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JjkHkM Atkreip ia

ber*. .Jtė4» buvo atvykę i inaa<uracijbs Hkilmes. Dabar grįžta vėl i Korėjos frontu.

SPAUDA

Amžiais ėjome ne tuo, ne tuo keliu
būtų jokia sensacija, jeigu en-

11& gjAUfiesfife to&Wfeų kar
tos j ptoridiumą,
fitf i Mhtoo, kad

tracinės funkcijos. ?
Vb r v^aji SiJžHusihji

vMrti partijas pblttikfti ik Admi- 
itiatfadjai. Tie naujieji orąąnAi 
pakeitė buvm»— poiitbhiKr.
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li pasižadėjo padranti 
-* reikėjo tik

ismtte naujas 123 narių ir 
111 ttopteatitų tetttrifite kottifttfc Ai* k . tini . 1*, »t -IM. M ptleiW rentrOTO TOmi- 

paveldėtą tebuvo tik 3f.
AariAi if 14 suprantu, gis «*- 
tHHfe knrtrtatas savo ruožtu
***** ir tris partijos vadovau- atsiūk už KVffi 1939 m., 
jftbėtfe organus — preridtumą, . kadi i vadovaujančius Organus 
stoetoriatą ir partijos kontro
lės komisiją. 13 visko spreti- 
ųdHarit šis paškutMy^s Organas 
jri*a sadghftto poifcljbs veiktos 
partijoje jungiamoji grandis^ 
pHšddiumas ir Sekretoriatas

# nrame
atstovauja tik RSFSR ųatseit 
Rusijos) partijos organizacijų 

į nariai. Taip kad visai neperdė-
MMsterio centrinio komiteto sudėtį teri- tai galima kalbėti apie totalinę

įeina tarini;* atžvilgiu: tlSFŠR (Ru-‘ Sovietų Sąjungos “rusifikaci-
# llVarbes- s»JQS Sovietų Rąppųblika)’ at- ją”, tuo tarpu Sovietų Są- 

f^^^4kidHflMilracimų stovauja 58.-o kitoms 15 res- • junga Skelbiasi lygiai jungianti
rifSBHfikai; Vfei buvę publikų tik 22 nariai. visas jos pavergtas tautas.

* j Sovietų Sąjungos centri-*
• nius administriujos aparatus Bėriji Uethlltoiė ė
įeina 79 centrinio komiteto na- Iš 36 prezidiumo ir sekreto- , 
riai bei supleantai, tuo tarpu į piato narių 28 yra šimtaproccn- 
atitinkamus federatyvinių res- tiniai didžiarusiai. Atrodo, kad 
publika organus tik > 21, iš jų pačiame prezidiume vienintelis 
9 RSFSR. Sis tų 79 centrinio 
komiteto narių bei supleantų 
26 ats.ovatija armijai ir laivy
nui. Taigi,, dabartinis partijos 
centrinis komitetas yra labiau 
negu, kada nors visoje partijos 
istorijoje taip kariškai sudary
tas.

Iš tų skaitlinių matyti, kaip 
stipriai centralizuota yrą so- čių papirktų agentų.” Todėl ne
vietų valstybės* administracija. • 
Sovietų §ąjungos^ periferinės kavedistą...Beriją ištiktų jo “a-

tautinių mažumų atstovas yra 
saugumo aparatūros viršininkas 
gruzinas Berija, bet ir apie jo 
aureolę' ima debesėliai niauktis 
— kartu su kaltinimais prieš 
žydus gydytojus nužudžius 
Ždanovą, garo buvo duota ir 

- saugumui, kad jis kaip, reikiant 
nebudėjo ir nesekė “amerikie

i-

jus’’ Vožfiešėfiskte ir buvusio 
pOliti^UfO supIėAHtAi Buslovas, 
Kesonas, Pboomafėhko ir ki
ti..

fe tą 2A6 centHfifo komiteto
hįr!tį atftidtUs 36 į ridančius į respublikos visai neatstovauja- mato kolegų” likimas..

KEISTOSPRANAŠYSTĖS 1953 METAMS

KUR LIETUVA?
Nepriklausomybės metu Lie

tuvoje, turėjome Fausto Kiršos 
poezijos knygas “Pelėnus”, 
kuriuose kritiškai ir giliai pa
žvelgdavo į -letUvių visuomenės

'Frežkliumą sudaro 25 nariai 
ir ii supleanatų; sekretoriatą 

' tik 10 narių, kurie kartu yra 
prezidiumo nariai ar suplean- 
tai. Užsienio ekspertai dar ligi 
šiol negalį susitarti, kuris iš tų 
abiejų organų, prezidiumas ar 
sekretoriatas, yra partijos, o 
kartu ir valstybės vadovauja
masi* centras. Iš visko spren
džiant, tai nė vienas iš jų netu
ri 100% sprendžiamos galios. 

. Juos reikia laikyti asmeniniais
Stalino štabais partijai^ val- 

■’*stybei vairuoti. Sekretoriatais 
♦ turėtų būti partijos kontroliuo

jamasis štabas, o prezidiumo 
kompetencijai pavesti valstybi
niai reikėjai., Turint galvųje 

. faktą« kad visi sekretoriato na
riai yra ir prezidiumo nariai, 
galima pasidaryti išvadą, kad

Metų pradžioje atsirado daug 
'Trtifešautojtį^ kurie skelbia, 
karšiais metais turi įvykti, ar 
karas bus ar ne. Ypačiai sujudo 
Italijos “pranašautojai”, skelb
dami, kad 1953 m. karo nebus. 
Jais pasekdamas, vienas laik
raštis panoro taip pat *prana- 
šauti” ir surašė visai tiksliai, 
kas kada turi įvykti. Nors jis 
surašė tai, ko jis nori, kad į- 
vyktų, bet jis visai tiksliai “iš
pranašavo” eilinio žmogaus 
norus: štąį jie:

1353 m. gegužės 12 d. tarp
tautinės žinių agentūros prane
ši “Užsienių reikalų mittlsteris 
Višinskis informavo, kad 
Kremlius pakvietė šiandien 
Vakarų atstovus vakarienės."

Kitą rytą: “Vakarienės pro-

ga Stalinas vakarų atstovams 
pranešė norįs galimai greičiau * 
susiekti- su Eisenhoweriu, 
Churchilliu ir prezidefitū Au- 
rioliu, 
bėjime 
rą.”
P r a

agentūra gegužės 14 d. praneu^7v.-Frankfurtas: Vienas Vokie
tė: “Prezidentas Aūriolis pa
kvietė j Prancūziją Staliną,

kad bendrame pasikai- 
prablaivintų atmosfe-

n c ū z ų informacijos

davo su atgailą skelbiančio ' 
prahašo iškalbingumu; su di- 

_____ _________ _ džiu susižavėjimu ir meile dai- 
Mao Tse Tungu-sudarys yy- nuodavo apie Lietuvą — įsi- 
riausybę? atvyko į Pekiną. At
vykęs pareiškė, kad _ bus veda- 

. mas neatlaidus karas su ko
rupcija ir spekuliacija.”

paskyrė tokią pat sumą.” 
'^Pekinas: Maršalas čiang

Kai šėkas, kuris drauge csu

gtobti.

■r’’
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i

vos pareiškė bendrai sudarysią 
visuotinę ūkio progtytrtą, tolti 
pakeltų visų tautų gyvenimo 
lygj. Tuo paskelbiamas Šven
tas karas prieš vargų ir skur

prašytis, kaa plėšikai paliktų 
ją gyvą. Plėšikai įsidrąsino ir 
vienas kastuvu trenkė jai j 
galvą. Vėl užkasė.

šita legenda ėjo iš kartos į 
kartą. - Dar buvo pridedama, 
kad apie nuotykius kapuose 
pasipasakojęs vienas iš plėšikų 
kunigui. Ir tas plėšikas buvęs 
kapų sargas.

Legenda susidomėjo ' dabar 
parlamento narys Dr. Vig^o 
Starcke, kuris save laikė toli
mu tos užmuštosios giminai
čiu. Jis išgavo iš vyriausybės 
leidimą atkasti kapą. S. m. 
sausio 20 d. drčhedlogas SU po
licijos atstovu kapą atkasė. 
Pirrtias įspūdis visus nukrėtė: 
jos galvos kaūias btiVo perskel
tas. pirštai hukirsti. konvulsy- 
vi3i iškreipta griaučių padėtis 
karste, veidu į apačią, rodė, 
kad žmonės per pusantro šiihto

ti’
1

Tiesa iškyla atkasus kap^ po 155 niėtų 
koptriHagą. — Danijoje bu

to pasakojamas šiurpus pada
vimas apie pąlaidotą gyvą mo
terį. — Esą prieš pusantro 
šimto metų jauna 19 m. gra
žuolė Giertrud ištekėjo už vie-

v no iš y turtingiausių žmonių. 
T^raėjb tik pusmetis, ir ji virto 
,-riašle, pavėsėdama daug pre

kybos namų ir ištisas dvi tonas 
gryttO aukso. Jaunamartė su
simo. Giminė ar atstumtas 
naujas jauhikis mėginęs ją nu
nuodyti, pakišdamas didelę do
zę, opiumo tato, kad skausmus 
ligonei sumažintų. Ligonė už
migo if nepabudo. Nebuvo ma
dos šaūktis gydytojo, kad mir
tį paliudytų. Mirusioji buvo pa- 
ĮAidbta. Naktį kapą atkasė du 
Vagys, norėdami turtirigbslos 
motefs turtus iš kapo pasi- 

Numaustė žiedus nuo
• piišto ir lUpo aUSkdrus. Aus- 

RafiĮ heplėšiarit moteris atvėrė 
Akte. Vagys nusigando, mote. mct,i bUvb kalbėję. GriAu- 
rte; Ap-icfairilte. dar labiau. Ji dai atiduoti anatomijos ihstitu- 
Sbįjriitd, kAd ji mirusi; ėmė tui toliau tirti.

H. Otkartl, .tanft HCtierfo (tamsų 
tvarkytųja.v ‘apsivalęs” asų senų 
save kalčių, gavo leidimą įsteigti 
savo privfcių badkų. 5 '

fasenhcnverį ir Čhūrchilį pasi
tarti gegužės 19.” '

Gegužes 20: .“Ffrerideritas 
Aūriolis spaudai pareiškė, kad 
pasitarimas priėjo rieiiihgą 
susitarimą. Prasidės žmonijai 
nšujas amžius. Liko nesutar
tas tik vienas klausimas: ĖL

21 d. suhalkirtti vfeAs atominių 
bėriibų atsargas. Pasiūlymą 
Stalinas atmetė, ries jis laiko 
iki to meto begalimu dalyku 
visą kariuomenę demobilizuo
ti.” '

Korėja: "Seoule išrinktas 
bendras visos Korėjos parla
mentas. Amerikos vyriausybė 
paskyrė 1 milijardą sugriau
tam kraštui atstatyti pietuose 
ir šiaurėje. Sovietų Sąjunga

tijos buvęs generolas pareiškė 
griežtą protestą prieš vyriau
sybės nutarimą paskirti jį po
licijos šefu, nes jam esą jau 
gana militarizjno.” ‘

Alabama:. . ifas Albėrt 
H. Tannef, eisingai
buvo apkaljihęs vieną negrą 
baltosios 
mu, tei 
dvejoms 
tieji gyventojai pasikvietė neg
rą į sUsibrbliavflho šventę.”

Tel Avivas: “jau pasirašyta 
prekybos sutarti^ tarp Izraelio 
ir arabų valstybių.”

Nepolitinės žinios ,
Frankfurtas: “Paskutinis dar 

likęs devizų spekuliantas pa
reiškė žurnalistams, kad išvyk- 
stąs nežinoma kryptirtn, ries jis 
nebeturi čia iš ko pragyventi. 
Klausiamas, ką jis toliau veiks, 
pareiškė dirbsiąs, kaip ir_visi.”

*Washingtbnas: “Šen. Mc- 
Carthy senatui pasiūlė suteikti 
filmų artistui Čaplinui garbės 
pilietybę. Senatas sutiko. Čap
linas garbę priėmė.”

Leningradas: “MGB suėmė 
pareigūną "Leonidą Vasįljevič 
Brantovičių, kuris kaltinamas, 
kad suėmęs ir išlaikęs du as
menis daugiau kaip dvi diehas 
daboklėje, įtardamas 
liaudies priešais.”

Neapolis: “Paleista Neapo
lio elgetautojų sąjunga, nes 
pagerėjus gyvenimo sąlygoms, 
organizacija nebeteko pras
mės.”

oters išprievartavi- 
o buvo pasmerktas- 
etarps. Miesto bal

juos

FastatHktos žinios
žinomasis “Ginklų karalius” 

fabrikantas X, rastas savo bu
te nusinuodijęs dujomis. Pali
ko kortelę, kad nebegali gy
venimo pakelti, beturėdamas iš 
kO gyventi ir negalėdamas pri
sitaikinti prie tokio gyvenimo 
kaip visi."

Maršalas Tito grįžo jš savo 
dviejų savaičių kelionės į So
či, kur’ turėjo draugiškus pasi- 
kalbėtjmus su Stalinu.

Londone sudaryta sąjunga, 
kuri tautos sveikatingumo su
metimais kovoja su dabartiniu 
pergausiu maitinimu.

Paryžiuje buvo surengta 
gatvėse liaudies -• džiaugsmo 
šventė ta proga, kad vyriausy
bė išsilaikė ištisus metus.

Atėnuose mokslininkai ap
skaitė. kad tik kas dešimtas 
Graikijos gyventojas turi auto-

vAižduotą, švarią, tytą, be gy- 
vėrilifio vortinklių.. - J%hAŠia 
kryptimi skaitome prašnekus 
AMttoše saūsfe rir-. VeriAncijų 
Algą, kuris eiliuotame “Laiš
ke Lietuvai ir IfttūVlaftiš” pa
žiūri į didžiųjų kuhigAikščių 
Lietuvą be susižavėjimu jų 
karžygiškais žygiais ir pulitirie 
eksparisųa. Kad didžiųjų kurii- 
gAikščių laikdi pastoto į Jfytuš, 
jis laiko niKirfto nedidta”, kuri 
sunaikino lietuvių tautos ^ęhi- 
jų-

Kažkas traukė mūs tolydžio 
į stepes —

Kunigaikščių daug.valdyti.■ 
daug pilių.

Per smėlynus, pelkių 
atmatas, klampias

Amžiais ėjome ne tuo. 
ne tuo kelių.

Ir visos tos krypties režųlta- 
tai: atsilikom. Kai Magelanas 
Gama, Kolumbas ir kiti tiesė 
bures į vandenynus, mes visi 
deginome gudų pilis. Net kai 
nepriklausomą Lietuvą atku
rtam, vis dairėmės į rytus ir 
jų kultūrai tirti kūrėm drau* 
gijas...

Kai 
dūrėm 
grįžta

tų rytų išbarstyti atši
po pasaulį. autorius 
prie 19 amž. lenkų r'o-, 

mantikų -skelbtos minties, kad 
lenkų tauta kenčia už visos Eu
ropos nuodėmes. Tai permal
daujamoji auka už Europą. Au
ka tam, kad grįžtume ir vėl po 
šiaurės tolimuoju dangumi. 
Bet tremties metams jo yra 
gražiai suformuluotas lietuviui 
tautos k tremtinio uždavinių 
supratimas, kai nebejaučiame

po kojų nei teritorijos nei vy
riausybės, tų vardų, kurie į- 
eina į tradicinę valstybės sam- • 
pratą. Taigi:

Lietuva Tėvynė šiandien 
.mums tenai, .

Kur lietuvis. Tad-ko būgš
tauti imi,

Kad ji galinti išnykti 
amžinai,

jei visur riešiesi ją 
su savimi. ., s/

LfclSkiTfc PRAŠNEKTI 
žMONiškUMLI

Aūfban, NeW Yorke leidžia
mas vokiečių kalba žydų laik
raštis, sausio 16, kalbėdamas 
apie Amerikos užsienio politi
ką. prisimėha Pijaus XII kalė
dinę kalbą, kuri buvusi per 
mąžai pastebėta, bet kuri vęrta 
dėmesio.

“Joje popiežius įspėjo drau
gingąsias tautas 1 
santykiuose leisti prašnekti 
žmoniškumui, ir nors popiežių 
su Jungtinėmis Valstybėmis 
jungia draugingumas, jis pa
reiškė stiprų abejojimą, ar 
JAV teisingai elgias. Popiežius . 
nesivaržydamas pasakė, kad 
ekspansija, kurią meš varome, 
turi privesti prie katastrofos ir 
kad mes negalime sukontro
liuoti gamtos jėgų, kurios yra 
atpalaiduotos.” ...“Jei ir rie-• 
pripažintum popiežiaus autori
teto religijos dalykuose, nega
li paneigti, kad Vatikanas nuo 
šimtmečių yra virtęs pasaulio 
centru, turi geriausią informa
cijos tarnybą, ko&ia bet kada 
pers buvo sudaryta. Dvi to jo 
įspėjimas turėtų versti susi
galvoti.”

