę 
galvelėms?”

Karaliusjdš'tebestovėjo vie
toje ir stebėjo apleisto moterį. 
Daugiausia jaudino jį tai, kad

s mes moteris, patekusi į vargą.
'** Ir nors karalius labai sku

bėjo pas Storradą, jis vis ne

kada jis tas švelnias akis yra

riausybėje ir dabar nebeatsto- 
vaujama. Sujudimas pačioje 
Jeruzalėje. O ir iš Amerikos 
ortod^lfei žydai siunčia‘ pro
testus. . • • a
. Tuo. pačiu metu kitas žydų 
laikraštis praneša, kad Jeru
zalėje plinta krikščioniškų mi-. 
sijų veikla. Ji turinti pasiseki
mo. .Ypač tarp naujų ateivių. 
Izraėtiolkiefimo ministerija ir 
ortodoksinės žydų bendrucme- ' 
nes tuoksi rūpino. Prievartos . 

priemonių prieš misiją nesiirą-

— 'Argi tų nežinai? rados veido bruožą turėjo su
Bet' karalius nusisuko nuo anosios lyginti. Ir taip jam be- 

jos. Jis pamanė, jog neturįs lai- lyginant nyko visas grožis iš 
ko čia su ja stovėti ir mįsles ^torrados veido.
spėlioti Taip atrodė, lyg mo- Jis pastebėjo, kad Storrados 
teris norėtų pasakyti, kad jis akys žiaurios ir lūpos geidulin- * 

ją išvaręs^jjjs .negąįėjo supras
ti, kam jįįtakč. r Ir karalius r -bruože jam jnatėsi nuodėmė, 

skubito^aiejp. „ - ‘ Jis vis dar matė, kad ji labai
Jis nuėjo žemyn prie kara- gražų bet jis įju nejautė ma- 

liškojo tilto, kur stovėjo Stor- kmumo, žiūrėdamas į jos vei- 
rados .laivas. . ' "V

džemai prieplaukoje jis susiti
ko su karalienės tarnais, kurių 
rūbai buvo auksiniais dryžiais 
apvadžioti, o. jų galvas daige 
sidabriniai šalmai.
, Storrada stovėjo aukštai ant . — Aš tavęs taip anksti ne-
laivo, ' dairėsi į Kungahalos
miestą ir džiaugėsi jo galybe ir

spėlioti Taip atrodė, lyg mo jis pastebėjo, kad Storrados

gos.

tų ji kokia žvilganti nuodingą

Kada karalienė pamatė atei
nant karalių, jos lūpomis per-

veidelį.
Moteris vis tebestovėjo baž- , • - - - - _

nyčios angoje, lyg negalėdama Taip ji ir

iš tenai atsitraukti..
Tada karalius priėjo-prie jos 

ir paklausė :
— Kodėl tu tokia nuliūdus? ■_
— Mane išvarė iš mano na-

ir parodė į mažą tam
sią bažnytėlę. .

Karalius ĘpJnanė, kad ji -no
rėjo pasakyti jog, neturėdama 
kitokios pastogės, ji buvo prisi
laikiusi bažnyčioje.

Tada jis paklausė: ■
— Kas tave išvarė?

žiūęėjo žemyn į miestą, laiky
damas savę jo karaliene.

Bet kai tik karalius pamatė 
Sorradą, tuojau prieš jo akis 

• stojo aha nfaJoni moteris, kuri 
tokia liūdna ' ir varginga iš. 
bažnyčios išėjo?

Kas yra, pamanė jis, ' man 
rodosi, kad anoji gražesnė už 
Storradą.

Kai Storrada jam nusišypso-

aš maniau, kad būsi nuėjęs mi
šių klausyti.

Tada karalių apėmė noras 
užgauti Storradą ir daryti vi
sa, kas jai nepatinka.

— Mišios dar neprasidėjo, —- 
pasakė jis, — ir aš atėjau pa
prašyti tavęs, kad palydėtum 
mane į mano Dievo namus.

mu sielvartu ir pasakė:

teries akysežibėjo ašaros. Ka
raliaus Otafo atmintyje taip 

aiškiai stovėjo tos svetimosios 
vtfdas, kad jb kiekvieną Stor-

bėjo, kaip Storrados akysepa- 
sirodėpikti žiburėliai,bėtjivts 

dar šypsojosi.
«.— Geriau eik šen ant laivo, 
— tarė ji — aš norėčiau tau 
parodyti dovanas, kurias tau 
atvežiau.

8fc.pat.es
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DOVANOS VOKIETIJOJ LIKUSIEM
Kiekvitos mes turime Vokietijoj ar kituose Europai*

A.

yra vieiintrfiaidaiktai,' ku

rni apačioje, kad neištiktų tra-

nuo kojų. Lipdamas dynas, stinktonak žemyn, nė

kas), trunku savaites laiko k -Izidoriui. Viename paveiksle :uš”. Jie

jėgas.

i£ke- sunku ištiesti piratus.

-krauti pešmrę, kurt dabar y-■ kurto

tieki VI
luiiMifmi

ritas Henry Fort nseadojost, tąMOKSLO NAUJIENOS

Vienas daiktas tiktai jį var-

Everesto kabo dar .:

cbcija turi žygiuoti nuo vienos 
stoto į katą, bet jų įrengimas

mesnius bandymus, kad galuti
nai priimtų šią teoriją.

f QVMMt ■MBtt

Atsiranda jausmas begalinio

todesti, žmogus tieka vienas. » -Prieš keletą mėnesių 7 švei- 
SiSiku aprašyti visas kliūtis, carai pasiryžo pasiekti aukš-

progos sekti ir matė juos jau 
netoli viršūnės*. bestovinčius, 
tačiau jų tolimesnio likimo pa
tirti nepavyko..

kiekvienoje Fordo atstovybė- 
je- .

tas, kad šitų dviejų vyrų (švei
carų alpinisto Raymond Lam- 
bert ir vietinio Šen Tensing)

Ketarių matavimų OtaMM 
iCseniai New Yorko pradė

tas rodyti trijų matavimų fiJ-

mo lenktynių. Staiga krinta 
kūno svoris, 
maisto v< 
kelia bai 
lūpos Pi

Everesto viršūnė milžiniški] 
vėtrų nušluota ir sniego netd-

u vyru, z 
gabus pėvaiz-

rų prie Tostedt miestelio, Fer- 
lę atvyko su savo rykštele. Ne- s~

kutintus 25 kilometrus Everes
to aukštumos pasikelia ligi 
3000 metrų. Ten prasideda

patenka į- arktinį klimatą ir neša, kad Paryžiuje gyvenąs 
turi nugalėti bgas, kurių dau-

To kaimo gyventojai keliauja 
su gyvatėm ąnt nugaros ir ste
bina žmones?'

nuo tada atsidėjo tokius reiški
nius tyrinėti, Kartojoje Vokie-

. JaanesFteį«teK14metxtiž Mflwwikee, tetec. ats&tfetttna su 
save ntokytoja seserim Evaylsta ir išvyksta i Washingtons. Ten jis 
bus berniuku pasiuntiašu Senatoriui. Joseph McCąrthy,

ant, panašesnė už visas kitas 
moteris, kokias tik jis ihatė. 
’<■ Dailininkas nenurimo, kol ji

• Įvairenybes
' mas, kur vaizdai yra labai na

tūralūs, Publika- pasijauna 
tartum lėktuve ar pajūrio 
truakinėlyje, pradeda šaukti;

nepadeda. žmogaus pajėgumfite.
peržengiamas. Kojas ir rankas _
ištinka paralyžius. Mažiausias mė kalno aukštumas. Sugrįži- 
ve&smas, pvz., batų Kaspino . mas iš Everesto ligi Nepalo 
užrišimas, * * sukelia _ smarkų (Everesto oras šaltas, skystąs,

dtebdtaantį pšriųąjl sdvo auto
mobilį, nedidelėje pašiūrėje* gia į šias iškilmes, 
prie s^nannb Detroite. Jo 
žme«a"^ta^ metu adė kateles,

P^tną arba žemutinę stotį 
^tiego regijone' dar aplanko 

'varnos. Aukščaiu žmogų lydi - iabai džiuginantis faktas. 
tik avedros, kurios ilgų sparnų

tį. Sausas oras su- 
ro^Įtalį. Veidas ir

karštis sutinka kiekvieną kabių. 
sportininką. Prieš pasiekdamas | 
Everesto papėdę, jis turi atlik- Į 
ti 2K) kilometrų kelio per kai-

prie ;viršūnės priartėję. Ikį- 
šiandien tačiau nėra žinoma, 
ar jiems .pavykę viršūnę pa-;___________________ _
sekti, nes jie abu niekad negrį- sutiko jam pozuoti.

1 Kitas paveikslas rodo Henry

timis. Viršum tos mirties ka- tenogaus jėgos išsemtos.
,Cia Irrnąjąi MBlojs ralystės, dar k°kiUs 3000 met- Artinasi tada nttirtta. Lanteer-

Da drąsūs- vyrai, nežiūrėda- rų iškilusi stūkso pati Everes- tas, kuriam gegmfe mėnesį K- 
mi didižauslų pavojų, 1952 m. to kalno viršūnė, nudažyta - $ Everesto viršūnės liko tik _ 

27 d. — 28 d. pėrnakvo- rausvai geltona spalva. Pati 280 inetrų,* tą jausmą ^gyve- -

FORDO NAUJAS KAtENDORIUS
gal. . . . ' ''..

Žmogus, nors ir užkoptų ant Dearborn Inn. , 3d
Everesto rirštte^vę tiek gy- Mieh.; patraukli viešnia ilgai 
vaZnbgrįžtų Everestas nežino tiepastetiėjo, kad ji yra seka-

jo 8400 metrų aukštumoje, įsi

Per naktį abudu viens kitą ma
sažavo, kad nesustotų kraujai 

Po tokio “poilsio”, 
dieną abu vyrai užkopė 

8610 metrų. Didesnio aukšto
ms žmogus dar nepasiekė. Mat, 
tiek du vyrai, prieš lipdanti, 
ak&natteavosi, kitaip tariant, 
palengva prisitaikė prie milži
niškų aukštmnų klimato. 8600 
inetrų auteštinne yra “mirfihe

pesmerktas mirti arba turi 
grįžti atgal, nors, ir būtų aprū
pintas deguonies aparatu.

Nho džiunglių Su sniego

Vteto peoia Jbnogą
Oras prid kalno viršūnės ne

paprastai blogas. Čia susitinka 
arktinis ir tropikinis klimatas, 
dėl to Himala juoą^riuolatos 
maišosi vėjais audrosimonsu- 
nto ir sniego pūgos. Nea įprati
mas nei deguonies aparatas

tuoj vėl atsigauna. Sugrįžti iš 
anapus /‘mirties ribos”, kuri 
Evereste' prasideda aukščiau 
7000 metrų, beveik neįmano-' 
ma. Grįždamas žemyn, jis ne
atgauna jėgų, kurias jam atė-

monto. Kitą dieną ji jau poza
vo žymiam iliustratoriui Nor- 
man Rockwell, kuris piešė por
tretą Mrs. Henry Ford iš 1896 
m. Jam to piešinio reikėjo ka
lendoriui, kuris 1953 m.* puoš 
milijonus butų Amerikoje.

Norman Rockvvell jau seniai 
triūsė, jieškodamas temų šeše
tui vaizdų, kurie buvo reikalin-

'Poprastei ekspedicijų išeftiės pavargsta ir visi daiktai atro- pasikėsinimus 1921-24 metais, f jį. parodo tą pačią anglims 
ta»ą sudaro Nepakis, kwp do dvigubi. Suyra, nervai Atsi- atsakymą davė: “Kadangi jis^
aukštignas beveik prilygsta randa nepaprastas jautrumas, ten yra.” \ra saugoma Dearborne, Green-

staisffius nę, savo tiksio nepasieteĮ. §aF
tis .ir šudras jiems tolimesni 

s “Soicete de Medicine” pra- • k6pįp|ą pa<Ur€ neįmaąpmū, 
; nors jiems tebuvo fikę vos 600 

chirurgas Dn Jean BoMn .at- m iki Mho viršūnės. Tad ir 
radęs tinkama būdą gaktos vg] gjg kainas liko žmegaus ne- 
skausmams pašalinti. Tar<jis..pasįSųt Prįeš..keBoliką.metų 
padaręs, atlikdamas mažą opę- 2 anglai buvo jau beveik visai 
radją akies voke. Rėzuitatai ė- 1 
są labai geri. Tikimasi, kad 
tuo nauju būdu gydytojai ga
lės galvos skausmams ir mig
renai užkirsti kelią.- Tai būtų, Jų draugai

3-Mrs. Henry Ford portretui? 
Su tuo rūpesčiu - jis atėjo į 
Dearborno kavinę ir ton pama
tė minė^^iešnią — Frances 
Duff. Jkpastebėjo, kad ji te-

■ » r

.. - < • i
TošetnMs srovės, kurios veikia nuotaiką ir sveikatą

Būdavo, Lietuvoje žmogus ikį priėjo 7,1 kil. lluo čia van- 
kasa šulinį. Bet ar prisikas iki dens gysla ėjo nebe kelio tk> *
vandens? Kad* nebūtų veltai, .sumų o^ukosi per griovį. Ta- 
prisišęųkia. “žinovą”, su rykš- da buvo padarytas mėginimas. * 
tėte, kuris apeis, apeis k pasar

; kys: šičia vandens yra, ten jo 
nėra. Ir žmogus kasa.

dažniau spauda pasako
ja istorijas ne tik apie vandens 
ieškotojus, be# ir apie to van-

Lengvoji mašina būva paleista 
lėtai važiuoti galimai laisviau 
laikant vairą. Visiems buvo nu-* 
stebimo, kai mašina patoko iš 
kelio gyslos linkme, kaip buvo 
nužymėjęs vandens ieškotojas, 
ir sustojo-prie medžio, j kurį’ 
jau buvo anksčiau kelios ma- ... 
šinos susikūję. Vandens ieško
tojas čia išaišj^pp, kad gali bū
ti mašinų katastrofų dvi prie 
žastys: mašinos vairas svyra 
pagal požeminę vandens .sžbvę a 
kaip ir ieškotojo rykštelė; ant-* 

. ra, jautrus vairuotojas spindu-< ?' 
... hų įtakoje daros ne toks su

katai, augalams, gyvuliams ir 
net J automobiliams. Moks'as 
tų reiškinių ctewiei.š|yrė. Lin
kęs lig šiol žiūrėti su nepasiti
kėjimu. Tačiau atsirr.nda 'vie
nas kitas, kuris ima labiau tais 
reiškiniajs domėtis i^savo nuo
mones reikštu Medičinio-bio- 
klimatinio instituto (Ricderau 
prie Amme&ee), :. direktorius moningas ir jo “išgąsties se- ’• . 
Dr.' M. Cūrry pasakoja savo, kundė”, t y. laiko tarpe tarp 
patyrimus apie tuos žemės : .pavojaus pastebėjimo ir reaga- 
spindulius, sukeliamus vandens * vimo, darosi ilgesnis, ir per tą 
gyslų.' ■ teiką įvyksta katastrofa... Kai

< "' buvo-įtaisytas spinduliavimo
Vienuose .namuose buvo į* šaiintuvas kelyje, katastroJos • 

įtaiga. Tarnautojai nuolatos pasibaigusios.
skųsdavosi galvos ir strėnų • • * ’
skausmais. Pusė - .tarnautojų 
nuolatos eidavo pa§ gydytojus

_ . Ji '
vežėjų po kurio laiko taip pat sunega- 

, luodavo. Vienas iš jų buvo pa-
I^gitlimu šio kal^tdonaus, sistatęs vazoną su gėle. Ją rū- 

sudaryto iš puikių; spalvotų pestingauprižiūrėjo. Ir keista: 
RoduveRci pješinių, pradedama ^pamie jam gėlės augo, o čia 
intensyvi 50 metų sukakties • nudžiūvo Jis ir pats pajuto 

nuovargį ir kuriam laikui net 
balsą prarado. Gydytojas ne
galėjo surasti priežasties. Kai 
sujudo priežasčKį ieškoti, par-

įtaktttrinės programos— *Ten- 
Jdasdeštots metų Amerikos 
keiktose”rodo, kaip Hanry 
Fort so savo pirmuoju, gazoli- _____________
no varomu autovežimu DejrcH- ar gulėjo. Naujai pasamdytieji 
to miesto centre ba ' ’

Kairo universiteto geologijos 
profesorius S. W. Tromp pada
rė ^ginimą su tais vandens 
ieškotojais “rykštininkais”. Jis 
dirbtiniu būdu įmagnetino plo
tą ir paleido j jį vandens ieško
tojus su jų rykštelėmis. Reiš
kinys buvo toks pat, kaip su
radus vandens gyslas: rykštelė 
stipriai palinko. Profesorius 
padarė išvadą, kad žmogaus 
kūnas yra magnetinio veikimo 
priėmėjas. Kai jis indukcijos 
būdu reaguoja į magnetinę e- 
nergiją, tai jas reagavimas at
siliepia žmogaus nervams ir . 
muskulams, kurie ir sujudina 
rykštelę — lygiai kaip pakrei- ~ 
pia ir vairą. Visus žmones tie 
spinduliai veikia, tik ne visi 
vienodo jautrumo; “storao- ,

programa, kuri truks*:Visus 
1953 metus. Dearborne, Fordo 
vyriausioje būstinėje, ir visa
me krašte, kur tik yra Fordo 
skyriai ir atstovybės. Ford, 
Lincoln - Mercury ir Ford ūkiž' ______ ____ r__ _
kų įrengimų atstovai kiekvie- kad po namais sušiskryžiuo- 
name AmerikdĮišrtieste įsijun- ja vandens srovės. Nors ir ne

labai tuo betikėdami, įtaisė 
Viso šešios Rock^gįlio ilius- namuose spinduliavimo ša- 

traeiojs, kurios rodor^jūiiki • lintavą.- žmonės pradėjo jaus- 
S/VžSttas; yra iš- < tis geriau. Ir nauja gėlė nenu- 
mhh reikalui 10x džiūdavo. O jos savininkui džiai” nejaučia. 1 
iajam įstaigų ka- Ėrrtt Ferle pasitaisė baisas. Jig, . ' < •/ .

Kanadoje buvo kitas atsiti
kimas. MontrealioSnilijonierius 
E. W; Munck nusiphko vilą, 
surengė įkurtuves. PoT^^va- 
landų pasivaišinus, šeiminin
kas buvo pritrenktas:, daugelis ; 
svečių susirgo, pradėjo darytis . - . 
bloga, gartvą skaudėti, lyg jie 

rėjo, ką jis darys. O jis su są- . būtų apsinuodiję ; bloga iiaėsą^ 
vo rykštele apžingsniavo visą 
pkytą. Prie 7,5Julotaėtro rykš
telė palinko tiktis labiau linko,

-teigtos n 
15 jnch. 
lėndoriui, kuris apima 16x30 
inch., parinktas tiktai riepas 
riazdas: 1G metų Henry .Ford tijoje pagarsėjo aūtbkatastro- 
prie savo darbo. Namų kalen- fomis Hamburgo - Bremeno 
doriaus viršelyje yra įspūdipgi kelio tarpas 7,1 ir 7^ kilomet- 
portretai visų trijų Fordo ben
drovės prezidentų — Henry 
Ford, Edsel Ford ir Henry 
Ford II. ’ '

, . • .. . . ..' jIncWojė<yra vienas kaimas,bai panaši 1 jaunąją Clara Bry- -
ant nnna«»cr>a ui vien c Įrita c /KUF daugalu. gyvačių, nei ŽH1O-,

nių. Žmonės moko gyvates 
šokti pagal fleitoos laktą. Jos- 
iškiša iš dėžės ilgus kaklus ir 
linguoja sykių, su muzikantu.

juos tfuihpą Mcctarpi turejg, Fonl „ dabartinį. Ford'Motor 
Co. prezidentą, stovintį ’ prie 

’ modelio a^tomibflto, padirb- 
‘ ' durto dar jo sėneliė.

. Viena būdinga Rockweffio
^-^kalendoriaus iliustracija rodo M

Henry Ford, dešimties metų vojingas Jcobras. Kieme vaikai 
bernfuką, kuris šeimos miega- ^ ... .
majam kambaryje, antrame 
aukšte, abę'ingą šaltkalvį sttpa- 

ša savo * žaisliuku — 
gpyrttokičs ’ varomu vagonėliu. 
R&tdoni ir balti lovų apdanga
lai yra tekie pat, kaip buvo 
Fordo šeimoje jo vaikystės

"metu. . -
Toliau vienąs vaizdas tos" su-

Fizikai 3gą laiką galvojo a- 
ple medžiagos pastovumą, esą, 
kūnai keiSžr tik' formas, bet 
masės kiekis visatoj pasiliekąs 
tas pats. Tačiau paskutinieji 
moksliniai tyrinėjimai žada 
pakeisti šį dėsnį šiaipi- medžia
gos ir energijos kiekis visatoje'" 
visada Bekąs tas pats. * 

šį bandymą keliąs įvedė, 
prof. Einšteino formulės. Bu- 

■ vo pradėta statyti didelės la
boratorijos it aparatai; Vadina
mi kosmotronais. Buvo darvti 
bandymai ir praeitais met^p, 
gruodžio mėn. Brookhaveno 
Valstybinėje Laboratorijoje 
buvo pasekti nuostabūs rezu!-_^_ 
tatai, kurie leidžia manyti, kad 
energiją galima paversti me
džiaga ir atvirkščiai. Tačiau 
Brookhaveno mokslininkai tuo 
dar nepatenkinti. Jie statys 
dar didesnį tosmotroną (300

• Cinefama nėra visai nau
jas dalykas. Dar 192*7 meteis 
prancūzų režisierius AbeĮ Gan- 
ce buvo pastatęs filmą “Napo
leonas”, kurte bpvo rodomas 
dabartinės cineramod principu 

iš trijų prožektorių ant tri
jų ekranų. Pagal tuririį'vieto- 
mis buvo rodomas sudurtinis 
vaizdas, o vietomis trys skirtin
gi vaizdai atskiruose ekranuo
se. “Napoleonas” turėjęs mik 
žirųšką pasisekimą ir buvęs vie
nintelis filmas, kurte buvo ro
domas Paryžiaus operos salė-

tėti, tuoj, mokomas groti flei
tą, o mergaitės maitinti ‘bai
sias barškuoles ir mirtina! pa

žaidžia ne lėlėmis ir arkliukais,

pianą iš vieno indo ir niekada 
nestąfįkhte savo draugų, 2mo-. 
nės žbnib paslaptį prieš nuodus *- 
ir j# pasako tik tėvas savo $ū- 
nu.i Gyvatės, būdamos pas 
žmones, ilgai neišlaiko, jos nu
sibaigia. Išlaikę mėtas, vėl 
nurteša gyvatę miškan į.tą vie
tą, kur įi buvo sugmija, pabu-’

ar vynu.; Istoriją, ilgainiui bai
gės tuo, kad it- tariiai negalėjo i 
pagyventi tuose namuose; ir į 
žmona staiga susirgo, drugys 
ėmė krėsti,' ir gydytojai nebe
spėjo jos išgelbėti. Susikrimtęs 
milijonierius vienas liko savo 
viloje .bet ir jį po kurio laiko 
rado nebegyvą* Namus išnuo
mojo. Bet ir nuomininkų Jąu- 

įsikimba į kėdes, kad nesietų ' gelis sunegalavo.. Kai visas, na- 
glaVa. Prie kino nuolat grtidasi i?as buvo patikrintas’ir kai nfe-:v . 
žmonės ir viduje visada ngnią-;.. kas./legel bėjo, prisiminė-dar ir;T 
ža spūstis. V europinius vandens kSkotdjus-

Vienąs susitiko savo bičiulį “rykštininkus.” Jie nurodė į>o ’ 
ir klausia: namais susikryžiavusias labai

—' Ar npKei .trijų matavimų stiprias vandens sroues. Dalis 
filmą? ..namų jau buvo šalia srovių, ir

— O, aš mačiau net keturių ptose kambariuose žmonės
matavimų! veno sveiki. .
— Keturių matavimų? — 

nustebo bičiulis, — tai negali 
būti!

— Tikra teisybė! Rodė Vo* 
necijos vaizdus, kur pilna visd- 
kiaušių žuMkų. Tarp"ir pajutau 
ketvirtą matavimą: -į kišenę 
vagis įkišo ranką ir ištraukė 
piniginę.

Dr. Hager dėstė savo patyri
mus su vėžio ligoniais. Stettino 
vienoj senelių prieglaudoje mi
rė vėžiu 28. kito ją 2, .trečioje 
niekas. ‘■Rykštinfnkas’’ nusta
tė, kad po pirmuoju namu kaip 
tik ėjusi, vandens gysla.

Gyvuliai jaučia tokių van-
• dens spindulių vęjkimą instinki* 

tyriai. Kai tvartai pastatyti ant ‘ 
vandens "gyslų suskryžiarimo^ 

w gyvuliai pasitraukia į, kitą rie- 
— kitą vytinsi jo • tvarte dar. yra laisvos 
kalbesį kitiemą^į- vietos šalia varriens srovės. Ki

taip gyvuliai taip pat sunega
luoja.

.Miško, kur “rykštininkai" 
nųjpdė vandens sroves, buvo 

^pabarstyta stirnų " ‘mėgstamų 
skanėstų su druska. Taip pat 
pabarstyta ir šalia. Buvo pas
tebėta, kad yisi skanėstai ap 
linkui nurinkti, bet. srovės ri
boje nejudinti.

Visi panašūs reiškiniai dar 
laukia mokslo tyrimo ir paskui 
jo žodžio.

1.— Nuoširdžiai išklausysi 
kito pasakojimus ir jį supra
si: 2. — visuomet linkimas su 
kitais; 3.—mažiausiai apie sa
ve kalbėsi; 4. 

!> 

titulais; 5. — 
domius dalykus.
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P. Patlaba ir.kun. P. Damą-

Iždo

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

nų.

paremti Baitą.

lie^.

Help W*antėd Malė
- Ateitininkų studentų

tos Himną. Ir čia atsilankė

REIKALINGI TUOJAU KAIP • a

klausimas.

Galų gale sulauktas 
Senelis Uavė dovanų ne

. sausio 15 d. Stambesnes suirtas 
aukojo: Ąžuolų oktetas $42, po 
<$1(T §t. Navikas, A. Mikaliū-

Prelato
visiems

Sausio 4 d .parapijos salėje 
buvo 13 kuopos susirinkimas.

Kalėdų 
tik vai-

a stirna g a a
Išrinkta Sems metams valdy
ba. Jos narifris bus: Mykolas

Koncertą rengia Balfo 55' 
skyrius ir kviečia lietuvių vi
suomenę ko gausiausiai atsi- 

. lankyti; visi turėsite progos ne

Taip pat sausio 4 d. parapi
jos salėje lietuviškoji šeštadie
nio mokykla suruošė savo mo
kiniams_Kalėdų eglutę. Mo
kyklos mokytojų vadovaujami, 
vaikučiai padainavo, padekla
mavo eilėraščių ir pašoką tau
tinių šokių.' Kalėdų senelis at

Iš JAV armijos s*
atostogų Kalėdų švenčių 

proga buvo parvykę V. Valai
tis, V. Telyčėnas, V, Sniečkus 
ir kt. A- R. V.

per praėjusias Kūčias buvo 
sužeistas — darbovietėj jam 
buvo įlaužtas kojos kaulas. 
Gydytis reikės ilgesnį laiką, ir 
Oevelando lieutvių visuomenė 
šio judraus ir energingo savo 
nario pasiges.