'Čia reikia pažymėti, kad po
piežius vardu nepaminėjo nei 
JAV nei kurio kito krašto. Jis 
bendrai kalbėjo apie viso pa
saulio negeroves, ypač tą, kuri 
kyla iš noro paniekti gbro tik
tai mechaniška visuomenės or
ganizacija, kuri virtusi yrą

“gigantiška administracijos 
mašiha.” Joje visuomenė* tapu
si yra lyg kokiti daiktu, nuas
meninta ir nužmoginta. Tuo 
tarpu: “žmogiškoji visuomenė 
nėra jokia mašina ir jos negali
ma tokia paversti net ir eko
nominiame gyvenime.” Čia po
piežius užsiminė ir apie milži- : 
niškas darbo unijas; kurios dar
bininkus taip pat padaro daik
tu, suvaržo jo laisvę ir asmenį, 
monopolizuoja sau visą jo gy
venimo tvarkymą. Toliau po
piežius pabrėžė ir pavojų, kuris 
graso visiems dėl mūsų laikų 
mechanizacijos, “šiandien žmo
nija, — kalbėjo popiežius, — 
šiais moderniškais laikais yra 

•pasigaminusi nuostabių ir koto- • 
pilkuotų mašinų ir yra palen
kusi sau milžinišką gamtos jė
gą, bet nebeįstengia jos kontro
liuoti, tartum jai* vairas būtų 

tarpusavio* iškritęs iš rankų, ir taip susida?.
ro pavojus būti parblokštam ir 
sutriuškintam.” "-

Dėl Lietuvos aukso 
Švedijoje

.Tėviškės Žiburiai sausio 15. 
paskelbė pasikalbėjimą su 
buv. Lietuvos atstovu Švedijoje 
V. Gyliu. Laikraščio klausia
mas, kas ir keno įsakymu Lie
tuvos auksą, kuris buvo depo
nuotas Švedijoje, perdavė bol
ševikams, bty. atstovas atša- 
kė, kad Lietuvos Bankas jį bu
vo deponavęs; kad batikas bti- 
vo patvarkęs patsai auksą per- .. . 
duoti. Su užsienių reikalų mi
nisterija ar Lietuvos atstovybe 
tuo’reikalu nebūvo tartasi.’

’SEMfcMS PAGt’OSTt
Washihgtodas. — Atstovai 

Fultonas, Javits, Morano pa
siūlė projektą įstatymo, kuriuo 
nori panaikinti darbininkų dis
kriminaciją dėl amžiaus ir už
kirsti kelią atleidimams ar ne- 
priėimams j darbą ^.personų 
amžium teisinantis.' ■

' i'

mobilj; taigi, Graikija yra ne
turtingiausia Europos šalis.

Grįžus laisvei visuose kraš
tuose, Vakaruose gyvavusios 
Laisvosios Europos. Laisvosios 
Arijos ir šiaip jau visos labda
ros organizacijos bus paverstos 
į atskirų kraštų normalių lai
kų prieglaudas. Grupes irz sro
ves apjungiantieji derinantieji 
organai bus panaikinti, nes vi
sos grupės ir visa spauda vi
sais reikalais savaime rūpinsis 
vienodai. Metų pabaigoje ben
drame veiksnių pasitarime bus 
sutarta imtis darbo ir tokius 
žodžius kaip ‘s'eimas”. “prezi
dentas”. “šefas”, “konstituci
ja” • išbraukti iš žodyno, o 
blankus su tokiais štampais 
perduoti kiekvienos tautos pa
saulio archyvui. Tai Imis pada
ryta 1953 m. gruodžio 32 die
ną. Mat.

“Darbininko* Administracijoje 
galima gaiiti žiy k Dygy:

J. Prunskis, PRIE VILTIES KRYŽIAUS, 144p. —
Nelo Vian, §V .ANTANAS PADUVIETIS, 

. vertė A. Vaičiulaitis, 145 p.
Prel. P. M. Juras, PRANAŠYSTE APIE

PASAULIO PABAIGA, 110 p.
V. Augustinas, TĖVYNĖ LIETUVA, — Lietuvos 

vaizdų albumas.
V. Biržiška, VYSK. MOT. VALANČIAUS 

BIOGRAFIJOS BRUOŽAI. 100 p.

$1.30

$1.00

$1.00

$3.00

1.00
Axėl Muthe, SAN MICHELE KNYGA. I dalis. 325 p. 2.50

” ’ ’’ ” II dalis. 308 p. $2.30
S. Kolupaila. NEMUNAS. 237 p. $2:50
I. Simonaitytė, AUKgTUJU ŠIMONIU LIKIMAS

437 p. $3.50
G. Da Fonseca. MARIJA KALBA PASAULIUI. Ž64 p. 100 
LIETUVIU ARCHYVAS. Bolševizmo Metai, 150 p. $3 00
H. Mačiulytė-Daugirdienė,TAUPIOJI VIRĖJA. 156 p. 2.00 
A. Tyruolis. KELIONE, 126 p.
J. Gailius. SUSITIKIMAS. 155 p.

. A. Gervydas. UŽ St’YGLlUOTU VIELŲ. 211 p.

6«0 BUSHWICK AVĖ.,

$1.20
$1.30

BROOKLYN 21. N. Y.

iii

f V. , 
i -
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SKELBIAME VISAM PASAULIUI
Baigiantis praėjusiems metams, gruodžio 30 d., popiežius 

Pijus XII yra išleidęs dar vieną encikliką, kuri mažiau buvo pa
stebėta. Mat, žmonių dėmesys buvo daugiau nukreiptas į tai, ką 
senieji metai paliko ir ką naujieji .gali duoti politiniam gyveni
mui. Kad saveųpagrinduose jis vis tiek atsiremia į žmogaus reli
ginį apsisprendimą, iš akių tai dažnai išleidžiaina. Tuo tarpu po
piežius Pijus XII, rūpindamasis į pirmiausia religiniais reikalais, 
negalėjo neatkreipti visų dėmesio į baisų politikos šėlsmą prieš 
religiją bolševikų užimtuose kraštuose. “Jausdami sąžinės parei
gą, — sako popiežius, — Mes protestuojame prieš šiuos perse
kiojimus ir Bažnyčiai padarytą skriaudą skelbtame visam pasau
liui.” '

Seniai jau žinome, kaip katalikai už geležinės sienos kruvinai 
persekiojami ir skriaudžiami.. Popiežius savo enciklika “Orienta- 
les Eccleštae” iš jų ypač išskiria Rytų apeigų katalikus, kurie yra 
sulaukę tiesiai šėtoniškų smūgių. Enciklikoje tai -nurodoma, pla
čiai paliečiant Ukrainą, Bulgariją .ii^Rumuniją. Bendrai apie 
visus Pijus XII sako:

“Yra labai daug Rytų apeigų katalikų, kurie verkia karčio
mis ašaromis, matydami savo vyskupus nužudytus arba ištrem
tus, savo bažnyčias išniekintaš..-/žinome,.kad daug jūsų tautiečių 
kenčai kalėjimuos ar koncentracijos stovyklose^jo jei dar gyve
na namuose, negali naudotis-švenčiausiomis savo asmens teisė
mis—negali viešai išpažinti savo tikėjimo, negali jo mokyti vai
kus savo šeimų židiniuose nei mokyklose. Mes taip pat žinome, 
kad Rytų apeigų katalikai drauge su Lotynų apeigų katalikais 
ištvermingai neša šių persekiojimų kančias, visi jungdamiesi 
bendroje kankinystėje ir ją sekančiame triumfe bei garbėje. Jie 
visi herojiškai laikosi savo tikėjimo, savo protėvių ryžtingumu 
priešinasi Kristaus priešams, jei nė viešai, tai bent slaptai Die- 

k p^da^tasilieka ištikimi Romos popiežiui ir sa-
'Vo ganytojams, ypatingu būdu garbindami - meilįngiausiąją ir 

galingiausiąją dangaus ir žemės Karalienę švč. Panelę Mariją, 
kurios nekalčiausiajai širdžiai visus juos esame paaukoję. Visa 
tai be-abejonės leidžia tikėti busimąja pergale, ta pergale, kuri , 
ne kruvina tarpusavio kova ir ne žemiškos valdžios godumu yra 
perkama, bet kuri remiasi teisėta laisve, ne tik žodžiais, bet ir 
darbais piliečių, tautų bei valstybių tarpe vykdomu teisingumu, 
taika ir visus draugiškumo ryšiais jungiančia broliška meile, bet 
ypatingai religija, .kuri ugdo papročius, viešajai gėrovai palenkia 
privačius užsimojimus, augštyn pakelia širdis, palaiko vienybę ir

' santaiką. ' ,
Tuo tarpu yra skaudi kančia. “Su visu aiškumu norime jum 

pareikšti, — sako Pijus XII persekiojamiems, — kad.jūsų skaus
mus Mes laikome savais ir nieko kito taip netrokštame, kaip tas 
kančias bent kiek palengvinti visų pirma Mūsų ir visų katalikų 
maldomis už tuos, kurie yra perseikojami dėl savo tikėjimo ’’

Popiežius ir ragina visus tikinčiuosius melstis, “kad atsivertų 
- kalėjimai, kad nukristų pančiai visiems, kure kenčia dėl to, kad 

gynė savo tikėjimą, kad.:, visur įsiviešpatautų krikščioniškoji 
tiesa ,teiahgumas,_ sugyvenimas ir taika.” . " ’ * .

Taikai ir visų krikščionių vienybei išmelsti sausio' mėn. dau
gelyje bažnyčių rengiamos oktavos maldos.

" ------------- -----—------- — EDUARDO barrios

BROLIS RUFINAS 
IR JO ŠUO---- —

/ • . ..

Ii neseniai pasirodžiusios Lotynų Amerikos rašytojų novelių 
antologijos “Pietų kryžiaus padangėje”. Antologiją sudarė 
Povilas Gaudys.

Pirmąsyk palijo. Pirmasis 
lietus visada iškrinta iš nety
čių ir palieka Lengvą žavesį šir
dyje. Lyg tai būtų ekloga, ku
rią pirmąsyk girdime. Kai abu 
pasibara, saulė atrodo esanti 
naujas dalykas.

Aš žingspiavau į noviciatą 
per jauną liūtį. kuri triukšmin
gai skaldėsi per mano medvil
ninį skėtį ir į džiaugsmingai 
bildančias gatves. Per dvi <fie- 
ni krito vanduo pilkais siūlais 
iš pilko dangaus ant pilko vei- 
nuolyno, ir jau šią naktį, nors 
ir buvo prašvitę, aš nežinau, 
kas su manim darėsi. Negalė
jau užmigti. Neprieteliški vaiz
dai ėmė erzinti mano smegenis, 
ir kadangi žinau, kaip nemigo 
pusdrugfe tamsumoje suteikia 

vaizdams, pasiryžau apsivilkti 
ir laiku pasprukti į orą, kuris 
išvaduoja ir nuramina. Tačiau 
kiemas ir dengti vienuolyno ta
kai man pasirodė nemieli. Tirš
tas ir drėgnas oras visus me
džius suliejo į vienui vieną ma
sę, ir galerijose šešėlis atrodė 
bekrintąs nuo skliautų kaip at
gailos , apsiaustas.

Todėl pasukau į skiedryną. 
• Ir dabar dėkoju’Tau, Vieš
patie, kad tenai nukreipei ma
no žingsnius. Ne tik ramus 
grįžtu į savo celę, bet dar per
imtas angeliškos ir pavyzdinės 
meilės.

Ar gali kas pasaulyje įsi
vaizduoti, ką aš ten pama
tęs?

Vos tik peržengiau pertvarą,

Sovietai Ė

svetimomis rankomis. Prisi
jungus Europos kraštus sten
giasi ginkluoti, savo raknose 
pasilaikydami vadovybę, ir jei
gu reikės kariauti, tai pirmiau
sia pastūmės juos. Nereiks ta
da pačiai Maskvai nei imtis at
sakomybės nei duoti kraujo.

Pereitais metai* satelitinių 
ryta tiek pa- 

ka^jųomež^ organizuo- 
atfeyhįų

noma, jog Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Lenkijos’ Rumuni
jos, Vengrijos kariuomenės jau 
paruoštos uždaviniams, kurie

Naujausiomis ''žiniomis, So
vietų satelitai dabar turi tris 
kartus tiek kariuomenės kaip 
1948. Būtent, viso 
75divizijas, pilnai apginkluo

tas ir paruoštas.
Tos divizijos sudaro 50-60' c 

to, ką šie kraštai gali sumobi
lizuoti, jei karas kiltų. Jose yra 
1 mil. karių.. Iš jų vengrų — 
270,000, rumunų — 480.000, 

. bulgarų — 220,000. šiandien 
niekas nepaiso 1947 sutarties, 
kuria buvo sudaryta thika su. 
šiomis valstybėmis ir nustaty-' 
tas joms leistinas kariuomenės 
kiekis. Buvo nustatyta Vengri
jai 70,000, Rumunijai-138,000, 
Bulgarijai 65,000. Kai sovietai 
dabar ginkluoja satelitus jiems 
patinkamu kiekiu, nė Ameriką 
jau nebesiunčia protestų.

Kariuomenės valymas *jau 
laikomas baigtas, nors sovieti-

merfield (dėžinėje) paskirtas pašto ministerin (Postmaster Gene
ral). Jo vieta minėtame komitete užėmė 4nrnalistas Wesley Boberts

mano ausis pasiekia silpnas, 
staugiantis, besimeilinąs loji
mas, besimaišąs su žmogaus 
balsu, kuris savo ruožtu irgi 
meilingas. Visa tai gaubia rū
kas. Nieko nematyti. Bet aš 

- tučtuojau galvoju apie mūsų 
seną* šunį, kuris jau daugelį 
metų saugo sodo vartus ir nuo 
vakar serga, ir su juo tariu 
esant brolįkRufiną, jo gydyto
ją. žinau, kad anksti rytą jam 
davė keletą šaukštų alyvos ir 
kad po to gyvuliui nė kiek ne
palengvėjo, kad sunkiai alsuo
ja ir yra drugio krečiamas.
— Vargšas Maršalas! Eisime 
pažiūrėt,—sakau sau.

Ir tamsoje slenku pasieniu. 
Per didelis akmenis ir klanus 
sunkus tas kelias, bet labiau į 
dešinę, kur gatvės šviesa pasie
kia per sieną ir miglą paverčia 
į šviesiai mėlyną rūką, mane 
pamatytų. O aš to nenoriu.

Slenku tad apgraibomis. 
Migla, labai: šalta ir vandenin- 
ga, vilgo blakstienas ir mano 
apsiaustą apdengia lašais.

Po truputį alsėja balsai. Jau 
'girdžiu bestiprėjantį Maršalo.
Jau skiriu kūnus, dvi tirštas 
dėmes migloje. Dar keli žings
niai — smarkiai prisišlieju prie

••• kodėl sovietai 
. nesiskubina

nis valymas niekad nesibaigia. 
Patriotai karininkai jau likvi
duoti. Vadovybė patikimų ko
munistų rankose, daugiausia 
mokytų jau Maskvoje.

Judėjimo ryšiai, keliai, ypa
čiai, kurie jungia satelitinius 
kraštus su Rusija* pereitais 
metais taip pat pagerinti, su
moderninti. Paruošta daug 
naujų aerodromų. Vengrijoje, 
Rumunijoje, Bulgarijoje, Alba
nijoje
viso esą 220 aerodromų; 18 iš 

jų skirti raketiniams
lėktuvams.

Kai Sovietų kariuomenė su
telkta daugiausia Vokietijoje 
prieš Vakarus, tai satelitinių 
kariuomenių didžioji dalis, a- 
pie 70%, nukreipta prieš Jugo
slaviją. Tatai nereiškia iš tik
rųjų, kad Sovietai rengiasi pro 
čia Vakarus pulti. Taikli bū
ti tik šantažas, gąsdinimas, 
kuris tampytų “išdavikui” Ti
tui narvus. Gal būt, čia pa
dėtai ir Titas aliarmuoja, šan
tažuodamas amerikiečius, kad 
daugiau iš jų pinigų išviliotų.

Patys Sovietai Europos rytų 
pietuose savo kariuomenės nė
ra nei sumažinę nei padidinę. 
Sakysim,

Austrijoje, Rumunijoje, Ve-ng- 
' rijoje Sovietai laiko viso 15 

divizijų.
Bet atitraukti jų nerodo jo

kio noro. Sovietai nenori pasi- 

plytų-ir atsargiai keliu kojas, 
kad nepliuškėtų purve sanda
lai, — ir juos aiškiai matau. 
Sustoju, slopiuos, pasitraukiu, 
sulaikau alsavimą... kad kva-* 
pas manęs neišduotų. ...

Brolis .Rutinas sėdi tūpčiom. 
Priešais save laiko” šunį ir su 
meilingu rūpestingumu trina 
jam nugarą, šonus, krūtinę. 
Tam tikslui kažką ima iš kati
liuko.

— šitaip... šitaip... — sako 
draugiškai. — Jauti jau šilu
mą? Duria, ar netiesa, seni? 
Ak, vargše Maršaliokai! Mano 
gerasis Maršaliokai! Taip, 
smarkiai gelia. Bet Dievas 
mums davė garstyčias tiktai 
tam... iš tikrųjų tiktai tam.:.. 
Gerai... Baigėme... Kaip jau
ties? Čiaudi? Koks jpokdarys!

Ir atsistoja. Man rodos, kad, 
žiūrėdamas į savo darbo išda- 4 
vas, šypsosi.

Gyvulys uosto ir dar stip
riau čiaudi. Paskui pasipurto, 
silpnai ausimis suduodamas į 
vargšę pasvirusią galvapalaikę.

— Na, nesipurtyk taip. Ga
na. Negalima. *

Maršalas paklauso.
"Jiedu vienas į kitą žiūri. Ne

žinau, ką reiškia šuns žvilgs

trauktt iš Austrijos, dėl to ir 
taikos sutarties su Austrija 
vengia. Jiems rūpi ne tik pačią 
Austriją turėti, bet per Austri
ją turėti saugius ryšius tarp 
Rusijos ir satelitų. Dėl to So
vietų derybos, nors posėdžia
vo daugiau kaip 250 kartų, jo
kios pažangos nedavė. Sovietai 
iš Austrijos pasitraukti nenori 
ir geruoju nepasitrauks. Jie * 
tik išradinėja visokių kabliukų, 
išsisukinėjirrių tam pateisinti. 
Kai dabar, raginami JT, ame
rikiečiai vėl imasi iniciatyvos 
keturių dįd&ų$T posėdį su
šaukti dėl WlkŠs sutarties su 
Austrija, spauda praneša, kad 
sovietai jau paruošę pasiūly
mą: pirma išspręsti 
klausimą, o tik paskui grįžti 
prie .Austrijos.

Taigi suprantama, kodėl so
vietai nenori taikos sutarties su 
Austrija, bet lygiai supranta
ma, kodėl gen. Ridgway, ku
riam pavesta atsakomybė už 
Europos saugumą, reikalaują 
paskubinti Europos frontą or
ganizuoti.

KAI LIETUVOJE NEBELIKS- KATALIKŲ KUNIGŲ

metus,. tai 
_ katalikų

Visi numanome, kokie oaisūs 
yra šiandien Lietuvoje Katali
kų Bažnyčios išgyvenimai. Jos 
naikinimas vyksta visomis ko
munizmo žiaurumui būdingo
mis priemonėmis. Jeigu tai 
užtruks dar kelis 
Lietuvoje nebeliks
kunigų, bus labai sužalota jau
nimo dvasia ir sąžinė.

Visi tikime, kad pavergti 
kra^jįstaigi ir Lietuva netrū
kūs atgaus laisvę. Ten atsida
rys labai plati, kad ir nelerlgva. 
dirva darbui lietuviams, dabar 
gyvenantiems laisvame pasau
lyje. Poliitkai ir visuomeninin
kai jau dabar rūoinasi pasauli- 

v niaisTų kraštų aįęities reika
lais; HCvnjgarns, vienuolėms ir 
visiems lietuviams katalikams 
turi rūpėti Lietuvių tautos 
dvasinis prisikėlimas, šventasis 
Tėvas yra labai susirūoinęs; 
kad laisvame pasaulv e esA da- 

^)ar kankinamų tautų kilmės 
^žmonės kaio galima gre:čiau ir 

geriau pasiruoštų apaštalavi
mui anuose kraštuose.

Tremtyje esą Lietuvos Vys
kupai sudarė kcmisra rūn’ntis 
p a ž a d i n t i pę.šav’-'mų 
ir išauklėti kunimi ateities 
darbui Lietuvoje, šios komisi
jos pirmininku vra J. E Arkiv. 
Metropolitas J. J. S’rvireekas, 
vicenirmininkų — J. E: Vysk. 
V. Padolskts, iždininku — J. 
E. Vysk. V. Brizgys, generali
niu sekretoriumi — kart Prof.

- J. B. Končius. Garbės pirmi

nis. Bet Brolis Rufinas^žįno, 
nes jam atsako:

— šito ne, seni, negalima, 
šito—jokiu būdu.

Vienas kitą supranta, kaip 
du panašūs, nes Dievas pano
rėjo palikti kukliesiems ir gy
vuliams pilno paprastumo. vi
sišką supratimą.

Brolis Rutinas pasilenkia 
prie šuns būdelės, įkiša rankas 
ir sutvarko guolį.

— Eik, — tuojau paliepia, 
— čia dabar ilsėtis.

Gyvulys į jį pažiūri dar sy
kį. Tiek nusilpęs, kad nebegali 
nė uodega pavizginti. Ir juo 
labiau — mestis ant jo, triukš
mingai stugdamas, laižyti jo 
veidą, kaip buvo įpratęs. Vien 
tik jo akys dėkoja, jojo geros 
ir liūdnos akys .kurias aš ma
tau šešėlyje blizgant.

— Jau, Maršalai; eik.
Tada šuo eina sunkus, susi

rietęs. Visas jo kūnas kaba ant 
nusilpusių kojapalaikių. Kiek 
paėjėjęs, vėl čiaudi. Ištiesia 
kaklą. Norėtų pasipurtyti... 
Bet mato brolį Rutiną ir susi
valdo. Pagailiu nurimęs atsi
gula būdoje.

Brolis Rutinas ima indelį su 
garstyčiom, nežinau ko ieško

NmJm biudžeto dtrektortas Joseph D. DodR* H presMea^o 
EtseniMwerio gauna jgaiiojhnus eiti savo pareigas...

Rytų-piet.4užimtuose kraštuose 
Triesto - Sovietams reikėjo tik pakeisti 

kariuomenės vadus ir kariuo
menę išvalyti. Tuo tarpu Vo
kietijoje reikėjo ją suorgani
zuoti. Pereitais metais ir čia 
padaryta daug pažangos. Liau
dies .ųiilici ja paversta kariuo- 

’mene. Naujausiais pranešimais 
rytų Vokietijoje sudarytas, pir
masis- aviacijos korpusas. Jame 
yra trys eskadrilės su 50 lėk
tuvų "Jak 18” tipo. Eskadrilės

ninku sutiko būti J. E. Kardi
nolas F. Spelhnan. šios Komi
sijos vardu kreipiamės į Jus, 
Gerbiami Konfratrai, prašyda
mi Jūsų bendradarbiavimo šia
me šventame reikale.

Pirmiąusia reikia pažadinti 
daug’mįldų. ’ypačs^ikučių tar
pe, j Piūtės Viešpati, kad jis 
pats parinktų daug darbininkų 
tai ateities piūčiai. Būtų labai 
girtina, kad nors- kartą metu- 
se prieš metų ketvirtį sekma
dienis būtų paskirtas visos pa
rapijos maldai išprašyti kuo- 
daugiausia pašaukimų ateities 
darbui Lietuvoje. Dievo malo
nės veikimui talkon reikia ei
ti kunigams kartu su mokyk
lose besidarbuojančiom sese
lėm vienuolėm ir gerais katali
kais pasauliečiais. Pašaukimui 
tinkamų . jaunuolių atranką da
ryti laikas yra pradžios mo
kyklose. Juose reikia auklėti 
pamaldume, paaiškinti dvasinio 
pašaukimo, turinį ir grožį, pra
tinti aktyviai dalyvauti pamal
dose maldingai- patarnaujant 
šv. mišioms ir kitais būdais. 

. Tokius jaunuolius reiktų paim-„ 
ti didesnėn dvasinėn globon už 
kitus jiems paaiškinant Katali
kų Bažnyčios reikalus Lietuvo
je ir kitur.

Sulaukusį 
ir tinkamai 
stenkimės
dvasinio pašaukimo keliiŲykad 
iš jo ateityje Katalikų riįąžny-

tinkamo amžiaus 
paruoštą jaunimą 
pakreipti tokiu

žemėje ir ruošiasi pasišalinti, 
4<ai kažmkas, be abejo einąs 
gatve, visu kūno svoriu įgriūva 
į vartus.

Įpykęs šuo šoka iš savo guo
lio lauk ir pradeda loti. Jis 
yra įsiutęs. Tai anų dienų bai
susis Maršalas. Pavojaus aki
vaizdoje staiga pabudo jame 
narsumasJ^Jors ir nusilpęs, ra
do jėgų saugoti savo vartus.

— Na, ramiai! — Brolis Ru
tinas turi jam pastoti kelią.

Gresiant pavojui jo sergan
čiam gyvuliui, vienuolis'taip 
pat nesnaudė. Įpykęs greitai 
nusimetė apsiaustą ir jį užmetė 
ant šuns.

— Turi plaučių uždegimą. Ir 
jeigu dabar, kūnui garuojant 
nuo įtrynimo, tu nusiklosi ir 
išeisi į šaltą orą — numirsi. 
Ne, ne, vargše Maršalai, ne. 
Būk protingas....

Jam sunku jis nuraminti.
— Ar nesupranti, kad tai 

nepavojingas girtuoklis? Liau
kis, nutilk. Grįžk į vidų. Be to, 
esi prastuolis, dvasios ubagas 
fr fanatikas. Visus žmones tu 
laikai vagimis. Ir klysti, mano 
seni, jie nėra tokie; taip pat į 
savo pareigą nereikia perdėtai 
žiūrėti. (bus daugiau. 

išdėstytos Cottbuse, Kamenze, 
Bautzene (Saksonijoje). Avia
cija turi 5000 žmonių

Kai paskutiniu laiku paleis
ta rytų Vokietijoje propaganda 
už savo armijos sudarymą, kai 
tą armiją lygiai kaip ir civilinį 
gyvenimą skubiai ima į savo 
rankas patys sovietai „ ar jų 
auklėtiniai, Maskvoje mokyti, 
— daros visai aišku, kad jau 
baigia beišeitai suorganizuoti 
Vakarų frofmr prieš Vakarus.

čia galėtų rasti sau apaštalų 
Lietuvoje, ar kad ir kituose ap
linkiniuose kraštuose. Mergai
tes stenkimės pakreipti į lietu
viškos kilmės seselių vienuoli
jas, ypatingai~'6as, kurios savo 
vienuolijose Ugdo šią misijų 
dvasią dabar persekiojamuose 
kraštuose. Berniukus norinčius 
tapti pasauliniais kunigais vi
sus reiktų nukreipti į šv. Kazi
miero Lietuvių Kolegiją Romo
je. Mūsų Kolegija yra labiau 
rekomenduotina- už bet kokią 
kitą seminariją dėl visos eilės 
aiškių motyvų. Romoje studi
juodami jauni levitai geriau 
negu kur kitur susipažįsta ir 
apsipranta su Bažnyčios san
tvarka ir dvasia, geros valios 
jaunuoliai čia gali sau rasti 
dvasinio įkvėpimo tiek kiek jo 
nerastų kitur. čia jie bręsta 
apsupti kelių tūkstancNj metų 
žmogaus kultūros paminklų, 

‘bendrauja su viso pasaulio to
kiais pat jaunuoliais, tur pro
gos pramokti daugelio kalbų. 
Tuo pačiu laiku jie čia gyvena 
grynai lietuviškoje įstaigoje, 
nepamiršta savo tautos dva
sios, savo kalbos, savo krašto 
papročių.

Visus Jus, Garbingieji Bro
liai, kviečiame į šią šventą tal
ką. Tai pareikalaus iš Jūsų, 
kaip ir iš mūsų tam tikro dė
mesio, veiklos, šiek tiek pasi-- 
aųtopjimo. Tačiau atsiminkime, 
kad tai yra mūšų visų pareiga. 
Bedievybė rodo labai daug e- 
nergijos ir sumanumo Lietuvo-
je ir Lietuvių tautoje sunaikin
ti katalikybę. Ir mes parodyki
me nors tiek pat energijos, su
manumo, pasišventimo Lietu
vių tautą iš tos nelaimės gel
bėti, atėjus laikui ją dvasiniai 
atgaivinti. Mūsų pagalbos šau
kia klaidinamų mažų vaikelių 
ir jaunuolių sielos, tūkstančių 
Dievui ir Tėvynei ištikimų 
kankinių kraujas, pats Kristus 
iš Lietuvoje išniekintų ’ bažny
čių altorių. Jeigu tikėjimo lais
vės laikams atėjus tektų į Lie
tuvą kviesti nelietuviškos kil
mės apaštalus, tai laisvame pa
saulyje esantieji lietuviai nebū
tum atlkę mūsų katalflciškos 
pareigos. Taigi sukruskime, 
pasiryžkime.

Melskimės ir vienų už kitus, 
kad Viešpats laimintų mūsų 
bendras pastangas Jam išsau- 1 
goti ir atgaivinti brangią mūsų 
tautą.

Vysk. V.-Brisgys,
Tremtyje esančių Lietuvos 

Vyskupų vardu.
Chicago, 1952 m.
Krisaus Gimimo'šventėje.

Kaa. Prof. J. B. Koi^m, 
Generalis Sekretorius.

One Highland PI.
Yonkers 5, N. Y.
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Lietuviškos knygų leidyklos ir jų naujieji užsimojimai
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Rytas tėviškėje
Iš šių gražiųjų teatro sodų 

jis nukrypo į savo namus, į 
vaikystės sodus. Jo akys spin-

Cit neverk, merge’?, 
Nevjetk. lelijėle: 
MudužeisifR į tą sali. 
Kur dirvonus aria.

Apsigrįš^, antele, .
Ir dūmok, mergele^*.
Dūmok jauna n ei gūžė*?
Už mane eidama.

Grįžtu l jaunystės sodus
Dr—ną afetarUI Hearikui gonai, ir jis pakelėje išlipo ir

TRIEDAS

kurti’vaidmenys, tokie ryškūs * 
ir gyvi. Prisimena VHniaus ir 
Kauno teatrai, su jais ir kiti 
artistai. Rodos, tik vakar jfe 
gyveno scenoje, gyveno kaip 
burtininkai. Kai leisdavosi už
danga, rodos, norėjai ją sulai
kyti, kad jie dar valandėlę gy
ventų mums, žiūrovams.

Taip ėjo veikalas po veikalo 
kiekvieną sezoną. Scenoje pa
sirodė savų autorių veikalai, 
geriausi klasikai skambėjo lie
tuviškai. Kaip dabar išsiilgsti 
lietuviško teatro; pamatai, kad 
tai buvo tikri jaunystės sodai, 
į kuriuos prisiminimuose daž-

į

Ir kaip keista, kad metai taip 
greit nuskubėk svetimose že- 
mėse, kad štai Henrikui Ka
činskui — geriausiam mūsų 
teatro atstovui — jau 50 metų! 
Taip! Sausio 23 d. jis paminė
jo šitą sukaktį kukliai, be iš
kilmingo spektaklio, be dova
nų. *. ♦

Nao Viduklės iki New Yorko
Užėjo jis į redakciją kaip 

visada kuklūs, mandagus ir

I
apie sukaktį, jis perbraukė 

. ranka sidabrejančius plaukus
. 'ir atsakė:

.. — Taip, gimiau sausio 23 d. 
Ganiau Viduklėje, vargoninin
ko šeimoje.
' Jo akys spindėjo, kažką gra- 

... žaus prisiminė. Pradėjo neju-
- Sa pasakoti, kaip .7 metų iš-
- važiavo iš Viduklės. Išvyko į 

. gimnaziją, į Šiaulius, paskui
studijuoti Kaune. Teatrą dra
mos studijose jis rengėsi savo 
karjerai ir 1923 m. lapkričio 9 
d. jis pirmą kartą pasirodė 
scenoje; Tautos teatre suvaidi
no V. Bičiūno “Gedimino sap
ne.” Taigi, šiemet sueina 30 
metų jo scenos darbui! Pagre
čiui jau vaidino ir Vilkolakio' 
teatre.

1925 m., uždarius Vilkola
kį, jis išvyko Klaipėdon, kur yių ten mažiau ir tik vėlesniais 

ir šiaip 
akstino 
dar nei 
nei pa-

ii! Taip, tai tas pats na
melis, kur jis gimė.

Užėjo į bažnyčią, kur tėvas 
tiek metų vargonininkavo. Ji 
— medinė. Senoviškos vėlia
vos, žvakių kvapas, tyluma ir 

»praeitis. Už bažnyčios dešinėje 
turėjo būti klebonijas, sodas, 
kur ;uos» mažus vaikus, klebo
nas įleisdavo. Bet jie bijodavo, 
nes |pn pasitikdavo du šunes. 
Ir dabar jis ėjo. į tuos sodus,

Jie 
buvo kiti, įSe tie vaikystės lai- 
kų,šunes, ir jo ne^iažino.

Nukeliavo į kapines, -

„ -i šunes, du, pasitiko jį.Buvo ankstus rytas, bet .visi ----- - ..
(įniktai matėsi. Iš vaikystės 
buvo išlikęs įspūdis, kad mies
to viduryje ties bažnyčia yra 
aikštė su Dievo Motinos statu-

Henrikas Kačinskas Kobijaus rolėje (Hejermano “Viltis” Kiai- 
pėdos V. Teatre). '

smulkmeną. Jau būdamas Klai
pėdos teatre jis aplankė savo 
gimtą miestelį — Viduklę. Te
atras važiuodavo atskiruose 
vagonuose, kur ir artistai mie
godavo. Tuomet gastroliavo 
Žemaičiuose netoli Viduklės. 
Važiavo jie autobusu į trau
kinio stotį, kur stovėjo jų vą-

NOVELES Iš
Pietų Amerikos kraštai 

mums nedaug pažįstami. Lietu-

, turėjo organizuotis teatras. Bet 
teatras nesiorganizavo, ir jis 
10 mėn. tarnavo muitinėje.. 
1926 m-v Sutkaus kviečiamas, 
jis atvyko į Kauno teatrą. 
1936-37 m. metus dirbo Klai
pėdos teatre, paskui vėl grįžo 
į Kauno teatrą, o 1940 m. per
sikėlė į Vilniaus teatrą, kur 
vaidino iki savo pasitraukimo 
iš Uetuvoą Tremtyje jis akty
viai reiškėsi Augsburgo teatro 
trupėje ir kurį laiką Detmolde.

Knygų leidyklų turime vos 
keletą. Jok veikia, šiaip taip 
išleidžia vieną kitą knygelę. 
Tačiau jų veikia nėra orga
nizuota, nesuderinta. Jcs netu
ri nei didesnių kapitalų savo 
darbams išvystyti, joms taip 
pat neatėjo į talką nei pati vi
suomenė, nei tiesiogiai Rašyto
jų Draugija, rekomenduodama 
vieną ar kitą veikalą išleisti. 
Taip praeitais metais ^reiškėsi 
“partizaninis”* knygų leidimas.'

. . Jei ką leidėjai nutvėrė, jei -su
tra 

sulaidoti giminės, — bet visur 
tuščia nyku. Viskas rytmečio 
rūkuose skęsta. Tai sakyda
mas, jis*tutsiai^galvoja: — O 
ar nepasikartos tas pats įspū
dis, kai vėl grįšime į namus?

Ir dabar jisr kupinas jėgų, 
pilnas entuziazmo buria apie 
save lietuviškuosius teatro dar
buotojus.

Taip pąt tariamasi su prof. E- 
retu, kad parašytų prof. Šal
kauskio biografiją. Numayta 
išleisti kun. V. Bagdanavičiaus 
“Žmonijos likimas šv. Jono 
Apreiškimo knygoje.” Šiam lei-

GAL£ TRVO LAUKO

Gale tėvo lauko
Trys antelės plauko: - 
Ir atjojo bernelis 
Ant žirgelio lauko.