ENASISST. NICHOLAS TARIASI SU S 
ENDRADARBIUMR. EUGENE KLYCZEl 

§10 OFISE 1542 HALSTED STREET, 
CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS

• {teikta premija. Sausio 'kiant kalbėjo “Draugo” bend- 
4 d. Sokolų salėje įvyko iškil
mingas aktas, kuriame buvo 
įteikta “Draugą“ metinė ro
manų konkurso premija 
($1000) antrą kartą ją laimė
jusiam J. .Gliaudai už romaną 
“Orą pro nobis”. Premiją įtei-

niai kviečiami. Turi kalbėti 
suprasti angliškai. Ateikite:

Advertising Metai 
Display Corp.

MR. STICKLING 
4620 W. 19th .Cicero, III. 
Šaukite: BIshop 2-1242

BALTIMORE, MD

nės savininkes Ed. Steponavi
čius. Tarp aukų rinkėjų pir- 

. mauja: J. Žukauskas, E. Skra- 
bulytė, A. Garkauskas ir A, 
Tamulkmis.

gota V 
globėjai?

Juozas Budelis pasiūlė ir to- 
Hącf mokėti į Lietuvos Laisvi- 
ąūno Fondą. Pasiūlymas priim- 
Tas.. Dalyvavusieji susirinkime 
įmokėjo kiekvienas savė "pasis
kirtą auką.*

M * * ? ... *
§eštauiemo mokyklos

šios pramogos programa 
buvo taikoma šiųg mokyklos 
lųokiniams. Iš tikro vaikučiai 

lienė —- nutarimų raštininkė/ - turėjo daug džiaugsmą. 
Juozas Budelis — finansų raš-

kiekvienas dalyvaujant 5 ku- 
nigatns. savaitę, sAį^io 6 
d:, palaidotas Andrius Kriščiū
nas. *
§v.’ Jėzaus Vardo Brolijos . 

išldknė
Sausio 11 d. šFBrolija šven

čia savo matinę iškilmę^ Bus 
iškilmingos pamaldos ir bend
ra Šv Komunija.,Per pamaldas 
kiekvienam Brolijos nariui būš'- 
įteiktas ištikimybės kryžius--už 
uolų pareigų atlikimą. - F. K.

■ ■ I— I u I —.I.! .111^ llll , ................... .. ■ I ■>—y

Puikios darbo sąlygos. Nelaimingų atsitikimų ir sveikatos
4 draudimas. Apmokamos atostogos.

WILSON ■ JONĖS CO.
33M) FR ANKUN BOT'LEVABB

500 North 3300 West

Be vaikučių, atsilankė jų tė
vai ir šiaip gražus būrys sve
čių, kurie šią mokyklą remia.

Tikra mirties pifitis T
.Pereitą savaitę Dievas pas 

save pašaukė n&t tris šv, Al
fonso parapijos narius: Juozą 
Polijanskį, Augustą šobinį ir 
Pra/ią Grigaliūną. . Visi' trys 
^ateidoti'*. labai iškilmingai.

Tylioje sakty
Kristaus gūnimo šventę šv. 

Alfonso bažnyčia pasitiko iš
kilmingai pasipuošusi, kaip 
pridera Jo sužadėtina. Atėję į 
Bernelių mišias išvydome gau
sias žalių vainikų, virtynes, ku- - 
rios grakščiai leidosi nuo vir
šaus ir supo visą bažnyčios vi
dų; kairėje matėme sumaniai į- 
rengtą prakalę; pri^laudprią 
prie didelio Betliejaus nuestel 
paveikslo; priekyje Knksm 

išvietė didysis altorius, pas 
puošęs raudonų1gėlių bukietais.

11.30 vai., belyčiai jau e- 
sant pilnai žmon&t pasigirdo 
malonus “Tylioje nakty*’ gar- - mas kas metai 
sai ir kitos Kalėdų nakties 
giesmės. Lygiai 12 vai. prądėjo 

i» žygiuoti bažnytinėse unifor- 
muoše mokyklos berniukų pro
cesija į Kristaus gimimo pra- 

Procesijai vadovauja 
Mendelis, savo pagal- 
lydimas. Bažnyčia pa

tamsyje, berniukų 
ui žiburėliai 
ėdinių gieš- 
s gyvai pri- 
ktį ir leido

TO PLACE HELP WANTED ADS.
Ask For Ad Taker

Hėlp1 /antedFemalė

pi jos salėje 
šv. Atfoų^;.’ mokykla rengia 
mekn^hfži^ircK^Tną. VaHęųšiai ° 
♦y»d>^| /daim>ns sakys eilėraš- 
dųi ‘ Ta pačią pri^a : mokykla 
pasyeSans preL L * Mendelį, 
sulaukusį 25 metų kunigystės 
jubrlėjaus.

Mcdcykios metinis paskody- 
sutraukdavo 

daug svečių, šį kartą tikimasi 
jų turėti ypač daug.

SLRKA 133 kuopos

INOS-MOTERYS
Press Operines. Puikios 

darbo sąlygos. Sveikatos, ir nelaimingų atsekimų drau-
- : ■..' dimas. Apninkamos Atostogos.

Naujuosius Metus
klyvlendiečiai lietuviai suti

ko keliose vietose.
Ateitininkams ir‘jų artimie- 

§įęms sutikkną surengė ateiti
ninkai moksleūvai šv. Jurgio 
parapijos salėje. Vadovavo glo
bėjas P. Balčiūnas, kalbas pa
sakė kun .dr. K. širvaitis ir dr. 
Ad. Darnusis.

Plačioji lietuvių visuomenė 
Naujuosius Metus sutiko lietu
vių salėj. Kokios nors progra
mos čia nebuvo -r- tik pasišok
ta, pasi’ aišinta bufete ir t.t.

, - Iškilmingiausias
buvo surengtas Lietuvių Kul
tūros Fondo Tasty Shbp kavi
nės salėje Kalbą pasakė pirm.

,.y .... a.- Augustinąvičienė, Lietuvai
' dieną visas gražusis būryą arti'-, priisimnti
mosi prie Dįevo stalo. . • cHoras sugiedojo* Dambrausko

Susitelkimo valandas bažny- Maldą ūk Tėvynę ir visi -
čioje atbaigė bendri pusryčiai tos Himną. . Ir čia atsilankė 
parapijos salęje" Ateitininkų ir . daug žmonių. , 

vadas kun. P

kartę, 
prel 'L. 
bininkų 
skendų
rankos* nešami 
ir jų giedamų 
mių garsa. vis 
minė Tyli 
kiekvienam šie 
nakties rimtį.

Viską vainiką o išl 
Bernelių mišios, kun 
nuoširdūs linkėjimą,
parapijiečiams ir bench adai 
biams, iškalbingas bei švento 
uolumo pilnas jo pamokslas ir 
beveik visų pamaldose dalyva
vusių šv. Komunija.

Ateitininkai ir skautei 
meldžiasi

Šiedvi jaunimo organizacijos 
Kalėdų šventėms pasiruošė 
malda. Gruodžio 20 d. abiejų 
draugijų nariai susirinko baž
nyčion išklausyti kun. P. Dam
brausko kalbos ir priimti--' at-

_____ Buvo ir tiždarų sutikimų at- 
itė diakoną Ką- skirose šeimos 'Nemaža pasi- 

■Ugevičių sukalbėti ' tenkino ir savais nžmais.
Rašto Klubo

susirinkime gruodžio 21 d.

Ąžo<4ų okteto metinis 
koncertas

įvyks sausio 11 d. 5 vai.
tuvių salėj. Be paties J. Kazė- 

•n’. ^.ya^ovaųjamo okteto, prog- 
j•? raęną tam pat atliks ir solistės

J. Kristoląitytė bei A. Stempu- 
žienė, R. Brazaitienės pianinu 
palydjįnos. Tiek oktetas, tiek 
solistės duos naujų dairių (ir 
i§ ąperų!) ir duetų. • J

Bilietai po $2, l;50 ir 1 gau- 
oj, Spaudos Kioske,

pas 3. LariiauSką (tel. CE 1-
2173) ir L. Sągį (tel. RA 1- 
7781)., Salėj .vietos numeruo
tos. •

Tadarbių klubo pirm. kun. dr. 
A. Juška, “Draugo” vyr. re« 
daktorius L. šimutis, jury ko
misijos pirm. Pov. Gaudys, ra
šytojų draugijos pirm. B. Ba- 
brriuskas, marijonų spaudos 
vadovas kun. P. 'Cinikas,'5 MIC, 
Čiurlionio ansamblio vadovas 
P.* Mikulskis iš Clevelando ir 
pats/laimėtojas 'J. Gliaudą?- 

'Meninę programą išpildė artis
tas St. Pilka ir muz. Br. Bud- 
riūno kvartetas iš Detroito.

• Išvyko j Bostoną: J. Eksc.
■ vysk. V. Brizgys, “Draugo” 

■redaktorius L .šimutis ir kun. 
dr. A. Juška yra išvykę į Bos
toną dalyvauti Balfo seime.

• Vaidino “Baisųjį birželį”. 
Ciceroje susiorganizavęs dra
mos mėgėjų būrelis, vadovau
jamas J. Balučio, pirmą kartą 
mūsų scenoje suvaidino iš 
rankraščio “Baisųjį birželį”,

parašytį P. "J. Naumiestiškio."
• Dr. J. Starkus, praktika- 

vęšįkitada 'Alytujt' išlaikė val
stybinius egžamiuUs ir gavo 

pilnas gydytojo chirurgo tek 
šes.

S SAVING 
BONOS

Ar jūs ieškote nuolatinio dąrbo? 
Mes turime vietų šiose srityse:

• ASSEMBLERS
• PRESS OPERATORS
• SPOT WALDERS

Geros darbo sąlygos, pilna dar
bininkams priedų programa į- 
skaitant užmokamą ligoninę, ap- 
draudą ir pensiją. Proga sąžinin- 

| gai (jarbininkei. T 
čiamos, turi raš 
benk kiek anglišl

Advęrtising Metai 
jrp*

4620 W. 19th Cicero, IIL 
MR. STICKLING

PATARIMAS SENO. 
ST. NICK IR JO MĖ 
MIAUSIO BEND

sausio 4 d. -Lietuvių Klubo 
patalpose stud. A. Barzdukas 
padarė pranešimą apie ateiti
ninkų studijų dienas New Yor* 
ke ir Chicagoj.

J. Chaleckis
parvyko atostogų iš JAV ar

mijos. ,4 dienoms buvo parvy
kęs ir Vikt. Peteris.

Ar jūs ieškote nuolatinio darbo, 
švarios dirbtuvės—darbininkų j 
vertinimo? Mums reikalinga:

• SHEAR OPERATORS
• PRESS OPERATORS
• SPOT WELDERS
• FOLDERS

Kompanija užmoka ligoninę, a 
draudą, pensuos planas. Trei 
niai kviečiami. Turi kalbėti

škaut

zimierą
pradžios’maldą. Tatai jis nuo
širdžiais. žodžiais ir padarė.

_ Jaunieji, pasistiprinę ir links- Lietuvių Klubo&patalpose" A.
mai pačiulbėję, išklausė. Cez?' 

' Surdoko kalbos ir keliu meni
nių dalykėlių. Genė Buračaitė 
paskaitė savo parašytų novelę 
Kūčių vakarą. Rūta Vaškytė 
padeklamavo Kalėdų Kūdikėlis 
ir Danutė’Kudirkaitė — Dieve.

Pagalios buvo išklausyta 
kun. P. Dambrausko paskaitos 

■ Idealas ir gyvenimas, ši buvo
- paskutinė iš- paskaitų K kurios 

buvo skaitomos jaunimui kiek- ’ 
vieną /Advento sekmadienį.

- - Anksčiau buvo skaitę: Cez. 
Surdokas, kun. P. Patlaba ir 
poetas K. Bradūnas.

Dalyvavo apie 50 jaunuolių. 
tPusryčiams vadovavo stud.-. 

Dėdinas.
Kalėdų Senelis pas mokyklos 

vaikučius r
Gruodžio, 19 d. sv. Alfonso

mokyklos mokiniai laukė sve- . tų 8 ir 9 paragrafais, sausio 
čių, ypač Kalėdų Senelio.

Svečiai jau rado, vaikučius 
-savo vietose parapijos sale e. 

Stebinčiam vaikučius pcj visą 
šią iškilmę į akį krito draus
minga': jų laikymais. Ket pa
tys mažiausieji, priešmokykli
nio amžiaus vaikučiai su- visu 
“rimtumu” sekė^isos iškilmės 
eigą arba patys savo cla’i atQ- 
ko. Tačiau įsižiūrėjęs į vaiku
čius matei, kad jų drausmingu
mas nei iš viršaus primestas.

- 'ne baime įvarytas: jie atrodė 
neprislėgti, drąsūs, laisvi ir pa-

* tenkinti. ?
Pirmiausiai atvyko kun. 

prel. L. Mendelis su savo pa
dėjėjais khnigais. Vaikučiai, 
paskirstyti "pagal arr :ių ir sky
rius keliomis grupėmis, pagie
dojo Kalėdų linkėjimus ir šeše
tą kalėdinių giesmių. Didesnė 
jų dalis buvo lietuviškos. Kun. 
Preltas savo kalboje pasveiki
no visus mokyklos fiarblnln 
kus, mokinius ir seseles moky
tojas ,ir išreiškė jgražių min
čių. Ro trumpų žodį dar pridč-

Balašaitienė* skaitė referatą 
apie Paer Lagerkvisto, Nobelio 
premijos laureato, Barabą. Ko- 
referavo V. Mariana^. Diskusi
jose dalyvavo prof. Pr. Skar
džius, Liudžius, , Skujeniekas, 
Nasvytis, Mikoliūnas, Braziu
lis ir J<t. Susirinkime dalyvavo 
12 narių, pirmininkavo V. Ka
valiauskas.