Atžymėdami šią jo sukaktį ir 
Enkime, kad jis ir čia skleistų 
teatro meną ir būtų tas kerti- 

•his akmuo, ant kurio galėtų iš
augti mūsų teatras Ameriko
je. Koks jis bebūtų, bet bus 
savas, mielas ir brangus!

P. Jurkus

kalkuliavo, kad šiaip taip apsi- 
, mokės, tai ir stvėrėsi, nežiūrė

dami, ar Ši knyga yra viena iš 
būtiniausių.

Kai pasižiūrime į leidyklų 
balansus, 
naujos knygos išleistos. Prisi- 
minkimė Kauno laikus, šv. Ka
zimiero, Sakalo, Spaudos Fon
do ir kitas leidyklas. Ten de
šimtimis išleisdavo originalios 
kūrybos, kiek vertimų, kiek 
populiarizacijų. Viso to nebe
turime. Tikri bado ir sausros 
metai palietė mus kaip anuos 
Egipto gyventojus iš šv. Rašto. 
Tad reikia džiaugtis vos ke
liom varpom, keliom knyge
lėm.

Džiaugiamės ir -pakartotais 
leidiniais, kurių taip uoliai 
griebėsi kai&gios leidyklos. 
Be kai kurių šių pakartotų lei
dinių tikrai galėjome apsieiti. 
Jų vietoje būtų geriau, kad lei
dyklos būtų išleidę originalių

Kur dirvonus aria, 
Ten Iželiai dera; 
Pasisiusi marškinėlius' 
Iš linų žiedų.

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

Metine Rasytojy 
Draugijos premija
Šiemet metinė grožinės lite- veikalų. Daugiausia šių ofseti- 

ratūros premija už geriausią 
1952 m. pasirodžiusią knygą 
bus įteikta vasario 22 d. Chi- 
cagoje įvykstančioje literatū
ros šventėje/ Premijos suma 
ir mecenatai bus paskelbta vė
liau (daugumas jų bus iš Chi- 
cagos). Jau sudaryta knygai 
atrinkti Jury komisija šios su
dėties: Povilas Gaučys, Vincas 
Ramonas, Antanas Rūkas, Sta
sys Tamulaitis ir Gražina Tu- 
lauskaitė. Komisija jau susipa- _ __ ________

rojo vaizduotėje tokie ryškūs, žįsta su leidėjų atsiųstomis tojų novelių antologiją “Pietų 
bet rūmų niekur nebuvo. - Jis knygomis, kurių pernai pašro- 
įsižiurėjo į mažą varganą tro- tįė per 20.

ti. Taip, aikštė yra. Prisimini- 
muoše btivo išlikęs kalnas ties 
aikšte. Visur jis dairėsi, bet 
kalno nebuvo, tik maža nuolan
ka. Einu j<i. Turėtų būti gra
žūs namai,tikri rūmai. Jie tvy-

PIETŲ KRYŽIAUS PADANGES
A. GRAŽICNAS

r V Besikalbėdami nukrypome į 
jo suvaidintus vaidmenis. Per 
100 vaidmenų jis yra sukūręs 
mūsų lietuviškoje scenoje. Pri
siminėm, kuris vaidmuo jam 
buvo maloniausias vaidinti. 
š| klausimą jis paskubo ki- 

. taip: kuriuose vaidmenyse au
gau?

— Tai vaidmenys, kurie pub
likai nepatiko. Tuose vaidme
nyse pasiekiau ko nors naujo. 
Taip susidarė trys etapai. Prie 
režisieriaus Žilinsko vaidinau 
žulausllio pjesėje “Sabatai 
Cvie” sultoną, — tai buvo pir
mas etapas. Prie režisieriaus 

' Čechovo— Šekspyro ”12 nak
tis” Malvalio vaidmenį, —ant
rasis etapas. Trečias mano kū
rybinio darbo etapas buvo 
“Viltyje”.

Pavyzdžiui, mano suvaidin
tas Strazdeli* patiko publikai, 
bet man pačiam — ne. Ten 
nieko naujo nesuradau.

Prisiminėm ir mūsų teatro 
laikus. Vienus iš šviesiausių jis 
laiko Žilinsko metus, nes jis vi
siškai naujai priėjo prie teatro 
meno.

laikais apsigyveno. O 
nebuvo kokio didesnio 
jais susidomėti. Tai 
ūkiškai, nei politiškai,
galiau kultūriškai pilnai nęiš- 
šivysčiusios erdvės. Galėjo jie 
mus sudominti tik jei būtų mū
sų krašto vedama kokia pla
ninga kolonizacijos politika. 
Tačiau mūsų išeiviai barstėsi 
po pasaulį kaip vėjo pučiami 
lapai, beveik niekam prie tos 
problemos nesustojant ir jos 
sprendimu nesirūpinant. To
kiose sąlygose mažai dėmesio 
mūsų tarpe susilaukė ir Pietų 
Amerikos kraštų literatūra, • 
kurią pažinti dar kliudė ir lie
tuvių tarpe labai nedaugelio 
mokamos ispanų ir portugalų 
kalbos. O tačiau tie kraštai 
nėra tik puslaukiniai plotai ir 
tik eilė valstybių, kurios pa
sauly daugiausia žinomos iš 
dažnų politinių perversmų. Ten 
pamažu apvaldoma laukinė 
gamta,- kuriasi pramonė, auga 
miestai, kyla civilizacija, ima 
ryškėti savos kultūros bruo
žai. Su visu tuo vystosi ir šių 
kraštų literatūra.

Su šia literatūra, bent su jų 
novelės žarru mus supažindina 
ką tik iš spaudos pasirodžiusi 
Povilo Gaučio Lotynų Ameri
kos rašytojų novelių antologi
ja “Pietų Kryžiaus padangė
je”. 480 puslapių knygoj mes 
randame parinktų novelių Ar
gentinos, Bolivijos, Brazilijos, 
Čilės, Ekvadoro, Gvatemalos, 
Hondūro, Kolumbijos, Kubos, 
Meksikos, Nikaraguos, Peru, 
Salvadoro, Uragvajaus ir Ve- 
necuclos žymiųjų rašytojų.

Knyga aprūpinta Pietų Ameri
kos žemėlapiu, nes iš tikro ne 
vienas lietuvis skaitytojas aiš
kiai ir nęsusigaudo, kur yra 
viena ar kita tų Lotjmų Ame
rikos rešpublikų. 15 puslapių į- 
y adė antologijos sudaryto j as 
taip pat duoda pagrindinių ži
nių apie Pietų Amerikos litera
tūras apskritai ir novelės spe
cialiai istorinę raidą. Pridėtos 
ir visų autorių trumpos bio
grafinės žinios. Visa tai padės 
skaitytojui lengviau įeiti į to
se novelėse vaizduojamą pasau
lį. Gal būtų dar pravertę pri
dėti mažą žodynėlį lietuviui 
skaitytojui mažai ^pažįstamų 
knygos žodžių. Kai kurie jų, 
tiesa, paaiškinti išnašose. Ta
čiau dar nemaža atsiras tokių, 
kurie nemažai daliai skaitytojų 
bus neaiškūs.

Lietuvis skaitytojas — išsky
rus nebent Pietų-Amerikoj gy
venančius ar gyvenusius—šio
je knygoje susitiks su jam to
limu, mažai pažįstamu, bet sa
votišku ir daugeliu atžvilgių į- 
domiu apsauliu. Gamta, žmo
nių rasiniai, psirfiologiniai ir 
sccialiniai tipai ir visa šių kraš
tų gvvenimo problematika, 
kiek ji šiose novelėse iškyla, 
daugeliu atžvilgių neturi jokių 
atitikmenų ne tik Lietuvoje ar 
apskritai Europoje .bet net ir 
tiems kraštams giminingose Is
panijoje bei Portugalijoje. Kai 
kas skaitytoją ir stipriai su
krūs. Tragiškų momentų, socia
linės neteisybės, barbarišku
mo, kurių tuose kraštuose dar 
daug, skaitytojas ras ir šiose 
novelėse. Kris jam į akį ir ne-

apvaldytas pietietiškas veikėjų 
temperamentas. Tačiau jis ras 
čia ir tokio subtylaus švelnu
mo ir paprastos širdies' geru
mo, koks, pvz., iškyla . šiame 
pat“ Darbininko” numeryje iš 
antologijos paimtoje Čilės rašy

tojo E. Barrios novelėje "Bro- 
! lis Rutinas ir šuo.”

Vertėjo darbas atliktas rū
pestingai. Visoje knygoje tėra 
praslydę vos keletas nevartoti
nų svetimybių ar kitų žodžių ir 
mažų stiliaus nelygumų. Pati 
knyga išleista skoningai, žino
ma, galima būtų pasakyti, jog 
šiuo laiku, kai lietuviška knyga 
gyvena tokį sunkų laikotarpį 
ir ne kartą mums labai reika
lingų lituanistinių ar šiaip lie
tuvių autorių knygų nesulau
kiame pasirodant, tokia anto
logija yra tam tikras liuksu
sas. Bet dėl to pačios knygos 
vertė nė kiek nemažėja. Paga
liau negalime ir visai užsisklei- 
šti nuo platesnio pasaulio kul
tūrinio gyvenime, nes tai’ daž
nai ir savąjį padaro lėkštų ir 
nususina. Pageidautina būtų 
tik, kad leidyklos vis dėlto lai
kytų savo uždaviniu pirmiau 
mus aprūpinti būtinai mums 
reikalingomis lietuviškomis 
knygomis, o vertimus laikytų 
naudingu ir reikalingu papildu 
mūsų kultūrinio gyvenimo, kai 
mes būtiniausia sava lietuviška 
knyga jau apsirūpinę.

*

ve! Reikia džiaugtis Leidyklos 
entuziazmu ir pastangom puo
selėti lietuviškąją kultūrą.

Gabijos leidykla prastais 
mefcis išleido 6 knygas* ir du 
“Gabijos” numeriu. Daugiau
sia perkama knyga buvo Jur
gio Jankaus "Paklydę paukš
čiai:” P'rmaisiais šių metų mė
nesiais užprojektavo ’ išleisti: 
Adomo Mickevičiaus "Konradą 
Valendrodą”, V. Mykolaičio- 

: Putino vertime, Fraricois Mau- 
riac “Gyvačių lizdą”; J. Gris-. 
kos vertime, Juozo Grušo “Pa- ■•'.-j,.
bučiavimą” — noveles, K. Bin
kio “Baltąjį vilką” — eiliuotą 
pasaką, VI. Andriukaičio “Aud
ra Žemaičiuose”, Guy de Mau 
pass&it “Moterų ši

• maną St. ZobarskoJ 
Jurgio Jankaus “Po raganos 
kirviu” — apysaką ir “Gabi
jos” 4 nr. (Žurnalą redaguoja 
Stepas Zobarskas).

Gabija yra viena iš tų lei
dyklų, kuri išpildė visus savo 
planus ir pažadus ,išleido nu
matytas knygas. Einant į šiuos 
metus, reikia jai palinkėti iš
leisti kuo daugiau originalios 
kūrybos ir kuo mažiau tų, pa
kartotinų ofsetinių leidinių, nes 
ir leidykloms reikia rūpintis 
savos kūrybos puoselėjimu, o 
ne palikti to reikalo vieniems

A. D. '

- “Sūnus

niu būdu knygų išleido Terra. 
Tik Lietuviškos Knygos Klubas 
Chicagoje ėjo į originalią lite
ra turą.,Tad jam tarp visų lei
dyklų ir priklauso pirmoji vie-

• Dail. V. K. Jonynas daly
vauja Amerikos dailininkų- 
grafikųdarbų parodoje, kuri į-

- vyks Portlande, Maine.

KULTŪRINE KRONIKA

AMU '

diniui ieškoma mecenato. Taip 
’ pat pramatyta išleisti Lietuvių 
biografijų tomą, pradedant 
Mindaugu ir baigiant paskuti
niais įžymiais lietuviais.

Šis planas pats kalba už sa- • rašytojams.

Lietuviškos Knygos Klubas 
praeitais metais išlaido 5 kny
gas: N. Mazalaitės “Gintariniai 
vartai”, A. Vaičiulačio, J. Ais
čio — “Lietuvių poezijos anto
logiją”, H. Nagio “Saulės laik
rodžiai”, F. Scheen
palaidūnas,” P. Gaučio reda
guotą Lotynų Amerikos rašy-

Kryžiaus padangėje”.
Visos šios knygos buvo "gra

žiai sutiktos, ir įvertintos. Jų 
priekyje stovi poezijos antolo-^ 
gija. Ji ir buvo šios leidyklos 
labiausiai perkama. Tačiau 
knyga pareikalavo daug išlai
dų, tai leidykla*, parduodama 
tik po 6 dol., pelno neturėjo.

Šiais metais išleidžiama: V. 
Grincevičiaus “Vidurnakčio 
yargonai”, Giovanni Papini

kai žmonėms.” Abi knygos jau 
surinktos. Leidykla užplanavo, 

v išleisti vieną ari* porą romanų, 
; kurie dalyvavo “Draugo” kon
kurse, Bėra. Brazdžionio reda
guojamą Prozos Antologiją..c

• Regina Norkaitč, ,Brazili: 
jos lietuvaitė, jau antri metai 
kaip vaidina Brazilijos filmuo
se, Ji yra gimusi Sau Paulo 
mieste, baigusi kpmerčinę mo- 
kyklą, i&j^ųja. ir’ kartu lankė -j 
konservatoriją. . y‘ '

• Poeto Kazio Binkio 10 m. 
mirties sukaktis gražiai buvo 
atžymėta Chičagoje sausto 10 
d. Programoje buvo suvaidin
tas “Atžalyno” 4 veiksmas, 
(siuvėjo Žiogo dirbtuvėj ir pa
rodyta filmo ištrauka iš jo 
veikalo “Generalinė repetici
ja.” Tą filmą pradėjo sukti ir 
nebaigė Br. Vešota. Jis turė
jo kitą pavadinimą — “Mažo
jo žmogaus gyvenimas”. Taip 
pat buvo padainuota,poeto dai
nų ir apibūdinta -jo kūryba. 
Programą tvarkė režisierius 
Stasys Pilka.

• V. O. Milašiaus poemą- 
misteriją "Miguel Manara”, 
(ją į lietuvių kalbą išvertė A. 
Vaičiulaitis),Prancūzijos radio
fonas įtraukė į savo programą.

Garsus kompozitorius Henri 
Tomasi parašė jai muziką.'Pir
mą kartą išpildė Valstybės 
simfoninis orkestras su solis- 
tais ir radiofono choru. Diriga
vo pats kompozitorius. Kritiką., 
labai palankiai įvertino šią ly
rinę dramą, jos partitūrą ir 
siužetą ir jai pranašauja švie
sią ateitį, Taip pat visur pabrė
žiama, kad veikalą patašė lie^ 
tuvis diplomatas. Prieš antrąjį 
pasaulinį karą ta pati Mila
šiaus drama buvo suvaidinta 
Ispanijos radiofone.

“Aidų” premija

-už- mokslo veikalą bus į- 
teikta-balandžio 12 -dr Brook- 
lyne. Jury komisiją sudaro: 
Leonardas Dambriūnas, Juo
zas Girnįus, T. Bernardinas 
Grauslys, OFM., Simas Sužie
dėlis, Antanas Vaičiulaitis. Ko- ' 
misijai jau yra atsiųsta keletas 
veikalų rankraščių. Premija 
skiriama už lietuvių mokslo 
veikalą, išspausdintą atskira 
knyga ar periodinėje' spaudoje 
1950 ir 1952 metais. Dar lau- ’ 
kiama iš leidėjų, kurie tais 
metais yra išleidę mokslo kny
gų.

ŽIEMA
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(Pietų Kryžiaus padangoje, 
Lotynų Amerikos rašytojų no
velių ahtologija, sudarė Povi
las Gaučys, išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas. Kalbą žiūrę jo 
B. Babrauskas. » Viršelis dail. 
J. Pilipauško. 480 psl-, kaina 
$4.50).



Šeštojo Ralfo Seimo Bostone rezoliucijos j -ii
gaivoje principus, nustatytus 
lame Šio nutarimo punkte.

4. Kadangi tūkstančiai pasi
likusių Vokietijoj^ lietuvių 
tremtinių — senelių, našlių,, li
gonių ir vaikų — kenčia didelį

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondo (BALF) šeštasis 
seimas, įvykęs Bostone 1953 
m. sausio 9-10 d., išklausęs 
Balfo prezidento ir Centro val
dybos pranešimus ir.išchskuta- 
vęs padarytus šalpos orgarriza- * menę, skatindamas ją gausio

mis aukomi remti per Balfą 
tuos nelaimingus mūsų tautie-

kia j Amerikos lietuvių visuo-

and end on the 31st day of the 
foUowing Decembtr” pakeisti 
taip : _ .

“The fiscal year of the Cor
poration sHall commence on 
the First day of Juiy and end

cijos administracinius patvar
kymus, nutaria:

L Balfo centro valdyba ir 
direkcija visai'teisingai laikosi 
nusistatymo, kad pašalpa »<i- 

: ' ; būti * dalinama reikalin
giems jos asmenims b?i šei
moms, neatsižvelgiant į jų po
litinius/ religinius ar kitokius 

. įsitikinimus ir jų priklausymą 
tai arba kitai organizacijai, — 
tik su ta sąlyga, kad jie būtų 

' doro elgesio lietuviai ir nebūtų 
susidėję su Lietuvos arba JAV - 
priešais.

gyvenusius JAV naujakurius,- 
kurie iš savo patyriojo numano 
geriau už kitus trėmties gyve
nimo sunkumus.

Rochesier. N. Y.
Šaladžiąs. Praeitą trečiadienį . 
iš ryto Pranas Saladžius, sku-

lengvos mašinos vairuotojo, 
pereinant gatvę, buvo sunkiai 
sužeistas. Tuoj pat Jono Mor- 
kono iššaukta greitosios pagal
bos mašina nuvežė ligoninėn.

— Altanas Sinkevičius . pr.

- . reikalu
- BALF 6-sis seimas, konsta
tuodamas faktą, kad Europoje ___________
dar yra apie 3,000 lietuvių ‘ sekmadienį ateitininkų susirįh- 

kkne papasakojo savo vienęrių 
metų pergyyemmus Sovietų o-

sutinka dfiaugsntacai savo tėvu* Kalifornijoje. Jis per trumpu lai
ka MmoSe devyni* boKeviku MML

GIESMIŲ ŠVENTE

tremtinių norinčių ir'tinkamų 
emigruoti, paveda naujai di- 

Todėl Balfo Seimas pilnai rektorių vadovybei dėti pastan
gų, kad JA V Kongresas priim
tų specifinį imigracini įstaty
mą ir padėtų tiems tremti
niams išemigruoti ir įsikurti

pritaria Balfo prezidento, Cen
tro valdytos patvarkymui, su 
Direktorių žinia, kad pašaipos 
teikimas lietuviams tremti- 

-*niams negali būti siejamas su 
tuo ar jie formaliai priklauso 
organizuotąi Bendruomenei art 
kitai organizaicjai, užsimokė- 
darfii jai duokles.

' 2. Balfo šeštasis Seimas pri
taria-Balfo prezidento ir Cent
ro valdybos pastangoms, sie
kiančioms to, kad administraci
nis aparatas Vokietijoje veiktų 
efektingiau ir kad būtų taupo
mos išlaidos šalpos darbe. At- 

, < sižvejgiant į mūsų išteklių kuk- .
lumą, ekonomijos patariama 
laikytis taip pat Balfo raštinė
je ir visoje mūsų veikloje.

3. Balfo seimas pripažįsta, 
kad yra Balfo prezidento ir 
centro valdybos komptencijoje 
skirti Balfo įgaliotinį ir jo pa
tarėjus Vakarų Vokietijoje. 
Tuo pačiu laiku seimas mano, 
jog, sudarant šelptinių asmenų 
'sąrašus ir vietines šalpos ko

misijas, gali daug pagelbėti pa
čiu^ šelpimu kelias pašalpas 
gauti asmenims, kurie nėra 
reikalingi arba kurie savo elge
siu nustoja teisės būtį šelpia- 

. miems, tačiau visuomet turint

Lietuvių jstodęntų šalpos

Balfo seimas, susirinkęs Bo
stone sausio 9-10 dd. šiuo kyie-

peridininkus, kurie tremties 
metu studijavo Vakarų Euro
pos universitetuose gaudami 
Balfo stipendijas betarpiai ar 
per Lietuvos Raudonąjį Kry
žių, ar šiuo metu įsikūrusius 
Amerikoje ir Kanadoje; /prisi- 
dėti savo aukomis vargstančių 
lietuvių studentų šalpai Euro
poje. Buvę stipendininką! yra 
kviečiami gautąsias stipendijas 
atmokėti ir aukoti bent po 
$10 į metus, gi visos-tokios pa
jautos bus pervedamos į spe
ciali fondą, ir sunaudojamos, 
betarpiai, lietuvių studentų 
šalpai Europoje.

BALF įstatų pakeitimas
BALF įstatų Article IX — 

Fiscal Year paragrafą (7 pus
lapy) ‘The fiscal .year of the 
Corporation shall commence 
on the First , day cf January

kalėjime. Pergyvenimai buvo 
labai žiaurūs ir labai sunkiai 
suprantami laisvajam žmogui, 
nes beveik ištisus metus buvo 
tardomas. Tardymo metu bu
vo ne tik skaudžiai mušamas, 
bet rūsyje laikomas iki pažas
tų šaltame vandenyje, kabina
mas ant užpakalyje surištų 
rankų, du kartus ‘ užrištomis 
akimis nuvežtas miškan ir prie 
iškastos duobės gąsdintas su
šaudymu ir*4.t, _ -

— Juozas Kaributai s] sek
madienį parapijos salėje stato 
dvi komedijas: “Nėišsiginsi” ir 
“Ištikimas vyras”. Pradžia 7 
vai. vakare. Pelnas skiriamas 
Vokietijoj esantiems ligoniams.

— Vasario 16 dienos minėji-

tų. Jos pagiedojo kalėdines 
mūsų gesmes, lietuviškas dai-

Aukos Ralfui, šv. Pranciš
kaus parap. nariai prieš Kalė
das sudėjo Balfui $173 aukų. neles, deklamavo ir šoko bei 
Aukojo: $26.50 — kįębpnas 
kun. P. Juraitis, $25 — Dr. F.
A. Reynolds, $20—0. Rudienė daug džiaugsmo ne tik savo įvyksta iš šešių vietų jungtinių
ir-K. Rudytė; $10—S. Andru- tėveliams, bet ir visiettts klau- chortį giesmių šventės pirma-
lienė, po $5 —V. ir J. Adoma- sytojąms. O jų prigužėjo pil
vočiai, Ph. Lapenas su ponia, nutėlė parapijos salė. Pažymė-
Simanauskų šeima. Daug kas; tina jaunoji Panusky, trečio- 
aukojo po 1, 1.50 ir mažiau.

'Balfo skyrius, kurio garbės 
pirmininkas-yra klebonas kun. 
P. Juraitis, visiems aukotojams 
širdingai dėkoja.

Lietuviška eglutė. Atholo He
mas Roebestęryje įvyks, ne Va- - tuvių vaikučiai Kalėdoms bu

vo pradžiuginti lietuviška eg
lute, surengta vietos Vyčių 
kuopos ir sekm. parapijinės 
mokyklos. Programą atliko tos 

vaikams. Pradžią mokyklos keliolika mergaičių, 
10:30—1100 AM radio stotis pagamintais drabužiais ąpreng- 
WRNY. v gražiai tam vakarui specialiai

sario 43 d., bet 15 dieną, sek
madienį, 3 vai. p.p.

— Sį šeštadienį lietuvių ra- 
dio valandėlės programa yra 
skiriama

VI. Braziūlio studija vaidina
CLEVELAND, OHIO.

atliko, plastikos. Visos mergai
tės pasirodė gražiai ir suteikė

Kaip Lietuvoje, taip ir šioje ' Matas bus Metropolitan opeteiLv 
padangėje dainų šventės nebe- 
naujiena. Lietuvoje tas dalykas 
buvo tiek įsisiūbavęs, jog į dai
nų šventes suvažiuodavo kele
tas tūkstančių choristų iš visos 
Lietuvos. Tai tikrai buvo didin
ga ir įspūdinga. Mūsų padan
gėje lietuviai plačiai išsiblaškę, 
todėl tūkstantinių chorų neį
manoma sutraukti ■ į dainų 
šventes. Toks išskirtinis atve- . 
jis buvo tik 1939 m. Lietuviu 
Diena New Yorke, kurioj daly
vavo apie 3,000 dainininkų 
choras. Tačiau vargu kada pa
vyks kitą tokią šventę suruoš- 

' ti. Chicaga .laiminga, turėda
ma net kelioUką vienas arti ki-“ 
to esančių chorų. Lengva apie 
1,000 dainininkų sutraukti. 
Tačiau kažkodėl nematyti sis
temos, kur periodiškai tokios 

. šventės vyktų su įspūdinga 
programa ir chorai bei jų* ve
dėjai rodytų žymesnės pažan
gos. Tas pats yra ir su milžiniš-, 
ko New Yorko apylinke. Tik 
New Jersey valstybėje chorai 
dar7suruošia jungtinius pasiro
dymus. .

-X * ^Vasario 1 d. Elizabethe irgi

dainininkas A. Brazis. TbdĮl 
Mma laukti, kad koncertą* ?

Koncertas įvyks bažnyčioj* /, 
5 vai. p.p.» o 7:30. parapijos / 
lėje bus choristams vattis tr

orkestrui. Jungtinėm* grunįtną 
diriguos A*. Kačanauskas. Var» k 
genais visiems chorams 
listui pritars komp. J. gįtov^ 
ėius. ’ J. B-Bk

sios kartos, mišrios šeimos 
duktė, tačiau gražiai lietuviš
kai pasveikinusi šventėn susi
rinkusius. Programą paruošė 
mokytoja Monika Vaičiūnaitė. 
Giesmėms, dainenąs ir šokiams 
akompanavo V. Adomavičius. 
Po programos, dideliam vaiku
čių džiaugsmuį.-atvykęs tradi
cinis Kalėdų senis išdalino jau
niesiems daug dovanų. Po to 
vaikai buvo dar pavaišinti. Vai
šes ir dovanas paruošė Vyčiai, 

-kun. B. Mažuknos vadovauja
mi. Klebonas kun. P. Juraitis 
tarė žodį, džiaugdamasis pavy- 

•- kušia šventė ir kvietė neapleis
ti liet, kalbos mokymosi.

sis koncertas. Tokio dalyko 
dar nė Lietuvoje nebuvo pra
dėta vykdyti. Bažnytinių gies
mių sritis buvo apleista. Jų 
lietuvių "kompozitorių sukurtų 
turime labai mažai, nors dainų 
jau nemaža sukurta. Todėl šios 
rūšies šventė yra tikrą istorinė 
pradžia darbo lig' šiol gerokai 
apleistoj srity. Reikia tikėtis, 
jog šiuo pavyzdžiu paseks ir ki
tos kolonijos.

Ruošiamajam koncerte cho
rai giedos pavieniui, sujungti 
keli ir visi kartu. Koncerto so-

Ansonia, Conn.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

vietinis skyrius • vasario 1 <U 
sekmadienį, 5:30 vai. šv. Anta
no parap. salėje ruošia Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mą. Minėjime kalbas pasakys 
vienas iš tremties atvykęs lie
tuvis ir iš vietinių teisėjas J. 
.Černiauskas bei miesto majo
ras. Taip pat Lietuvos vadavi
mo reikalu bus priimtos, ati
tinkamos rezoliucijas. Koncer
tinę programos dalį atliks Wa- 
terbury, Conn. Šv. Juozapo pa
rap. choras, vadovaujamas A. 
J. Aleksio. Po programos gros 
šaunus orkestras 'ir bus šokiai. 
Visi vietos ir apylinkės lietli-, 
viai kviečiami minėjime daly
vauti ypač jaunuomenė, nes’ 
šįmet minėjimo rengime kaip 
tik uoliai dalyvauja jaunuonte* 
nės organizacijos, -kaip Jaunų 
Vyrų Klubas^ Vyčiai, Marijos 
Vaikelių Draugija. •" • 
Minėjimo rengimo komisiją 

sudaro S. Bujanauskas, J. 
Kontautas ir jaunuomenės or
ganizacijų atstovai.

J. Kontautas

VI. Braziūlio vedama dra- niera ilgainiui nusibosta. Ir

Mirė. Seniesiems metams 
besibaigiant, mirė dar šie Ath-

olo lietuviai; Antanas Gritė, 
Paulina Kvedarienė ir Antanas 
Nevadonskis. Viso praeitų me
tų būvyje yra mirę 26 mūsų 
parapijiečiai. Mūsų nedidelei 
kolonijai tai yra skaudus ir di
delis nuostolis. A. N.

Darbininkas daugiaašiai {Mu
štruotas lietuvių laikraštis. 
rasite aktualiausia* fietovl&n 
gyvenimo nuotraukas, darytas 
mūsų geriausių fotografų: V.

Šulaičio ir kt.
- Skaitykite ir platinkite Dar
bininką.

PUTINAM
Marija Gražulytė atvyko iš 

Anglijos, Widnes į Nek. Pr.v 
Vienuolyną' Putnam. Conn. 
10 d. vienuolyno kapelionas 
kun. St Yla atitinkamom ap
eigom priėmė ją į šios Vienuo
lijos postulatą: Ta proga kun. 
St. Yla pasakė gilų pamokslą 
apie vienuolišką pašaukimą.

M. Avietėnaitė, ėjusi aukštas 
pareigas Lietuvos Užsienio 
Reikalų Ministerijoj (Ameri
koj įsigijusi naują t specialybę 
bibliotekininkės) šįmet gyvena 
J^ek .Prasid. Vienuolyne, Put- 
nam, Conn. ir pagal moder
niuosius mokslo reikalavimus 

1 tvarko Vienuolyno biblioteką.
Taip pat šį semestrą profeso
riaus Annhurst Mergaičių Ko
legijoj (Woodsįeck, Conn), 
kur studijupjajriaug mūsų lie-

* tuvicių. - A
Nek. 'Praskiėjpno Seserų 

Rėmėjų seimas įvyks gegužės 
17 d., trečiąjį sekmadienį, Put
nam. Conn. Nek. Prasid. Sese
rų Gildos Centro Valdyba ir 
skyriai jau pradeda ruoštis 
šiam seimui.

Motoru konferencija, įvykusi 
1952 m. lapkričio 2 d. Putnam, 
Conn. .nutarė 1953 m. šaukti 
visos Amerikos Liet. Kaf. Mo
toru /konferenciją. Tai konfe-

• rencifti svšaukti sudaryta ko
misija, į kuria Įėjo: M. Galdi- 
kie'-č, M. Avietėnaitė,- G. Ka- 
neS, V .Kulbokiere, A. Liu- 
džiūtč. Buvo pageidauta, kad 
konferencija būtų šaukiama 
tuo pnčiu laiku ir toj pačioj 
vitej, kada ir kur įvyks Mote
rų Sąjungos seimas. Konferen
ciją buvo prašoma šaukti jau
nimo auklėjimo klausimais.

Dvi naujos knygelės apie a- 
paštatavimą. Išėjo iš spaudos

, CONN.
dvi naujos knygelės: “Apie 
pasauliečių apaštalavimą” ir 
“Kodėl reikia apaštalauti”. 
Knygeles paruošė kun. St. Yla, 
išleido Nek. Pr. Seserys, RFD 
2, Putnam, Conn. Knygelės 
kainuoja po 10 centų.

Matildos Paulh&onienės, 
“Moterų Dirvos” redaktorės, 

,Worcester Sunday Teiegram 
prieš Kalėdas tilpo nuotrauka 
ir pasikalbėjimas kaip lietuvių 
šeimos švenčia kūčiaš. Gražu, 
kad mūsų ir antroji lietuvių 
karta Amerikoje -ne tik sten
gias lietuviškas tradicijas iš
laikyti, bet ir svetimtaučių 
spaudoje paminėti.

Mergaičių ir moterų, žiniai
Eilė uždarų mergaičių ir mo

terų rekolekcijų įvyks šįmet' 
Nek. Prasid. Vienuolyne, Put
nam, Ccr.n. Tremtinėms mote
rims — vasario 21, 22 ir 23 d. 
Mergaitėms nuo 13-16 metų, 
vasario 27, 28 ir kovo 1 d. Mer- 
gatėms nuo 16 metų iki 21 m., 
kovo 13, 14 ir 15 d. Hartfordo
mergaičių gru~ė anglų kalba, 
kevo 20, 21 ir 22 d. Hartfor
do moterys, vienos dienos susi
telkimas, anglų kalb. balandžio 
19 d. New Britain mergaičių 
grupė, balandžio 24, 25 ir 26 d. 
Tremtinėms moteris — gegu
žės 1, 2 ir 3 d. Mergaitėms nuo 
2 lm., gegužės 22, 23 ir 24 d. 
Vyr. amžiaus moterims —bir
želio 11, 12, 13 ir 14 d.

Atitinkamų grupių mergai
tės ir moterys prašomos regis
truotis iš an?sto. Taip pat ga
lima ir kitoms prisidėti prie kai 
kurių grupių arba savas suda
ryti. Visais rekolekcijų reika
lais prašom kreiptis: Rev. §is- 
ter Superior, Immaculate Con- 
ceptidn Convent, RFD 2, Put
nam, Conn.

mos studija sausio 17 c£ pasta
tė P. Vaičiūno 4 veiksmų pje
sę “Sulaužytą priesaiką”. Tai 
buvo vienas iš didesnių ir ge-

šiame veikale būtų buvę dau
giau laimėta, jei mažiau būtų 
buvę pvz. švaistomasi tais kar
dais. Taip pat režisorius nege

PITTSBtRGHE LANKĖSI J. E. VYSKUPAS V. BRIZGYS
■ - —e

resnių studijos pasirodymų. 
Daug darbo į jį įdėjo tiek pats 
statytojas bei režisorius VI. 
Braziulis, tiek vaidintojai. Apie 
dideles jų pastangas -kalbėjo 
visa veikalo veiksmo eiga, ir
žiūrovui buvo įdomu ją sekti, 
Kaikurie vaidintojai savo rolė
se parodė ir kūrybinių momen
tų. Ypačiai pažymėtini V. Gau- 
čiūt£ (Tautgirdienė), M. 
Kriaunevičius (Varonis), A. 
Kazėnienė (Marilė), E. Bri- 
džiuvienė (senelė). Apie juos 
telkėsi kiti — P. Lingatis, J. 
Jurgelis, J. Miceika, V. Gylys, 
J. Velykis, A. Jonaitis, A. Kry- 
geris, A. Juodienė, A. Vasi
liauskas, P. Sejonas, V. Čežys. 
Pulkininko Budrio rolę vaidino 
pats režisorius VI. Braziulis.

Kaip kitiems VI. Braziūlio 
pastatymams, taip ir šiam bū
dingi bruožai buvo .patosas, 
veikėjų įspraudimas į tam tik
rus rėmus, įvairūs išviršiniai 
efektai. Tačiau kiekviena ma-

rai padarė nesutrumpinęs ir.. 
paties veikalo. Viena, vaidini
mas perilgai užtruko, 
kaikurių scenų galėjo 
Sakysim, kol ištempė 
nušauto Karpinskio

antra, 
nebūti, 
scenoje 
lavoną,

publika leipo juokais; juokino 
kaikurios replikos senelės mir
ties scenoje ir kt. Žinoma, liūd
nas reiškinys yra žiūrovų nesu
brendimas. kada jie iš tragedi
jos pasidaro juokus, bet taip 
pat ir režisūra turėtų tai pra
matyti ir pašalinti visą tą juo
kus keliančią medžiagą.