Iš Lietuvių Bendruomenės 
gyvenimo

— Lietuviai turėtų nesiten
kinti tik paprastų darbininkų 
padėtimi, bet veržtis ir į pel
ningas įvairių verslų sritis. Iz. 
Šamas sausio 11 d. 11:30 vai. 
lietuvių salėj padarys praneši
mą apiė prekybos, pramonės ir 
kitų verslų galimybes Ameri
koj. Toliau komisija painfor-

Li’etuvių- 
Taip: pat

Per kalėdines rinkliavas
abiejose -lietuvių bažnyčiose 

tikintieji gausiai aukojo: riau- 
josiąs parapijos-’bažnyčioj bu
vo surinkta daugiau kaip 4000 
dbi. ir šv. Jurgio parapijoj dau- 

... giau kaip 3000 dol. .
Liet. Bendruomenes 

-susirinkimas _
Apylinkės valdyba, pasirė

musi Liet: Bendruomenės įsta-

18 d. 11:30 vai. lietuvių salęje 
šaukia metinį apylinkės susi
rinkimą. Darbų, tvar
koj ■ apylinkės veiklos pla- 
tvarkoj: apylinkės veiklos pla
no, metinės sąmatcs ir kitų a- 
pylinkės reikalų svarstymas. 
Kviečiami atvykti visi Cleve
lando ir jo apylinkių lietuviai 
bei lietuvės. Sprendžiamą bal
są turi. 18 m. sukakę.

P .Vaičiūno Sulaužytą ~ •
\ ” priesaiką
sausio 17 d. 6:30 vai. lietūyių 

salėj stato VI. Braziulio vado
vaujama Dramos Studija. Dra- 

. ma vaizduoja, kaip krikai 1920 
m. sulaužė Suvalkuose pasira
šytą sutartį. Dekoracijas pie
šia dail. V. RaulinaitTs. Bilietai 
parduodami Dirvoj. Muliolio 
įrtaigoj ir Spaudos Kioske. Prie 
vaidinimo suruošimo aktyviai 
prisideda Vilniaus Lietuvių Są
junga.

Balfo trijų skyrių
vykdomas pinigų rinkimo va

jus pratęsiamas ' iki 1953 m.

muos apie keliamą 
įmanių sumanymą, 
bus svarstomas ir ekonominio 
susiorganizavimo 
Ąpylinkės valdyba į šį pasita
rimą kvieiča atsilankyti lietu
vius ekonomistus ir visus eko
nominiais klausimais besido
minčius. Įėjimas laisvas.

•
r — -Prel. M. Krupavičius, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas, atsaky
damas į apylink&š susirinkimo 
sveikihimą bei pareiškimus, a- 
pyKnkės valdybai rašo: Vliko 
ir savo vardu dėtąja už skir
tus mums Apylinkės sveikini
mus. Džiaugiuosi Jus susiorga- 

’ nizavus ir įsijungus į ^Lietuvos 
laisvinimo darbo gretąs. Už
tikrinu Jus, kad Jūsų pareikšti 
sveikinimo rašte pageidavimai 
ir norai visai sutampa su Vliko 
pageidavimais ir norais ir Vil
kas jų kryptimi savo garbus 
tvarko, šia proga prašau pri
imti šventinių linkėjimų apy
linkei.

Prc f. J. Gravrogkas, j 
buvęs Kauno Vytauto Di- - 

džiojo universiteto rektorius - 
vokiečių okupacijos metais, ? 
staiga sunkiai susirgo ir ture- I 
jo būti nuvežtas į lįgoninę (St. - 
Vincent ChaiAty Hospital). Li- I 
gonis yra daktaro J. Degėsio - 
priežiūroj. Paskutinėmis žinio- į 
mis įsausio 4 d.) ligonio svei- ‘ 
kata gerėja ir, jei nebus nau- į I ■
jų komplikacijų, jis galės grįž- = 
t i namo.

iukas, • taip išmintingai mo- 
ams, nepažeisdamas biudže- 
iausiu bendradarbiu Mr. .

of Citizen’s Federal
iation in Chicagp
ienąm galimai grei- 

augančio Kalėdų

\ Eugene Klyczek, pre 
Savings and Loan 
Heights^Ill., pataria 
čiau prisėti prie jt 
Taupymo Banką,
- Jis štai'kaip veikia 
riu, ‘Jūs pad
tinio uždarbio į spe 
kaitą. Suma yra t 
šit skirtumą. Bet 
Jums bus duotas lab; 
tik Jūs norėsite, kad 
biausiai laisvos nuc 
kokias tik Jūs, kač

Tad Santa’s asm 
aplankykite Mr. 
Heights. O

_ jam, ir jis.at 
įstojimą f Ka 
čiau įstosite, tucrd

cnro's f
AND LOĄ;

1542 HALSTED ST.

Kąi,Jūs tampat klubo na- 
rieną savaitę iš savo savai- 
ialią Jums, atidarytą sąs- 

laža, kad Jūg*vos paju-
Kalėdos 1953 m„ 
čekis išleisti, kaip 

būtų Jums užtikrintos la- 
rūpesčių Kalėdos, 

turėjbte.
inis patarimas visiems — 

ek Chicago 
au, parašykite 
ulkmenas apie 
įką. Kuo grei- 
išlaidoms ček|.

INGS
’LL.

Ali Accounts In

AUKŠČIALS1 ATLYGINIMAI 
PRADEDANTIEMS

• . ;MACHINE OPERATORS
• RADlAL DRILL PRESS
• MILLING MACHINE

> • TURRET LATKĘ—PLANE OPERATORS
’ • ASSEMBLERS

Nakties pamainoje dirbantiems 10'/ premija.

ISIT

i

CK.

IOGMV3. Eseeutiv*

»WNERS GROVE 198

Miehle Printing Press & Mfg. Co
llth St and S. Damen |

TOF WAGES TO TOP MEN
• PRESS OPERATORS
• FOLDERS
• SPOT WELDĖRS
• SHEAR OPERATORS
• TOOL & DIE MAKEKS

Permanent employment. Outstanding. opportunity toAvork 
in new modem plant. Clean new eųuipment & modom 
lighting. Paid vacation. Paid holidays. Paid Insurance and 

hospitalization. Pain pensijų plan. Apply in person.
Ask for Mr. Stikciing

Advertising Metai Oispiay Corp.
4620 W. 19th, ’ Cicero, IR

CITIZENS

EDWA

511



-Sausio 11 <L Kultūrinis

./ tų ir Respublikonų partijų.
'-—Jau išėjo “Lietuvių Die- 

nų” sausio mėix-numeris; Vte- 
Šeiį puošia naujojo JAVprezi- 
dento Ehvjght D. Eisenhovverio

... su New York * New^lersey lie-
- tūrių respublikonų atstovu A.-

S. TreOoicu, gi paskutiniame

I

BU R

»nriokaš, kun. St Raila.; At- parap. bažnyčioje atlaikė pir- 
eitięs?*,3ęid ao I. ūs katė- mas iš?rihru'ngas mišias 
> kup-4£>T>abu&s. ’ •Jaunojokunigo primicijų

į. ras, -kurio pvc
ria ar
Muziki-

pat pianinu palydėjo meiodę-

Jonas te Irena Pabedinskai,
vokelętą dainą. Ji visus nuste
bino ir savo balsine medžiaga

micijos pas mane tebūnie 1

T

Sausio 11 & <Sheraton Hotel

.------- --------7-

flėtp wanted—Mate

Vaizbos* pirmininko Cj 
K Pikiet Pobūvis įvyks 6 vai. 

'vak. C. K- PHoel yra jau daug anogeonas darnas savo tėviškės namuose. nh-mtnih
Kazimiero Šiandien tphūnie .

tavo tėviškės namai.”
Į^er primicijų mišias pats 

klebonas kun. Magnus Kazė
nas asistavo primicijantui.

ce— 119-121 _& 228n St. S. S. 
i^ttsburgh, Pa. Žadą būti daug

% loftsmen 
BOLLMEN; AND 

presclszt:3«J.'l3j

jo dalyvauti nei jo tėvai, nei M- buvęs Liet. Pranciškonų pro- « ? Jį’
ti artintieji, kurie yra liĮcę pa* vincijolas, dabarties t Greeno Kocneale^ IN.. I. ,

yienucHyno viršininkas Tėv. ,J. 
Vaikys,- dfeTM., Diakonu buvo 
buvęs . provinoolas Tėv. B. 
Bagdonas, OFM, Bridgeville 
vienuolyno viršininkas^ Sub- 
diakonu bbvd klier. B. Tamo- 
liūnas, o ministrantais klieri
kai P. Sabas te ę. Baltrušaitis.

Po mišių primicijantas sutei-

^vergtoje tėvynėje te kurių liLi- 
”mas jaunajam kunigui yra ne

žinomas . • - ■
• §V. Kazimiero parap. klebo
nas kun. Magnus Kazėnas* di
delis lietuvių 'pranciškonų 
draugas ir rėmėjas, labai už
jausdamas benamį tremtinį T. 
•Ęį-ų, pasikvietė jį pas save 
švęsti primicijų te surengė jamLiteratiteinje programos da

lyje Aurša Bendoriūtė iš New.»- _ • ••» pnmicijantas susilaukia.Yorko padeklamavo po vieną -
B JBarzdžkmio te N. Niliūnoei-

phiją te čia apsigyveno to#m^- 
niam laikui. * 'Jaunųjų šeima . 
buvo* pasveikinta jų draugų ir _______ _
pažįstamų. Linkima, jaunie, (p2ydtat*įani«),'ir

savo pirmąjį palaiminimą.
Tėvai Pranciškonai reiškia 

gerb. kelb. kun. ftfegnui Kazė-

•? BETHLEHEM
. $tert Co.

iV Shipbuilding Division
3075 Rtehtnond Tęrrace

* Mariner’s Harbor, - 
'Statai Island ■'

Sausio M d. parapijos salė
je vaidinami komedijos *JNe^ 
sipriešink’’-- fr “Pavyzdingas 
vyras”. AtoTkomedijoš labai į- 
domios te vertos pamatyti, nes 
iš jų bus gailina, ir šio to pasi-, 
mokyti ir iki ašąfų pasi>K^cti. 
Tad visi, kas^fjk norite links
mai praieisti vakarą, atsilan
kykite į šį vaidinimą. Gautas 
pelnąs bus pasiųstas ligonims, 
besigydantiems Vokietijos sa
natorijose. Tad'savo atsilanky
mu jūs padėsite te artimui. Po 
vaidinimo bus šokiai, o apati
nėje salėje bufetas. Roc.

Help Wanted Malė 
or Female?

ŠUKUOTOJAS — VYRAS AR MOTE
RIS. Kreiptis tik patj-rusiems. Nuola
tinis darbas. Geras atlyginimas — 
trumpos darbo valandos. Geros^dar- 
bo sąlyroa

JOHN and SAL
«tl$ Bay Parkway, B’klyn

Tel. BE 2-0008

tau atstovausiu šiandien tavo
tėvą ir motiną, — pasakė gerb.. nui didelę padėką už dar vie 
klebonas — kuriems šių dienų ną* taip didelį nuoširdumą, 
sąlygos neleidžia- pasidalinti - . _ " S. K.

siems oaug oaug laimes. . eUėraščių. Vilman-
SngrĮžft ii kariuęmenės ta Karečkaitė iš New Yqrko 

Andrius Butkūnas, tarnavęs * skaitė novelę porą eilėraščių,
• ir Korėjoj, šiomis dienomis jau Gerte Btiračaitartš ■ Baltimorės 
grįžp^laisvąjfn gyvenimui. Jis savo eilėraščius, Kęst Kudžma 1

' vėl planuoja įsijungti į lietuvių paskaitė Kęstučio Keblinsko ' J 
visuomenipį gyvenimą, dirbs feljetoną “Deitą." ]
chore te veiks su lietuviais.

Geri taut šokių šokėjai.
Philadelphijieėiai tautinių

Šokių šokėjai pripažinti -gerį*,-. p^ngu
ą.iš^tskžrų Jautu sokojų. I%s- Abi
kiaušiai jie šoko Convention k6 UutiAiy

į morės mergaitės, vadovaujant 
Ir. Lozaitytei,-pašoko plastinį 
šokį.
-»Programąpravedė Jonas 

Pabedinsk^sTPo programos bu- 
yo šokiai su gražiom dainom ir 
žaidimais.