Dekoracijas pagamino dail. 
V. Raulinaitis (jos buvo ge
ros), scenos apšvietimą tvarkė 
J. Sakalas. Režiscriaus asisten
tu buvo I. Gatautis. Vaidinimą 
rengė Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos skyrius. Žiūrovi] pri
sirinko pilna lietuvių salė, nors 
buvo nepalankus oras (lijo). 
Tai rodo, kad didesnių pasta
tymų pasižiūrėti mūsų publika 
mėgsta ateiti. ’ A-V.

Pakeliui, iš Balfo seimo grįž
damas į Chicagą, Pittsburghe - 
buvo sustojęs vysk. V. Brizgys. 
Jis kalbėjo šv. Pranciškaus a- 
kademijos seserims ir auklėti
nėms, iškeldamas reikalą dau
giau domėtis religine ir tauti
ne misija, kurią teks atlikti, at
sikuriant laisvai Lietuvai. Se
kančią dieną vyskupas lankėsi 
South Side ir susirinkusiems į 
šv. Kazimiero bažnyčią mokyk
los mokiniams kalbėjo apie bū
simą kunigų bei vienuolių trū
kumą Lietuvoje. Taip pat pri
minė, kad jaunuoliai melstųsi, 
prašydami Viešpaties nurody
mo, ar jie nėra pašaukti į ku
nigų ar vienuolių luomą. Po to 
Ekscelencija suteikė moki
niams vyskupiškąjį palaimini
mą.

Draugijų atstovų suvažiavimas
Sausio 18 d. 3 vai. p4>. Pilie

čių Klubo mažojoje salėje įvy
ko Pittsburgho ir apylinkės 
lietuviškųjų draugijų atstovų 
suvažiavimas, kuriame dalyva
vo per 40 atstovų ir svečių. Pir
mininkavo A. Patackas, o sek
retoriavo — S. Bakanas.

Sudariu# mandatų, nomina
cijų ir rezoliucijų komisijas, 
buvo Pittsburgho ALTo skyr. 
valdybos pranešimas.

Tarybos sekr. S. Bakanas 
pranešė tarybos nuveiktus dar
bus per praėūsiū#'metus. Iž-

isrinkta speciali 'komisija sure
daguoti sveikinimą prezidentui 
Eisenhoweriui jo inauguracijos 
proga sausio 20 d.

Kun. A. Sušinskas dar trum
pai nušvietė pasaulio lietuvių 
bendruomenės kūrimosi reika
lą irtšios organizacijos tikslus.

Naujoji taryba sudaryta į 
ją pasiūlant nuo ideologinių 
srovių po 5 asmenis, o nuo šiaip 
draugijų — po 1 asmenį.

Pabaigoj J. Taoras pasiūlė, 
kad per sekančius panašius lie
tuviškųjų draugijų suvažiavi
mus draugijos plačiai praneštų, 
ką jos yra nuveikusios lietu
viškame darbe.

Kun. B. Mikalauskas, OFM, 
sausio 19 d. buvo prisaikdintas 
Pittsburgho tejsme ir gavo A- 
merikos pilietybę. USA jis yra 
išgyvenęs beveik 7 metus. Pas
taruoju metu jis gyvena Ka
nadoje.

Stanley Raudonis, gyv. 2025 
Sarah St.. S.S., sunkiai susirgo*' 
ir yra paguldytas South Side 
ligoninėje.

Atletikos klubas sausio 20 
8:30 vai .turėjo savo bingo va
karą šv. Kazimierą mokyklos 
patalpose. Buvo leistas laimė
jimams dviratis. Gautas geras 
pelnas, kuris eis atletikos klu
bo naudai.

Šokiai
Šv. Kazimiero mokyklos 

vyresnių klasių mokiniai kas 
penktadenio vakarą nuo 8 iki 
11 vai. turi savybės šokius, ku
riuos prižiūri kun. V. Karavec- 
kas.

Vyčiau 19 kuopa sausio 22 
turėjo savo susirinkimą, kuria
me, be kitų dalykų, buvo pla* 
čiai kalbama apie būsimą dainų 
ir šokių vakarą vasario 8 d., 8:- 
30 vai. p.p. Yra žinių, kad jų 
veikėja Jean Walkauskas iš- 
vyksianti į Washington, D. C., 
kur ji gausianti valdinę tarny
bą.

Lietuvių Bendruomenės 
susirinkimas

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Pittsburgho apylinkės 
susirinikmas įvyksta sekmadie
nį, vasario 1 d. 4^0 vat p.p. 
Lietuvių Piliečių salėje 1723 
Sane St., S3. Plttsburgh. Kvie
čiami visi apylinkė* nariai da
lyvauti ir atsivesti naujų. Kiek
vieno lietuvio pareiga dalyvau
ji Bendruomenės darbe ir pa
remti jos veiklą, stiprinant Hen 
tuvybę.

Povilą* Brands, “Darbinin
ko” skaitytojas pora mėnesių 
sirgęs namie ir prisimetąs dar 
kitai ligai, atsigulė gydytis 
South Side HospitaI of Pitts- 
burgh. kur jąm padaryta sunki 
operacija.

dinirl-as J. Grėbliūnas prane
šė. kad per praėjusius metus 
turėta įvairių pajamų " 1.461 
dol. ir 2 centai; išlaidų — 1,- 
387 dol. 40 et. (centrui išsiųs
ta sūviršum $1,300). Kasoje y- 
ra likę 73 dol. 62 centai.

Po to buvo kalbėta apie Va
sario 16 minėjimą. Taip pat

įpn -3K -3C- -ac -ae- ■» -at »
į Lietuvos Vyčių Radijo Programa
$ TramUtraJ* H atipriw radlj* ttettea WIXM, IMS

| KIEKVIENA SEKMADIENI -- nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
įj iioje radijo programoje skelbt K kreipkitės adrtau:
I KNIGHT* UTNUANIA WUU
I BRAnnOCK, PA.
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Help wanled-^Maie

Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.
TteL MAtN 4-0329

' • ; \ , 7' . t ..... . . .

m KetaVta MkrtStis, kari* tūri

Mterkis, gražiai besireiškiąs be-

Sportas šiandien visu8 Jtu-

w^mted Foninio

Vjrų vteMtfe Mttrtėjo 
talMtati. ktūto fi-

•/-,sfc. j;’

S FOR TA S
JosępJr Garsz VaMUSM MfcĮterjR

— AtaiHiijas let&o pirmenybes 
jau pušyte. ' . . 1 _
jaūntš
nale nugalėjo savo bičiulį Bose feer , 
3 setus -Moterų grupėje pirmą vietą

Sampsoh. Tuo būdu šiais metais 
Australijos teniso pirmenybėse , vie

neto varžybas laimėjo 18-mečiai.
GarsMji teriisihtakė MaUęeen Con- 

nolly paskelbta , geriausią -isRp- m.
^ sportininke. AP agentūra, yfbvedusi 

^kldūsliiėjlmą, ’ fią fymią amerikie- 
te antrą kartą R eilės ypatingai * pa. į 
gerte. Ahtrbji vitete atiteko Pat Mc-1 
Cbrmi^.

tikas bH sporto pratintu Vyksta su- 
Hiiiekteūr atžvilgiu patojfoje vieto
je — YMCA patalpose, 1?9 Marcy 
Ate. (prtte Marcy Avė stoties Brook- 
lyne). I* Šią grupe dar priimami tiek 
senųjų, tiek naujųjų ateiviu vaikai 
1&13 ritėtų amhaus. Smulkesnių in- 
formacŲu duoda grufšfs , vadovas 
KHveėkn, gyv. 976 Gleriritorė Avė., 
Brooklyn 8, N. Y. ' LSK

MAC^NKf
■ Ist Haas, lėarn diemaklrig. Small 
manufacturing shop, ftih time. 40 
hour week; stėa^r. Noh-defcjisc; op- 
portunity to totperėteg.

R. F PRODIOOKP.
1 Wyck»tt Avė. eor. Fiushing, 

EEV. C-UU Bidyn.

P. J. BAGDANAVlClUŠ, M. D, 
’ entnoMs b oubvvoas f 231 Bedford Avenue, 

BreoMyiK N- Y

Sksliyklte ir ptatlBkft? 
“DARBININKĄ”

Dixie teniso tumjTe pirmą vietą 
laimėjo amerikietis Gardaęr MuHoy. 
kuris finale per 3 setus nugalėjo

—.JKažmėt pravėdamose^fctepMhio 
rungtynėse tarR rytinės ir rakarthė" 
profcsionahi lyges grupių šiais rhe- 
tais laimėtojais tapo vakarinės gru
pės atstovai, kurie rytiečius nugalė
jo 79:75. Geriausiu žaidėju šį kartą 
paskelbtas G. Mikan. kurį spauda 
dažnai vadina Mr. Basketball.

Clarencė Francis pasiekė naują 
.rekordą per vienas krepšinio rung
tynės, Surinkdamas 116 tAškit. Tai 
naujoji sporto žvaigždė krepšinio Ša
koje .

— Franklin and Marshall kolegi
jos ftubolo rinktinė paskelbta ge
riausia Ainerikos akademinio jauni
nto futbolo komanda praeitų metų 
bėgyjb. 3

Norėdama pareikšti ^ektingą pro
testą prieš netikslų teisėjo sprehdi- 
mą karšta atgėntineičių komanda 
Fbrtin nutarė stovėti savo pozicijbse 
ir nejudėti. Fortin pHėRhhikai San 
MartiA tud labaUlžiangesl, nes jletns 
pavyko pasiekti 25 įvarčius ir tuo 
netikėati geru įvarčių santykio pą- 
geriūMih 0irmė4iyWų lentelė# pako
pė aukštyn.

Kutų dirbėjos (Fri^ers)
patyrusios mazgyti rankomis. Pas

tom gerai atlyginimus, pctkkM dar- 
Bt iilyt*** ŪeidtM:

U&*kO taFtl. CORP.
88S Gerard Avė., Bronx

GfttSTŲ UŽSAKYSIU VIRĖ
JA - fatarnautoja

Norinti mokytis. Pastovus darbas, H 
dienos j savaite — kartais vakarais 
Bhištoš ir ttttfferma gilėdama. Gy- 

jįrėti ĮtoB man kr kitur. Matantoš dar- 
-M ttiygoto. KrHbtts: -

v BronxvRle 2-«7M—Eit. 188

JtauračH spvrto grupė
Patirta, kad žymi dalis tėvų, ku

rie norėtų, kad jų valkai praleistų 
šešhtdibhio bbpietes žaisdami vyffes- 
niąju priežiūroje, nėžino, jog prie 
Lietuviu Sporto klubo jaū suorgani- 
zuota jaunučių grupė. Su ja gimnas-

JVAlREM>BfiS

Thirtrartas, būdamas prezi
dentas, kasmet gaudavo apie 
167.000 laiškų. Eisenhoweris 
nuo išrinkimo dienos iki oficia
laus pareigų perėmimo kasdien 
gaudavo apie 200 laiškų. Jie 
visi buvo perskaitomi ir beVeik 
į visus buvo pasiųsti atsaky
mai.

GIRUS & W0MEN
Age 17—45 ’ 

pRess opfcRAtoRS i. 
ASAMBLERS,

Light clean assembly of srtiall parts, 
prtss or bench work High earnings 
for good workers, incentive pieee 
work.

DfcMFJC Crt.
Makers of finte Watch bands

1M OtonMterėe Avė. Viiieh, N. J. 
UN 2-4194

Bus. 141, Nevvark & Planfield
Buses 94, 5 Irvington & Roselle

INCdME FROP sALfe"

Y0NKfcRS(198 Pirk ftUlAve.) 
3 krautuvės, plytų-akmertų ir rėmų 
apaętmentą namas, gražiame 2 akrų 

(1—21^, 3—3-jų, 2--t
31/0, • Ir—5 . kasnb. X.
Altajum-" Šildomas, su visais pAgei inl- 
mtlis. Pajamos $7,638. Išlaidos $5.200. 
Grynas pelnas $2,400. Patogi vieta— 
arti visa kas. Parduodama tgt- llE 
$32,000. Platesnei informacijai apžiū
rėk arba kreipkis:

ANGELO ABATE
510 McDonald Avė. Brooklyn

Tel. GE 5-1X18

Amerikoje...
Amerikoje kžfc tračias žmo

gus turi telefoną, kas periktas 
maudymosi vtmią ir apie 51 mi
lijonas Šeimų jau yra įsigiję te
levizijos aparatus. Ž.OOO.OOO 
moterų Amerikoje turi tarny
bas; apie 55% jų yra ištėkėju- 

i- r :-mQS»«.2/3 visų automobilių ka
tastrofų atsitinka naktimis.

P. V.

Sales Help Wahteff
CATHOLIC LEADS FUBN1SHED
We will seiect^4 neaL^appearrir 

men to be trained for sales. Aver^g^ 
earnings $100 per week and up. Mušt 
ne avaiiable 8 hourS daily. For ap- 
poiritment only čall:

HEmpėteūd 2-4443 N. Y.

SLAUGES. (R. N. arba Ucenced 
Practicals) Priežiūros darbams, 8 
valandos/ 5 darbo dienos, valgis, skal- 
byida, bąldsL

Hbftpftal —; Hourard and Dumont 
Aves^ BTrfyn. (IRT Jfėw Loto to Sa- 
ratoga Avė. Btattoa). TteL DI 6-7M0.

REIKALINGOS DARBININKES 
-Ltengvtam surinkimo darbut Pastotus 
dAėbks, geras atlyginimas, puikios 
darbo sąlygos. Kreiptis:

SUPERIOR MAGNETIC CORP.
38-06 — 19th Avė.

L. L City RA 8^1600

SIUVĖJOS 
patyrusios tik prie moterų sijonų. 
Pastovus darbas, geras atlyginimas. 
Puikios darbo sąlygos. Kreiptis: 
5401—16th Avė., Brooklyn (in store) 

arba skambinti UL 4-1585

REIKALINGOS SIUVĖJOS 
moterų paltų. Siuvimas dalimis. Pas
tovus darbas, geras atlyginimas. Pui
kios darbo sąlygos; Arti nuo visų susi-,, 
sdlekimo linijų. Kreiptis:

GENEVA GLOAK CO. 
285 Jay SL (Boro Hali), Brooklyn.

PagalMritakė Virtuvėje 
tvarkymui, .6 dienos savaitėje. Pašto-, 
vus darijas, geras atlyginimas. Apmo
kamos atostogos.. Maloni aplinka. . 

Skambinti: •
Buekmtoster 4-8259 n

KEPYKLOS PARDAVĖJA
Patyrimas būtinas. Pastovus darbas, 
geras atlyginimas. Puikios darbo 
sąlygos. Kreiptis: '

- MANSFIELD BAKE shOP 
5415 Chureh Avė. Brooklyn

- 'Telef. Dickens 2-6284 '

Bšrb&inke prie pertaisymų 
{*tyrn£ prie goršetaj ir stahHnj: Pa-- 
stovus daHAs, gteraa atlyginimas.

Helen Agress Corsets
■^Kreiptis:

' 1206 Kings Highiray, Brooklyn 
Tel. ES 5-4444

SIUVĖJOS SINGĘR MAŠINOMIS 
patyrusios apykaklių įstatytojos, an
čių žymėtojo* ir kišenių {siuvėjos, 
mėgstu vyrų ir berniukų polo marš
kinių. Pastovus darbas, geras atlygi
ntas. Kreiptis: *

I. huberfeld 
94 Livonia Avė.; (near Saratoga) 

Tel. HY 5-0917 Brooklyn

SIUVĖJOS RANKOMIS
Tuvi būti patyrusio*. Pastovus darbas. 
Geras atlyginimas. Apmokamos ato
stogos ir šventės. Gydymas. Malonios- 
darbo sąlygos. Kreiptis: •«

HOVt ARD clothės 
f 40 Flatbush Avė. E.vtension 

Brooklyn (9th floOr)

MABHO8TAI 
prityrė prie įšvirkštimo formų (in
jection mold). Geras atlyginimas, i>a- 
stovus darbas.

PLASTIC WaRE ttc. .
■ 338 WMMIII AL, NTXT.

'Mj&HINtSTS — LATRE HANfiS 

First chas ®niy. FrecMtea toMrattient 
Work. GM piifr. OvertRrte. Mušt 
speak Eagttete

xWOODSIDE, N. Y. C.
TW 8-0895 

------ -----------------------------~' 
MILLING MACHINE HANB

Ist class, capable own sėt ups. Preci- 
sion work 5 days. Good pay. Ovep- 
time. Increases.

AKELEY 
CAMERA A INSTRUMENT CO.

175 Vartok St. New York City 
Spring on 8th Hstn 7th Subs.

CASTER,' EKPERIENCED
Steady producer White Metai Lamp 
Parts. Sotid & Slush work. Vacation 
witji pay. Yeariy bonus; Mušt speak 
English. High wage,

MI 2-0427 — VVoodhaven. L. I.
- - • --j-------------------

Reąl Estete

EMPLOY AGENCIES

: TA STngjg $-Š843

: Matthew Pi Ballas
. Ofido teL GLenmore 5-8094

Namų tei. GLenmore 3-4445

DR. VACLOVAS P M’RUCKAS -
GYDYTOJAS JB

Ifcrt tttodrtvtek Ave.; t
Priėmimo vūlandta:

& " Kasdtert 12^B-2 ir 6—8 fr.p., šėštad. 10 iki 3 p.p.
ttekyrua ketvirtadienitit ir šventadienius. ■

... ’M. P. Baltes — Direktorius • 
L'* Aib. Baltrūnas—Baltom 

Reikalų Vedėjas

[ 660 G r a ii d Street
BROOKLYN, N. Y.