* Sekmadr
dalyvavo savo pamaldose, per 
kurias giedojo. Kaulinio veda
mas ansamblio ęfidras. Paskui .

t parapijos salėje įvyko . bendri "
’ Moksleivių at-kų Philadėl- . pušfyčiai. Buvo pasakyta’ gra- 

. phijos rajono valdyba surengė ■ žiu kalbų, sveikinimų, padai- 
moksieivių atatinmkų dienas 
sausio 3*4 dienomis, pasikvie- c
tusi pas save iš Baltimorės te baigtas atejt&iinkų^ himnu. _ 
iš J’tav Yorko moksteivhis ;at- 
eitininkus,

T. Zikaro, gyv. Australijoje, 
kurinio “Veidas** •fotografija, ęall, kur didžiulėj salėj stebi-

' per 40 akutalių
* pasaulio lietuvių

prof. V. Krėvė-Mickevičius, 
prof. Dr? J. B. Končius, tl.
Mikuckis te kt

—- '‘Lietuvių Tautos Kebo” 
antroji dalis, kurios pirmoji jau-

B. Nemickas, vadovauja p. Karalienė. Be to, 
jau pradeda veikti ir kelios 
jaunesnių šokėjų grupęs, ku
rios karts nuo kairi} galės šok
ti lietuviškus tautinius šokius.
į ^Moksleivių ateitininkų

■ dienos ' ' •

nedidelė lietuvių kolonija 
1952 m. pasiuntė Lietuvos lais- 
vinimo^reikalams 836 dol. 10 
et., pralenkdama nustatytą jai 
700 dol. kvotą. Pagal ALTo 

> paskelbtus kvotų išpildymo dą-.

vietoj iš visų Aiherdcos kotom- 
jų didumą. Paterseh -būtų bu
vęs tikrai pirmoj vietoj. Linkė
tina, kad Paterson lietuviai ir 
Semet savo auka garbingai lai* 

. kytųsi prieš kitas kolonijas.
. Gruodžio 28 d. EI. ir Št.. 

Augulių rūpesčiu vietos vaiku
čiai turėjo puikią eglutę. t*a-

Programoje buvo įpinta ir 
šokių. Iš Philadeiphrjos jau-/ 
nimo buvo dvi grupes.: jaunes^ 
niųjų, parengti Klapatauskai-

HARTFORD, CONN.

LDS kuopos Valdyba
Ateinantiems metams LDS

6 kuopos yaldybą sudaro pirm.
- S. šnipšas, vicepirm. J. •Povi

lonis; ižd. P. Manikienė, nutar. 
rašt. J. Bernotas, fin. rast. A. 
Paleckis, tvarkdarys K. Bal
čiūnas, atstovai į šalpos fondą 
A. Mazolas ir P. Manikienė, 

. draugijų vienybės — P. Mani
kienė ir -grupšas.

Help wanted Female
WOMEN—TO SORT RAGS, startinę 
pay 75c per ho&r, good working con- 
ditions.

J. EISENBERG & SON, Ine.
195 Plymouth St., Brooklyn

- Tel. TR 5-4600.

’ visas jaunimas

nuota. Baigiant keletas jaunų
jų davė įžodį. Suvažiavimas

- Kun. Magius primfcijaatas tėvas Šrapnickag OFMi atlai
kęs.pirmąsias Mfiįžs ifc^Ęū®afi^ęro';lieturiubažnyčHJje Pitteburghė.

Business opportun

SLAUGES. (R. N. arba Ucenced 
Practicąls) Priėži&ros darbams,- 8 
vaflĘndos, 5 darbo dienos, valgis, skal
bykla* baldai. į,-

Hospital — Howard and Dumont 
Avės., B’klyn. (IBT New Lota to Sa- 
ratoga Avė. Staiion). TeL DI 8-7000.

KEPYKLAI PARDAVĖJOS, Pilnas 
darbo laikas. Pastovus darbas, geras 
atlyginimas. Kreiptis: ‘ 

LORI PASTRY
2421 B’way — N.Y.C. (8Wth St„ 

arba skambinti TK 3-0460

PARDUODAMA GBOSERY —
BRONX. Taip pat pieno gaminiai, 
alus, šaltos mėsos. Gerai ‘ įrengti. 

_Duoda geras pajamas. (Lengvai gali 
būti padidintos). Gera verslui .vieta. 
Tikra bizniui galimybė tiž prieinamą 
kainą. Skambinti sauūMnkui - 

4-S9yi :

Lietuviv Radio DraUgiios Programos
: ? - j.'V. CINKUS. Di^-ktornis

Trečiadieniais 9:30 vai. vak.—WwRL Mtoft kc—5000 w.
■ ' •*- . / GYVUOJA'PER 23 METUS '
. Oro bangomis transliuojami jvairūs visuomenės pranešimai, 
i , \ naujienos, mužiką.

495 GRA$D ST., - Tė«. EV. 4-9293
P. GINKUSi .. AD JEZAVITAS 

. ^Direktorius Muzikos Oir.

MEGZTUKU DHČBftJOS patjjrujios 

i megztuku gamyboje. Nuolatinis dar- . 

1 bas, geras atlyglrrtmas, puikios darbo . 

sąlygos—pertraukos poilsiui. Patogus 

kelias. Tel.-FA 4-9284.Dis'play.BROOKLYN 11. N. Y.
J. VALAKAS 
Pranešimų Dir.Svečius gražiai globojd vie- ' 

^įgijai ateitininką^. !

Hartfordo lietuviŲ šventė j
Vietos te apylinkės lįetuyjai, 

Švč.Trejybės parapijot drau> 
^gijų te or^mizacijų ber^dubų | Iškilmių proga, bus paskelb- 
■nariai, visa lietuviškoji vkho—-/tas LB Čhartos Aktas ir paši- 
mąnė, laukia Lietuvių Bend- rašytas. šį LB įkurdinimo 
ruomenės įkurdinimo šventės šventė— pareiškė K-to pirm.

W. M. Chase (LOKo valdybos 
bus svarbus įvykis.

Jo nuomone, šis įvykis bu&a- 
mer&iečiams lietuviams, ypač 
Hartfordo apylirikės, istorinės - 
reikšmės šventė, ~ I

Monaūnas jrJJB sekr. A. Sau 
laitis. .<

nariai, visa lietuviškoji vi

KEPYKLOS PARDAVĖJOS 

patyrusios šiame darbe merginos, pri
imamos i mūsų _ Marble Hill ir 
Fordham Stores. . jfc"

Kreiptis K^,8-46M

Vteė’oms, namų drabinmkėms - 
daug rieto gerose leintose. Aukoti 
lyginimai Reikafingąg tuojau.'-* v
INTERNATIONAL. :•

292 E. 117 SU (corner 3rd Avė.)
New Yoric City. TęLLE 4-9877

* Tel?JEV S-&38
... M and Z AUTO COLLISION W0RK8

Lietuviu specialistų collision ir auto taisymo d-vė
Bodies and Fenderi, straightened Complete auto painting

D t C O Refinisfting
’ Atliekami visi collision, darymo, ir. mecir. taisymo darbai. -

TEPIMAS IR POLIRAVIMAS
Darbas atliekamas pigiai jf.« sąžiningai

i. Maldutis Z. Žaliauskas
1506-16 Myrtle Avė, Brooklyn, N< Y.

• Tarpe Gatės Avė. ir Linden St,

18 d. sausio Liet. Amen-, Piį
Klubo auditorijoj 227 Law- narys) 
rence St., Hartforde. Laikina
sis Steįg. Ik B. Komitetas rim
tai ruošiasi bendruomenės 
šventės iškilmėms.

Programoje dalyvaus meni
nės; jėgos- viso? apylinkės ir iš

Mancheste-muzika. Programą išpildė pa
tys vaikai, paruošti Ef. Augu- 
Henės. Akomponavo varg. Yus-

‘gulis įteikė vaikams dovanas.

kiš. Joms rūbus pasiuvo ^-p.

•džhi užbaigė Tėvų . Komiteto 
-ptem- St. MiktihM.

■ dinimas su giėsn£mis, dainb- 
•mis ir tautihiais šokiais bei

Boštpno, būtent, 
rio Liet Choras, vadov. Pake
rio, Hartfordo Lietuvių Okte< 
tas vad. J. Petkakno, Bostono 
menininkai

- St. Liepas te rašytojas - jumo- 
ristas A. .Gustaitis^ prof. Vy^ 
tautas Marijošius iš New Bri* 
tarno bei kiti. Kalbas pasakys 
LB LXKCo pirm. prel. J.; Bal-

operos solist.

“D.” Koresp. MC,

. Dragūną, 6$ tą, afflž. rimtą ir 
suripratusj.hriUVj ir gerą para- 
pijietį. Trejas mišias atlaikė 

'kieto. kun. J. Kinta, kun. Vyt. 
Dęūifkis ir kun. Totoraitis ir

ntfteto pirm. prel.'J. Ambotas, 
.LB. Juriskonsultas adv. F.

Cambridge, Mass.

B?tady, N. Y. 
edojo per radiją 
28 d. per Potšvilės* 
jo stotį Shenando* 

ah §v. Jurgio parap. choras 
giedojo lietuviškas kalėdines te 
kitokias giesmes.. Iš Sėtuvių 

.kompozitorių buvo pagiedota J.
Naujat», J. švedo ir M. Pet
rausko kompozicijų. Kųn.' B. 
Šimkus pasveikino su Kalėdų 
šventėmis. Chorui vadovaują 
muz. J. .Mačiulis. « 

Džiugu, kad jaunimas te vy
resnio amžiaus choro dalyviai 

- pasistengia lankyti- repeticijas

-------  ------------- ------ ----------------- --------- ———.— -------- _—

r Norite geros—meHĮŠkos fotftgrafijos
- PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ
(vestuvių, krikštynų; gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.)

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
. .. Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
* .gJ^42tMenahap Štr^ Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Skambinti teL HYacint 7-4677

JOIN OUR NŽW CHRISEMAS CLUB N0W

ŽIU PLAUKAI PRANYKSTA 
BEDAŽYMO

Pąikus milinys yra galimas dabar 
gauti, kuris pakeičia jūsų plaukus at
gal j natūralią tamsia spalvą, beveik 
kaip magKkai. Vartojant kasdien per 
trumpą laiką, palengva^ ir stebuklin
gai pasikeičia žili i natūralią—atro
dančią spalva. W nėra skubus dažas. 
Atsiminkite, kad tamsūs plaukai jau
nina išvaizdą. - '

Jei jūs norite išmėginti ši nepapras
tą mišinį be jokios rizikos tiktai pa
siųskite šią IRotepą J TRYSAN CO., 
Dept. 615, Peekikill, N. Y. Jie alsius 
jums du $2,50 vertės buteliukus už 
$4.00 plūs 80 centų taksų mokesčh' 
Tai yra "81.20 nuolaida nuo reguliarės 
kainos. Jei, kaip jūs pavartosite pagal 
nurodymus, ir nebūsite patenkinti' dėl 
kokioš nors priežasties, * jūsų pmigpi 
bos pihtai-grąžinami.
Pavardė....... .....................................
Adresas -...................

Miestas, ............... . Valstybė ........a
G^CA NAUHKNA APIE-

Kutų dirbėjos <Fringers) • 
jiatyrasios maigyti nudtonris. Pas

tovus^ geras atlycinhnaa, palietos dar
bo sąlygos. Kreiptis:

LINBRO MFG. CORP.
385 Gerard Avė., Brohr

. SLAUGftS

nos pamainą, nuo 5 Ugi dienu. 
Maistaą vietoje. Makmi aplinka.

Kreiptis: ĖS 7-9342 J
---------n—-—vįes*----------

patyrusi prie suknelių;' PMtevus

3837 Whfte Ptains Avė,

į palydėjo fa* i kapos. Kapą

Sausio 11 d. 12:15 
paskutinių mišių,’' b? 
salėje, 432 Windsor

pijor*alėjegražiai pavaišino 
visus Ifaiyva^ttrius'lakkrtuvėse. 
Visur dabrvavo i£šv. Kazimie
ro D-jos Itstovait kurios aktin
gas narys buvo aa. J. Dragū
nas .Velionis nukeliavo pas sa-

mas. Visi -kuopos nariai 
rintieji įstoti kviečiami J daly
vauti Čia bus gera proga už
simokėti te už “Darbininką”.

Valdyba4

lytinėje pamaldas ir gairindami lietu*
., šau-

iki-
no-

Bronius Galiais, prieš kiek 
laiko gavov registruoto profesi- 
hfo inžinieriaus licenciją Mas- 
saShuaetts valstybėje. Inž. Ga
linis yra baigęs Vytauto Di
džiojo Universitetą Lietuvoje. 
Jau tre'us metus dirba vienoje

4 kurios visos yra sukūrę betų- bostono firmoje, Buo metu in- 
f riftag šeimas. žMšriaus konstruktoriaus pa*

JI paliko prieš 10 mėnesių. 
Dragūnai paliko tris dukteris.

viską giesmę per radiją. Nors > 
chorui priklauso jau visi Ame L 
rikoje gįnę liėtĮndai, dauguma 
ne antroskartdp, bet jų Hetu- 
4bka tartis gana aiški ir g&a. • 
Taidbdvo žymu te klausantis

* jų giesmių. Per radiją išgirsti 
lietuvišką giesmę buvo labai 
malorih, ypač kad tai įvyko po 
kelerių meąi pertraukos. Būtų : 
gražu, kad šiam chorui būtų 
daugiau progų dalyvauti ęadi jo 
programoje. Juo labiau, kad jis 
yra vienas geresniųjų apylinkė
je. Klausytojai sveikina chor
vedį te choristus bei linki te to
liau garsinti tiek lietuvišką 
gievnę, tiek te dainą. P. M.

a
i / 07 . Creditedand
/2 ./O ’ Compounded 

’ .Quarterly A Year •» /.
Regular Savings Accounts

Ar astma gera naujiena? Ne, bet 
"pranetama, kad vaistai PENNYL tėU 
Ida greitą, nuostabu palengvinimą 
sergantiems atsma. Pranešimas sako.

Latest 
Interest 

Rate 

On
Interest starta the RrsLof the. moįRfi 

on sums from $25..to JlttDOO.

Deposits made on <vr before^January 1.5 
wlll draw interest from tiie ffrst <*f 

, January.rflefttotheenddfthe *. 
ąuarteriy dividend period.