NO T AR Y PUBLIC

int vyrautas avižoNft, at d
AKIŲ, AŲSŲk MOSIES IR

TelteL Mūriny HH1 8-8677

YALAN0OŠ:
Susitarus: antrad., ketv. ir 
Šeit nuo 5 iki 8 v.v.
Susitarus: pirm., trėč. ir 
peųkt. visą dieną ir šešt. 
tik « ryto.

investuuUUb i MUTUAL FUNŲS. In
formacijų reikalu, kreipkitės j atsto
vą: Alfonsas Mažeika, c/ o ira 
Kaupt & Co. 111 Broadway. Room 515, 
New York 6, N. Y. Mfetnbers Ne* 
Yorlc'Stock EkchAnge. Tel. WO 4-6000

BAKING, Ine.

ELLIS, 355 E. li9th, BX.
Gear cuttetS, day or nite ....... $2.25
Power press sut up $1.50: Macį to $2 
M ech - . car, refrig. wash mūch

; to ............... tl.75
įiaint trainee $1.25; Sprayer Open 
Aute mech. helpers; Pbrters $40-45 
Order pickers; Factory help $.FD-$1 
Supts, register daily. Bx-L, I. houses 
Automatic setup. B & S. 2.50 hour

SLAUGES—REGISTRUOTOS N. Y.
VALSTYBĖJE i

Visiems slaugės darbams. Susidomė
jusioms darbu — patyrusioms— pakė-' 
limai. Pradinis mokestis — $265 mė
nesiui.

T. B. OrieMdfcinė programa
100 lovų T. B. Ligoninė.

Tėl.: DI 6-4000 Brooklyn

53t’GvWl St, BrooMyn. N. Y. J 
Tel. EVergreen 4-8802 4

Libtuvtška duona —> geriausia , 
duona. Mes kepame duonas, py- 4 

‘ ragus ir pyragaičius pagal visų 1 
; skoni. Tortai, ypatingai pyragai 4 
> vestuvėms, kttHtynoiM ir ki- 4 

tokioms iškilmingoms progoms. J 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 4 
šiai. IŠvežiojariie j krautuves ir j 

privačius nstfhuš. 4
4 

- -4*

Display

Stephen B rudes J n
A D V O k A T A S

37 Sheridan Avė., 
Rfookfya 8, M. Y.
Tek APRIegate 7-7083 <

Vilią- df the Sacrėd Heart
CALDffELL, NEW JERSEY

Ouest Houue for Women
VILLA OF THE SACRjti) HEART! 
While away your leisure moments in 
the ^Denver of the East” among 
majestic Pines of Caldwell. New Jer- 
sey. One of the heatlhiest spots in the 
United Statei. Enjoy our rėligidtfs at- 
mosphere, spacious grounds, and deli- 
cious home cookėd meals. Guests ac- 
commodated at any time throughout 
the year. Week!y ratas.

ResMent Chaptain—Daily Mara

NAMU' DARBININKE 
BRONN

Taip pat padėti prižiūrėti vaikus. 
PatynAi — hešjertū rektemendšėŲa. 
Miegui — gražuą • kambarys. geras 
maistas. Maloni aplinka.

Skambinti: CY 4-2432

SIUVĖJOS BONAZ MAMBOMIS
Kreiptis tik patyrusioms. Pastovus 

darbas, geras atlyginimas. Malonios 
darbo sąlygos.

TEXTILE creators
M1 W. 26 SU N. Y. C.

Teiėf. OR 5-4*57

DARBININKE NAMŲ RŪMAI 

riedu veiku. Miegoti attkL 
gražiame

v - o ^f • sraran s
ras kambarys so vonia,
Qneetw rMehos name. Geras atlygiai-
mas ir valgis. Kreiptis:

17»-ai-«7tb Avė-, Fhtšhirtg, L I. 
arba skambinti Indeperideitoe 3-1711

SIUVĖJOS — SIUVĖJOS

CAMweO 8-9723
atskiru daliu (section workers> spor
tinių drabužių. Geras pastovus atlygi
nimas ištisus metus.

WILLIAM J. D RAK E
( n R A C, t X A S )

Lietuvis Advokatas
•š-M PU JamAka, n. Y.

Tel. iamaifs A-vri?

GitEE&DELL SPORT3BKAR 
901 Rroeihvay *. N. Y. City

DOCTOfc’S OFFICE ASSI3TANT
Experi«nced, Able to type well and do 
rotrtlne Laboratory Blood Counts and 
Urinalysis.

5 day week. Prominent Physlcian. 
ReFereneces.

Perk Pteoe near Nostraad Avė.
BTclyn. Tel.: PRetident 4-1760

BAY RTDGE — IMMEblATE POS- 
SESSION, HANDYMAN’S SPECIAL 
2 Januly, 40x100; 12 rooms, 3 baths, 
bil burner, 4 garages; near Ridge 
Blvd;needs repairs and decorating. 
$11,300

HOGAN & GALVIN įlj'
6926 4TH AVĖ. SH 8-5300

. Open Evenings and Sundays

CAMBRIA HEIGHTS k 
Atskiras plytinis 7, kambarių namas ffll 

■43 miegamieji, porčiai, 2 vonios, gara- v 
žas), alyva šildomas, venetians storms « 
screens, iškloti laiptai, pilno dydžio liH 
rūsys, plačios pastogės (attic). Arti K 
susisiekimo linijos, krautuvės, mokyk- 
los ir bažnyčios. Kaina $15,500. Sku- y 
biai parduodama — kreiptis pas savi- jįjj 
hinką.

Hollis 5-5397
YONKERS-

Solidžios konstrukcijos akmeninis 3 
namas. 2 automobiliams gara

žas. Alyva apkūrenamas karštu van
deniu šildymas. 3l šaldytuvai, 3 kros
nys, ruseo storrhs ėnd screens bei ki
ti įrengimai. Gerą?, rezidencinis rajo
nas. Arti visi patogumai. Tikras pir
kinys — prieinama kaina.

G0LL \ 7
358 St. Johns Avė., 

Yonkers, N. Y. Yonkers 3-2638

HUNTINGTON, $50 per mo. 
pays all 4-ro<>m bungalow, 2 
bedrooms, eleetrie range, cellar, 
centrai heat, large plot, good 
location, price $6,200, little cash 
needed. 1

- EDVVĄRD GOLD
5 R’w*yFTffaS&igtoų StA. 

ttUnt. 4-12$?.

fcefitifeher ttepuft Man

Exp‘d on used offiee fumiture. Steady 
job. Mušt speak English.

BLANK DfcSK
74 Rdard SL BO 3-88*4

experien(kd fitE MAKfcRS-
Sheet Metai Mechanics Ėxperienced 
on Preeision Cdbinets, Chassis and
Office Filing Eqpmt. ' *

Experienced Bench Hartds. Disc
grinders riveters. fitters. Gcfod wages.

ART LLOYD METĄfe FROD.
2*73 Cropsey Ave^ BkJyn

Ist CtASS MACHIN1ST
LATHE HANDS —

Work on plastic injection molds. .
PLASTIC WAltE, INC. g 

288 WlHiam St. ur 2 Dugne St.

-i-U

4*'

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos^ kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.

Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
Mokslus baigės Europbjte

128 E. Mtk STREET NtNV YORk ClTT
Virš Leidngton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams Ir moterims.

PARDUODAM NAMUS
Tiirime gerų namų pardavimui •— W<xxihaven, Ric^mond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius

J. P. machulis 
ftĖAL EŠTATE & INSURANCE 

8856 Street, Wocdhaven 2L N. Y
TfeL VIrginia 7-1896

Telefonas: EVergreen 4-8934"

PARAMOŪNT BAR & GRILL
Stanley Misiūnas ir sūnus edward Misiūnas

' Savininkai '
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI. 

Pavieniai ir su-šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Užkandžiai -"Televizija - Muzika - Sportas

502 GRAND ST„ kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK STORES
Geros rūšies įvairios mėsos, pankštietta, dešros, kumpiai 

ir kiti maisto produktai Mqse kfaatavese:
<9-38 Myrile Avenue 

Glendate, N. T.

68-38 Forėst Avenue 
Rldgevvood, N. Y.•

136-59 Roosevelt Ayenue 
Fhtohing, N. Y.

60-94 Woodside .Avenue
Woodsidė, N. Y.

Main

185-24 Hdtiįfee Hardtftg felyd 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamatoa Avenue 

Qoeens Vilftge, N. Y.
176 Rockltoay Avenue 
VaBey Stotam, N. Y. *

4380 White Plains Road 
Bronx, N. Y.

19 West Post Road 
Wbite Pftibto, N. Y. 

STORE
GLENDALE 27, N. t.

Or, S. Cherndft
teš — žM- Avvt, N. Y. C.

(Cot. 14th St)

Aštrūs ir chemiški susirgimai 
gydonti, pennlciltnu, oda, horrho-

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

j 2 -
AiSLA’J SIMAI
P/j ui i \ m \\r>i)S

Sekmadleniaa—^nuo M vai.
iki Į vai, p.p.^

WINTER CAftDEN TAVERN, Ine

KABARETAS
Baras, Restoranas, Sale 1

VYT. BELECKAS, savininkas " I

kokiai kiekvitrti* sesta- I

t m f

Tel. EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties), ftldg<*wood

J Wfvp 
JAckjstui®
I2U4 ’AH'i: SI.

S KALINS 
(ShaHiuMs) 

FUNERAL HOME
AIR CONDITIONED
84-02 J^maica Avė.

(at Forest P*rkwsy StatioU^,
Woodhaven, N. Y.

oOtCnuMni gftrMngSS HMimirBB 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose mieste dalyto.
LAIDOTUVIŲ DiREKTORlAl:
F. W. Skatins ir J. B. Skaliito

TteL Vizginta 7-44M

T&L EVergreen 7-4335

Stepheii Aromiskis
(Annakauskas)

423 Metropolmtan Avė.

POLAKAS GARANTUOJA, kad 
jūs galite mokėti brangiau, bet 
jūs negalite suruošti geresniu 

laldotuviu.
$250 

karstas .
Kaina laidotuvių nėra problema, 
nes mes turime didelį pasirinki
mą karstu.
Audeklu dengtas .... nuo $ 95 
Ąžuolinis .....s.. . ........  nua$250
Mahagoni med. ........ •'£. A$495 
Metaliniai ............... nuo $385

Nemoka už koplyčia

ANTANAS POLAKAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 
.1U Metropolitan Avė.

Telefonas EVergreen 7-8479

PARDUODAMI NAMAI SU 
TUŠČIAIS KAMBARIAIS

Woodhaven 2 šeimų medinis, 11 
kambarių, 2 karam garažas. Atskiras. 
$14,000. 2 šeimų medinis, 11 kamba
rių, $10.500. 2 šeimų medinis, 11 kam
barių $ 9,700.

Cypress Hill . 3 šeimų mūrinis, su 
vėliausiais įrengimais. Dviejų florų 
kambariai tušti.

East Ne* Yorkšeimų mūrini^ 
11-kambarių. $10,500. 2 šeimų medi
nis. 9 kambariai. $9,000. 3 šeimų mū
rinis, 13 kambarių. $9.000.

Joseph Vastunas 
REAI. ESTATE 

•nd INSURANCE 
108r«7 Liberty Avė, 

Richniond liill 19, N. Y. 
Tol. VI 8-2239

į BOSTON; MASS.

ARBATA NUO 
ŠALČIO

Jeigu gauni šalti vieną 
po kitam, kenti rlesma- 
gumtts ,«.k?»usnjlw ir 
nuostolius, paprastas 
šaltis yra bereikalinga 
bėda. AI.EKANDRO 
ARBATA NUO BAL
ČIO yra mišinys. šak-« 

nų, sėklų, žiedų, žievių ir žolių, ir jei
gu tos arbatos kasdieną išsigertame, 
tai gal nei nežinotume kas šaltis yra, 
arba tas šaltis būtų lengvesnis per- 
kest. Ta arbata yra $2.00 už pokell Ir 
prislunėiant j namus. O jeigu nori už
simokėti paštoriui C.O.D., tai ta pa
ti arbata $2.30.

ALE*ANIJEKS CO.
4U BROADWAY

South Boston 27, Mass.



IŠNOMIOJAMI

*
828-828 W. Broedtfnj

4M GBAND ST.
J. P. GINKUS 
Direktorius

Patarnavimas diena ir naktį 
KopiySa Šermenim* dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL 80 8-SSU

BROOKLYN 11, N. V. . 
J. VALAKAS 
Pranešimų Dir.

Skaitykite ir platinkite kuitū- 
fos žurnaH “Aidus”

SO 8-4818
INSURED and BONDED

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

tos pačios i^j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tek TR «-««S4

Cambridae, Mas*.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direiftorlua 

ir Baiaamuotojaa
NOTARY PUBLIC

KIRPYKLA
su dviem kambariais užpakaly par
duodama arba išnomuojama. Gera 

bizniui proga. Taip pat parduodami 
namai 6 šeimynoms ir 2 krautuvės.

139 Berry Sf, Brooklyn
# Tetef. EVergreen 4-5843

ZALETSKAS
FUNERAL HOMJ

584 EAST BROAPWAY 
Beata Boston, Maaa

*

daugiausia Žydų iniciatyva, 
Yorke buvo 

s praėjusį penktafiįnį

■

K

WK®0
kurio' 

pirmininku yra kan. J. Meš
kauskas, “Ateičiai” paremti 
per Ateitininkų Federacijos va-

kj. Auka buvojtėifcta dar prieš 
Kalėdas. Vaisiusioji. At-kų 
Federacijos vadovybė už ją 
nuoširdžiai dėkoja.

Buvusiems tremtiniams svar-

Yra svarbių pranešimų bu
vusiems kai kuriems tremti
niams BALF centre, 105 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Patys ar 
kas apie juos žinote, malonėki- , 
te skubiai atsišaukti. Reikalin
gi šių asmenų adresai:

Aušra Mikas, Lapė Petras, 
Olišauskas Ona, Butkus Anta
nas, Pankvas Juozas, Barkus 
Jonas, Kačanauskas Liuda, 
Sinkevičius Pranas, Žiurins- 
kas Albinas, Butinavičius Po
vilas, Mikalauskas V., Ugians- 
kis Juozas, Maračinskas Povi
las, Ramonas Kazys, Jakštas 
Juozas, Lungys Benediktas, 
Tomkevičiųs Gabrys, ' Merkys 
Antanina, Kontvainytė Elena 
ir Mario.

Rašykit: United Lithuanian 
Relief Furid of America, Ine., 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
New York, arba telefonuokite

$10.00 Baltui — Vietoj gėlių
A. Trofimovvicz iš Brox, 

New York paaukojo Baltui 
$10, vietoj vainiko mirusiam 
Juozui Kundrotui, gelbėti dar 
gyviems likusiems .Europoje 

‘ lietuviams tremtiniams.

Vadovaudamiesi Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos Valdomų
jų Organų Rinkimų Taisyk
lių 11 str.f pranešame, kad 
1953 m. vasario 9 d. 7:30 vai. 
vak. “Darbininko” patalpose, 
680 Bushwick Avė., Brooklyn, 
N. Y. įvyks LŽS rinkimų komi
sijos posėdis, kurio metu bus 
skaičiuojami Sąjungos valdo
mųjų organų rinkimų balsai.

LŽS nariai kviečiami minė
tam posėdy dalyvauti. Šia pro
ga pakartojame rinkimų komi-

- 57-56 63 St., Maspeth 78, New 
Yorkf N. Y. Nariai, kurie dar 
nėra išsiuntę balsavimo laiškų, 
yra prašomi tai padaryti iki š. 
m. vasario 1 d..- v

LŽS Rinkimų Komisija: 
Kęstutis Čerkeliūnas, 
Antanas Mažiulis 
Antanas Sodaltis

Siuvėjų reikalu
Sausio (Jąnuary) 28 d., tre- 

» čiadienj, vyksta siuvėjų 54 lo
kalo susirinkimas. Tą dieną vi
si lokalo nariai turėtų atidėti 

. savo smulkius reikalus ir 7 vai. 
vak. atvykti į lokalo susirinki
mą, kuris įvyks Unijos name 
11-27 Arion PI.,. Brooklyne.

Šventės minėjimą su užkan-

f New Yųrfco aprftritie^ susi- ^ium su prasidėjism smarkiu 
rinkimas bus penktadienį, persekiojimu anapus ge- 
sausio 30 d, 8 vak vakare, Ap- ležinės uždangos. Tačiau jos 
reiškimo parap. salėje, Have- buvo protestas prieš sovietinę 
meyer ir No. 5th Sts., Brook- J J

Etom ABdrfašytė,
prieš trejetą su viršum metų 

atvykusi iš tremtiės ir apsigy- 
$Į 50 Amoniui Bilėtus galima venusi Brooklyne, šiomis die- 
gauti pas LKDK narius lt juos 
reikia įsigyti iki kovo ’ dienos,

programa ir kviečia lietuvius į 
šį minėjimą atsilankyti. Įžanga

ncmis išlaikė valstybinius bu
halterijos egzaminus ir gavo 
darbą žymioj draudimo bend-

iv. Juesapo parapijos odėje, IMT WWoa«Ūy Avė., Brooklyn, N. Y„ Jie 
karta su kitais aktoriais ir Lietuviu Dramas studija koncertine forma per
teiks 'J. Šlekaičio paruošta montažu iš Balio Sruogos dramos “Milžino Pa
unksnėj.” Visi brooklyniečiai ruošiasi šiame koncerte dalyvauti.