Tif ZZ 

ŠAVINGSBAMK
135 BROADVVAY at BEDFORD AVĖ., 

539 Eastern Parkway at Nortrand Avenųė 
Your Depoaits in This Bank Are Fully Insured 

Up to $10.000.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

W(^į$EN, middle aged, to help with 
house <hd three children: nice room, 
moderate >alary. Catholic family. 
Good positidn for woman seekinfc nice 
home. Extra help for heavy cleaning. 

KONRAD.
6057 Cooper Avė.. Glėndale 27. L. J.

• EV. 6-3348
sunkąlu kvėpavimo priepūbliut. Dau- 
gelis^Vartotojų, kurie anksčiau nuo tų 
priepuolių mnOpdavo Ir gandydava 
orą, dabar tu džiaugsmu pttrėiDftą. 
kad po krietot ŽH| vaistų dorių; gau
tu. tikrą palengvinimą.

Jei ir jut vargbia astma bei astma- 
tiikas JųMulyt ir krauto susitvenkimas, 
tuojau nušiurkite PENNYL. Galite 
gauti speciana kaina, iei atsiusite žta 
aticarpa | Oreton Drug Products, 
Dept. 604, PeeksMU. N Y. Jums atsiųs 
dvi $3 vertės bonkas ui $5 su $1 nuo
laida nuo reguliarios kainos.

Jūs neprivalote siusti pinigus, su
mokėsite paKintnkul. kai pristatys. 
Bet užsisakykite tuojau, nts vaistų M 
kiekis specialia kaina yra ribotas. ‘

Vardas Ir pavardė

Display

— EARN UP TO $84. WEEK — 
INF ANT AND CHILD CARE

4 week advanced and 8 weėks Course
— Easy payment. Superviaed work in 
approved Hoapital*. Ages-18—55. Day 
A Evening Claaaeak Vist, our class- 
room — EnroH Now.

226 W 42 St. NY.C. BR 9-8929



PAVYKUSI KALĖDŲ EGLUTE

rengta parap. salėje mušto 4

ppBktsdienj,
9 * vai ., pąmaktoš ŠV4 Petro 

Bet. parapijos bažnyčioje, So. 
Boston, Mass.

rengiančių , lankyti Matėsi

čhj tarpe buvo vetos klebonas

Lietuvą ir vtousiietavius JaSco a rapijos kunigai, JBeifo pirm.

SPORTAS v
-

LUHftJVIU SPORTO KLUBAS — 4 sti jau vien iš to fakt?, kad New 
, ‘ ta tema parrtė.edtt^

. rnmrtv- 9W*.
mms ir. ~~ Kaw«wt pąųiratlųnėiuase

. ' tačiau vertiaįsmo*. kuri pas paruo-
iMaM' AMroM arattbino šia JAV teniso sąjunga, moterų gru

pele šiais metais pirmų vietą užima 
žiiiMajt Mąarte* Cmhd^. kuri yra 
laimėjusi beveik visas suu-be^niuo- 
sius pasauliųio masto teniso turny
rus praeitų metų būvyje. An?ra viet

, ta atiteko Doris Hari *'
, ; -r Vokietijos rinktinė

> *vei> 
metu

pe* Moines,Ių. 41,4-U/„.

Juras. "
1 vai. p.p. Statler viešbuty čiai atvyko tremties į Bos-

mokyklos nuolatinis .

to liet; parap; bažnyčioje. MI-

10 vai. seimo posėdžiai Stat- 
ier “viešbuty.

, / Vakare didžiulis banketas
< : Statler viešbučio salėje, daly

vaujant ark. R. J. CusHng,

Jakutis yra aktyvus lietuviš
kos visuomenes narys. Jis yra 
LRK Susivienijfrno 94 kuopos

jos sekretorius, daug dirba
BALT ir kitose organizacijose.

Braižytoją kursai
kuriuos organizuoja inž- ir

Pirmoje programos , dalyje 
keletas mokinių padeklamavo 
lietuviškų eilėraščių. O. Ivaš- 
ktonės parengti mažyčiai tauti-..

garbingų svečių. Į seimą iš rąžyti 
Chicagos atkrenda ALT pirm.

CUeago Chess lygoje po lųimėjk»io 
prieš VVest Stiu/bau Chess (3ųb : 

Teitose rungtynėse . turtjo 
nusilenkti prieš labai stipįrfos sūdė- ' 
ties Ihving Park Chess -Club 2-4. 
Tautvaiša iveikė Nedy^ęĄ- 5 lentoj 
— K. Šalkauskas laimėjo prieš Ber
gą.

Mantmtio Neturiai. dalyvaudami 
Montrealio B klaąės lygas rungtynė
se, jveikė pirmavusi \ Dominion

‘ Bridge klubų 4-0. Lietuvių sudėtis: 
A. Pusarauskas, V. širvydas, J. •-( 
žpū&dzinas ir Ą Mylė. ‘

. ■ ■’ >- ■ . ■ ’ I
Chjcagss' ttetuvjųi sųyo 1952 m. 

pirmenybes užbaigė šitaip: A. Zujus 
12 tk.. Pr. Kalvaitis ir K. Jakštas 
pp 111£, Vosylus 11, Estka K. 
Šalkauskas 914 ir Lt,

Oeas Beviev, gruodžio ar. talpi
na Bostono City p-bių ^rųšymų ir* 
nuotraukų. Tarpe kitų “leaders” pa- 
•minėtas Kazys Merkis, surinkęs 
•3^-21/, taškų. Quebeco provincijos 
p-bėse po 4-2 Nurinkusių tarpe mi
nimi M. Bdkoyitz Ir I. Žalys. Psatal

aktyvaus sporto pasitpukti. Minė- . Chess skyriuje paskelbti laimėjimai: 
tas atletas yra paniekęs 45,8 sėk. Škėmos prieš Šmith (1951 G. -
pasaulinį 400 m. bėgimo rekordą. Knights) ir Senansko prieš Cohen

(1952 Prize tvar.)

Grašy* Pateisino bent 90 proc. Žū- 
BMfU dėta i toM Ir jei būtų 
tiun&jiMi Bent kiek daufaūi laimes, 
Rungtynes galėjo laimėti mažiausiai 
2 jvajrėių skirtumu. ,

Visos rungtynės praėjo Ugningo
je kovoje ir didele sparta. Pradžioje

je ketvirtas H eilės Sabaliausko 
t praėjimas vainikuojamas išlygina

muoju Įvarčiu, šveicarams nevyksta 
v. Ll. -1. - - -. t. pralaužti gerai žaidžiusja mūsų* sau-
SIUO metu yra kuopos sekreto- ■ Inija, ir jie bando atakuoti mū
rius. Dauguma narių į susivie- • „ vartus tolimais jtoyiais, kurie 
nijimą yra įsirašę prieš de- praskrieja prd fau ata jikviduoja-

Sustvtonįjkno 119 kuopa. Prieš
.nes rusai iki šiol 
su laisvojo pasau- 
OUmpinių -žųdimų

prieš Jugoslavija rezultatu 5.2. ‘ 
. — Švedijos rinktinė sekančios sa

vaitės gale vyksta j-SSSR, kur prieš _ 
vietinius dalyvius greitojo Ruošimo , 
varžybose. Tai naujas reiškinys 
sporto ųpsaulyje 
vengė susitikimų 
lio sportininkais.

jrėgultatai tačiau juos pamokė, kad 
tokios tarpvalstybinės žaidynės ivai- 

šveieand vedė 1-0, tačiau 34 minutė- Šakosę-jiems duos patyrimo ir 
dėl to Sovietai nutarė tos linijos lai
kytis.

— Žymusis lengvaatletis iš Jamai- 
cos salos George Rhoden nutarė iš*

narių susirinkime paaiškėjo,
pašoko tautinių šokių ir padai- 

^jiavo. Vtoi vairai aprengti tau
tiniais drabužiais ypač darė 

-areh. draugijos Bostono *šky-.... malonų įspūdj.
rius, pradėdami šeštadienį 5 - Antroje dalyje buvo vaidini

mas, kuriame daugiausia da
lyvavo žemesnių skyrių mokį- 

, niai — A. Baranauskaitė, V. 
Kataųskaitė, N. Vaičaitytė, J. 
Vaičaitis, Uog. Kubilius, A.
Margaitią I. Vileniškis, V.
Vakaująs, J .Biknevičius, M. 
Kavaliauskaitė, M. Juškėnaitė, 
ir Z. Mockutė. Buvo vaidina-

narius. Kuopos vadovybėj nuo

vai. parap. mokykloje. Prašo
mi susirinkti visi jau užsira- 
šiųrięji ir kurie dar nori įri-

Visi bostoniškiai ir kakny- .
* ninių vietųųjįgtuviai yra kvie- 

į čiami aktyviai dalyvauti visoje 
\ seimo progęąmoje-.

Mirė
Tarpaliauskienė,

gyv. 246 E. 6th St, 62 m. sra

fiko sūnų ir dukterį.

tais dėl ligų ir mirimų kuopa iš 
centro' gauga daugiau pinigų 
negu išsiunčia duoklių. Tuo bū
du 1952'tųęjtaiš gauta 1890 do
lerių, o išsukta 1547 dol.

— Vietinis Balto skyrius y- 
ra nutaręs suruošti vasario 16 
minėjimą. ' Programą išpildys 
vietiniai buv. tremtinių vaiku-

ranauskas. Vaidinimą parengė čiai, kuriuos paruoš L. Reivy- 
A. Gustaitienė, jai talkino mok.

nys ^mirė nuo širdies smūgto 
eįdamas gatve sausio 1 d..Bu
vo 64 m. amžiaus. Gyveno pas 
savo gimines Audickus 35 P SL

* dnoje buvo whist party. Po to tr*s
pate misijonierius kun. P. Ja- Kanadoj. .
fcnnavičius rodė kino filmą iš 
savo veiklos Jamaica saloje,

sausio 3 d. vakare parapijas 
salėje septinoje garime buvo 
susirinkę apie 150 žmonių ir vi
si jaukiai praleido laiką. Pra-

atgal, pabaigoje buvo arbata 
Su užkandžiais ir jaukiai pasi
šnekučiuota. .

Sausio 4 d^gv., Jfetro parap’

pijos choro choristai Tadas Va- 
lis ir Lelija Aęčilauskaitė. Abu 
jaunavedžiai yra taip pat akty- 

v vūs vyčių nariai. Į bažnyčią 
buvo susirinkę daug drąugų ir 
pažįstamų. Jungtuvių apeigas^ 
atliko jaunoja pusbrolis kun. 
A. Koritąutąs. Solo giedojo so-

heras pagiedojo graaą giesmę.
Vestuvių puota įvyko L. Pilie- 

, čiiį klubo patalpose.

dinimas “Ragnytė našlaitėlė”
Senio rolėje buvo inž. K. Ba-

tas atletas yra paniekęs 45,8 sėk.
L ... . .... '.

— Horaėe Ashenfelter, kuris olim
piniu fi laimėjo 3000
bėgimą su klfūtimišsjairnėjo James 
E. -Sullivan Memorial tfufejg, kuri.. . 
kasmet Skiriama geriausiam 
mėgėjui s^^hininkui Amerikoje.

Pagarsėje^Tony DeSpirite-TJ^ie- 
kė nauja pasaulini rekordą, pSr me
tus laimėdamas 390 arklių lenkty
nių. Nors jau buvo labai maža vil
ties, kad -jis pasiektų buvusi rękor- 

ida (388), tačiau jam tas priešpasku-

KONFERENCIJA
Sauso 11 d. Bostone įvyksta 

Massachusetts Alto veikėjų 
konferencija, kurioj dalyvaus 
taip pat ir New Hampshire bei 
Rhode Island valstybių Alto ir 
kitųpofitipį^etuvos laisvinimo 
darbą remiančių organizacijų

A. a. Efea Julija VaMtevi- atstovai. Konferencijoj bus ap-
čieoė - White

mirė gruodžio 23 d. Buvo 63 
m., gyveno 597 Ahehs St., 
So. Boston. Paliko žmoną Ele
ną- (Dusevifiutęl; dvi dukterį

tarti Vasario 16 minėjimo, pi- 
niginio vajaus, planuojamos

rig Rd., Sųuantum, purė gruo- politinės akcijos kolonijose ir 
džk) 30 d. Buvo 50 m. amžiaus. kiti aktualūs reikalai. Daly-

Moksleiy'iij ateitininku kursai
ton). Iš jaunesniųjų moksleivių 
ateitininkų — Vida Lužytė 
(Boston), L. Keturakytė 
(Brockton) ir R- Pareigytė 
(Brocfcton).

kuriuos surengė N,, Anglijąs 
apygardos valdyba, vadovauja
ma energingo -pirm. stud. K. • 
Keblinsko, vyko So. Bostono

vių iš. Bostono, Worcesterio, 
Bpodctono, Putnam, New Bri-. kartą įvyko So. Bostone

flUtininkų namuose. Prisirin- • tam ir kitų viettjvių ūoliaą 
■ ‘ ko ypač daug žmonių^ neš-pro- ■klausė paskaitų ir aktmgai da<- 

grama buvo visus dominanti. 
Svečias rašytojas J. Jankus 
skaitė savo kūrybos ištraukų. 
Dr. M. Gimbutienė skaitė pdk- 
kaitą “Sėnbvėę lietuvių tikėji- 
njtas ir dievai.” *» .

Norwood, Mass.

, das, gi kalbėtoju numatomas 
svečias iš kaimynines lietuvių 
kolonijos.

— Mančesterio lietuvių vi
suomenėj yra iškilęs ir aptar-į
tas reikalas dovana atžymėti 
p. OIkovikienės sūnaus Alber
to šventinimą į kunigus ‘ atei
nantį pavasarį, ši maža lietu-

sų puolikams, kurie, nors ir pra->- 
pro priešininkų gynikus,

. suklumpa, apt delsimo slenk
sčio ir jų menkučius smūgius .kkvi-

• dudja šveicarų vartininkas.
Antname kėlinyje KMašinską pa

keičia Vaitkevičius, kuris pradžioje 
parodė daug gyvumo Ir 54 minutėje 
stebėtinai puikiu, galvos smūgiu ke
lia pasekme 2-1. Po šio {varčia švei-^_ 
parai ne tik išlygina bet greit kelia ^--^. - -
pasekme net 4-2. Rungtynėms bai- ’ tjiie meti! diena pavjJ 
giantis, Gražys dar suskumba su
švelninti pasekme iki 4-3.

Kiekviena mūsų vyrų pergalė; 
arba pralaimėjimas lietuvių žiūrovų

- yar jautruū sutinkami, tačiau vie- 
ir treneriui būtų daug ma

loniau, jei žiūrovai su savo patari
mais Ir pamokomis būtų santūresni 
ir žaidilpK^udėtį leistų tvarkyti vien 
tik treneriui. Pertraukos metu pa
leista peapgalvota žiūrovo replika a- - 
pie yienų ar kita žaidika įneša vie
nuolikei1' daug, nesklandumų. Pasiti
kėkime daugiau klubo vadovybe ir 
vienuolikės treneriu, kurių tikslas 
mums visiems yra aiškus. v
- Priešžaismio rungtynėse lietuvių 

antroji pralaimėjo šveicarams 5-2. 
įvarčių butpriai; Atkočius ir Belec
kas. " • _ Ant Bagdžiūnas

'------Už Montrealzvanadiens ledo
rutulį žaidžiąs Maurice Richarde lai
komas praeitų metų geriausiu spor
tininku Kanadoje. Jis yrą labai žy
mus savo šakos žaidėjas šiais me
tais jam pavyko pasū^&įjašują į- 
varčių rekordų. J’er’^vb sportinę 
karjerų jis yra įmušęs daugiau kaip 
330 įvarčių ir kiekvienas r?ftrtis da
bar reiškia naujų rekordų.

ŠACHMATAI

ARBATA NUO
ŠALČIO -v.

Jeigu gauni šalti viena 
K| Į po kitam, kenti ne«ma- 

gurnus .skausmus ir 
į. ' nuoetoliua, paprastas 

r1* beretttaHaga 
bMt. 4LEXANDRO 

įfy ARBATA MW> *AL-
Į>—' CIO yra mišinys, 4ak-
sėklų, žiedų, žievių ir ŽoUą ir >i- 

gu tos arbatos kasdiena Mgerttime, 
Ui gal nei nežinotume kas iaMis yra, 
arba- tas šaltis būtų lengveoUs per- 
kęst Ta arbata yra.WJ00 užmokėti ir 
prisiunčiamu namas. O 
šunokMi p toriui pk ta pa-

’ti arbat*i230.- . .

ALEXANDER’S CO.
"4U BBOABWAT

nu.

Sukkrė Uėtvvišką Šeimą
Sausio* 1 d.~ šv. Petro liet, 

parapijom banyčioje sutuokti 
Jonas F. Survila iš Norwood, 
Mass^,su Juiia Bartusevičiūte, 
gyv., 265 E St, So. Boston., 
Sveikiname. *

Poetas F. Kliša
ilgesnį laiką sirgo ir nega

lėjo dirbti, šiuo motu jo svei
kata jau gėrėja.

* - Ganė
Eiraks Raimondas, Algirdo 

ir Birutės (Levickytės) Mitkų 
sūnus pakrikštytas sausio 1 d.

Jonas, Jono ir Albinos Rač
kauskaitės) Kisielių sūnus, 

■ gyv. 180 W. Severth St.f pa
krikštytas sausio 3 d.

Stepas Juozapas, sūnus Juo
zapo Jankūnavičiaus ir jo žmo-

truodžio 14 d. įvyko LDS 3 
lyvavo programoje. kasmetinis susirinkimas.

Sausio 2 d. paskaitas skaitė Dalyvavo dąuk narių ir dau^ 
kun. A.- Kontaktas “Mūsų pir- guma apsimokėjo ateinantiems 
maris principas kasdieniniame metams už sąjungos organą 
gyvenime’Hr-stud. D. Skudzin-- “Darbininką”. Iš LDS.Naujo- 
skaitė “Kuopos ir būrelio 
veikla.” Vakare buvo lietuviš
kų dainų ir žaidimų vakaras, 
baigtas vakarine malda.

Sausio 3ril vtoi dalyviai iš
klausė šv. mišių ir pamokslo. 
Paslraitas skaiitė stud. V. Lem- 
betfcaš “Kaip rašyti protokolą”, 
dipl.-ekon. S. Lusjjs “Katali
kiškumas” ir stud. k* Keblins-

dama antrą kunigą, puikiai 
kalbantį senųjų tėvų kalba. 
Pirmuoju buvo kun. P. Yaičiū- 
jias,

—: Inž. K. Daugėja jau ant
ras mėntto komandiruotas dir
ba prie Internąl Revenue įstai
gos statybos Portsmute, N. H. 
darbovietės.inžinieriaus narei- -x— >7“r"“ .pirmenybės buvo 6 ratų, šveicarųen »«e« karte f .Aus. Taut^a, sukavojo
gobė. mųrsp, trabjos geriausi tenisininkai laimi

- . finalines varžybas dėl minėtos tau-
_ a _ rėš. šj kartų jie amerikiečių finjeti-• Bndgepoi^Coiin. ne nugalėjo 4:1. Varžybas, kurios ir 

vyko Adelaidėje - Australijoje, ste- 
Gražiai pasirodė choras bėjo daugiau kaip-15,000'žiūrovų. 
Kalėdose bre Bernelių mišias., šeimininkus atstovavo garsieji 

i a /-.a______________i_. Sedgman ir McGregbr. Sedgman ne
pralaimėjo neį vigno seto žaisdamas 
prieš amerikiečius. Vieninteli tašką 
svečiams pelnė Seixas, kuris nuga
lėjo McGregor. šių žaidynių- svar
bumų teniso pasaulyje galima^sprę-

HONK

cherier AveM pakrikštytas sau
sio 3 d.

kurto tėvai gyvena 174 Boltfcn 
SL, So. Boston, gimė gruodžio 
15 d.

DaBMo Court, gimusi 1951 m.

Ttašvaišų laimėj* VtVt, IffiMte--. 
open pirmenybes r

Gruodžio 26-28 dd^ Decatur, Iii, 
i vyko 1952 m. Illinois open pirmeny
bės, kuriose dalyvavo 37 var&vai iš

’. W 9 valstijų,, jų tarpe ir pernykštė tų 
SPORTAS PASAUl-V pirmenybių laimėtojas Povilas Taub-

. ' . vaiša.
-Ir va Davis taurė liko Austrą- > Pirmenybės buvo 6 ratų, šveicarų

South Boston, Mass.
JOSEPH BARACFVICfUS 

' LaMetitviu Direfcteriua ,
Tel. SOoth Boston JV2590

sios'apskr. suvažiavimo pra'ne- 
šimus padarė Ar*Kneižys, J. 
Veršiackas, P. Jaras, D. Razu- 
levičkts ir V. Kudirka, kurie ' 
pažymėjo, kad suvažiavime bu
vo priimta daug gerų nutari
mų. Kuopa nutarė kow^l9 d. ‘ 
suruošti, šy. Juozapo šventę.

, Numatoma pamaldos ir po pie-

gražiai pasirodė A. Stanišausko 
vadovaujamas choras firehoro 
solistai O. Globto - Radvilaitė, 
L. Argust, J. Barno^asTV. Gė
rikas ir k. Mišias laikė kleb. 
Tdin. J. V .Kazlauskas. Klebo
nas,vargonininkas ir parapie- 
čiai dėkingi ^chorui už-gražų 
giedojimą tiek Kalėdų parnąI-> 
dose, tiek ir per ištisus .metus. 
Dabą?-chore , yra labai gražių 
bakų. Jato. pasižymi ypaeGJo- 
bis*: Radvilaitė, L. Argust, M. 
Norkevičiūtė, K. Laurienė, O. 
Grudzinskaitė, F. Vadinčlenė, 
S. Armonienė, Ąf. Deselets,*J.

« retinai, jis įveikė 5 iš eilės Savo prie
šininkus (Dr. Šchlosser, Sliapiro, 
O’Dell, P. Adams, Fletshheimėr) jr

’ paskutiniam rate sulošė lygiom su 
Angelo Sandrin. Tautvaiša, surinkęs 
51/ž 6) taškų, laimėjo pirmą vie
tų ir 1952 m. Illinois open čempiono 
vardų..

■ -V--
1952 Dlnois ©peri pirmenybių laimė

tojai rikiuojasi šitaip: .
1. P. Tautvaiša, Cfflcago 51/2-y,..

2. Angelo Sandrin, Glricajfo 5-1, 3.

WAITKUS
FUNEBAL HOME 

197 WERSTE» AVĖ.
Oųįnbridųe, Maaa

PRANAS WAITRUS 
laidotuvių Direktorius 

ir BalsamaotojM
NOTARY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia šer-
. menimš dykai. Aptarnauja Cam-..

bridge ir Bostono kolonijas šė- 
miausiomis . kainomis. Kuino*

tos pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TE 9-M34

FUNERAL - ♦ HOME 
. 564 EA8T BROADWA Y

kas —^Ktrjpos valdyba, val» mu. I kuopą įstojo jaunas ir 
dybdsnariai ir jų pareigos.” Su veiklus tremtinis P. Jaras.
jabnesnįais moksleiviais pokal- . * ...
bį pravedė mok. J. Lapšienė v»Wyba 1953 m,
tema “Kodėl mes turime likti
lietuviais.” -p

Sauso 4 d. po pamaldų buyo 
bendri pusryčiai salėjė po baž
nyčia ir iškilmingas posėdis, 
kur. savo atsilankymu pagerbė

bis, E. Dzedelis, kurie yra ak* , 
’tyvūs choro nariai ir sekma-

NOTARY PŪBUC 
T< 80 9-Mlf

Končius, kun .prof. S. Yla, Dr. 
J. Petronis ir k. Paskaitą apie 
Katalikų Akciją skaitė Dr. J. 
Leimonas. Pabaigoje paskelbti 
buvusių konkursu laimėtojai. 
Kursų metu buvo lietuvių lite
ratūros žinojimo konkursai 
kuriame I vietą laimėjo D. La
pinskas (Boston!, II R. .Galdi
kaite (Boston), III D. Veleliu- 
naitė (Putnam).

Ateitininkų. programos žino
jimo patikrinime geriausiai 
pasirodė I. D. Lapinskas (Bos
ton), IL E. Sužiedėlis (Brock- 
ton), nL L. NIkolskytė (Bos-

?šiems metąrns kuopos val
dybą sudaro ' dvasios vadas 

» kteb. kun. F .E- Norbutas, 
pirm. H.. J. Balutis, vicepirm.. 
P. Kuras, fin. rašt. O. Paznio- 
kakė, prot rašt A Venckus, 
ižd. p. Razulevičfųs ir tvark- 
darya J. Avižinis. I Federadjos 
10 si ? ”
kus ir D. Razulevičius.

skelbė parapijos metine apys-

pija turėjo $25,000. Tačiau ir

Lillnumiafl
Furrtiitirė Co,

įvairiems patai^nams. 
—. Kalėdų proga Paikučiams 

atstovais A Venc-A buV° SUrengt°S ~^atMgvąis • w vjgfla lietuviškai, kMa anglis-, 
kai Abi peyyfce;

Kalėdų švenčių nfefujki-Minės Vasario 16
ALRK Federacijos 10 sky

rius ruošta Lietuvos ' Nepri- 
^ausmoybės 34 metų sukak

ties minėjimą vasario 15 d. Nu
matyta batžnyčioje pamaldos, o 
po pietų 3:30 vai. iškilmingas 
susirinkimas parap. salėje. Su 
prakalba kviečiamas tremtinis 
kun. A. Vainauskas iš Nashua, 
N. H.t Vargonininkas V. Ka- 

* mantauskas ruošia gražią me
no programą...

pat Naujus Metus palaidota O-

jai priklauso apie 25 metus ir 
buvo keletas draugijų narė. Ji 
taip pat buvo susipratusi lietu
vė patriotė ir uoliai rėmė lie
tuviškuosius reikalus, dalyvavo 
lietuvių visuomeninje veikloje

nyčios reikalams bei rėme lie- 
tuvišką spaudą.