Nuotrauka V. Maželio

Naujas “Karys”
Sausio mėn. “Karys”, pasi

puošęs V. K. Jonyno pieštų vir
šeliu, savo straipsniuose prisi
mena: Mindaugą (rašo T. V. 
Gidžiūnas, OFND, Klaipėdos 
krašto atvadavimą gen. Ple
chavičiaus kalbą, pasakytą per 
Kariuomenės šventės minėji
mą lapkričio 23 d. Brooklyne, 
rašo apie kautynių prisimini
mus, mirusius karius, lietuvius 
dabai* kariaujančius “Korėjoje 
ir duoda kitų įdomių karinių 
svarstymų bei žinių iš kariuo
menės. Redaguoja D. Peni- - 
kas.

Sausio mėn. “Ateitis”
jau pasirodė. Joje randame 

praeitų metų/ visuomeninio, - 
kultūrinio ir ateitininkiško gy
venimo apžvalgas, studijų die
nų plačius aprašymus, Alfos 
Sušinsko — Milžinų dvasia, A- 
lės Nakaitės — Tėvų namuose, 
Klaipėdos minėjimą, pluoštą 
poezijos (Aldonos Baužinskai- 
tės, Genutės Buračaitės, Da£ 
vos Nauragytės, Vilmantės 
Karečkaįtės (beletristikos) K. 
Keblinsko feljetoną — Deitą, 
H. van Dyke — Ketvirtasis iš
minčius, įvairius sporto, krei
vų šypsenų ir apžvalgų sky
rius. Numeris gražiai iliust
ruotas nuotraukomis ir pieši
niais.

Sveikinimas Lietuvių Enci
klopedijos leidėjams

BALF šeštasis seimas 1953 
m. sausio 9-10 dienomis, Bos
ton, Mass. sveikina’tr’Liętuvių 
Enciklopedijos redakciją ir lei
dėjus, linkėdamas sėkmingai 
atlikti šį lietuvių kultūros dar
bą, turintį mūsų tautai didelės 
reikšmės.

Padėka

kapitalas didesnis kaip 100 
milijoną

Kingš Cdunty ŠSvingsBank, 
kurio ofisai yra 135 Broadway 
ir 539 Eastern Parkvvay, 
Brooklyn, direktorius Charles' 
D. Behrens paskelbė, kad ban
ko kapitalas šiandien yra jau 
didesnis kaip $100,000,000. Tai 
yra 100% pakilimas per aštuo- 
neris metus, nuo $50,000.000 
buvusių 1945 m. (skl.)

Sausio 20 d. “Darbininke” 
rašant apie New Yorke įvyfc- 
riantį^studentų suvažiavimą y- 
ra klaidingai paminėta, kad 
suvažiavimą rengia' LSS Cent
rinė Valdyba. Suvažiavimą 
rengia LSS New Yorko Sky
rius, iš kurio sudaryta speciali 
Suvažiavimo Rengimo K-ja. 
Pasivėlavusieji studentai^dar 
gali registruotis adresu: R. 
Kežys, 100 Cook St, Brooklyn,

vergiją ir Sovietų vykdomą ge
nocidą apskritai ir jose dalyva
vo įvairios Sovietų pavergtos 
bei žudomos tautos, tarp jų ir 
lietuviai. Letuvius šiose de
monstracijose atstovavo dau
giausia Lietuvių Laisvės^ Komi
teto prie Laisvosios Europos 
Komiteto nariai Buvo nešami 
du plakatai, kuriuose buvo 
reikalaujama pašalinti iš Lietu
vos sovietinius okupantus ir 
sustabdyti jų vykdom^ lietuvių 
tautos žudymą.

Rucšia Skkusijas
Vidurio Europos Krikščionių 

Demokratų Sąjungos diskusijų 
klubas sausio 29 d. ruošia dis
kusijas “Nevaldinių organiza
cijų vaidmuo Jungtinėse Tau
tose”. Pranešimą tuo klausimu 
padarys Nation. Catholic We.l- 
fare Conference generalinio 
sekretoriaus pavaduoto-a" Miss 
Catherine Sęhaefer. Klubas ak
tualiais politikos klausimais pa
skaitas ir diskusijas ruošia ga
na dažnai, kviesdamas praneši- 
ipams žymius pęlitikos veikėjus 
arba paskirų srieių žinovus. 
Jame dalyvauja ir lietuviai.

A .a. Adelė Matusevičiūtė- 
Senkienė, kilusi iš Kisiniškių 
dv., Vilkaviškio valse., gyvenu
si Brooklyne, staiga mirė 1953 
m. sausio 3 d., 4,45 v. pp. Pa
laidota sausio 7 d. šv. Jono ka
puose Brooklyne.

Po pergyventų karo audrų ir 
tremties vargų, 45 mėtų amž., 
dvidešimt penktuose vedybų 
metuose, prieš tris su puse me
tų įsikūrus Amerikoje, jau 
brėkštant geresniam rytojui— 
staigi negailestingoji mirtis 
išplėšė iš mūsų židinio mylimą 
žmoną ir brangiausi turtą mo
tiną. Amžinai nutilo ir negali 
išreikšti padėkos tiems, kurie 
suteikė paskutinius patarnavi
mus. .t. -

Mes, atmindami ir apgailė
dami jos pasitraukimą iš mūsų 
tarpo .reiškiame padėką p.p. 
Kleizams, Brokams, Zižiams, 
Vanagams, Kreivėnams, Migo- 
nįams, Leonams, Jakelaičiams, 
Mickevičiams, Butrimams, Ar
minams, Kavoliams, M. Juo
dzevičienei, Neniuvienei, M. 
Balčiūnienei, Efr. Jonish, Ra- 
guckams, Pampalams, ALRK 
Mot. s-gos 29-tai kuopai, And- 
riušiams, Apreiškimo parap. 
lietuvėms seselėms - mokyto
joms; sės. Rosai Verai ir 7-to- 
jo skyr. mokiniams už šv. Mi
šias, karsto puošimą gėlėmis, 
maldas ir palydėjimą amžiny
bėn. Visiems kitiems, čia nesu
minėtiems — už apsilankymą 
pagraban, maldas, palydėjimą 
amžinybėn ir už įvairiais bū
dais pareikštas užuojautas 
mūsų liūdesio valandoje. Lai
dotuvių direktoriui St. Aromis- 
kiui ir visam jo štabui — už 
nuoširdų patarnavimą.

Ypatingą padėką reiškiame 
'p.p. Marijai Kleizienei ir Uršu
lei Brokienei, kurios daug mo
ralia padėjo ir'pasiaukojo ve
lionės ligos metu.

Tau, Brangi Mamyte, tebūna 
lengva šv. Jono kapų kalnelio 
žemelė.

Nuliūdę vyras, ataus, dukrelė

- taštadieaini Maironio 
mokykla

j ^uofia savo ph-mosios laidos 
ajgtjįrentųjiškilmingas išleis- 
ttaSĘ,kurios įvyks sekmadienį, 
^vasario 1 d. 4 vai. p.p. Apreiš
kimo parap, salėje. Meninėje 
programos dalyje dalyvaus po
etai: Jonas Aistis ir Leonar
das Žitkevičius, dainuos operos 
soliste M. Nainytė - Dabužins-
kienė ir Operetės choras, pia- ir Hartforde, 
ninu skambins Alekas Mro- 
zinskas. Po iškilmių šokiai. įė
jimas laisvas. Visi kviečiami 
atsilankyt. •

. — - - i ' f \

B O S TONO žinios »
Dr. J. Leimoaaa

kalbėjo apie aktualius jauni- 
sen

draugių susirinkime sausio 18
d.

Gastrotiuos “Atžalynas”
Sėkmingai suvaidinęs Bos

tone ‘Atžalynas’ sukėlė kaimy- mo reikalus ateitininkų 
nų susidomėjimą. Artimu laiku 
bostontkiai numato gastro
liuoti su ‘Atžalynu’ Worcestery

Susikūręs dramos kolekty
vas planuoja rengti ir naujus 
veikalus. Linkėkime jiems sėk
mės.

Stu<Jentii suvažiavimo, tvarka
Suvažiavimas atidaromas An 

gėlų Karalienės pąjų salėje šeš
tadieni, vasario 7 d., 10 vai. 
ryto. Adresas: South ~4th St. 
ir Roebling St., Brooklyn, N. 
Y. (prie Williamsburgho til
to). Važiuojant BMT trauki
nių linija, išlipti, Marcy Avė. 
stotyje. Važiuojant autobusais 
išlipti Bridge Plaza. šeštadie
nio darbotvarkėje: atidarymas, 
SRK pirm, žodis, suvažiavimo 
črganų-rinkimai. Vyt. • Kavolio 
ir Vyt. Vyganto pranešimas 
bęndrine tema “Studentas lietu
vių ir amerikiečių visuomenė
je”. Diskusijos. Bendri pietūs. 
Pranešimas, stipendijų reikalu 
(LLK atstovas), Skyrių valdy
bų, Centro valdybos ir Sąjun-

NEPRIKLAUSOMYBES 
MINĖJIMAS

New Jersey Liet. Taryba yra 
nutarus Vasario 16-tos minėji
mą surengti ■ vasario 22 d., 
sekmadienį, 2 vai p.p., Robert 
Treat viešbučio didžiulėje sa
lėje, Park Place, Newark, N. 
J. Kalbėtojais bus amerikie
čiai ir lietuviai; jų kalbos trans- 
luojamos per radiją. Bus ir 
menine programa. Būtų labai 
gera, kad šiame parengime da
lyvautų galimai daugiau vie
tos ir apylinjįės visuomenės. Į- 
ėjimas nemokamas. Surinktos 
aukos bus skiriamos -Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Uet.’Ta- 
ryba nuoširdžiai prašo visus 
pasiruošti dalyvauti. Geres
niam pasiruošimui vasario 1 
d. 12 vai. kviečiamas visų lie
tuvių susirinkimas šv. Jurgio 
d-josį^salėje, - 180 New York 
Avenue, ~Newark 5. N. J.

i
Jokūbas Štokas, pirm.,
A. S. Trečiokas, sekretor.

Raudonasis Tvanas 
lietuviškai!

Garsusis Igno šeiniaus veika
las, pirmiausia pasirodęs šve
diškai, paskui-išverstas į suo
mių ir danų kalbas ir turėjęs - Po ^įraukS 
skandinavų kraštuose nepapra
stai didelį pasisekimu šiomis

•dienomis išeina lietuviškai. Lie
tuviškąją laidą paruošė pats

- autorius.
Knygoje nepaprastai gyvai 

pavaizduotas Lietuvos gyveni
mas, užplūdus ją raudonajam 
tvanui '.

Veikalo dydis: 328 pusi.
Kaina-' $3.50.
Kadangi knygos spausdina

mas, labai ribotas kiekis, pra
šome paskubėti užsisakyti j< 
šiuo adresu: Stepas ZobarskSs, 
188 Logan St., Brooklyn 8, N. 
Y. (2 k.)

gos oFganų pranešimai. Eina
mieji reikalai ir diskusijos.

Šeštadienį,, 6 vai. vakaro, ■ 
Alliance Hali (195 Grand St., 
Brookyn), įvyksta viešas meno 
— literatūros vakaras, išpildo
mas studentų meninių pajėgų. 
P<y programos šokiai. Visuome
nė maloniai kviečiama gausiu 
dalyvavimu parodyti savo dė
mesį studentijai.

Sekmadienį, vasario 8 d. su- 
važiavinfas tęsiamas Apreiški- 
bo Parapijos salėje (North 5th 
St .ir Havėmeyer St., Brook
lyn J. Pradžia 9:30 vai. Kol. 
T. Naginionio pranešimas apie 
vertybes ir metodus Sąjungos 
veikloje. 11 vai. iškilmingos 
pamaldos Apreiškimo par. 
bažnyčioje. Specialų pamoksią 
studentams pasakys* kun. Pa
kalniškis, 1 vai. iškilmingas 
posėdis, dalyvaujant' visuome
nės atstovams (viešas). Pas
kaita, ^sveikinimai, rezoliucijos.

— diskusijos ir 
suvažiavimo darbų užbaigimas. 
Dalyvauja Bostono, Philadel- 
phijos, Worcesterio, Hartfordo, 
Providene, Storrs, Conn., Yel- 
low Springs, Ohio, Stanford, 
Buffalo ir kt. vietų atstovai. 
Laukiama iki 90-100 dalyvių— 
ir šviesios, darbingos nuotai
kos.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Centro Valdyba

PAIEŠKOMA
M Jose fina Tamulevičiūtė, gimusi 

1913 m. Kabeliuose, Musteikoje. Rašy
ti: Rev. J. C. Jutkevičius, 153 Sterling 
St., Worcester 4, Mass.

N. Y. studentai
- turės visuotinį skyriaus susi

rinkimą vasario 1 d., sekma
dienį, 12,15 vai. Apreiškimo 
par. salėje. Čia bus svarstomi 
suvažiavimo bei skyriaus eina
mieji reikalai. Studentu suva
žiavimo registracija pratęsta i- 
ki vasario 1 d.

Talentų vakaras 
įvyksta ateinantį sekmadienį, 

vasario 1 d., L. Pil. Dr-jos sa- 
' Įėję 3 vai. p.p. Dalyvauja- 
daug įdomių jaunesnių ir vy-_ 

■ • r®aiių jėgų.

Jaunieji moksleiviai 
vaidintojai

kurie dalyvavo šešt. mokyk- 
los vaidinime “Ragnytė našlai
tėlė”, buvo sukviesti sausio 24 
d. ir jiems tarė žodį mokyklos 
vedėjas bei tėvų komiteto pir- 
mininkas. Dalyvavo režisierė 
p. Guštaitiene ir mok. p. St.-. 
Lizdenienė. Visi vaidinimo da
lyviai buvo pavaišinti šokola-* 
du. .

Juozas Minigandis
su savo tėvais atvyko iš Vo

kietijos į Dorchesteri pa»s žino
mus lietuvius p.p. Daukantus, 
kurie turi didelę maisto krau
tuvę Cambridge, Mass. Ten 
kurį laiką padirbęs jis buvo pa
šauktas į JAV kariuomenę ir 
ištarnavo apie du su puse me
tų. Didesriį tarnybos laiko da
lį praleido Vokietijoje— Gar- 

- misch Partenkirchen ir Frank- 
furt am Main. Dabar Juozas 
Mįmgaudis grįžo, iš Kariuome
nės ir pradėjo dirbti Domino 
cukraus fabrike. '

įvyks Klaipėdos sukilimo 
minė^mas

Klaipėdos krašto grįžimo 
prie Lietuvos 30 metų sukak- " 
ties minėjimas įvyks vasario 8 
d. 3 vai. p.p. ALTS namuose, 
484 Ė. 4th St., So. Bostone. 
Paskaitą skaitys rašytojas St. 
Santvaras. Atsiminimais iš anų 
laikų pasidalins žinomas bos- 
tenietis p. Įyąs.- Abu prelegen
tai yra ąkfyViaiAdalyvavc 
pėdos krašto sukilėlių žygiuo
se. Minėjimą rengia ALS “Ra
movė”, Bostono skyrius.

J.-Vč.

Braižytoju kursai, kurie bū
na 5 vai. vade'šeštadieniais pa- - 
rapijos mokykloje prie bažny- . 
čios, vyksta su pasisekimu. 
Klausytojų skaičius auga, pra
eitą šeštadienį buvo jau 25 
klausytojai. ' J

6 kambariai su apšldymu —- 
l»80 Belmont Avė., Bronx. 
Ęreiptis ten pat pas sargą.

Lietuviu Radio Draugijos Programos
P-. OINKUS, Direktorius

TreSadierita 9‘M vaL vale—WWEL 16M kc—5006 w.
; GYVUOJA PER 23 METUS

Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
' naujienos, muzika.

TeL EV. 4-929S 
AD JEZAVITAS 
Muzikos Dir.

ĮSIGYK pats sau ir kitam
DOVANU NITPiRK KNYGA

“SIELA UŽ SIELA”
^parašytą saležiečio D. Pilla ir sulietu-

viptą misijonieriaus kun. A. Sabaliaa- u 
skd, kuria išleido liet. Saleziečių gim- 
nazija'ltalljoje.

Knyga turi 307 puslapius, 434 pa
veikslus ir įrišta į kietus viršelius.

Kaina tik $2r-(USA>.
Tai įdomi, intriguojanti istorinė a- 

pysaka, paimta ii realių gyvenimo
J įvykių.
[ Platintojai ir pavieniai ja gali gauti
1 pirkti pas:

MR. E. DAMBRAUSKA.'

4541 So. Tahnan Ave„ Chicago 32, UI 
USA

S. Baracevičnis ir Sūnus 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadtvay 
South Boston, Mass. 

J08EPH BARACEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

Tel. SOuth Boston 8-2590

WAITKUS • 
FUNERAL HOME

Visi makn& kviečiami į JOK. J. STUKO lietuviškb 
RADIO “RfiTOS” ORGANIZACIJOS RUOŠIAMĄ

DIDŽIUU MUZIKOS IR 
MENO VAKARI

SEDUD. VASARIO (FEBJ X D..
Šv. Jurgio Draugijos salėje

IRO N*w YoA Aveane Nevark, New Jersey
PROGRAMOJE: 1. “Rūtos” Liet Radio Tautinių šokių ir

Dainos Ansamblis, kuriam vadovauja Alg. Kačanauskas 
ir Altana Cviriaitė; muzikinis vaizdelis “Aušrelei beauš
tant?, 2. — "Rūtos” Ansamblio rinktiniai solistai. 3. — 
“Aitvarų Vyrų Kvartetas”, vadov. muzikui Algirdui Ka- 
čanauskui. .
Programos pndžia 4 vL p.p. Bilietas $1.25, įskait. taksus.

Šokiai, grojant JOE THOMAS Orkestrui 
iš New Yorko, 7:30 v. v.

Lithuanian 
Furniture Co

DARBININKO ™KONCERTAS