N UeturoB, Vyčtf Radijo Programa 
į TkMpRMb • aMiM WIOA, 1K9 byli iriu
| KIEKVIENĄ SElCMAQfEN{ — mro l«0 Md 2XJ0 vai M nmtta 

K r«ay^ grograaaoja akeitotU, kreipkitės adresu:
KN10KEB OT UTHUANIA WIX)A

V < BRADDOCK, PA

A J. NAMAKSY
KKAL E8TATE Ą INBUJUNCS

Tel. PA 7MetJ«



Rinkimų Komisija balsams, 
skaičiuoti posėdį šaukia ne 
anksčiau, kaip 1953 m. vasario 
2 d. ir ne vėliau kaip vasario

PARDUODAMI NAMAI SU 
TUŠČIAIS KAMBARIAIS

Woodhaven 2 šeimų -medinis, 11 
kambarių, 2 karam garažas. Atskiras. 
$14,000. 2 šeimų medinis, 11 kamba- 
rių, $16 506. 2-šeimų medinis. 11 kam
barių $99,706.* V

... ra . •• j. - Cybress Hill -3.seimų jnūrinis, sudi o Rutos^ organizacijos di- .,. .-.. . „• ® J vehausiaisk jrengimais. Dviejų florų
dziulis muzikos ir meno vaka- kambariai tušti.
rąs. “Rūtos” ansamblis -atliks . -
muzikinį vaizdelį “Aušrelei be- East New- y«ac 2 šeimų- mūrinis, 

•^.auštant,’’ — režisuoja Alf Pe- U kambarių- $l(X500. 2 šeimų medi- 
trutis. Programoje dalyvaus ir 
įžymūs liet, menininkai. Nuo 

h-,7:30 v. v/šokiams gros Joe
Thomąs or'kesrtras. Visi kvie
čiami savo/atrilaiįkymu<prisi-

ANNA kaskas ir algibdas BRA2&1 h^opėStan dėti prie lietuviškųjų reikalų— '
kurie Vyčių sukaktuviniam koncerte Kjri’dykradijo valandėlės iŠlaik^no

E. Mth STREET

Grabauskas, 
Brooklyn 11, N. 

nė).-Ten pat p 
gistracijos

pirm., Ant Ma- ,,
MUIIM rinkimus 12 d. Visi nariai turi teisę da-v BtMdtaO. Kčfflįteiją ’ paskyrė

lyvauti tame posėdyje kaip |te

imti nustatyto termino įsiregi

Kandidatei įLŽS valdoma©*

J Valdybą* Vyt Gedgaudas, 
AB. Aleks. -Merke- 

ėliūnaitė, Pr. 
Naujokaitis; 'Dom. Penikas, 
Juoz. Tetr^nas, Vinc. Rastenis, 
Aid. Šalčius ir Tėv. Tomas
Žiūraitis, OP. < '

sekretorium.kebūną
Rinkimų Komisija' 

savo posėdžio protokolą 
gan. Kom-jai, kuri tuojau pas- 
skelbs išrinktus LŽS organus ir 
neatidėliodama perduos jiems 
Sąjungos vadovavimą.

Vyt. £arėaas

:ia»

ir Algirdo Brazio koncerte sau- ^°” koncerte * vakare vasario

RąRrfm»g savo Maepetho pa- Wilson ir WiHougiiby Avė., 
kampas, Brooklyn 21, N. Y.

Kita . salės sekcija

Hp Jokūbo Steko vadovauja- Atletų Klube 168 Marcy Avė. 
(prie BMT Broadway linijos

taip pat iš tolimesnių kolonijų, 
kaip Bostono, Erovidence, 
Hartford, Philadelphia, ir Wa- 
terbury. Great Neck ir Eliza- _ eurriculum vitae ir .paruošti 
beth organizuoja autobusus, eilėraštį Tr pasakėčią. Kviefia-< širdų lietuvišką ačiū ir prašo 

“ ' 18 metų? Riį#- -* ateity paremti •dar vis sunkią
as •priėmimas mūsų mokyklos finansinę-pa- 

^yra paskutinis * > dėtį bet kokia auka, nes kiėk-
StųMjos vadovybė >vienas centas bus mielai priim-

Susipažinimui palengvinti 
stojantieji įrašomi * pateikti

kurie ripveš į pat Brooklyn mi vi<

yra prie WilKamsburgh banko 
miesto centre.

Apskritai susidomėjimas 
koncertu yra labai didelis. Ti
kimasi įvairios ir įdomios dai
nųprogramos, kuri prasidės 
lygias 3 vai.

Naujųjų Mętų-ppagta sausio 
1 d. perdavė Lietuvos įgalioto 
ministerioWashingtone P. Ža- 
deikio sveikmimus į Lietuvą.

kimai siunčiami Reorganizaci- 
nės Komiisjdbssekretoriui šiuo

, adresu: Mr. A. šalčius, 743 
McDonough St., Brooklyn, N.

• Y. Balsavimo nustatytas laikas
iki 1953 m. vasario 1 dienos.’ t_____ v_________
Balsavimas atliekamas įaiš- ..Dirmeikis, Gedinti. Gaiva, Vyt. 
kais, siunčiamai Rinkimų Ko- Rasniūlias, kun, Juoz. Pruns- 
misijos adresu: Mr. Ar Sodai- kis, Kaz.* Sjuoga ir Alb. Va-

\tis, 57-56 63rd St., Maspeth, lentinas.
' Į Garbes Teismą: VI. Ba- 
kūnas. Myk. BirCiška, Ant. 
Skilius, Milt Starkus, Vinc. 
Triimpa ir Juoz. Vitėnas.

Reorganizacinė Komisija į

■ * J. CRABAU-GRABĄUSKO 
NAUSA KNYGA*

KELIAS j PASISEKIMĄ
Mandagumo bei gražaus 

elgesio vadovėlis
Kaina $2. Kreiptis: j. Grabau-

Bedford Avė., 
(Daunoro vaisti-

Fote V. Maželio

etimšallų re-
P-ir t.,t.

Sus. Taipgi dar 6 asmens, ku- PASIŪLĖ MALDOS DIENĄ.

Visiems. «*o;uS«ns Uetu-.
yių Tėvų Komitetas .taria nuo- įtikčle -pasiūlymą, kad naujojo 

. prezidento inaugaracijos diena 
sausio 18, būtų paskelbta tau
tine maldos diena. Tą dieną 
būtų meldžiamasi, kad Dievas 
palaimintų darbus naujojo pre- ' 
zidento, viso jo kabineto ir Kon
greso./Christof orų4 sąjūdžio, į- 
kurto 1945 m./tikslas grąžinti 
Kristaus meilę ir tikėjimą į 
viešąjį gyvenimą. . -

tas ir sunaudotas kilniems mū
sų mažųjų švietimo reikalams. 
Aukas prašoma siųsti Lietuvių 
Tėvų Komiteto Iždininkui Jo
nui Strazdui, 111 Ainslie St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Lietuvių 'Kvų Komitetas

“ROTA” RUOŠIASI SAVO 
MENO VAKARUI

Vasario 8 d., sekmadienį, šv. 
Jurgio Draugijos salėje 180 
New. York Avė., Newarke, N. 
J.^4 vai. p. pietų įvyksta Jo-

nrs, 9 kambariai. $9,000/3 Sęirntr mū
rinis, 13 kambarių. $9.000. _

Joseph Vastunas
REAL ESTATE 

andINSUKANCE 
108*67 Liberty'Avė? 

Rlchmond HM-10, N. Y.
'Tel. W*r2239'"

Dr. S. Chernoff
(Cor. 14tb St)

Aštrūs ir chonišM susirgimai 
gydomi pennicilinu, oda. hormo
nai. Kraujo ir Oapomo tyrimai 
Ofiso valandos:, kasdien 1O45?45

Sekmadieniais—nuo 11 vai. 
iki 1 vai. p.p.

/ ' Tek OR 4-8*8$

Dr. Joseph Žabner
AKIŲ GYDYTOJAS

35 E. 7th SL, N. Y.‘ City

VALANDOS
Treč. ir šeštad. 10—12

Pirm., trečiad. ir penkt 5.30-730

P, J. BAGDANAVICIUS, M. D.
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Avenne ‘ Brooklyn 5, N- ¥/-~-

Priėntfro® vajandes

eniais 1d—12 ryto ir susitarus.
Tnl. MAIBTš-tM#

Ofiso Itėl. GLeittnore 5-3694 • ; • '
Namų -ter. GLenmore 3-4445 '

DR. VACLOVAS PAPROGKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1857 Bushmick Avė., Brnokiyn 7, N. Y.
Priėmimo valandos: "

Kasdieri 12:30—2 ir 6-4J p.p., šeštad. 10 iki/3 p.p.
išskyrus ketvirtadienius ir šventadieni

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

GERKLES LIGOS
30. E. 60th St New York City

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

Telef.. Bay Shore 3710

VALANDOS
Susitarus: antrad.. ketv. ir 
šeŠt'nūd 5 iki'8 v.v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną'ir šešt. 
tik iš ryto.

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS Vyr. skautų pastangomis y- 
/ RĖMĖJAI ' 

nin*an^^T’inia2 Vte daugaiu ir daugiau rt
siems studentes ateitininkus, •-
dsYusieins jiems nakvynę bei

; - ' 'if^MĮEKĄ ' ,k . ,
Visiems sendraugiams ateiti-

prie studijų dienų parengimo 
New Yorke, nuoširdžiai dėkoja 
Studentų Ateitininkų Draugo
vė.

Pavykusi skaptų sueiga
Gruodžio 27 d įvykusioj 

New Yorko skautu tunto su
eigoj dvi sesės ir septyni bro- 
Hai pasižadėjo tarnauti Dievui " kyklai aukojo: 
ir Tėvynei ir pagelbėti artifnui. j. Klevecka—30 dol., Trem- 
Skautų dvasios vadovas kun, tinių Dr. Valdyba $20. . 
Pakalniškis, pasveikino naujuo- - po $10. j Ginkus, J. Milų 
sius skauti jos narius ir primi-

_ nė skauto pareigas. Vietinim 
kas s. A. Samusis nuotaikai-

■ P±±Sy i37Skino Lietuvos Laisvės Komitetas 
tuvių skautuos uždavinius is- -

IEŠKOMA MOTERIS, norinti, 
gyventi už- miesto ir atlikti na
mų ruošos darbus. Amžius — 
apie 50 metų/ Kreiptis f Admi
nistraciją.

nos vąžšdelis .“Paslapfingoję
Zonoje , Režisuoja Vyt: Kido-

......................  r . — lis. Vaidina V.- Karečkaitė, A.
verkiančia, u- labai gražia pra- KuDdrcįtaite r. Kudžma, R.
da. padaroma, lietuviškai KfeyS( St. Matyckas, J. PupiGs

molėklai Blaikyti Brooklyne. Repeticijos vyk-
Rėniėjų sudėtos aukos jgalina wkma<aeni. visuome- _ ___________________________
atleisti nuo mokesčio uz mok- .Sla -įr mokyti šešis našlaičius rodyt‘ vasa‘ ,rJ DAE NErCTa ’DOTn4
ar į: vargą patekusių tėvų vai
kus.? -Buvusio priešadventinio 
linksmavakario, aukų lapais ir

" šiaip įvairiomis progomis < mo-

KNYGĄ

kas; Dr, J. Snieška.

. “DARBININKO” 
RĖMĖJAI.

“Darbinirikui" - paremti po 
$1 aukojo: K. Jarasjtis, 

, Charlestown; Mrs A. Auštuo- 
lis, Greenfieki; A. Baronas, W. 

_Jtoxbury; 9trow, Roxbury;
J. Ambrozaitis, 'Somerville; 
Mrs M' Gailius, E Weymount;

/ NUO IMSRĖS IKI
/ ORINOKO

(PER FAjaRU ŽEME)
parašytą A. Sabaliausko.
' Kaina $2^6 (USA)

Pavieniai ir platintojai ja gali gauti’
pas ■ -

MR. E. DAMBRAUSKĄ.
4501 So. Tataaan Ave^ Chieago 32,_IIL

vyr. skaučių vardu 
jamuositis ir p 
Savo

dainos, 
ą pravedė sk. vyčių drauginio

nauskas, V. Vaitiekūnąs, ‘ X* 
jnnuo- Todištts. V SkiScauskas,; V. 

ats- Galinienė, A. šėrikas,* J. T.
Jacyna, A. Svalborienė, B. 

ŠueJ?" Svtitxmas, L. gušys, kun. J 
Pakalniškis, kun. At RaSsans 
kas, D. Kunskažtė, St Sandari

Greenvrood; /. Mrs A.'Buliau, 
GilbertviBe; J. Vaitkūnas, Can 
ton; L. ValkaviČius/ Hudson; 
Mrs T. Dumskff, Dgrchester; 

Jįfc^J. Grigas, Chelsea; P. Ja-.
ras, Nonvogd———■>»

* Visiems aukotojams nuošir-

T. T. PRANCIŠKONAI

POLAKAS pARANTUOJA, kad 
jūs ga!Tte mokėti brangiau, bet- 
jūs negalite suruošti geresnių 

laidotuvių.
$250 

ąžuolinis 
karstas

Kainą laidotuvių nėra problema, 
nes mes turime, didelį pasirinki- 
m^karstų.

Aimeklu dengtas nuo $ 95
... ^Ąžuolinis ..«..............  nuo $250

Mahagoni med......... nuo $495-
— Metaliniai nuo.$385

Nemoka už koplyčią

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 Metropolitan Avė.
Telefonas EVergreen 7-8479

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
9rsborius - bakMBraotojM

231 Bedford Avenue, 
.Brooklyn, N. Y /

Tel STngg 8-544$ ■

Matthew P. Baltas
(BIELIAUSKAS)

M. P. BbHm — Direktorių*

BriKJų Vedėjas

NOTARt PUBLIC , - • r

SHALINS

FUNERAL HOME
AIR COlfDITIONED 
84-02 Jamta Aie.

JOHN DERUHA, M. D
Inkšti^ cdbo, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.
Mokslus baigęs Europoje

NEW YORK CITY
Virš Lexington Avė. požeminio traukinio ties. Lengva privažiuoti
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams, ir moterims.

PARDUODAM NĄMUS

8656 85th Stfeet, Woodhavęn 21, N V 
Tel VIrginia 7-1&6 ~

PARAMOUNT BAR & CRIU
STANLEY MISIŪNAS

Savi
EDWARD MISIŪNAS

kai 4l. ~
VISI MYLI UŽEITILIETUVIŠKA U

Pavieniai ir šeknom, ir svečiai būsite>inalonjai aptarnauti 
ln9«rtMti taihįįlTBf - UftaadRai - Teleytrijn - Marika - SportM 

SU GRAND SI, kaupu DU, Are. BROOKLYN, N. Y.

■Tel EVergreen fr5181?
KARL EHMER — PORK STORES

<8-M Fseest Atėmė

VaDey Straran, N. Y.

MAIN STORE
N. Y.

6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 2f7. N; Y


